
ІЗ СЕРПНЯ нинішнього року 
у дворі житлового будинку на 
вул. Касіяна, 6-а досі не віднов-
лено благоустрій після ремонту 
тепломереж. 

Представник «Київенерго» 
Сергій Шовгеля запевнив, що із 
завтрашнього дня енергокомпанія 
приступить до робіт з відновлення 
благоустрою. 

«Київенерго» чекає хорошої 
погоди, щоб приступити до ре-
монту! Але мешканці чекають уже 
4 місяці поки їх двір упорядкують. 
Якби я сюди не приїхав, то у мене 
є пі дозра, що так би все і залиши-

лося до весни», – сказав Київський 
міський голова Віталій Кличко. 

Він наголосив, що аналогічних 
ситуацій у різних районах столиці 
сьогодні сотні, де після розриття та 
ремонту не відновлений благоустрій 
території. 

«Тому я звертаюся до «Київенер-
го» виконувати ті зобов’язання, які 
у них є, і робити це в стислі терміни. 
Киян не цікавить, хто підрядник. 
Вони хочуть мати належно обла-
штовану територію. Тому необхідно 
терміново привести до ладу ті ава-
рійні майданчики, де завершили 
ремонтні роботи», – додав мер 

Києва. При цьому він підкреслив, 
що столична влада готова надавати 
допомогу у цьому питанні. 

Віталій Кличко також доручив 
главам районів провести інвента-
ризацію невпорядкованих після 
аварій ділянок, спільно з «Київ-
енерго» визначити терміни лікві-
дації проблем та проконтролювати 
хід виконання робіт. 

Голова КМДА підкреслив, що 
якість послуг для людей, за будь-
яких умов та обставин, повинна 
бути пріоритетною для кожного 
виконавця. З початком опалюваль-
ного сезону кількість скарг на якість 
опалення та гарячої води суттєво 
зросла, так само, як і кількість ава-
рій. Очільник столиці наголосив, що 
є й об’єктивні причини, оскільки 
зношеність мереж сьогодні сягає 
70%. «Щоб поміняти всі труби нам 
потрібні мільярдні вкладення. Гроші 
в інфраструктуру десятками років 
не вкладалися. Ми почали онов-
лення тепломереж. Але замінити 
все одночасно неможливо. Тому 
наше завдання сьогодні, коли ми 
увійшли в опалювальний сезон, – 

оперативно ліквідовувати аварії 
та проводити благоустрій на місці 
розриття», – зазначив мер Києва. 

Віталій Кличко повідомив, що 
з початку опалювального сезону 
вже ліквідовано 2,7 тисяч пошко-
джень тепломереж і додав, що наразі 
тривають перемовини з інозем-
ними компаніями-інвесторами, 
які можуть взяти в управління те-
плове господарство Києва. Крім 
того,столична влада розглядає 
також і можливість повернення 
активів в управління місту. 

У свою чергу заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв наголо-
сив, що вже розроблено програму 
комплексної модернізації тепло-
вих мереж на 10 років. І вона буде 
презентована найближчим часом. 

Загалом у Києві понад 1,7 тис. 
територій, де потрібно відновити 
газон чи асфальт після ремонтних 
робіт. Міський голова доручив керів-
ництву ПАТ «Київенерго» спільно з 
шляхово-експлуатаційними служ-
бами та районними «Зеленбудами» 
відновити благоустрій, поки це 
дозволяють погодні умови �

«Київенерго» має оперативно усувати аварії на 
тепломережах та належним чином забезпечувати 
благоустрій територій після ремонтів. Комунальні 
служби міста готові в цьому допомагати. Про це 
заявив учора мер Києва Віталій Кличко під час 
інспекції робіт, здійснених після прориву тепломереж 
у Голосіївському районі. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

«Інноваційна 
високотехнологічна 
лабораторія «Лампа» 
відчиняє свої двері 

Сьогодні об 11.30 в Києві офіційно 
відкривають інноваційну високотех-
нологічну лабораторію електроніки 
і прототипування «Лампа». Проект 
реалізовано в рамках Громадського 
бюджету. Він набрав найбільшу кількість 
голосів киян та посів перше місце у 
рейтингу ГБ-2017. 

У лабораторії презентують наявне 
сучасне вимірювальне обладнання, мі-
кропроцесорні плати і точні 3D принте-
ри для вивчення складної електроніки 
та виготовлення прототипів винаходів. 
Це місце, де кожну креативну технічну 
ідею можна втілити в життя, знайти 
однодумців і одержати професійну 
консультацію фахівців. У лабораторії 
проводитимуть відкриті лекції, семіна-
ри, воркшопи і хакатони професійного 
спрямування. 

Тут усі зацікавлені зможуть безко-
штовно користуватися обладнанням для 
самостійного вивчення електроніки і 
розробки власних пристроїв. 

Відкриття «Лампи» відбудеться за 
адресою: просп. Перемоги 37, науково-
технічна бібліотека імені Г.І. Денисенка, 
зал №1 (3 поверх). 

У столиці встановлять 
меморіальні дошки 
видатним українцям 

У Києві встановлять вісім меморіальних 
дощок для вшанування пам’яті видатних 
українців: флотоводця, громадського 
діяча, тренера, спортсменів, Героїв 
АТО, учасника бойових дій і ветерана 
Другої світової війни. Таке рішення 
затверджене розпорядженням КМДА 
згідно з відповідним поданням Комісії 
з питань встановлення пам’ятних зна-
ків у м. Києві. 

Зокрема пам’ятки встановлять на 
честь: видатного флотоводця та гро-
мадського діяча Володимира Безкоро-
вайного (на фасаді будинку на вул. Зо-
ологічній, 6-в), видатного вітчизняного 
тренера Семена Колчинського (на вул. 
Пилипа Орлика, 15), почесного енерге-
тика України Віктора Микитася (на вул. 
Пушкінській, 27), видатних спортсменів 
із боротьби Олександра Колчинського 
та Євгена Бусловича (на б-рі Т. Шевчен-
ка, 21), захисника України, який загинув 
у зоні проведення антитерористичної 
операції, Олексія Горая (на фасаді 
середньої загальноосвітньої школи 
І-III ступенів № 126, на вул. Празькій, 
14), захисника України, який загинув 
у зоні проведення антитерористичної 
операції, Ярослава Комарова (на просп. 
Оболонському, 16-є), учасника бойо-
вих дій та ветерана Другої світової 
війни Григорія Амбарцумяна (на вул. 
Пушкінській, 8). 

Зазначимо, що витрати, пов’язані 
з виготовленням та встановленням 
меморіальних дощок, будуть профі-
нансовані за позабюджетні кошти.
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Київський міський голова Віталій Кличко доручив керівництву ПАТ «Київенерго» спільно з шляхово-експлуатаційними службами та районними «Зеленбудами» 
відновити благоустрій територій після проведення ремонтних робіт, поки це дозволяють погодні умови

Якість – за будь-яких умов 
та обставин

 �  Енергетики спільно з шляхово-експлуатаційними службами та 
районними зеленбудівцями мають відновити благоустрій територій, 
поки дозволяють погодні умови 
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 124 (1803), п’ятниця, 8 грудня 2017 р.

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 28.11.2017 № 557/3564

Перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких зупинка та стоянка 
транспортних засобів з порушенням Правил дорожнього руху призводить 

до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає 
дорожньому руху

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 09.11.2017 № 214/3221

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається 

Київському зоологічному парку загальнодержавного значення

№ 
п/п

Найменування транспортних засо-
бів та їх технічна характеристика

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість, 

грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 
вартість, 

грн
Підстава для списання

1.
ЗИЛ 433362, транзитний № 
11ВК8587, двигун № 194214, шасі 
№ ХТZ433362S349408, пробіг 
275900 км

1995 46912,5 46912,5 0,00
Акт на списання автотранспортних засобів 

від 28.11.2016 №2, лист Товарної біржі 
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 

від 01.11.2016 №269/1/11

2.
Екскаватор-навантажувач гідрав-
лічний на МТЗ-80/82ЕО-2625, 
заводський № 171882, пробіг 8621 
мотогодина

1991 32723,0 32723,0 0,00
Акт на списання автотранспортних засобів 

від 28.11.2016 № 1,лист Товарної біржі 
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 

від 01.11.2016 №269/1/11

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження переліку ділянок  
вулично-дорожньої мережі, на яких зупинка  

та стоянка транспортних засобів з порушенням  
Правил дорожнього руху призводить до зменшення 
пропускної спроможності та суттєво перешкоджає 

дорожньому руху
Рішення Київської міської ради № 557/3564 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до статті 6 Закону України «Про дорожній рух», з метою підвищення пропускної спроможності окремих 
ділянок вулично-дорожньої мережі м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу Київському зоологічному парку 
загальнодержавного значення на списання шляхом 

ліквідації транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 214/3221 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи лист 
Київського зоологічного парку загальнодержавного значення від 27 січня 2017 року № 242-26, лист Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 01 грудня 2016 року № 064-11729, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 09.11.2017 № 213/3220

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу  

на аукціоні яких надається
№ 

п/п
Найменування транспортних засобів та їх 

технічна характеристика
Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 

вартість, грн
Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7
1. Комунальне підприємство «Притулок для тварин»

1.1. ГАЗ 2705, державний № АА 5602 АА, шасі 
№ 27050060236283, пробіг 181546 км 2006 58 909,72 58 909,72 0,00 Акт на списання автотранспорт-

них засобів від 20.10.2016 №4

1.2. ГАЗ 2705, державний № АА 5606 АА, шасі 
№ Y6С27050060236298, пробіг 191162 км 2006 58 909,73 58 909,73 0,00 Акт на списання автотранспорт-

них засобів від 20.10.2016 № 10

1.3. ГАЗ 2705, державний № АА 0901 НХ, шасі 
№ 27050080397145, пробіг 75121 км 2008 68 033,33 68 033,33 0,00 Акт на списання автотранспорт-

них засобів від 20.10.2016 № 1

1.4. ГАЗ 2705, державний № АА 0903 НХ, шасі 
№ 27050080397221, пробіг 120902 км 2008 68 033,33 68 033,33 0,00 Акт на списання автотранспорт-

них засобів від 20.10.2016 №3

1.5. ГАЗ 3302, державний № АА 3614 ВК, шасі 
№33023060050773, пробіг 172932 км 2006 58 610,09 58 610,09 0,00 Акт на списання автотранспорт-

них засобів від 20.10.2016 №5
2. Комунальне підприємство «Госпкомобслуговування»

2.1.
OPEL OMEGA 2.0116 СЕДАН-В, 
державний № АА 8309 АА, шасі № 
W0L0VBF69W1259242, пробіг 746038 км

1998 57 107,87 57 107,87 0,00 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 14.11.2016 №26

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу комунальним підприємствам  
на списання шляхом продажу транспортних засобів

Рішення Київської міської ради № 213/3220 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської міської ради від 19 
липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ 
та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення комунального 
підприємства «Притулок для тварин» від 19 вересня 2016 року №240-182, звернення комунального підприємства 
«Госпкомобслуговування» від 15 грудня 2016 року № 08/11316-321 та лист Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 27 жовтня 2016 року № 064-10349, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік ділянок вулично-до-
рожньої мережі, на яких зупинка та стоянка (на 
проїзній частині) транспортних засобів з пору-
шенням Правил дорожнього руху призводить до 
зменшення пропускної спроможності та суттєво 
перешкоджає дорожньому руху (далі - Перелік), 
що додається.

2. Комунальному підприємству «Київдор-
сервіс»:

2.1. Розробити та погодити з Управлінням 
патрульної поліції у м. Києві Департаменту 
патрульної поліції та подати на затвердження 
до Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації) схеми 
організації дорожнього руху з урахуванням 
встановлення необхідних дорожніх знаків та 
нанесення дорожньої розмітки.

2.2. Встановити дорожні знаки, які забо-
роняють зупинку та стоянку транспортних 

засобів на ділянках вулично-дорожньої мережі 
відповідно до затвердженого Переліку та за-
тверджених схем.

3. Комунальній корпорації «Київавтодор» 
нанести необхідну дорожню розмітку на ділян-
ках вулично-дорожньої мережі відповідно до 
затвердженого Переліку та затверджених схем.

4. Комунальному підприємству «Київтранс-
парксервіс», у разі необхідності, провести де-
монтаж дорожніх знаків та демаркацію дорожньої 
розмітки, які позначають місця для паркування 
транспортних засобів на ділянках вулично-до-
рожньої мережі відповідно до затвердженого 
Переліку та затверджених схем.

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати дозвіл Київському зоологічному 
парку загальнодержавного значення на спи-
сання шляхом ліквідації транспортних засобів, 
які належать до комунальної власності терито-
ріальної громади міста Києва, згідно з додатком 
до цього рішення.

2. Зобов’язати Київський зоологічний парк 
загальнодержавного значення використати 
придатне обладнання транспортних засобів, 
дозвіл на списання шляхом ліквідації яких 
надається, для ремонту інших транспортних 
засобів, а непридатні деталі та матеріали в 
установленому порядку здати підприємствам, 
які здійснюють збір вторинної сировини, з по-
дальшим спрямуванням виручених коштів до 
бюджету міста Києва.

3. Позицію 7 додатка до рішення Київської 
міської ради від 23 квітня 2009 року № 332/1388 
«Про надання дозволу Київському зоологічному 
парку на продаж основних засобів, які належать 
до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва» виключити.

4. Позицію 3.1 додатка 2 до рішення Ки-
ївської міської ради від 02 квітня 2015 року  
№ 340/1205 «Про надання дозволу на продаж та 
списання транспортних засобів, які належать до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва» виключити.

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова В. Кличко

1. Надати дозвіл підприємствам на списання 
шляхом продажу на аукціоні за початковою вар-
тістю, визначеною за результатами незалежної 
оцінки, транспортних засобів, які належать до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, згідно з додатком до цього рішення.

2. Підприємствам, зазначеним у пункті 1 
цього рішення:

2.1. Здійснити необхідні заходи, пов’язані 
з продажем на аукціоні транспортних засобів, 
зазначених у пункті 1 цього рішення.

2.2. Кошти, отримані від продажу транспорт-
них засобів, перерахувати до бюджету міста 
Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№ п/п Адреса

1. вул. Михайлівська

2. Львівська пл.

3. вул. Січових стрільців 

4. вул. Мельникова від вул. Глибочицької до вул. До-
рогожицької

5. вул. О. Теліги

6. просп. Степана Бандери

7. просп. Генерала Ватутіна

8. Броварський просп.

9. вул. Гната Хоткевича

10. Харківське шосе 

11. вул. Московська 

12. вул. Генерала Алмазова

13. вул. Михайла Грушевського 

14. вул. Хрещатик 

15. вул. Басейна 

16. бульв. Тараса Шевченка 

17. вул. Саксаганського від вул. Паньківської до пл. 
Перемоги

18. вул. Жилянська від вул. Пестеля до вул. Іллі Ерен-
бурга

19. вул. Антоновича від вул. Загородньої до бульв. 
Дружби Народів

20.
вул. Велика Васильківська від бульв. Дружби Народів 
до вул. Івана Кудрі та від вул. Хрещатик до пл. Льва 
Толстого

21. просп. В. Лобановського

22. Чоколівський бульвар

23. вул. Вадима Гетьмана

24. вул. Олександра Довженка

25. вул. Дегтярівська від просп. Перемоги до вул. Івана 
Шевцова

26. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського

27. вул. Данила Щербаківського

28. просп. Академіка Палладіна (основна проїзна 
частина)

29. Кільцева дорога

30. вул. Пушкінська від вул. Богдана Хмельницького до 
вул. Прорізної

31. вул. Верхній Вал від вул. Кожум’яцької до вул. Ме-
жигірської

32. вул. Нижній Вал від вул. Межигірської до вул. 
Кожум’яцької

33. просп. Академіка Палладіна з парного боку

34. просп. Голосіївський

35. просп. Академіка Палладіна (основна проїзна 
частина)

36. Вокзальна площа

37. вул. Леонтовича з непарного боку

38. вул. Герцена

39. вул. Овруцька від вул. Герцена до Подільського узвозу

40. Подільський узвіз

41. площа Тараса Шевченка

42. вул. Стеценка від просп. Академіка Палладіна до вул. 
Академіка Туполєва

43. вул. Багговутівська від вул. Пугачова до вул. 
Овруцької

44. вул. Пугачова від вул. Мельникова до вул. Баггову-
тівської

45. вул. Кирилівська від вул. Вишгородської до Поділь-
ського узвозу

46. вул. Вишгородська

47. вул. Набережно-Рибальська

48. вул. Набережно-Хрещатицька

49. Набережне шосе

50. Надніпрянське шосе

51. бульв. Дружби Народів

52. вул. Короленківська

53. вул. Народного ополчення з непарного боку від вул. 
Смілянської до Севастопольської площі

54. вул. Задніпровського

55. Севастопольська площа

56. Дарницька площа

57. вул. Глибочицька

58. вул. Межигірська

59. вул. Прорізна

60. вул. Ушинського від вул. Авіаконструктора Антонова 
до Чоколівського бульвару

61. Володимирський узвіз

62. вул. Шовковична

63. вул. Лютеранська

64. вул. Інститутська

65. вул. М.Грушевського

66. Кріпосний провулок

67. вул. Костьольна

68. вул. П. Запорожця

Київський міський голова В. Кличко
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

2.2. Доповнити розділ новими позиціями такого змісту:

135 ТОВ «АРКАДА-ЖИТЛОСЕР-
ВІС»

вул. Русо-
вої Софії 1 0,3031 1,0047 0,4450 0,0000 0,3444 0,3250 0,5572 0,0082 0,0000 0,0000 0,7567 0,3646 0,0081 0,0437 0,0000 1,1636 0,2797 0,28 7,06 6,27 7,06 6,27

136 ТОВ «АРКАДА-ЖИТЛОСЕР-
ВІС»

вул. Чавдар 
Єлизавети 38 0,4185 0,9490 0,4450 0,0000 0,3444 0,3250 0,5572 0,0066 0,0000 0,0000 0,7567 0,3646 0,0081 0,0605 0,0000 1,1636 0,2797 0,28 7,16 6,37 7,16 6,37

137 ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» вул. Вір-
менська 6 0,4461 0,8140 0,2509 0,0000 0,2262 0,0426 0,9330 0,0048 0,0000 0,0583 0,3853 0,1950 0,0032 0,0642 0,0000 1,1148 0,2725 0,48 6,35  - 6,35  -

138 ТОВ «УК «ЖИТЛО-СЕРВІС» вул. Пчілки 
Олени 8 0,6264 0,3986 0,3350 0,0000 0,3603 0,0771 0,8782 0,0143 0,0000 0,0000 0,3828 0,1064 0,0376 0,0904 0,0000 0,5860 0,5910 0,54 6,03 4,75 5,58 4,40

139 ТОВ «УК «ЖИТЛО-СЕРВІС» вул. Драго-
манова 2-а 0,3286 0,5447 0,3570 0,0000 0,3112 0,0517 0,8141 0,0153 0,0000 0,0000 0,3869 0,1450 0,0167 0,0474 0,0000 0,7335 0,5088 0,51 5,73 4,62 5,30 4,28

140 ТОВ «УК «ЖИТЛО-СЕРВІС» вул. Драго-
манова 2-б 0,3745 0,5473 0,3564 0,0000 0,3107 0,0533 0,8129 0,0156 0,0000 0,0000 0,3847 0,1431 0,0320 0,0540 0,0000 0,7321 0,5076 0,52 5,81 4,71 5,38 4,36

141 ТОВ Фірма «КОМПАС»
вул. 
Ахматової 
Анни

28 0,3781 0,6716 0,3617 0,0000 0,2174 0,0434 0,5823 0,0188 0,0000 0,0000 0,4761 0,1082 0,0890 0,0545 0,0000 0,8357 0,5580 0,35 5,70 4,69 5,58 4,60

142 ТОВ Фірма «КОМПАС» вул. Сріб-
нокільська 22 0,1019 0,3316 0,2613 0,0000 0,1729 0,0274 0,5823 0,0187 0,0000 0,0000 0,2561 0,0500 0,0154 0,0147 0,0000 0,7190 0,2476 0,22 3,63 3,08 3,56 3,02

143 ТОВ Фірма «КОМПАС»
просп. 
Григоренка 
Петра

16 0,2330 0,7496 0,3349 0,0000 0,2713 0,0238 0,5824 0,0188 0,0000 0,0000 0,3540 0,1230 0,0367 0,0336 0,0000 0,8848 0,5396 0,33 5,42 4,37 5,32 4,29

144 ТОВ Фірма «КОМПАС»
просп. 
Григоренка 
Петра

18-а 0,1889 0,7557 0,3510 0,0000 0,3127 0,0545 0,5823 0,0188 0,0000 0,0000 0,3755 0,1445 0,0284 0,0273 0,0000 0,8166 0,5041 0,33 5,39 4,33 5,29 4,25

145 ТОВ Фірма «КОМПАС»
просп. 
Григоренка 
Петра

20-а 0,2939 0,5702 0,3598 0,0000 0,2496 0,0438 0,5823 0,0188 0,0000 0,0000 0,4737 0,1076 0,0405 0,0424 0,0000 0,7762 0,5231 0,33 5,29 4,29 5,19 4,20

146 ТОВ Фірма «КОМПАС»
просп. 
Григоренка 
Петра

22/20 0,2831 0,6495 0,3003 0,0000 0,3171 0,0383 0,5460 0,0188 0,0000 0,0000 0,1573 0,1128 0,0252 0,0409 0,0000 0,7468 0,4496 0,29 4,78 3,78 4,68 3,71

147
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 21 1,1865 0,2619 0,7273 0,0000 0,0000 0,0000 0,6993 0,0000 0,0000 0,0000 0,1447 1,2313 0,0000 0,1584 0,0000 0,3637 0,0000 0,00 5,73 5,73 5,73 5,73

148
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 23 1,7756 0,1575 0,9593 0,0000 0,0000 0,0000 0,6958 0,0000 0,0000 0,0000 0,1553 0,6189 0,0000 0,2381 0,0000 0,1952 0,0000 0,00 5,75 5,75 5,75 5,75

149
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 25 1,4876 0,4374 0,9881 0,0000 0,0000 0,0000 0,6970 0,0000 0,0000 0,2532 0,3514 1,8434 0,0000 0,1985 0,0000 1,5686 0,0000 0,00 9,39 9,39 9,39 9,39

150
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 27 1,7715 0,4553 0,8350 0,0000 0,0000 0,0000 0,6979 0,0000 0,0000 0,2543 0,3529 1,9579 0,0000 0,2381 0,0000 1,5755 0,0000 0,00 9,77 9,77 9,77 9,77

151
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 29 3,6222 0,0000 0,5099 0,0000 0,0000 0,0000 0,6952 0,0000 0,0000 0,0000 0,1549 0,2118 0,0000 0,4854 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 6,82 6,82 6,82 6,82

152
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 31 3,4001 0,0000 0,5518 0,0000 0,0000 0,0000 0,7008 0,0000 0,0000 0,0000 0,1677 0,1719 0,0000 0,4568 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 6,54 6,54 6,54 6,54

153
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 33 3,2392 0,0000 1,0186 0,0000 0,0000 0,0000 0,6954 0,0000 0,0000 0,0000 0,1769 0,1813 0,0000 0,4332 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 6,89 6,89 6,89 6,89

154
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 35 2,3514 0,2269 0,5106 0,0000 0,0000 0,0000 0,6941 0,0000 0,0000 0,0000 0,1742 0,2000 0,0000 0,2992 0,0000 0,4378 0,0000 0,00 5,87 5,87 5,87 5,87

155
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 37 0,4059 0,3725 0,4729 0,0000 0,2879 0,0000 0,5633 0,0000 0,0000 0,0000 0,1003 1,7287 0,0000 0,0544 0,0000 0,4468 0,3414 0,00 5,73 4,97 5,73 4,97

156
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 39 0,7222 0,9595 1,4520 0,0000 0,0000 0,0000 0,9143 0,0000 0,0000 0,0000 0,3705 1,3654 0,0000 0,0968 0,0000 1,0915 0,0000 0,00 8,37 8,37 8,37 8,37

157
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 39-а 0,6166 0,2564 0,5916 0,0000 0,0000 0,0000 0,5634 0,0000 0,0000 0,0000 0,1448 1,5354 0,0000 0,0827 0,0000 0,3806 0,0000 0,00 5,01 5,01 5,01 5,01

158
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 41 0,9433 0,3839 0,6140 0,0000 0,3152 0,0000 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,1335 1,3929 0,0000 0,1264 0,0000 0,3361 0,2242 0,00 6,04 5,39 6,04 5,39

159
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 43 1,4933 0,2146 0,6247 0,0000 0,0000 0,0000 0,5633 0,0000 0,0000 0,0000 0,1660 0,8388 0,0000 0,2000 0,0000 0,2385 0,0000 0,00 5,21 5,21 5,21 5,21

160
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 45 1,2835 0,1700 0,7857 0,0000 0,0000 0,0000 0,6965 0,0000 0,0000 0,0000 0,2098 0,8080 0,0000 0,1719 0,0000 0,1807 0,0000 0,00 5,17 5,17 5,17 5,17

161
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 47 1,3114 0,5670 0,8233 0,0000 0,3090 0,0000 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,2943 0,4687 0,0000 0,1758 0,0000 0,5694 0,2198 0,00 6,36 5,73 6,36 5,73

162
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

вул. Борис-
пільська 49 0,9673 0,5483 0,6528 0,0000 0,3211 0,0000 0,5634 0,0000 0,0000 0,0000 0,1225 1,3346 0,0000 0,1296 0,0000 0,1497 0,2284 0,00 6,02 5,36 6,02 5,36

163
Філія «135 Домобудівельний 
комбінат» Державного підприєм-
ства МО України «Укрвійськбуд»

пров. По-
ліський 13 1,3823 0,4533 1,5360 0,0000 0,0000 0,0000 0,6970 0,0000 0,0000 0,2532 0,5101 0,4423 0,0000 0,1852 0,0000 1,3712 0,0000 0,00 8,20 8,20 8,20 8,20

2.3. Позиції №№ 54, 55 розділу виключити.
3. У Розділі «Деснянський район» позицію № 18 викласти в такій редакції:

18 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Закревського 
Миколи 93-а 0,8568 0,6737 0,1906 0,0000 0,4400 0,0261 0,7234 0,0043 0,0000 0,0460 0,3571 0,4735 0,0282 0,1232 0,0000 0,9565 0,2533 0,52 6,80  - 6,80  -

4. Розділ «Дніпровський район» доповнити новою позицією такого змісту:

64 ТОВ «АРКАДА-
ЖИТЛОСЕРВІС» вул. Панельна 6 0,3978 0,8483 0,2687 0,0000 0,2991 0,9889 0,3469 0,0218 0,0000 0,0000 0,7901 0,2209 0,0138 0,0574 0,0000 1,0952 0,2252 0,28 7,02 6,36 7,02 6,36

5. Розділ «Оболонський  район» доповнити новими позиціями такого змісту:

52 ТОВ «АРКАДА-
ЖИТЛОСЕРВІС»

вул. Мали-
новського 
Маршала

4-в 0,2143 0,7987 0,2776 0,0000 0,1655 1,0006 0,3470 0,0032 0,0000 0,0000 0,3902 0,1818 0,0007 0,0309 0,0000 0,8462 0,2115 0,22 5,63 5,15 5,63 5,15

53
ТОВ «МЖК 
«ОБОЛОНЬ-
КОМФОРТ»

просп. Героїв 
Сталінграда 53-б 0,1734 0,5855 0,3611 0,0000 0,5590 0,0635 0,6610 0,0000 0,0000 0,0000 0,6138 0,6849 0,0083 0,0249 0,0000 1,6094 0,4679 0,58 6,71 - 6,71 -

6. У Розділі «Печерський  район»:
6.1. Позицію № 28  розділу викласти в такій редакції: 

28
ТОВ «Коваль-
ська-Житло-
сервіс»

вул. Оль-
гинська 6 0,3318 0,4256 0,1787 0,0000 1,6805 0,1792 0,9332 0,0113 0,0000 0,0140 0,7884 0,3013 0,0032 0,0477 0,0000 1,4879 0,4527 0,68 9,02  - 9,02  -

Закінчення додатку до розпорядження №1444 від 15 листопада 2017 року. Початок у номері газети “Хрещатик” від 6 грудня 2017 року.
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6.2. Доповнити розділ новою позицією такого змісту:

57 ТОВ «СЕРВІС» вул. Барбюса Анрі 5-в 0,3345 0,8768 0,2632 0,0000 0,3303 0,0000 0,6365 0,0040 0,0040 0,0000 0,3835 0,6109 0,0065 0,0483 0,0048 0,8492 0,3820 0,38 6,14 5,21 6,14 5,21

7. У Розділі «Подільський  район»:
7.1. Позицію № 23  розділу викласти в такій редакції:

23 ТОВ «Ковальська-Жит-
лосервіс»

вул. Червоно-
пільська 2-г 0,6161 0,6660 0,1192 0,0000 0,1924 0,0333 1,0921 0,0039 0,0000 0,0436 0,5028 0,5805 0,0312 0,0000 0,0886 1,1968 0,1601 0,53 7,03  - 7,03  -

7.2. Доповнити розділ новою позицією такого змісту:

53 КЖКП «АГРОПРОМБУД-
ІНДУСТРІЯ»

вул. Вітряні 
гори 1 0,3536 0,3535 0,7331 0,0000 0,0000 0,0000 0,6834 0,0000 0,0000 0,0000 0,1372 0,4824 0,0000 0,0508 0,0000 0,1839 0,0000 0,24 3,86 3,86 3,86 3,86

8. Розділ «Святошинський  район» доповнити новими позиціями такого змісту: 

83 КЖКП «АГРОПРОМБУД- 
ІНДУСТРІЯ»

вул. Львів-
ська 24 0,8224 1,1030 0,7617 0,0000 0,5014 0,0000 0,6899 0,0000 0,0000 0,0000 0,1587 0,4824 0,0000 0,1177 0,0000 0,3244 0,3028 0,42 6,82 5,78 6,82 5,78

84

Спеціалізований буди-
нок для ветеранів війни 
та праці, громадян похи-
лого віку та інвалідів на 
вул.Котельникова, 32/11

вул. Ко-
тельникова 
Михайла

32/11 0,9310 0,0000 0,3784 0,0000 0,5404 0,0000 0,8584 0,0865 0,0826 0,1496 0,5534 0,0000 0,0000 0,1623 0,0063 1,1249 0,5053 0,00 5,38 4,33 5,38 4,33

85 ТОВ «АРКАДА-ЖИТЛО- 
СЕРВІС»

вул. Гар-
матна 31-а 0,9086 0,7870 0,3310 0,0000 0,3563 1,2323 0,3469 0,0054 0,0000 0,0000 0,7310 0,2022 0,0091 0,1312 0,0000 1,0683 0,2525 0,32 8,02 7,25 8,02 7,25

86 ТОВ «АРКАДА-ЖИТЛО- 
СЕРВІС»

просп. Кур-
баса Леся 7-б 0,3511 0,7406 0,3032 0,0000 0,3233 1,0347 0,3290 0,0079 0,0000 0,0000 0,7949 0,1861 0,0075 0,0506 0,0008 0,8767 0,2201 0,26 6,59  - 6,59  -

9.  Розділ «Солом’янський  район» доповнити новими позиціями такого змісту:

71 КЖКП «АГРОПРОМ-
БУДІНДУСТРІЯ» вул. Волинська 25 0,5409 0,6460 0,5669 0,0000 0,4811 0,0000 0,6989 0,0000 0,0000 0,0000 0,1269 0,4823 0,0000 0,0775 0,0000 0,5592 0,4340 0,37 5,98 4,79 5,98 4,79

72 КЖКП «АГРОПРОМ-
БУДІНДУСТРІЯ»

вул. Ідзиков-
ських Сім’ї 11/13 0,9760 0,3411 0,5758 0,0000 0,0000 0,0000 0,6985 0,0000 0,0000 0,0000 0,1396 0,4824 0,0000 0,1400 0,0000 0,2200 0,0000 0,29 4,63  - 4,63  -

73 КЖКП «АГРОПРОМ-
БУДІНДУСТРІЯ»

вул. Кар-
пинського 
Академіка

12/25 0,5243 0,4817 0,5570 0,0000 0,7876 0,0000 0,7028 0,0000 0,0000 0,0000 0,1062 0,4824 0,0000 0,0751 0,0000 0,8318 0,2533 0,38 6,22 4,87 6,22 4,87

74 ТОВ «УК «ЖИТЛО-
СЕРВІС» вул. Західна 10 0,2913 0,3916 0,4498 0,0000 0,2737 0,1102 1,2442 0,0066 0,0000 0,0000 0,4205 0,1529 0,0091 0,0421 0,0000 0,7314 0,5801 0,56 6,32 5,17 5,85 4,79

75 ТОВ «УК «ЖИТЛО-
СЕРВІС» вул. Гарматна 37-а 0,3155 0,3815 0,4481 0,0000 0,2734 0,1058 1,2152 0,0100 0,0000 0,0000 0,4256 0,1468 0,0088 0,0456 0,0000 0,7095 0,5843 0,56 6,28 5,12 5,81 4,74

10.  У Розділі «Шевченківський  район»:
10.1. Позиції №№ 38 – 44 розділу викласти в такій редакції:

38 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора 1 0,3787 0,8033 0,1395 0,0000 0,4481 0,0643 0,8838 0,0062 0,0000 0,0576 0,4743 0,6004 0,0157 0,0545 0,0000 1,0295 0,4067 0,54 7,08  - 7,08  -

39 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора 1-а 0,5086 0,8591 0,1564 0,0000 0,3145 0,0392 0,8838 0,0038 0,0000 0,0506 0,4737 0,7031 0,0144 0,0732 0,0000 1,0164 0,2638 0,54 7,08  - 7,08  -

40 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора 1-б 0,5605 0,9645 0,1636 0,0000 0,3406 0,0473 0,9803 0,0052 0,0000 0,0464 0,5006 0,4040 0,0338 0,0806 0,0000 1,0214 0,2695 0,54 7,15  - 7,15  -

41 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора 4-б 0,5064 0,8402 0,2566 0,0000 0,2682 0,0485 0,8838 0,0051 0,0000 0,0603 0,5049 0,5375 0,0246 0,0728 0,0000 1,1296 0,2066 0,53 7,06  - 7,06  -

42 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора 4-в 0,3978 0,6938 0,2618 0,0000 0,3956 0,0512 0,8838 0,0051 0,0000 0,0562 0,4563 0,5438 0,0249 0,0572 0,0000 1,1672 0,3192 0,53 7,01  - 7,01  -

43 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора 4-г 0,4572 0,6753 0,2554 0,0000 0,3957 0,0510 0,8837 0,0053 0,0000 0,0561 0,5415 0,5331 0,0342 0,0658 0,0000 1,0342 0,3192 0,53 7,01  - 7,01  -

44 ТОВ «Ковальська-
Житлосервіс»

вул. Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора 4-д 0,3335 0,5402 0,2193 0,0000 0,3481 0,0450 1,1229 0,0054 0,0000 0,0551 0,3703 0,6593 0,0179 0,0480 0,0000 1,0261 0,2950 0,51 6,71 5,86 6,71 5,86

10.2. Доповнити розділ новими позиціями такого змісту:

83
КЖКП «АГРО-
ПРОМБУДІНДУ-
СТРІЯ»

вул. Злато-
устівська 44/22 0,2038 0,7357 0,4361 0,0000 0,4648 0,0000 0,6734 0,0000 0,0000 0,0000 0,0846 0,4824 0,0000 0,0292 0,0000 0,6540 0,4475 0,34 5,46  - 5,46  -

84
КЖКП «АГРО-
ПРОМБУДІНДУ-
СТРІЯ»

вул. Злато-
устівська 46 0,7234 0,9420 0,4714 0,0000 0,5917 0,0000 0,5295 0,0000 0,0000 0,0000 0,1154 0,4824 0,0000 0,1037 0,0000 0,1602 0,5058 0,37 5,99 4,57 5,99 4,57

85
КЖКП «АГРО-
ПРОМБУДІНДУ-
СТРІЯ»

вул. Злато-
устівська 48/5 0,3409 0,8864 0,4715 0,0000 0,4438 0,0000 0,5769 0,0000 0,0000 0,0000 0,0976 0,4824 0,0000 0,0489 0,0000 0,2717 0,5727 0,34 5,43  - 5,43  -

86
КЖКП «АГРО-
ПРОМБУДІНДУ-
СТРІЯ»

вул. Річна 3 0,3699 0,6463 0,4342 0,0000 0,1661 0,0000 0,6812 0,0000 0,0000 0,0000 0,1138 0,4824 0,0000 0,0531 0,0000 0,7249 0,3476 0,32 5,21 4,54 5,21 4,54

Виконуючий обов’язки  
керівника апарату  

Л. Верес

навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання 
платних послуг за нозологіями:

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві
1 грудня 2017 р. за № 245/1837

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги за 
нозологіями та послуги, що входять до їх складу, які надає 

Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Розпорядження № 1441 від 15 листопада 2017 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 пере-
ліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги 
за нозологіями та послуги, які надає Київський 
міський клінічний ендокринологічний центр, 
встановлених розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 11 червня 2015 
року № 557, зареєстрованих в Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у місті Києві 23 
листопада 2015 року за № 168/1279 (у редакції 

розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) від 06 листопада 2015 року № 1081), 
виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова
В. Кличко
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Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві
1 грудня 2017 р. за № 244/1836

Про внесення змін до Тарифів  
на платні послуги з медичного  

обслуговування, які надає Київський міський  
клінічний ендокринологічний центр

Розпорядження № 1445 від 15 листопада 2017 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 переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
15 листопада 2017 року № 1443

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві
1 грудня 2017 р. за № 247/1839

Зміни до Тарифів
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський 

міський клінічний онкологічний центр
Доповнити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Київський міський 

клінічний онкологічний центр, встановлені розпорядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстровані в 
Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 05 лютого 2016 року за № 7/1320 (у 
редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26 січня 2016 року № 27), новим пунктом 4 такого змісту:

«

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

на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні 
фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати 

другу спеціальність в інтернатурі

4.1 157
Стажування лікаря-інтерна-лаборанта на умо-
вах контракту під керівництвом лікаря-лаборан-
та з клінічної біохімії вищої категорії, кандидата 
медичних наук протягом одного дня

80,30

4.2 158
Стажування лікаря-інтерна-радіолога на умовах 
контракту під керівництвом лікаря-радіолога 
вищої категорії протягом одного дня

87,60

4.3 159
Стажування лікаря-інтерна-онколога на умовах
контракту під керівництвом лікаря-хірурга-
онколога вищої категорії протягом одного дня

82,50

»
Виконуючий обов’язки  

керівника апарату  
Л. Верес

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві
1 грудня 2017 р. за № 247/1839

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Київський міський 

клінічний онкологічний центр
Розпорядження № 1443 від 15 листопада 2017 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 переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві
1 грудня 2017 р. за № 248/1840

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського  

району м. Києва
Розпорядження № 1442 від 15 листопада 2017 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 переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг зі 
стоматологічної допомоги:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)
11 червня 2015 року № 557  

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

від 15 листопада 2017 року № 1441)

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві
1 грудня 2017 р. за № 245/1837

Тарифи
на платні послуги за нозологіями та послуги, що входять до їх складу, які 

надає Київський міський клінічний ендокринологічний центр

№ Код Найменування
Термін 

лікуван-
ня (діб)

Тариф, грн 
(без ПДВ)

1 2 3 4 5

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організація-
ми та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

1 НОЗ_002 Тиреотоксикоз з дифузним зобом. Тиреотоксикоз з токсичним одновузловим зобом. Тирео-
токсикоз з токсичним та багатовузловим зобом (Консервативне медикаментозне лікування) 14 14515,20

2 НОЗ_003
Гострий тиреоїдит. Підгосгрий тиреоїдит. Інший хронічний тиреоїдит. Токсична енцефало-
патія. Екзофтальм при порушенні функції щитоподібної залози (Консервативне медикамен-
тозне лікування)

12 12042,80

3 НОЗ_004 Післяпроцедурний гіпотиреоз. Вроджений гіпотиреоз без зоба. Атрофія щитоподібної за-
лози набута (Консервативне медикаментозне лікування) 12 13038,10

4 НОЗ_005 Аутоімунний тиреоїдит (Консервативне медикаментозне лікування) 11 11697,10

5 НОЗ_006 Тиреотоксикоз з дифузним зобом. Тиреотоксикоз з токсичним одновузловим зобом. Тирео-
токсикоз з токсичним багатовузловим зобом (Оперативне лікування) 11 25299,60

6 НОЗ_007 Нетоксичний одновузловий зоб. Нетоксичний багатовузловий зоб. Гострий тиреоїдит. 
Аутоімунний тиреоїдит (Оперативне лікування) 12 24166,50

7 НОЗ_008 Злоякісне новоутворення щитоподібної залози. Доброякісне новоутворення щитоподібної 
залози (Оперативне лікування) 14 25436,10

8 НОЗ_012 Злоякісне новоутворення шийки матки. Злоякісне новоутворення тіла матки (Оперативне 
лікування: роздільне діагностичне вишкрібання матки та цервікального каналу з біопсією) 5 15680,10

9 НОЗ_013

Сальпінгіт і оофорит. Гострий сальпінгіт та оофорит. Гостре запальне захворювання матки. 
Запальна хвороба шийки матки. Гострий параметрит та тазовий целюліт. Гострий тазовий 
перитоніт у жінок (Оперативне лікування: видалення запального вогнища та широке дре-
нування черевної порожнини, роздільне діагностичне вишкрібання матки та цервікального 
каналу з біопсією)

12 30475,00

10 НОЗ_015
Ендометріоз. Ендометріоз матки. Ендометріоз яєчника. Ендометріоз фалопієвої труби. 
Ендометріоз тазової очеревини. Ендометріоз ректовагінальної перетинки та піхви (Консер-
вативне медикаментозне лікування)

5 5135,30

11 НОЗ_017
Ендометріоз. Ендометріоз матки. Ендометріоз яєчника. Ендометріоз фалопієвої труби. Ен-
дометріоз тазової очеревини. Ендометріоз ректовагінальної перетинки та піхви (Оперативне 
лікування: видалення органа при вираженому внутрішньому ендометріозі (матка, придатки)

9 27370,40

12 НОЗ_018
Випадання статевих органів у жінок. Грижа сечового міхура (цистоцеле). Неповне випадан-
ня матки і піхви. Повне випадання матки і піхви. Ентероцеле піхви. Ректоцеле (Оперативне 
лікування, трансвагінальна екстирпація матки з придатками з передньою та задньою 
пластикою)

14 28948,80

13 НОЗ_019
Незапальні хвороби яєчника, фалопієвої труби та широкої зв›язки матки. Інші незапальні 
хвороби шийки матки. Інші незапальні хвороби піхви. Інші незапальні ураження вульви та 
промежини. Відсутність менструацій, мізерні та нечасті менструації. Первинна аменорея 
(Консервативне медикаментозне лікування)

12 7264,10

14 НОЗ_021
Надмірна, часта та нерегулярна менструація. Надмірна і часта менструація з регулярним 
циклом. Надмірна і часта менструація з нерегулярним циклом. Овуляційна кровотеча. Біль 
та інші стани, пов’язані з жіночими статевими органами та менструальним циклом (Консер-
вативне медикаментозне лікування)

10 9421,90

15 НОЗ_023

Інші патологічні кровотечі з матки та піхви. Біль та інші стани, пов›язані з жіночими 
статевими органами та менструальним циклом. Порушення менопаузи та інші розлади в 
період перед менопаузою. Післяменопаузна кровотеча. Менопауза і клімактеричний стан у 
жінок (Оперативне лікування: роздільне діагностичне вишкрібання матки та церві кального 
каналу з біопсією)

5 11077,60

16 НОЗ_024 Цукровий діабет І типу. Цукровий діабет II типу (Консервативне медикаментозне лікування) 14 15990,00

17 НОЗ_025 Діабет нецукровий. Дисфункція гіпоталамуса, не класифікована в інших рубриках (Консер-
вативне медикаментозне лікування) 12 6321,50

 

Примітка: Тарифи на платні послуги за нозологіями розраховані на підставі локальних про-
токолів лікувально-профілактичного закладу.

Виконуючий обов’язки  
керівника апарату  

Л. Верес

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Київський 
міський клінічний ендокринологічний центр, 
встановлених розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 26 лютого 2015 
року № 171, зареєстрованих у Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у місті Києві 05 
лютого 2016 року за № 6/1319 (у редакції розпо-
рядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 26 січня 2016 року № 27), виклавши їх у новій 
редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується.  
Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Київський 
міський клінічний онкологічний центр, встанов-
лених розпорядженням виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171, 
зареєстрованих в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 05 лютого 2016 
року за № 7/1320 (у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 
26 січня 2016 року № 27), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова
В. Кличко

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги «Русанівка» 
Дніпровського району м. Києва, встановлених 
розпорядженням виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055, 
зареєстрованих в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 10 листопада 
2016 року за № 218/1531 (у редакції розпоря-
дження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 25 жовтня 2016 року № 1029), виклавши їх у 
новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується.  
Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА



6  СУСПІЛЬСТВОХрещатик
8 грудня 2017 р.
№129 (5042)

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, 
УСТАНОВАХ, НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВГО ОБЛІКУ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, УСТАНОВІ, 
ОРГАНІЗАЦІЇ, НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Продовження у наступному номері

Продовження методичних рекомендацій з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого 
самоврядування, в центральних органах виконавчої влади, в державних органах, в установах, організаціях, підприємствах і навчальних закладах. 

Початок у №№ 124(5037) від 28.11.2017 р.,125(5038) від 29.11.2017 р.

Керівник підприємства, установи, 
організації, навчального закладу

Відповідальний за ведення військового обліку та 
бронювання

4. Забезпечує персональний облік 
призовників та військовозобов’язаних

7. Проводить звірку особистих карток П-2, П- 2ДС з військово - 
обліковими документами призовників і військовозобов’язаних 

даними районних військових комісаріатів

Îñîáîâ³ êàðòêè ïðèçîâíèê³â ³ 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ çáåð³ãàþòüñÿ 
â àëôàâ³òíîìó ïîðÿäêó â îêðåì³é êàð-
òîòåö³ çà òàêèìè ãðóïàìè:

ïåðøà ãðóïà – îñîáîâ³ êàðòêè 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ îô³öåðñüêî-
ãî ñêëàäó;

äðóãà ãðóïà – îñîáîâ³ êàðòêè 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ðÿäîâîãî, 
ñåðæàíòñüêîãî ³ ñòàðøèíñüêîãî ñêëàäó;

òðåòÿ ãðóïà – îñîáîâ³ êàðòêè 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ-æ³íîê;

÷åòâåðòà ãðóïà – îñîáîâ³ êàðòêè 
ïðèçîâíèê³â;

Îñîáîâ³  êàðòêè â ³éñüêîâî-
çîáîâ’ÿçàíèõ, ÿê³ çàáðîíüîâàí³ íà 
ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ òà íà âîºííèé ÷àñ, 
âèä³ëÿþòüñÿ îêðåìî â êîæí³é ãðóï³.

Îñîáîâ³ êàðòêè îñ³á, âèêëþ÷åíèõ ç 
â³éñüêîâîãî îáë³êó ÷è ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, 
çáåð³ãàþòüñÿ ó çàãàëüí³é êàðòîòåö³.

Îðãàí³çàö³ÿ çáåð³ãàííÿ îñîáîâèõ êàð-
òîê ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ 
ó äåðæàâíèõ îðãàíàõ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, 
óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ çä³éñíþºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà.

Â îñîáîâèõ êàðòêàõ â³éñüêîâî-
çîáîâ’ÿçàíèõ, ÿê³ äîñÿãëè ãðàíè÷íîãî 
â³êó ïåðåáóâàííÿ â çàïàñ³, ï³ñëÿ ïðî-
âåäåííÿ ÷åðãîâîãî çâ³ðÿííÿ ç â³äïîâ³ä-
íèìè ðàéîííèìè â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³-
àòàìè ðîáèòüñÿ â³äì³òêà «Âèêëþ÷åíèé 
ç â³éñüêîâîãî îáë³êó çà â³êîì».

1. Çâ³ðÿííÿ äàíèõ îñîáîâèõ êàðòîê ïðèçîâíèê³â ³ 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ÿê³ ïðàöþþòü (íàâ÷àþòüñÿ) íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, òà îðãàí³çàö³ÿõ ç îáë³êîâèìè äàíèìè 
â³äïîâ³äíèõ ðàéîííèõ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â çà ì³ñöåì ðå-
ºñòðàö³¿ ïðîæèâàííÿ ïðèçîâíèê³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ 
çã³äíî ç ãðàô³êîì çâ³ðÿííÿ ïî óçãîäæåííþ ç ÐÂÊ.

2. Îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà âåäåííÿ â³éñüêîâîãî îáë³êó ó âè-
çíà÷åí³ ãðàô³êîì çâ³ðÿííÿ ñòðîêè â³äðÿäæàºòüñÿ äî â³äïîâ³äíèõ 
ðàéîííèõ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ çâ³ðÿííÿ.

3. Ðåçóëüòàòè çâ³ðÿííÿ âíîñÿòüñÿ äî æóðíàëó îáë³êó ðå-
çóëüòàò³â ïåðåâ³ðîê ñòàíó â³éñüêîâîãî îáë³êó òà çâ³ðÿííÿ 
îáë³êîâèõ äàíèõ ç äàíèìè ðàéîííèõ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â. 

4. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çâ³ðêè â³äïîâ³äàëüíà îñîáà çà âå-
äåííÿ â³éñüêîâîãî îáë³êó äîïîâ³äàº ñâîºìó êåð³âíèêó ïðî 
ðåçóëüòàòè îêðåìî çà êîæíèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò òà ïðî 
âèÿâëåí³ íåäîë³êè.

1. Íàÿâí³ñòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ òà âåäåííÿ â³éñüêîâîãî îáë³êó ïðèçîâíèê³â 
³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ.

2. Íàî÷íà àã³òàö³ÿ ó âèãëÿä³ ñòåíä³â, ïëàêàò³â, áðîøóð ³ç âèòÿãàìè ³ç çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ 
â³éñüêîâîãî îáë³êó ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ.

3. Âèòÿã ç íàêàçó ïðî ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè çà âåäåííÿ â³éñüêîâîãî îáë³êó ïðèçîâíèê³â ³ 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ òà áðîíþâàííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ íà ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ òà âîºííîãî ÷àñó.

4. Ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè çà âåäåííÿ â³éñüêîâîãî îáë³êó ïðèçîâíèê³â ³ 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ òà áðîíþâàííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ íà ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ òà âîºííîãî ÷àñó.

5. Ñïèñîê óñ³õ ïðàöþþ÷èõ íà ï³äïðèºìñòâ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ³ ïðèçîâíèê³â.
6. Ñïèñîê çàáðîíüîâàíèõ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ  íà ï³äïðèºìñòâ³.
7. Ñïèñîê ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ìàþòü ìîá³ë³çàö³éí³ ðîçïîðÿäæåííÿ.
8. Ïåðñïåêòèâíèé ïëàí ðîáîòè ç â³éñüêîâîãî îáë³êó ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ íà ð³ê.
9. Ãðàô³ê çâ³ðÿííÿ îñîáîâèõ êàðòîê Ï-2, Ï-2ÄÑ ç â³éñüêîâî-îáë³êîâèìè äîêóìåíòàìè  â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ 

òà ïîñâ³ä÷åííÿìè ïðî ïðèïèñêó äî ïðèçîâíèõ ä³ëüíèöü ïðèçîâíèê³â. 
9-à. Ãðàô³ê çâ³ðÿííÿ îñîáîâèõ êàðòîê Ï-2, Ï-2ÄÑ ç îáë³êîâèìè äàíèìè â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â. 
10. Ïëàí çàì³íè ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ âèáóâàþòü ó ðàç³ ìîá³ë³çàö³¿ òà ó âîºííèé ÷àñ.
11. Ïëàí çàõîä³â ùîäî âðó÷åííÿ ïîñâ³ä÷åíü ïðî â³äñòðî÷êó â³ä ïðèçîâó íà ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ òà íà âîºííèé 

÷àñ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèì, ÿê³ çàáðîíüîâàí³ çã³äíî ïåðåë³êàìè ïîñàä ³ ïðîôåñ³é.
12. Êíèãà îáë³êó ïåðåäà÷³ áëàíê³â ñïåö³àëüíîãî â³éñüêîâîãî îáë³êó, â³éñüêîâèõ êâèòê³â òà îñîáîâèõ êàðòîê 

(ó ðàç³ áðîíþâàííÿ).
13. Êíèãà îáë³êó áëàíê³â ñïåö³àëüíîãî â³éñüêîâîãî îáë³êó.
14. Â³äîì³ñòü íà âèäà÷ó ïîñâ³ä÷åíü ïðî â³äñòðî÷êó â³ä ïðèçîâó äî Çáðîéíèõ Ñèë íà ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ òà 

íà âîºííèé ÷àñ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèì, ÿê³ çàáðîíüîâàí³ çã³äíî ç ïåðåë³êàìè ïîñàä ³ ïðîôåñ³é, ùî ïðàöþþòü 
ó ðàç³ ¿õ âè¿çäó íà ñòðîê ïîíàä òðè ì³ñÿö³.

15. Â³äîì³ñòü íà âèäà÷ó ïîñâ³ä÷åíü ïðî â³äñòðî÷êó â³ä ïðèçîâó äî Çáðîéíèõ Ñèë íà ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ òà íà 
âîºííèé ÷àñ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèì, ÿê³ çàáðîíüîâàí³ çã³äíî ç ïåðåë³êàìè ïîñàä ³ ïðîôåñ³é, ùî ïðàöþþòü. 

16. Â³äîì³ñòü íà âèäà÷ó ïîñâ³ä÷åíü ïðî â³äñòðî÷êó â³ä ïðèçîâó äî Çáðîéíèõ Ñèë íà ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ òà 
íà âîºííèé ÷àñ óïîâíîâàæåíèì öåõ³â òà â³ää³ë³â äëÿ âðó÷åííÿ ¿õ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèì, ÿê³ çàáðîíüîâàí³ 
çã³äíî ïåðåë³êàìè ïîñàä ³ ïðîôåñ³é, ùî ïðàöþþòü.

17. Æóðíàë îáë³êó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ³ ïðèçîâíèê³â, ÿê³ çàÿâèëè ïðî çì³íè â ñòàí³ çäîðîâ’ÿ.
18. Ñïèñîê â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ³ ïðèçîâíèê³â, ÿê³ çàÿâèëè ïðî çì³íè â ñòàí³ çäîðîâ’ÿ.
19. Ñïèñîê ãðîìàäÿí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðèïèñö³ äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³.
20. Ñïðàâà ç àðêóøàìè äîâåäåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó äî 

â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ³ ïðèçîâíèê³â òà ëèñòóâàííÿ ç â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè ç öüîãî ïèòàííÿ.
21. Ñïðàâà ³ç ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî çì³íè îáë³êîâèõ äàíèõ òà äîíåñåííÿìè ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó 

(çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè) òà ïåðåïèñêîþ ïî ðåçóëüòàòàì çâ³ðÿííÿ îáë³êîâèõ äàíèõ ç â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè 
ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ.

22. Íàÿâí³ñòü ðîçïèñîê ïðî îòðèìàííÿ â³éñüêîâî-îáë³êîâèõ äîêóìåíò³â ó ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçî-
áîâ’ÿçàíèõ.

23. Ñïðàâà ç ïåðåïèñêîþ ïî ïðèçîâíèêàì (êíèãà îáë³êó âèäàíèõ äîâ³äîê). 
24. Çâ³ò ïðî ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ òà çàáðîíüîâàíèõ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ 
25. Æóðíàë îáë³êó ðåçóëüòàò³â ïåðåâ³ðîê ñòàíó â³éñüêîâîãî îáë³êó ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ 

òà çâ³ðÿííÿ ¿õ îáë³êîâèõ äàíèõ ç äàíèìè ðàéîííèõ (ì³ñüêèõ) â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â.

Çâ³ò ïðî ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ òà çàáðîíüîâàíèõ 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ (äîäàòîê ¹4) ñêëàäàºòüñÿ ùîð³÷íî 
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ. 

Äî çâ³ò³â âêëþ÷àþòüñÿ çâåäåí³ ïîêàçíèêè, ÿê çà îñíîâíèì 
ï³äïðèºìñòâîì, òàê ³ çà ï³äïîðÿäêîâàíèìè éîìó ñòðóêòóðíèìè 
ï³äðîçä³ëàìè òà ô³ë³ÿìè íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ¿õ çíàõîäæåííÿ. 

Ïåðåä ñêëàäàííÿì çâ³òó â³éñüêîâî-îáë³êîâèé ïðàö³âíèê 
ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó  
çîáîâ’ÿçàíèé:

- çâ³ðèòè äàí³ îáë³êó îñîáîâèõ êàðòîê ç äàíèìè â³éñüêîâèõ 
êâèòê³â òà òèì÷àñîâèõ ïîñâ³ä÷åíü òà ç ôàêòè÷íîþ ÷èñåëüí³ñòþ 
ïðàöþþ÷èõ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ó äåðæàâíîìó îðãàí³, íà 
ï³äïðèºìñòâ³, â óñòàíîâ³, îðãàí³çàö³¿, îôîðìèòè äî ê³íöÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó â³äñòðî÷êó â³ä ïðèçîâó â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèì, 
ÿê³ ï³äëÿãàþòü áðîíþâàííþ çà ïåðåë³êàìè ïîñàä ³ ïðîôåñ³é;

- àíóëþâàòè äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó â³äñòðî÷êè â³ä ïðèçîâó  
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèì, ÿê³ çàáðîíüîâàí³ çã³äíî ç ïåðåë³êàìè 
ïîñàä ³ ïðîôåñ³é, àëå ç ð³çíèõ ïðè÷èí âòðàòèëè òàêå ïðàâî 
íà â³äñòðî÷êó, çíÿòè ¿õ ³ç ñïåö³àëüíîãî â³éñüêîâîãî îáë³êó òà 
íå âêëþ÷àòè äî çâ³òó;

- çâ³ðèòè äàí³ îñîáîâèõ êàðòîê ïðàö³âíèê³â ç îáë³êîâèìè 
äàíèì â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â.

 Çâ³ò (äîäàòîê ¹4) ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ç â³éñüêîâèì êîì³ñà-
ð³àòîì ïîäàºòüñÿ äî âèùîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ.

Ðàçîì ç³ çâ³òîì îáîâ’ÿçêîâî íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ  ïðî 
ñòàí ðîáîòè ç áðîíþâàííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ.

1. Ãîòóº íàêàç êåð³âíèêà ïðî ïðî-
âåäåííÿ çâ³ðêè êàðòîê Ï-2 ç â³éñüêîâî-
îáë³êîâèìè äîêóìåíòàìè ïðèçîâíèê³â 
òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ.

2. Çã³äíî ãðàô³êó çâ³ðêè âèëó÷àº ó 
ïðàö³âíèê³â ³ç ÷èñëà ïðèçîâíèê³â òà 
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ï³ä ðîçïèñêó 
¿õ â³éñüêîâî-îáë³êîâ³ äîêóìåíòè.

3. Ïåðåâ³ðÿº íàÿâí³ñòü òà ñòàí 
çáåðåæåííÿ â³éñüêîâî-îáë³êîâèõ äî-
êóìåíò³â.

4. Çâ³ðÿº îáë³êîâ³ äàí³ â³éñüêîâî-
îáë³êîâèõ äîêóìåíò³â ç îáë³êîâèìè 
äàíèìè, ÿê³ â³äîáðàæåí³ â  îñîáèñòèõ 
êàðòêàõ ôîðìè Ï2, Ï-2ÄÑ.

5. Ô³êñóº âñ³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ 
òà çàíîñèòü ¿õ äî îñîáèñòèõ êàðòîê 
ôîðìè Ï-2, Ï-2ÄÑ.

6. Ïîâ³äîìëÿº êåð³âíèêà ïðî ðå-
çóëüòàòè ïðîâåäåííÿ çâ³ðÿííÿ.

1. Ïðè ïðèéîì³ íà ðîáîòó äîâîäèòü ï³ä îñîáèñòèé ï³äïèñ 
ïðàö³âíèêîâ³ ïðàâèëà â³éñüêîâîãî îáë³êó òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ¿õ ïîðóøåííÿ.

2. Ùîð³÷íî ó õîä³ çâ³ðêè ïåðåâ³ðÿº íàÿâí³ñòü òà ñòàí çáå-
ðåæåííÿ â³éñüêîâî-îáë³êîâèõ äîêóìåíò³â.

3. Êîíòðîëþº â³äâ³äàííÿ ïðèçîâíèêàìè â³éñüêîâèõ êîì³-
ñàð³àò³â ç ïèòàíü ïðèïèñêè äî ïðèçîâíî¿ ä³ëüíèö³ òà ïðèçîâó 
íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó.

4. Çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ðåçóëüòàòàìè îïî-
â³ùåííÿ òà ïðèáóòòÿì ïðèçîâíèê³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ 
äî ðàéîííèõ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â.

5. Ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº ðàéîííèì â³éñüêîâèì êîì³ñàð³-
àòàì ïðî îñ³á, ÿê³ íå âèêîíàëè íàêàç êåð³âíèêà äåðæàâíîãî 
îðãàíó, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ òà íå ïðèáóëè 
çà âèêëèêîì äî â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â.

6. Çä³éñíþº ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðèçî-
âíèêàìè ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèìè ïðàâèë â³éñüêîâîãî îáë³êó. 

7. Ïðîâîäèòü ïîñò³éíå ³íôîðìóâàííÿ ðàéîííèõ â³éñüêîâèõ 
êîì³ñàð³àò³â ïðî ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîðóøóþòü ïðàâèëà â³éñüêîâîãî 
îáë³êó, äëÿ ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ³ç çàêîíîì.

5. Розробляє документи з питань військового обліку та бронювання

8. Складає звіт згідно додатку №4 та готує доповідь до нього

6. Проводить звіряння облікових 
карток П-2, П-2ДС з обліковими даними 

військово-облікових документів

9. Забезпечує контроль за дотриманням призовниками і 
військовозобов’язаними правил військового обліку
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПрАТ "Київський склотарний завод" виступає замовником проекту 

будівництва житлових будинків у багатофункціональному житловому 
кварталі І за адресою: провулок Балтійський, 23 в Оболонському районі 
м. Києва. Соціально-економічна необхідність: розвиток житлового бу-
дівництва; створення робочих місць. Потреба в ресурсах: земельних – 
9,7168 га; енергетичних – електромережа згідно з технічними умовами 
(далі – ТУ), водних – згідно з ТУ, газопостачання – згідно з ТУ. Транспортне 
забезпечення: підрядний транспорт. Екологічні та інші обмеження: до-
тримання гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, води та 
ґрунтів (ГДК), дотримання нормативних рівнів шуму, санітарних розривів. 
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території: не потребує. 
Можливі види впливів на навколишнє середовище: повітряне середови-
ще – викиди діоксиду сірки, оксиду вуглецю, оксидів азоту, вуглеводнів, 
сажі, парникових газів та ін., водне середовище: утворення стічних вод; 
ґрунти: вплив відсутній; рослинний і тваринний світ: вплив відсутній; 
навколишнє соціальне середовище: забезпечення населення житлом, 
створення робочих місць; навколишнє техногенне середовище: вплив 
відсутній. Під час діяльності можуть утворюватись наступні відходи: 
лампи люмінесцентні, тверді побутові відходи та ін. Об'єм виконання 
ОВНС – згідно з ДБН А.2.2-1-2003. Попередня реєстрація для участі в 
обговореннях щодо екологічних аспектів при будівництві та функціону-
ванні проектованого об'єкта проходить за телефоном 067-469-13-39. 
Для ознайомлення з проектом, з метою надання пропозицій (зауважень) 
звертатися до замовника проекту, генпроектувальника та розробника 
матеріалів ОВНС. Замовник проекту: ПрАТ "Київський склотарний за-
вод", адреса: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23, тел. (044) 430-36-22. 
Генпроектувальник: TOB "Центрбудпроект.", адреса: 04211, м. Київ, вул. 
Оболонська Набережна, буд. 11, корп.1, кв.4, тел. (044)585-34-74. Роз-
робник матеріалів ОВНС: TOB "НТЦ "Екобудексперт", адреса: м. Київ, 
вул. Васильківська, 14, тел. (044) 496-01-20.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Київа 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Дані про об'єкт оренди
Реквізити для сплати авансо-

вої орендної платиХарактеристика та місце-
знаходження Мета використання Стартовий розмір оренд-

ної плати, грн (без ПДВ)
Розмір авансової 

орендної плати, грн

Балансоутримувач – комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

Нежитлові приміщення
загальною площею 

181,50 кв. м за адресою: 
просп. Соборності, 1 

(Підвал)

розміщення фізкультурно-спортив-
ного закладу, діяльність якого спря-

мована на організацію та проведення 
занять різними видами

спорту

5 739,03 11 478,06

п/р 26008554300600 банк: ПАТ 
"Укрсиббанк" 
МФО: 351005 

ЄДРПОУ: 39606435

Нежитлові приміщення
загальною площею 

180,00 кв. м за адресою: 
просп. Соборності, 1 

(Підвал)

розміщення фізкультурно-спортив-
ного закладу, діяльність якого спря-

мована на організацію та проведення 
занять різними видами

спорту

5 691,60 11 383,20

п/р 26008554300600 банк: ПАТ 
"Укрсиббанк" 
МФО: 351005 

ЄДРПОУ: 39606435

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характеристика Місцезнаходження Загальна площа, кв. м Запропонована заявником мета використання приміщення Строк оренди запропонова-
ний заявником Орендна ставка Розмір орендної 

плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11)

1 1, 2 поверхи Райдужна вул., 25 178,30 розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямова-
на на організацію та проведення занять різними видами спорту 2 роки 364 дні

Станом на 30.09.2017

3 % 7274,75

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після 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 296-56-56).

Користувачам (власникам) приміщень будівель на вул.Мала Житомирська, 12-а, 
12-б, 14-а та 14-б

Будівлі на вул. Мала Житомирська, 12-а, 12-б, 14-а та 14-б повернені в комунальну 
власність міста Києва на баланс Департаменту культури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації). Ці будівлі належать до об'єктів 
культурної спадщини і перебувають в аварійному стані.

На сьогодні у цих приміщеннях виконуються першочергові, протиаварійні роботи 
відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Відповідно до пункту 4.28 ДБН А.3.2.-2009 "Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві" перебування  сторонніх  осіб  на будівельному майданчику заборонено 
і вони відповідно до статей 110-112 Житлового кодексу Української PCP підлягають  
виселенню  із цих приміщень із наданням їм іншого благоустроєного приміщення.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) просить осіб, які проживають у приміщеннях по вул. Мала 
Житомирська, 12-а, 12-б, 14-а та 14-б надати документи, що посвідчують набуття 
права власності (користування) цими приміщеннями для опрацювання питання щодо 
надання інших жилих приміщень, а уразі відсутності зазначених документів – буде по-
рушено питання про примусове виселення із займаних приміщень, відповідно до статті 
109 Житлового кодексу Української PCP.

Документи просимо у строк до 21.12.2017 надати власноруч (або через представника) 
за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка,3 каб. 332.

Солом'янський районний суд м. Києва викликає Азізову Мурувбат (остання відома адреса 
якої є вул. Волгоградська, 37, кв. 126, м.Київ, 03141), яка є відповідачем по цивільній справі 
760/1447/17 (2/760/2709/17) за позовом Махммод Саіф до Азізової Мурувбат про розірвання 
шлюбу, в судове засідання на 28.02.2018 року о 12.00, яке відбудеться в приміщенні суду за 
адресою:

м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-б, каб. №57.
У разі неявки до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, і справу буде 

розглянуто по суті у Вашу відсутність, за наявними у справі матеріалами.
Суддя Усатова I.A.

ОГОЛОШЕННЯ
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове приміщення 

за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 30/1, кіоск, загальною площею 3,96 кв.м. Цільове використання – під розміщення 
торгівельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (заявником на право оренди 
можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде 
розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди – 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди 
– 595200,00 грн. Орендна ставка – 8%. Орендна плата – 4087,04 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шев-
ченківського району м. Києва".

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 235-00-77.

Втрачений диплом спеціаліста, серія КВ №31505805, виданий Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка 15.06.2007 року, на ім'я 
Надточія Дмитра Володимировича вважати недійсним.

18 грудня 2017 року об 11.00 відбудеться встановлення в натурі (на місцевості) меж земель-
ної ділянки громадянину Машовцю Андрію Олеговичу за адресою: м. Київ, Голосіївський район, 
вул. Якова Степового, 15.

Просимо бути присутніми суміжних землекористувачів, а саме: громадян Одєгову Людмилу 
Володимирівну, Пономаренко Галину Володимирівну та громадян Кривзун Наталію Олександрівну, 
Храпко Ігоря Олександровича.

18 грудня 2017 року об 11.00 відбудеться встановлення в натурі (на місцевості) меж зе-
мельної ділянки громадянам Бреставицькій Карині Ігорівні та Карпенко Олені Володимирівні 
за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Редутна, 18.

Просимо  бути  присутніми  суміжних  землекористувачів, а саме: громадян Мартиновську 
Олександру Валеріївну та Пономаренко Тетяну Сергіївну.

Держмолодьжитло оголошує про намір передати в оренду легковий 
автомобіль Деу Ланос, рік 2005, бензин, колір – беж. З детальною ін-
формацією можна ознайомитися на офіційному веб-сайті за посиланням 
https://www.molod-kredit.qov.ua/pro-fond/oholoshennia

Рекомендований строк оренди об'єкта – 
2 роки 364 дні (у разі строку оренди більше реко-
мендованого, переможець конкурсу додатково 
повинен подати документи, які необхідні для но-
таріального посвідчення та державної реєстрації 
договору оренди згідно з переліком, визначеним 
законодавством). 

Умови конкурсу:
– орендна плата відповідно до конкурсної про-

позиції переможця;
– додатково до орендної плати нараховується 

податок на додану вартість у розмірах та порядку, 
визначених чинним законодавством України;

– відшкодування підприємству (балапсоутри-
мувачу) вартості комунальних послуг; витрат на 
утримання прибудинкової території, вартості 
послуг по ремонту і технічному обслуговуванню 
інженерного обладнання та внутрішньо будин-
кових мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, 
фасаду, вивозу сміття або сплати послуг на 
підставі договорів з постачальниками;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат 
на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат 
на публікацію оголошення про вивчення попиту 
на об'єкт оренди та інформації про конкурс 
за виставленими рахунками відповідних ЗМІ 
(у разі відсутності бюджетного фінансування 
цих витрат);

– зобов'язання щодо укладання договору 
страхування протягом місяця з дати укладання 
договору оренди;

– утримання об'єкта відповідно до санітарно-
екологічних та протипожежних норм, дотримання 
правил охорони праці;

– підтримання належних умов експлуатації та 
технічного стану об'єкта оренди;

– сума авансової орендної плати переможця 
конкурсу враховується в рахунок орендної плати 
та повертається особам, які не стали переможцями 
конкурсу протягом п'яти днів після затвердження 
переможця конкурсу.

Для участі у конкурсі претендент або упо-
вноважена ним особа подає:

1. Лист-заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є 

юридичними особами:
– документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи;
– копії установчих документів (завірені заяв-

ником);
– виписку з Єдиного державного реєстру;
– копію довідки органу статистики про включення 

юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);
– копію довідки про взяття на облік платника 

податку (завірену заявником);
– річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) 

претендента на участь у конкурсі;
– довідку, яка засвідчує, що проти претендента 

не порушено справу про банкрутство;
– копію ліцензії на здійснення юридичною особою 

окремого виду діяльності, якщо це передбачено 
законом (завірена заявником);

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є 
фізичними особами:

– копію паспорта (стор. 1, 2, 3) (завірена за-
явником);

– копія ідентифікаційного коду (завірена за-
явником);

– виписку з Єдиного державного реєстру;
– декларацію про доходи або завірену заявником 

копію звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної 
особи – платника єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової 
орендної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконан-
ня умов конкурсу (крім розміру орендної плати, 
пропозиція щодо якого розглядається в день 
проведення конкурсу).

5. Інформація про засоби зв’язку з претенден-
том на участь у конкурсі та реквізити претендента 
на участь у конкурсі для повернення авансової 
орендної плати.

Конкурс буде проведено 04.01.2018 за адресою: 
м. Київ, бульв. Праці, 1/1, каб. 317 о 15.00.

На конверті з конкурсною пропозицією має 
бути зазначено найменування претендента на 
участь у конкурсі та напис "Конкурсна пропо-
зиція", (конверт має бути опечатаний печаткою 
претендента на участь у конкурсі). Конкурсна 
пропозиція повинна містити найменування пре-
тендента юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові – фізичної особи, інформацію про об'єкт 
оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати 
за один місяць (без врахування ПДВ).

Додаткові пропозиції до договору оренди по-
даються в окремому конверті з написом "Додаткові 
пропозиції".

Місце подання конкурсної документації: 02094, 
м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 311 (пн.-чт. з 9.00 до 
18.00, пт. з 9.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 
13.45), телефони для довідок: 296-56-56, 292-00-15.

Кінцевий термін подання документів для участі 
у конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення 
конкурсу.
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ТЕРМІН  прийому творів на 
літературний конкурс короткої 
прози «Як тебе не любити…» 
продовжено до 1 березня 2018 
року. Про це повідомили в управ-
лінні інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій. 

Метою заходу є популяризація 
столиці України – міста Києва: 
його історії, української мови, 
художнього слова та читання, 
втілення нових соціокультурних 

ідей та просування загальноєв-
ропейських цінностей. 

Переможець отримає гран-
прі – 5000 гривень, а призери 
Конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце) будуть 
нагороджені дипломами Міжна-
родного літературного конкурсу 
«Коронація слова». 

Детальніше про умови участі 
– за посиланням: 

http://koronatsiya.com/umovi-
uchasti-2/konkurs-malo%D1%97-
prozi-yak-tebe-ne-lyubiti/   

КП «КИЇВПАСТРАНС» розпочинає 
співпрацю з Всеукраїнською книгою 
скарг «Каратєль». Тепер кожен охочий може висловити 
побажання та пропозиції до перевізників за допомогою 
смартфона. Взаємодія відбуватиметься в межах уже іс-
нуючого проекту-опитування «Пасажирський контроль». 

Щоб скористатись сервісом «Каратєль», потрібно 
завантажити на смартфон однойменний мобільний 

додаток. У меню застосунку є опція «Книга скарг». На 
цьому екрані кожен зареєстрований користувач за 
допомогою смартфона може внести пропозиції або 
поскаржитися на порушення, надіславши пропозицію 
безпосередньо до КП «Київпастранс». 

«Щоб залишити відгук чи скаргу в додатку, треба 
вказати номер маршруту, державний номер тран-
спортного засобу чи його бортовий номер, зробити 
короткий опис проблеми і зазначити, коли було її 
зафіксовано. Також можна додати фото або відео 
для підтвердження своїх слів», – пояснив директор 
КП «Київпастранс» Дмитро Левченко. 

Коли користувачі направляють скаргу через роз-
діл «Книга скарг», то автоматично погоджуються з 
тим, що КП «Київпастранс» отримає персональні 
дані, які вони зазначили під час реєстрації в мо-
більному додатку.

Інтерактивний сервіс «Каратєль» доступний для 
платформ Android та iOS. Завантажити мобільний 
додаток можна за посиланням: http://karatel.org.ua   

У Києві продовжено конкурс 
прози «Як тебе не любити…»

Висловити побажання та пропозиції «Київпастрансу» 
можна за допомогою смартфона

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

УПРОДОВЖ листопада ряту-
вальники чотири рази виїжджали 
для ліквідації сміттєзвалищ люмі-
несцентних ламп, виявлених пе-
реважно в зелених зонах столиці. 

Так, наприклад, лампи ви-
лучені з території Дарницького 
лісопаркового господарства 
(Бортничі). Після виявлення їх 
вивезли до «Київкомунсервісу» 
для подальшої спеціальної ути-
лізації, адже вони небезпечні 
для навколишнього середовища. 

КАРС «Київська служба по-
рятунку» закликає мешканців 
міста бути відповідальними, не 
засмічувати територію шкідли-
вими для довкілля лампами і не 

шкодити здоров’ю людей, які 
проживають поряд із місцями 
звалищ. Фахівці наголосили, що 
такі прилади особливо небезпеч-
ні для людей, адже містять ртуть. 

Утилізацією люмінесцентних 
ламп у столиці займається КП 
«Київкомунсервіс»: вул. Кудряв-
ська, 23, тел.531-96-77   

НЕЩОДАВНО в Об’єднаній діаспорі 
азербайджанців України (ОДАУ) від-
бувся перший захід у рамках програ-
ми для дітей «Пізнай Азербайджан». 
У діаспору приїхали маленькі гості 
з Центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей «Отчий дім». 

Їх чекала інтерактивна презен-
тація про Азербайджан, культуру 
і традиції народу. Ведуча заходу – 
відома українська поетеса, лауреат 
поетичних конкурсів Таня-Марія 
Литвинюк. Вона також розповіла 
маленьким слухачам про спільне 
між українським і азербайджан-
ським народами, про те, що об’єднує 
наші дружні етноси і є запорукою 
багаторічної співпраці між нашими 
країнами. 

Ініціатор  проекту, голова 
Об’єднаної діаспори азербайджан-
ців України Хікмет Джавадов звер-
таючись до дітей заявив, що тепер 
у них є друзі серед азербайджанців, 

і двері ОДАУ завжди відкриті для 
гостей. 

«Діти – це наше майбутнє. Ви – 
наше майбутнє. Ми завжди прагнемо 
до згуртованості українців і азербай-
джанців, тому хочемо, щоб між на-
шими народами, завжди дружніми, і 
в майбутньому було взаєморозумін-
ня. Саме діалог із маленькими укра-
їнцями – перший крок у багатьох 
нових історіях дружби українців з 
азербайджанською діаспорою. За-
раз, під час військових дій на сході, 
дуже важливо правильно виховувати 
дітей, насамперед, це патріотизм, 
моральність, необхідно розпові-
дати історію свого народу. Ми не 
забуваємо і про це, оскільки, як і 
українці, захищаємо свою країну, 
тільки ми – в Нагірному Карабасі». 

«Коли ми зайшли в офіс, відчу-
ли азербайджанську гостинність і 
турбот ливість. Діти дуже щасливі. Я 
думаю, головне – це море позитив-

них емоцій у дітей», – поділилася 
вихователь з «Отчого дому» Наталя 
Григорівна. 

Гостей також чекала вечеря з 
національних азербайджанських 
страв: плову, долми, салатів, схід-
них солодощів. Для дітей з рестора-
ну «Кебаб-Даш» (партнера заходу) 
спеціально привезли національний 
посуд, щоб гості не лише почули 
про «армуд», а й могли самі оцінити 
витонченість азербайджанської 
чайної церемонії. 

Також, представники діаспори 
подбали про подарунки для своїх 
гостей. ОДАУ передали вихователям 
«Отчого дому» підручники з ви-
вчення азербайджанської мови, щоб 
вони могли при бажанні збагатити 
свій словниковий запас. Діаспора 
і надалі планує працювати з ді-
тьми, або на усіх рівнях налагодити 
культурну взаємодію українців та 
азербайджанців  

Рятувальники очищають місто 
від звалищ люмінесцентних 
ламп

12 ГРУДНЯ  у Колонній залі 
КМДА відбудеться XII благо-
дійний захід «Аукціон надій», 
який щорічно проводять сту-
денти Університету банківської 
справи. Лотами на ньому будуть 
виставлені речі відомих та авто-
ритетних осіб України. Цьогоріч 
молодь прагне зібрати кошти 
для облаштування креативного 
простору для людей із вадами 
слуху. Учасниками заходу стануть 
відомі політики, банкіри, діячі 
культури та меценати. 

Зазначимо, що Аукціон прохо-
дить щорічно з 2006 року. Завдя-
ки зібраним коштам було реалі-
зовано одинадцять добрих справ, 
серед яких – відкриття першого 
в Україні Центру соціокультурної 
реабілітації для дітей з вадами 
зору у Львівській спеціалізованій 
бібліотеці. Також було придбано 
навчальні комплекти з вивчення 
фінансової грамотності для по-
над тисячі підлітків, позбавлених 
батьківського піклування з 51 
школи-інтернату України 

У мерії відбудеться 
благодійний захід 
«Аукціон надій»

Об’єднана діаспора азербайджанців України 
розпочала програму для дітей «Пізнай Азербайджан»
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