
НА КИЇВСЬКОМУ сміттєвому 
полігоні № 5 збільшують потуж-
ність системи переробки токсич-
ного фільтрату. 

Про це йшлося учора під час 
інспекції робіт зі встановлення 
обладнання, участь у якій взяли 
заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв, голова Обухівської 
райдержадміністрації Іван Рудяк, 

голова правління ПрАТ «Київ-
спецтранс» Андрій Грущинський, 
представник компанії – виробни-
ка обладнання ROCHEM Маркус 
Бекман, громадські активісти з 
населених пунктів, що розташо-
вані біля полігону, та інші. 

За словами заступника голови 
КМДА Петра Пантелеєва, місто ви-
конало низку робіт, щоб покращити 

ситуацію на полігоні, та розпочало 
заходи, що передуватимуть його 
подальшій рекультивації. 

«За останні два роки на полігоні 
відновлена робота системи пере-
робки фільтрату ROCHEM, зараз 
збільшуємо його потужність із 
200 до 350 кубометрів на добу. 
У перспективних планах – по-
дальше збільшення переробки 
фільтрату», – повідомив Петро 
Олександрович. 

Заступник голови КМДА нага-
дав, що торік місто розпочало про-
ектування рекультивації полігону 
твердих побутових відходів № 5 у 
селі Підгірці Обухівського району 
Київської області (1 черга). 

Також, як повідомив Андрій 
Грущинський, сьогодні фактично 
завершено укриття першої карти, 
пересипано 12 га з 17 га, що існують, 
сформовані схили. 

У 2018 році плануються наступні 
заходи: протягом лютого-березня 
оголошення тендеру на розробку 

проектно-кошторисної документації 
на роботи з ремонту автодороги від 
полігону ТПВ № 5 до с. Ходосівка 
протяжністю 3,5 км; продовження 
заходів з ліквідації аварійної ситуації 
з проведенням укриття карт і схилів 
полігону твердих побутових відходів 
№ 5 із використанням мінерального 
ґрунту як ізоляційного шару; вста-
новлення додаткового обладнання 
для очищення фільтрату �

У 2018 році 
фінансування програми 
«Турбота. Назустріч 
киянам» збільшено 
до 1,665 млрд грн 

«У цьому році на реалізацію міської ці-
льової програми «Турбота. Назустріч 
киянам» бюджетом Києва передбачено 
1,665 мільярда гривень. Це майже на 107 
мільйонів гривень більше, аніж торік! Ми 
розуміємо важливість заходів програми 
і тому намагаємось щороку збільшувати 
обсяг її фінансування», – повідомив ди-
ректор Департаменту соціальної політики 
Юрій Крикунов під час брифінгу. 

Він зазначив, що бюджетом столиці 
на 2018 рік передбачені досить суттєві 
кошти й на програму «Соціальне парт-
нерство». Окрім того, Юрій Крикунов 
повідомив, що на одному з найближчих 
пленарних засідань Київради депутатам 
буде запропоновано внести зміни до 
вказаних програм. 

«Сподіваюсь, що депутати проголосу-
ють за відповідні зміни в цих програмах 
на 2016-2018 роки, які передбачають 
фінансування низки важливих соціальних 
ініціатив. І вже тоді можна буде більш кон-
кретно говорити про додаткові соціальні 
гарантії для киян, які цього потребують», 
– зауважив очільник Департаменту со-
ціальної політики. 

У Київраді 
підтримують 
перейменування 
станції метро «Петрівка» 
на «Почайна» 

Учора на засіданні постійної комісії Київ-
ради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв’язків 
депутати погодили проект рішення, який 
передбачає перейменування станції та 
лінії Київського метрополітену. Зокрема 
пропонується перейменувати станцію 
метро «Петрівка» на «Почайна» – від-
повідно до назви річки Почайна, що є 
однією з найдавніших у Києві. 

Громадські обговорення відповідної 
пропозиції тривали з 1 березня до 1 
травня 2017 року. До голосування долу-
чилися 1932 особи. 73% із них підтримали 
перейменування. 

Також, відповідно до документа, «Куре-
нівсько-Червоноармійська» лінія підземки 
може отримати нову назву «Оболонсько-
Теремківська». Існуюча назва відображає 
лише початковий проект лінії, і нині вона 
не проходить через Куренівку. Друга 
частина назви «Червоноармійська» – пе-
рестала відповідати надземній топоніміці 
після перейменування станції «Червоно-
армійська» на «Палац «Україна» в 1993 
році. Окрім того, у листопаді 2014 року 
вулиці Червоноармійській повернули 
історичну назву Велика Васильківська. 

Громадські обговорення проходили з 
29 травня до 29 липня 2017 року. Нову 
назву підтримали 80% громадян, які 
долучилися до голосування. 

Проект рішення має також розгляну-
ти постійна комісія Київради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами. Після 
чого документ обговорять на пленарному 
засіданні КМР.
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ROCHEM: очищення сміття 
та довкілля

 �  Іноземна техніка прискорила переробку токсичного фільтрату 
на полігоні побутових відходів № 5, створюючи умови для його 
подальшої рекультивації

На полігоні твердих побутових відходів № 5 встановили німецьке обладнання, що збільшить добовий обсяг переробки токсичного фільтрату з 200 до 350 кубомет-
рів на добу. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, місто виконало низку робіт, щоб покращити ситуацію на сміттєсховищі, та розпочало заходи, що 
передуватимуть його подальшій рекультивації

Полігон № 5 введений в 
експлуатацію у 1986 році. На 
ньому захоронено близько 7 
млн тонн твердих побутових 
відходів. За 31 рік експлуатації 
в тілі полігону під дією опадів 
накопичився фільтрат. Нині 
це – єдиний в Україні полігон, 
обладнаний системою очищення 
фільтрату, що базується на 
технології зворотного осмосу.  

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

На полігоні твердих побутових відходів № 5 
встановили німецьке обладнання, що збільшить 
добовий обсяг переробки токсичного фільтрату з 
200 до 350 кубометрів на добу. Також протягом 
минулого року для поточного укриття карт 
полігону завезено 90 тисяч тонн мінерального 
ґрунту. У цьому році тут заплановано провести 
низку заходів. Зокрема змонтувати додаткове 
обладнання для очищення фільтрату та інше. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 25 січня 2018 р. за № 7/1855

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

залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 48 від 17 січня 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті  7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету  Мі-
ністрів 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 надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та при-
будинкових територій:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 17 січня 2018 року № 48

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 25 січня 2018 р. за № 7/1855

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

розрахунковим
1. Ó Ðîçä³ë³ «Ãîëîñ³¿âñüêèé  ðàéîí»:
1.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâîþ ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó:

117 ТОВ «БУДСЕРВІС-
ЦЕНТР-КОМФОРТ»

вул. Толстого 
Льва

39 0,8159 0,3994 0,3481 0,0000 0,1869 0,0000 1,0039 0,0210 0,0000 0,0000 0,1701 0,5654 0,0000 0,1178 0,0000 1,2300 0,4160 0,53 6,96  - 6,33  -

1.2. Ïîçèö³þ ¹ 58 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.
2. Ðîçä³ë «Äàðíèöüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:

164 ТОВ «-ЖКГ 
«ГЕОЛОГ»

вул. Гео-
фізиків

8 2,4690 0,7920 0,8631 0,0000 0,0000 0,0000 0,2976 0,0000 0,0000 0,1019 0,0797 0,8935 0,0719 0,3565 0,0000 0,3331 0,0000 0,31 6,90  - 6,90  -

165 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Ахматової 
Анни

30 0,2185 0,5764 0,2646 0,0000 0,4676 0,0567 0,5524 0,0188 0,0000 0,0000 0,2526 0,1327 0,0197 0,0315 0,0000 0,8428 0,4758 0,31 5,07 3,84 4,97 3,77

166 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Ахматової 
Анни

32/18 0,4415 0,8143 0,2786 0,0000 0,3452 0,0606 0,5795 0,0175 0,0000 0,0000 0,2689 0,0826 0,0720 0,0637 0,0000 1,0836 0,3000 0,35 5,71 4,88 5,60 4,78

167 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Ващенка 
Григорія

1 0,1629 0,7723 0,4079 0,0000 0,3947 0,0459 0,5796 0,0188 0,0000 0,0000 0,4109 0,1412 0,0323 0,0235 0,0000 0,9088 0,5110 0,35 5,72 4,54 5,60 4,45

168 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Ващенка 
Григорія

7 0,1783 0,9741 0,1409 0,0000 0,4120 0,0317 0,5795 0,0188 0,0000 0,0000 0,4505 0,1354 0,0292 0,0257 0,0000 1,3061 0,6666 0,40 6,41 5,02 6,29 4,92

169 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Урлівська 24 0,4014 0,6248 0,2898 0,0000 0,3427 0,0553 0,5796 0,0188 0,0000 0,0000 0,4706 0,1084 0,0662 0,0580 0,0000 0,9325 0,5457 0,36 5,82 4,67 5,71 4,58

170 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Чавдар 
Єлизавети

4 0,1925 0,7452 0,2704 0,0000 0,3188 0,0654 0,5795 0,0188 0,0000 0,0000 0,4436 0,1011 0,0419 0,0278 0,0000 0,9502 0,4419 0,34 5,44 4,45 5,33 4,37

171 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Чавдар 
Єлизавети

6 0,2101 0,9490 0,2875 0,0000 0,3179 0,0370 0,7190 0,0188 0,0000 0,0000 0,5034 0,1008 0,0301 0,0236 0,0000 0,6608 0,4456 0,34 5,58 4,59 5,47 4,50

172 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Чавдар 
Єлизавети

8 0,1778 0,9031 0,3851 0,0000 0,4171 0,0379 0,5795 0,0187 0,0000 0,0000 0,4939 0,1473 0,0217 0,0257 0,0000 0,8808 0,5145 0,37 5,97 4,76 5,85 4,66

173 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Чавдар 
Єлизавети

14 0,1817 0,7844 0,2888 0,0000 0,3193 0,0371 0,5795 0,0188 0,0000 0,0000 0,4392 0,1012 0,0358 0,0263 0,0000 0,8492 0,4992 0,33 5,39 4,33 5,29 4,25

174 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Чавдар 
Єлизавети

24 0,1842 0,7715 0,1159 0,0000 0,4165 0,0377 0,5187 0,0187 0,0000 0,0000 0,4674 0,1469 0,0238 0,0266 0,0000 0,7194 0,6565 0,33 5,32 3,93 5,21 3,85

175 ТОВ Фірма 
«КОМПАС»

вул. Чавдар 
Єлизавети

28 0,2975 0,7972 0,1012 0,0000 0,3586 0,0762 0,5795 0,0188 0,0000 0,0000 0,5187 0,1135 0,0567 0,0430 0,0000 1,1203 0,5954 0,37 6,06 4,82 5,94 4,73

3. Ó Ðîçä³ë³ «Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí»: 
3.1. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâîþ ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó: 

65 ТОВ «МГ-
СЕРВІС»

вул. Микільсько-Сло-
бідська

1-а 0,3631 0,8025 0,3333 0,0000 0,4639 0,0405 0,2703 0,0472 0,0455 0,0000 0,4133 0,4452 0,0234 0,0524 0,0016 1,5156 0,4080 0,00 6,27 5,22 6,27 5,22

3.2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 22, 23  ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè. 
4. Ó ðîçä³ë «Îáîëîíñüêèé  ðàéîí» ïîçèö³þ ¹ 16 âèêëþ÷èòè.
5. Ó Ðîçä³ë³ «Ïå÷åðñüêèé  ðàéîí»:
5.1. Ïîçèö³þ ¹ 16 ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

16 ТОВ «Комфортна Оселя-
Печерськ»

вул. Болсуновська 2 0,7580 2,2122 0,1323 0,0000 0,5153 0,5503 0,7377 0,0036 0,0080 0,0394 1,1391 0,8348 0,0232 0,1539 0,0000 0,8469 0,8434 0,88 11,61  - 11,61  -

5.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:
58 ТОВ «-ЖКГ «ГЕО-

ЛОГ»
вул. Бойчука 
Михайла

13-в 1,0170 0,7453 0,4239 0,0000 0,0000 0,0000 0,2559 0,0000 0,0000 0,1394 0,0835 2,5837 0,0015 0,1468 0,0000 0,1894 0,0000 0,28 6,16  - 6,16  -

59 ТОВ «-ЖКГ «ГЕО-
ЛОГ»

вул. Бойчука 
Михайла

14-в 1,8475 0,8503 0,5451 0,0000 0,0000 0,0000 0,2446 0,0000 0,0000 0,2428 0,0618 1,9083 0,0406 0,2667 0,0000 0,1564 0,0000 0,31 6,80  - 6,80  -

60 ТОВ «-ЖКГ «ГЕО-
ЛОГ»

вул. Коновальця 
Євгена

26 1,3546 1,5691 0,3992 0,0000 0,0000 0,0000 0,2445 0,0000 0,0000 0,4089 0,0508 2,0644 0,0357 0,1953 0,0000 0,2221 0,0000 0,33 7,22  - 7,22  -

61 ТОВ «-ЖКГ «ГЕО-
ЛОГ»

вул. Лєскова 3 0,4907 0,7489 0,6195 0,0000 0,0000 0,0000 0,2239 0,0000 0,0000 0,4511 0,0773 3,4023 0,0102 0,0713 0,0000 0,2271 0,0000 0,32 6,97  - 6,97  -

62 ТОВ «-ЖКГ «ГЕО-
ЛОГ»

вул. Німанська 10 0,7392 0,6995 0,7110 0,0000 0,0000 0,0000 0,2558 0,0000 0,0000 0,1363 0,0788 2,7601 0,0099 0,1065 0,0000 0,1662 0,0000 0,28 6,24  - 6,24  -

63 ТОВ «-ЖКГ «ГЕО-
ЛОГ»

вул. Первомайсько-
го Леоніда

11 0,6338 0,7308 0,7716 0,0000 0,0000 0,0000 0,2558 0,0000 0,0000 0,1322 0,1541 2,4463 0,0056 0,0914 0,0000 0,1080 0,0000 0,27 5,88  - 5,88  -

64 ТОВ «-ЖКГ «ГЕО-
ЛОГ»

вул. Підвисоцького 
Професора

5 0,8488 1,3686 0,7468 0,0000 0,0000 0,0000 0,2174 0,0000 0,0000 0,4601 0,6142 1,4940 0,0188 0,1225 0,0000 0,1110 0,0000 0,30 6,62  - 6,62  -

6. Ðîçä³ë «Ïîä³ëüñüêèé  ðàéîí» äîïîâíèòè íîâîþ ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó:
54 ТОВ «-ЖКГ «ГЕОЛОГ» вул. Бестужева Олександра 36 0,5211 1,3023 0,6472 0,0000 0,3832 0,0000 0,2557 0,0000 0,0000 0,0678 0,0935 1,8467 0,0007 0,0752 0,0000 0,4631 0,2351 0,29 6,50 5,81 6,50 5,81

7. Ó Ðîçä³ë³ «Ñîëîì’ÿíñüêèé  ðàéîí»:
7.1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 14, 15 ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

14 ТОВ «Українська будівельна 
компанія – Сервіс»

просп. Лобанов-
ського Валерія

4-в 0,3365 0,2589 0,0674 0,0115 0,3854 0,0411 1,2324 0,0578 0,0000 0,0113 0,6685 0,1367 0,0113 0,0375 0,0010 1,4495 0,6592 0,54 7,08  - 7,08  -

15 ТОВ «Українська будівельна 
компанія – Сервіс»

просп. Лобанов-
ського Валерія

4-г 0,3286 0,2591 0,0661 0,0112 0,3757 0,0401 1,2205 0,0056 0,0000 0,0110 0,6642 0,1368 0,0110 0,0364 0,0010 1,4832 0,6426 0,53 6,99  - 6,99  -

7.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:
76 ТОВ «Українська 

будівельна компанія – 
Сервіс»

просп. Лобановського 
Валерія

4-а 0,3741 0,2392 0,1554 0,0000 0,3902 0,0350 0,9344 0,0047 0,0041 0,0119 0,5617 0,1409 0,0151 0,0318 0,0058 1,4943 0,7678 0,52 6,82  - 6,82  -

77 ТОВ «Українська 
будівельна компанія – 
Сервіс»

просп. Лобановського 
Валерія

4-б 0,3494 0,2906 0,0887 0,0000 0,2975 0,0374 1,1691 0,0036 0,0072 0,0108 0,6087 0,1409 0,0126 0,0339 0,0031 1,3180 0,6290 0,50 6,60  - 6,60  -

78 ТОВ «БУДСЕРВІС-
ЦЕНТР-КОМФОРТ»

вул. Митрополита 
Василя Липківського

18 0,5038 0,7209 0,4466 0,0000 0,3730 0,0346 1,0039 0,0166 0,0000 0,0000 0,2547 0,5363 0,0000 0,0727 0,0000 0,8653 0,4324 0,53 6,94  - 6,31  -

8.  Ðîçä³ë «Øåâ÷åíê³âñüêèé  ðàéîí» äîïîâíèòè íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:
87 ТОВ «БУДСЕРВІС-

ЦЕНТР-КОМФОРТ»
вул. Назарівська 23 1,0756 0,2552 0,3696 0,0000 0,4520 0,0000 1,0035 0,0563 0,0000 0,0000 0,6515 0,6016 0,0000 0,1555 0,0000 0,4237 0,6464 0,57 7,51  - 6,83  -

88 ТОВ «БУДСЕРВІС-
ЦЕНТР-КОМФОРТ»

вул. Назарівська 23-а 0,8508 0,2612 0,5071 0,0000 0,2574 0,0000 1,0039 0,0219 0,0000 0,0000 0,2598 0,9576 0,0000 0,1228 0,0000 0,9266 0,5226 0,57 7,51  - 6,83  -

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,  ÿê³  íàäàþòü  âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ 
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 
÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1078, 
çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 42/1095 (ó 
ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 210), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 34, 109-112 ðîçä³ëó «Äàðíèöüêèé ðàéîí», ¹ 47 ðîçä³ëó «Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí», 
¹ 53 ðîçä³ëó «Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí» Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã ïî êîæíîìó 
áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå 
ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 êâ³òíÿ 
2012 ðîêó ¹ 579, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 êâ³òíÿ 2012 ðîêó 
çà ¹ 26/943 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11  ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1191), âèêëþ÷èòè.

3. Ïîçèö³¿  ¹ 1 ðîçä³ëó «Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí», ¹ 7 ðîçä³ëó «Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí» Òàðèô³â 
òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ 
íàäàþòüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç 
ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº 
çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  â³ä   15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 2380, çàðåºñòðîâàíèõ   â   
Ãîëîâíîìó   óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 ëþòîãî 2012 ðîêó çà ¹ 9/926, âèêëþ÷èòè.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 12 (1824), середа, 31 січня 2018 р.



3РЕКЛАМА Хрещатик
31 січня 2018 р.

№12 (5063)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи, 
категорія 1, серія А, № 114208 на ім’я Петрунькіна Григорія Валер’яновича, вва-
жати недійсним.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про про-
даж об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва: 

шляхом викупу:
– нежитлове приміщення площею 9,2 кв. м на вул. Мала Житомирська, 3/4, літ. "А" 

приватизовано фізичною особою за 284 400,0 (двісті вісімдесят чотири тисячі чотири-
ста) гривень, в тому числі ПДВ;

– нежитлові приміщення (в тому числі підвал) площею 359,7 кв. м на вул. Шолом-
Алейхема, 3, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 2 320 440,0 (два мільйони 
триста двадцять тисяч чотириста сорок) гривень, в тому числі ПДВ;

– нежитлове приміщення площею 99,0 кв. м на вул. Донецька, 18, літ. "А" привати-
зовано юридичною особою за 2 006 280,0 (два мільйони шість тисяч двісті вісімдесят) 
гривень, в тому числі ПДВ;

– нежитлове приміщення площею 140,9 кв. м на вул. Микільсько-Слобідська, 4, літ. 
"А" приватизовано фізичною особою за 4 058 880,0 (чотири мільйони п'ятдесят вісім 
тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, в тому числі ПДВ;

шляхом продажу на аукціоні:
– нежитлова будівля площею 174,3 кв. м на вул. Вербова, 17-б, літ. "А" приватизовано 

юридичною особою за 2 517 000,0 (два мільйони п'ятсот сімнадцять тисяч) гривень, 
в тому числі ПДВ;

– нежитлові приміщення площею 195,0 кв. м на вул. Залізничне шосе, 41, літ. "Ж" 
приватизовано юридичною особою за 1 888 572,0 (один мільйон вісімсот вісімдесят 
вісім тисяч п'ятсот сімдесят дві) гривні, в тому числі ПДВ;

– нежитлові приміщення площею 18,2 кв. м на вул. Колоса Якуба, 8, літ. "А" прива-
тизовано фізичною особою за 408 240,0 (чотириста вісім тисяч двісті сорок) гривень, 
в тому числі ПДВ;

– нежитлові приміщення площею 153,9 кв. м на вул. Миколайчука Івана, 15-а, літ. 
"А" приватизовано фізичною особою за 2 067 720,0 (два мільйони шістдесят сім тисяч 
сімсот двадцять) гривень, в тому числі ПДВ.

Оголошення
26 січня 2018 року в газеті "Хрещатик" № 10 (5061) на стор. З опублікована інфор-

мація про продаж на аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни об'єктів 
приватизації: нежилих приміщень загальною площею 322,30 кв.м на вул. Мурашка 
Миколи, 4/2, літ. "A'" та нежитлових приміщень загальною площею 212,9 кв.м на просп. 
Маяковського Володимира, 60/10, літ. "А".

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє, що кінцевий термін прий-
няття заяв для участі в цих аукціонах – 19 лютого 2018 року до 17.00.

Оголошення
про конкурс на право оренди нерухомого майна, то належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передано 

до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди
Реквізити для сплати 
авансової орендної 

платиХарактеристика та місцезнахо-
дження об'єкта оренди

Пропозиції щодо викорис-
тання

Стартовий розмір 
орендної плати за 

місяць, грн (без ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати (без 

ПДВ)

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

1.

Перший поверх окремо стоячої 
нежитлової будівлі, загальною 

площею 17,30 кв.м за адресою: 
вул. Симиренка, 12-а літ. Б

17,30 кв.м – розміщення 
суб'єкта господарювання, 

що здійснює побутове 
обслуговування населення 
(ремонт взуття); або інше 

використання майна

1289,17 2578,34

р/р: 26002014276301 
Банк: ПА Т "Альфа Банк" 

МФО: 300346 
Код ЄДРПОУ: 39607507 

Отримувач коштів: 
КП "Керуюча компанія з 
обслуговування житло-
вого фонду Святошин-

ського району м. Києва"2.

Нежптлове приміщення першого 
поверху, загальною площею 

103,90 кв.м за адресою: просп. 
Перемоги, 61/2

103,90 кв.м – розміщення 
костелу (міні-готелю); або 
інше використання майна

264853,00 52970,00

 
Рекомендований строк оренди всіх об'єктів – 2 роки 364 дні.
Умови конкурсу:
– внесення авансової орендної плати у подвійному розмірі двох стартових орендних плат;
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;
– учасник, який запропонує більший розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону при 

обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу;
– компенсація переможцем конкурсу витрат на опублікування оголошень при вивченні попиту на об'єкт оренди та інформації про конкурс 

в газеті "Хрещатик" (передує укладанню договору оренди);
– відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснен-

ня незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом 
державного майна України;

– страхування орендованого майна;
– у повному обсязі виконувати усі зобов'язання, зазначені у типовому договорі про передачу майна територіальної громади міста Києва 

в оренду, затвердженому рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280;
– переможець конкурсу зобов'язаний укласти прямі договори на постачання комунальних послуг з надавачами цих послуг.
Примітка: Повернення коштів учасникам конкурсу, що не стали переможцями, здійснюється виключно на поточний рахунок платника. 
Для участі у конкурсі претендент подає:
1. Заяву про участь в 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 заявником);
– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі до-

кументів;
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:
– копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на представника;
– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі до-

кументів;
– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного 

податку.
3. Документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати.
4. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом.
5. Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в 

день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опублікування інформації в газеті "Хрещатик" за адресою: м. Київ, просп. Пере-

моги, 97, каб. 320. 
Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства 

України, конкурс буде проведено у наступний за ним робочий день.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу.
Документи, прошнуровані та пронумеровані, разом з описом подаються в запечатаному конверті з відміткою "На конкурс" (конверт має 

бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі), із зазначенням назви учасника конкурсу та об'єкта оренди (адреса, площа, 
балансоутримувач).

Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань майна комунальної власності Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, каб. 422, телефон для довідок: 424-34-87.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

Дані про об'єкт оренди

Реквізити для сплати аван-
сової орендної платиХарактеристика та 

місцезнаходження Мета використання

Стартовий 
розмір орендної 
плати, грн (без 

ПДВ)

Розмір 
авансової 
орендної 

плати, грн

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

Нежитлові приміщення 
загальною площею 

52,40 кв. м за адресою: 
Русанівська набережна, 

16 (1 поверх)

розміщення суб'єкта 
господарювання, що 

здійснює побутове 
обслуговування на-

селення

4433,79 8867,58

п/р 26008554300600 
банк: ПАТ "Укрсиббанк" 

МФО: 351005 
ЄДРПОУ: 39606435

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

Умови конкурсу:
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;
– додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених 

чинним законодавством України;
– відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання 

прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та 
внутрішньо будинкових мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплати послуг на під-
ставі договорів з постачальниками;

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

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характеристика 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, 292-03-98)

1 2 поверх вул. Тампере, 7-а 
НВК№ 141 "ОРТ" 101,56

Інше використання нерухомого майна (надання освітніх послуг, 
проведення занять з іноземних мов, ритміки для дітей дошкільного 

віку)
2 роки 364 дні

Станом на 31.10.2017

15% 39,97
Тижнева орендна плата, у 

грн – 399,70 
(Пн-Пт: 15.30-17.30)

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).

Оголошення про намір передати в оренду об'єкт, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. 
Балансоутримувач – комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Святошинського району м. Києва" (вул. Симиренка, 17, тел. 454-01-64). Характеристика об'єкта 
оренди: вул. Верховинна, 18, 1 поверх, загальна площа 116,2 кв.м. Вартість – 2149120,0 грн. Розмір 
місячної орендної плати (без ПДВ) 6370,62 грн. Запропонована заявником мета використання при-
міщення – розміщення громадської організації.

Запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголо-

шення за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок 424-34-87.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення підвального поверху (паркувальне місце) загаль-

ною площею 20,6 кв. м, розташоване за адресою: вул. Московська, б. 46/2. Вартість об'єкта оренди станом на 
30.09.2017 – 595800,0 грн без ПДВ.

Балансоутримувач:   комунальне  підприємство   "Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва" (провулок Мар'яненка, 7, 280-44-53). За заявою ініціатора цільове використання та 
строк оренди: для розміщення паркувального місця в підземному паркінгу, термін дії – 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 3%, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 
1489,50 грн без ПДВ.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, 
за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

– утримання об'єкта відповідно до санітарно-еко-
логічних 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 уповноважена 
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 юри-

дичними особами:
– документи, що посвідчують повноваження пред-

ставника юридичної особи;
– копії установчих документів (завірені заявником);
– 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) пре-

тендента 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 фі-
зичними особами:

– копію паспорта (стор. 1,2,3) (завірена заявником);
– копію ідентифікаційного коду (завірена заявником);
– 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 виконання умов 
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо 
якого розглядається в день проведення конкурсу).

5. Інформація про засоби зв'язку з претендентом 
на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь 
у конкурсі для повернення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 23.02.2018 за адресою: 
м. Київ, бульв. Праці, 1/1, каб. 317 об 11.00.

На конверті з конкурсною пропозицією має бути 
зазначено найменування претендента на участь у кон-
курсі та напис "Конкурсна пропозиція", (конверт має бути 
опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). 
Конкурсна пропозиція повинна містити найменування 
претендента 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 подаються 
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, 292-23-07.

Кінцевий термін подання документів для участі у 
конкурсі за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу
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«Гітара супроводжує 
мене з самого дитинства»
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«МОЄ захоплення творчістю 
Висоцького почалося з того мо-
менту, як одного разу ми з при-
ятелями сиділи на рибалці й, 
поки закинули вудки, я вирішив 
зіграти на гітарі пісні свого улю-
бленого виконавця, – розповідає 
Сергій під час зустрічі з юними 
журналістами ІТА «ЮН-ПРЕС». – 
Я й не помітив, як навколо мене 
зібрався цілий натовп. Люди все 
підходили, слухали й аплодували. 
Це, мaбуть, й стало поштовхом 
до серйозної роботи». 

Хлопець розповів, що в його 
родині всі грали на музичних ін-
струментах: дід – на балалайці, 
яка й досі зберігається у них вдо-
ма, батько – на гітарі, а ще добре 
співав. У дитинстві Сергій закінчив 
музичну школу по класу баяна, а 
в 90-ті на сходах у під’їзді юнак 
зі своїми друзями, як і личить 
підліткам того часу, грали Цоя 
і Висоцького на шестиструнній 
гітарі, а його батько показував 
акорди на семиструнній. 

«Я пам’ятаю, як в 2010 році 
подивився відео пісні «Ранкова 
гімнастика». Мою увагу привер-
нуло те, як мій кумир майстерно 
перебирає струни правою рукою, 
– згадує Сергій Бондарчук. – Зда-
валося, чотири акорди й нічого 
складного, а ні – це не просто бій. 

Мені стало дуже цікаво і я по-
чав вивчати цю техніку для себе. 
Тоді ж купив шестиструнну гітару, 
переробивши її в семиструнну, і 
почалося моє творче життя». 

Барда часто можна побачити в 
київській галереї «Висоцький», де 
музикант проводить творчі вечо-
ри, присвячені кумиру. Це музей 
і одночасно творчий майданчик 
для спілкування шанувальників 
творчості Поета, Актора, Музикан-
та, для організації міні-концертів. 

«Для мене ця Галерея як другий 
рідний дім, – розповідає київський 
бард. – Чотири роки тому мій друг 
помітив в одній з газет портрет 
Володимира Семеновича з гітарою, 
де було написано про відкриття 
нової галереї, присвяченій йому. 
Ще в замітці йшлося, що кожен, 
хто має талант співати, грати на 
музичному інструменті, міг при-
йти поспілкуватися з однодум-
цями. На той момент я вже знав 
10-15 пісень Висоцького і вирішив 
спробувати. Ми поспілкувалися і 
вирішили провести творчий вечір 
його пам’яті. Я тоді заспівав 22 
пісні й все пройшло на ура». 

Згодом Сергія Бондарчука по-
чали запрошувати на фестивалі. 
Окрім цього, хлопець пише свої 
пісні. Вже сім років при бібліо-
теці № 15 Голосіївського району 

працює літературно-художній 
салон «Гринівська вітальня». Тут, 
зазвичай по суботах, проходять 
зустрічі з цікавими творчими осо-
бистостями, обдарованою молод-
дю, письменниками, поетами, 
бардами, музикантами. 

«Для мене це дуже цікаве місце, 
– зазначив Сергій Бондарчук. – Ди-
ректор книгозбірні Алла Дубенюк, 
організовуючи творчі вечори, дає 
можливість кожному проявити 
себе, а після концерту глядачі й 
виконавці разом п’ють чай у за-
тишній домашній атмосфері. Тут 
вперше виконав авторську пісню 
під назвою «Холостяцкая». Але 
свої композиції виношу в маси 
рідко, адже вважаю, що більшість 
з них повинні бути відшліфовані, 
щоб глядач не думав, а відразу 
розумів, про що пісня. Потрібно 
обов’язково з цим прожити, зро-
зуміти їх і переглянути». 

Сергій Бондарчук поділився 
тим, що саме його приваблює у 
творчості його кумира. «Творчість 
Висоцького настільки величезна, 
що в ній потрібно ще розбиратися 
і розбиратися. Мені подобається, 
як він підносить свої пісні й одним 
з важливих пунктів є віршування, 
в якому важливе смислове наван-
таження. Багато хто намагається 
переспівати його, думаючи, що 
якщо будуть хрипіти, то суть до-
лине до глядача. Але до слухача 
потрібно донести родзинку. Я, 
припустимо, бачу цю родзинку 
і намагаюся її передати. У Висо-
цького все – як в останній раз і 
не кожному дано зрозуміти це і 
піднести пісню, – ділиться своєю 
думкою Сергій. – При вивченні 
творчості великого поета, я осо-
бистого життя не торкаюся, тому, 
що всі ми люди і тому безгрішних 
не буває. В його особисту справу я 
лізти не хочу, мене цікавить пісня». 

За фахом Сергій – проекту-
вальник меблів, але це не за-
важає творчості. «Хіба що, іноді 
під час роботи мене відвідувала 
муза і я зупинявся, щоб зроби-
ти записи. Були випадки, коли 
приходив додому об 11 годині 
вечора і до 3 години ночі сидів 
за «переборами», хоча вставати 
о 6 ранку. Тим не менш, я не 
можу сказати, що музика щось 
в мені змінила, я завжди був 
творчою людиною. Ні дня, щоб 
я хоча б півгодинки не пограв. 
Моя гітара постійно зі мною в 
машині. На жаль, режим роботи 
іноді не дозволяє грати, часу не 
дуже вистачає на себе, але я не 
здаюся й буду рухатися далі», 
– розповів Сергій Бондарчук  

ВІДПОВІДНО до Податкового кодексу України органам місцевого само-
врядування надано окремі повноваження щодо місцевих податків і зборів. 

До рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 № 242/5629 
«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» внесені зміни 
і доповнення. Чинна редакція рішення Київської міської ради «Про 
встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» зі змінами і допо-
вненнями розміщена: 
   на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва 

www.kyivcity.gov.ua , рубрика «Про Київ», розділ «Бюджет» 
  у соціальній мережі Facebook на сторінці Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 
  в інформаційній системі ligazakon.ua  

«Доступні ліки» відпускають 
у понад 300 аптеках міста 

До уваги платників податків! 

ЙДЕТЬСЯ про урядову програму 
забезпечення кожного громадянина 
України необхідними лікарськими 
засобами, які покращать якість його 
життя та зможуть запобігти виник-
ненню ускладнень від хронічних 
хвороб. 

«Програма «Доступні ліки» дає 
можливість кожному українцю 
отримати безкоштовно або з не-
значною доплатою ліки за трьома 
категоріями: серцево-судинні за-
хворювання, бронхіальна астма, діа-
бет 2 типу», – повідомила директор 
Департаменту охорони здоров’я 
Валентина Гінзбург. – Механізм ро-
боти програми наступний: держава 
компенсує вартість найдешевшого 
лікарського засобу, який подав за-
явку на участь в Програмі. Тобто, 
такий препарат пацієнт матиме 

змогу отримати безкоштовно. До-
рожчий препарат, ціна на який не 
перевищує граничну референтну, 
він може отримати, доплативши 
різницю між його мінімальною та 
роздрібною ціною». 

«Наразі у більш ніж 300 аптеках 
столиці кияни можуть реалізува-
ти рецепти за Програмою. Надалі 
перелік фармацевтичних закладів 
збільшуватиметься. Слідкуйте за 
оновленням інформації на офіцій-
ному сайті Департаменту охорони 
здоров’я», – закликала Валентина 
Гінзбург. 

Також вона нагадала, що для 
участі у програмі «Доступні ліки» 
необхідно звернутись до лікаря, 
отримати виписаний рецепт із за-
значенням діючої речовини, прийти 
до аптеки та одержати ліки  

 �  Київського барда і музиканта Сергія Бондарчука 
знають і за межами столиці 

Під час минулорічного фестивалю бардівської 
пісні «Захрипла душа» Сергія Бондарчука глядачі 
довго не відпускали зі сцени. А після концерту 
його зупинили біля виходу з зали й попросили 
ще щось заспівати. Хлопець мовчки взяв до рук 
гітару й ще майже годину прямо в холі Будинку 
актора виконував пісні Володимира Висоцького, 
аж поки працівники закладу не попросили всіх 
звільнити приміщення. 

Олександра КАБАЧОК, Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для «Хрещатика» 
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