
Уповноважений 
з прав людини шукає 
представника у Києві 

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини спільно з Київською місь-
кою радою шукає представника Уповно-
важеного у Києві, який буде займатися 
захистом прав та інтересів киян. 

З умовами відкритого конкурсу мож-
на ознайомитися на сайті Омбудсмена: 
https://kmr.us16.list-manage.com/track/
click?u=ab8f86caa5812423ba089ebfe&i
d=6f537519f4&e=c581cd9e5c 

Нагадаємо, 4 грудня 2017 року Уповно-
важений Верховної Ради України з прав 
людини Валерія Лутковська та заступник 
міського голови — секретар Київради Во-
лодимир Прокопів підписали Меморандум 
про співпрацю, одним із напрямів якого є 
створення регіонального представництва 
Уповноваженого в місті Києві та забез-
печення оперативного реагування на 
порушення прав і свобод людини. 

Віталій Кличко привітав 
відому українську 
письменницю та поетесу 
Ліну Костенко 
з днем народження 

«Ліно Василівно! З Днем народження! 
Дякую за Ваш талант, за дотик до наших 
душ і завжди безкомпромісну позицію 
громадянина з великої букви!», – написав 
учора мер Києва Віталій Кличко у Twitter 
і зацитував наступні рядки з поезії Ліни 
Костенко. 

«Все повторялось: 
 і краса, й потворність. 
Усе було: асфальти й спориші. 
Поезія – це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі». 

Скасовано торги 
з продажу земельної 
ділянки на вул. Народного 
ополчення, 13 

Торги з продажу земельної ділянки, 
площею 0,8886 га на вул. Народного 
ополчення, 13 у Солом’янському районі 
(лот № 20864), які мали відбутися 20 
березня, скасовано. Про це повідомили 
в Департаменті земельних ресурсів. 

Зазначимо, що відповідно до ч. 7 ст. 137 
Земельного Кодексу України заяви на 
участь у земельних торгах подаються не 
пізніше 3-х робочих днів до проведення 
торгів. Тобто кінцева дата подачі заявок 
для участі у земельних торгах, що мали 
відбутися 20 березня, була 14 березня. 
Станом на 14 березня подано лише одну 
заяву на участь у земельних торгах. 

Увага, конкурс! 

24 березня 2018 року відбудеться Ки-
ївський міський відбірковий тур Все-
українського літературно-мистецького 
конкурсу на краще виконання творів 
Олени Теліги «Щоб далі йти дорогою од-
ною!» Запрошуємо учнівську, студентську 
та творчу молодь. Заявки приймаються 
до 23 березня 2018 року. Довідки за 
телефоном 093-93-95-404, е-поштою: 
tovarystvotelihy@ukr.net.
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Меморіал 
скорботи і пам’яті 

 � Міська влада підписала з очільниками державних організацій 
Меморандум про створення у столиці Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр»
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Мер Києва Віталій Кличко підписав з очільниками державних організацій Меморандум про створення у столиці Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

МЕМОРАНДУМ про створення 
у столиці Меморіального центру 
днями підписали мер Києва Ві-
талій Кличко, міністр культури 
Євген Нищук, перший заступник 
міністра освіти і науки Володимир 
Ковтунець, генеральний директор 
Національного історико-меморі-
ального заповідника «Бабин Яр» 
Борис Глазунов та генеральний 
директор БО «Благодійний фонд 
«Меморіал Голокосту «Бабин Яр» 
Геннадій Вербиленко. 

«Дуже добре, що сьогодні до 
роботи зі створення Меморіального 
центру долучаються Міністерство 
культури та Міністерство освіти. 

Ми підписуємо Меморандум про 
співпрацю у створенні на території 
Києва меморіального комплексу 
пам’яті про Голокост і трагедію у 
Бабиному Яру», – зазначив Київ-
ський міський голова Віталій Клич-
ко та додав, що тільки об’єднавши 
зусилля всіх сторін, столиця зможе 
успішно втілити проект створення 
Меморіального центру. 

«Ми маємо пам’ятати історію, 
робити висновки з помилок мину-
лого, щоб вони більше не повто-
рювалися. Ми повинні увічнити 
пам’ять про жертви нацистських 
злочинів проти людяності, коли 
людей знищували за національ-

ною, етнічною чи расовою при-
належністю», – вважає Віталій 
Володимирович.

Він зазначив, що питання ство-
рення у столиці Меморіального 
центру Голокосту «Бабин Яр» є 
одним із його ключових завдань 
на посаді мера. Та нагадав, що від-
повідні меморіали є, до прикладу, 
в Ізраїлі, Польщі, Німеччині, США. 

«У всьому світі є меморіали 
жертвам Голокосту. А у Києві, де 
сталася ця трагедія, де було вбито 
багато людей різних національ-
ностей, десятиліттями не було 
зроблено нічого, щоб гідно вша-
нувати пам’ять про загиблих. І ми 

маємо виправити цю ситуацію», – 
повідомив Віталій Кличко. Та на-
голосив, що спільним завданням 
підписантів Меморандуму буде не 
лише зведення будівлі меморіалу, 
а й наповнення її змістом, аби 
донести до майбутніх поколінь 
правду і пам’ять про страшну 
світову трагедію. 

«Меморіальний центр Голо-
косту «Бабин Яр» у Києві має бути 
такого ж рівня, як Яд Вашем у 
Єрусалимі та Меморіал Голокосту 
у Вашингтоні. І як мер Києва я до-
кладу всіх зусиль, щоб реалізувати 
цей проект. Переконаний, що до 
цього процесу мають долучитися 
якомога більше людей», – наголо-
сив міський голова. 

Він зауважив, що на сьогодні 
робота над створенням меморіалу 
розпочалася, і до неї вже долу-
чилися відомі українські та між-
народні благодійники, історики, 
освітяни, лідери громадянсько-
го суспільства. Меморіал стане 
символом увічнення пам’яті про 
тих, хто загинув у Бабиному Яру, 
і про тих, хто рятував людей від 
смерті – Праведників �

У п’ятницю в мерії було підписано Меморандум про створення 
Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Наразі робота над його 
створенням розпочалася, і до неї вже долучилися відомі українські та 
міжнародні благодійники, історики, освітяни, лідери громадянського 
суспільства. Меморіал стане символом увічнення пам’яті про тих, хто 
загинув у Бабиному Яру, і про тих, хто рятував людей від смерті – 
Праведників. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Про розірвання договору оренди земельних 
ділянок від 31.01.2004, зареєстрованого 

за № 85-6-00097 (у редакції угоди 
про поновлення та внесення змін 

до договору оренди земельних ділянок 
від 15.05.2014, зареєстрованої за № 75, в частині 

земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:85:381:0006)

Рішення Київської міської ради № 4/4068 від 8 лютого 2018 року
Керуючись статтею 19 Конституції України, статтями 9, 93 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини пер-

шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 24, 25, 31, 32 Закону України «Про 
оренду землі», статтями 32, 35 Закону України «Про охорону культурної спадщини», статтею 32 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», пунктами 5.1, 8.4, 11.4 договору оренди земельних ділянок від 31.01.2004, 
зареєстрованого за № 85-6-00097 (у редакції угоди про поновлення та внесення змін до договору оренди земель-
них ділянок від 15.05.2014, зареєстрованої за № 75), з метою врегулювання відносин у сфері охорони культурної 
спадщини, земельних відносин та раціонального використання земельних ресурсів Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

15.02.2018 № 51/4115

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні 
яких надається комунальному підприємству «Дарницьке лісопаркове 

господарство»

№ 
п/п

Найменування основних 
засобів та їх технічна харак-

теристика
Інвентарний 

номер
Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість, 

грн

Сума зносу, 
грн

Залишкова 
балансова 

вартість, грн
Підстава для спи-

сання

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Причіп 2ПТС-4, реєстрацій-
ний № КД4693, заводський № 

10-00142
000775 1989 9880,00 9880,00 0,00

Акт на списання 
автотранспортних 

засобів від 17.05.2017 
№ 1

2
Причіп 2ПТС-4, реєстрацій-
ний № КД4692, заводський № 

10-00113
000774 1991 9880,00 9880,00 0,00

Акт на списання 
автотранспортних 

засобів від 17.05.2017 
№ 3

Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Дарницьке лісопаркове господарство» на списання 

шляхом продажу транспортних засобів, які належать до 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва
Рішення Київської міської ради № 51/4115 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26, частини п’ятої 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 балан-
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення комунального підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство» від 16 червня 2017 року № 385, лист 
Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 
від 14 червня 2017 року № 148-05-2460, лист Департаменту міського благоустрою та збереження природного серед-
овища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 червня 2017 
року № 064-6374, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

3
IVECO Turbo Daily 35.10, реє-
страційний № 25439КА, шасі 

№ Y6BA35E10Y0001100, пробіг 
260455 км

2000 213400,0 213400,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 3

4
IVECO TURBO DAILY 35.10, 
реєстраційний № 32762КА, 

шасі № Y6BA35E10Y0001089, 
пробіг 309620 км

2000 196100,0 196100,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 4

5
IVECO TURBO DAILY 35.10, 
реєстраційний № 32776КА, 

шасі № Y6B35E10VY0001141, 
пробіг 310071 км

2000 193800,0 193800,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 5

6
MERCEDES-BE№Z 208D, реє-
страційний № 16787КА, шасі 

№ WDB9013711P838014, пробіг 
503074 км

1998 230500,0 230500,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 6

7
MERCEDES-BE№Z 208D, реє-
страційний № 16788КА, шасі 

№ WDB9013711P837944, пробіг 
302694 км

1998 230700,0 230700,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 7

8
MERCEDES-BE№Z 208D, реє-
страційний № 16789КА, шасі 

№ WDB9013711P838660, пробіг 
173127 км

1998 230400,0 230400,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 8

9
MERCEDES-BE№Z 208D, реє-
страційний № 16790КА, шасі 

№ WDB9013711P837874, пробіг 
504753 км

1998 229700,0 229700,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 9

10
MERCEDES-BE№Z 208D, реє-
страційний № 16799КА, шасі 

№ WDB9013711P838829, пробіг 
534430 км

1998 230400,0 230400,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 10

11
MERCEDES-BE№Z 208D, реє-
страційний № 16800КА, шасі 

№ WDB9013711P838855, пробіг 
454757 км

1998 228700,0 228700,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 11

12
MERCEDES-BE№Z 208D, реє-
страційний № 26671КА, шасі 

№ WDB9013711P838751, пробіг 
478848 км

1998 230600,0 230600,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 12

13
DAEWOO №EXIA, реєстра-

ційний № АА1811СМ, шасі № 
XWB3L31UD7A234086, пробіг 

114820 км
2007 59527,0 59527,0 0,00

Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 13
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Додаток
до рішення Київської міської ради

15.02.2018 № 50/4114

Транспортні засоби,
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, дозвіл 
на списання шляхом продажу на аукціоні 

за початковою вартістю, визначеною за результатами 
незалежної оцінки, яких надається 

Київському міському територіальному 
центру соціального обслуговування

№ 
п/п

Найменування транспортних 
засобів та їх технічна харак-

теристика
Рік ви-
пуску

Первісна балан-
сова вартість, 

грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 

вартість, грн
Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7

1
ГАЗ 3110, реєстраційний 

№ АА9604КР, шасі № 
Y7D31100020527157, пробіг 

257704 км
2002 40215,0 40215,0 0,00

Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 1

2
ВАЗ 2104, реєстраційний 

№ 19919КА, шасі 
№ XTA210430Y0755019, пробіг 

7441 км
1999 40300,0 40300,0 0,00

Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 01.06.2017 № 2

Про надання дозволу Київському міському 
територіальному центру соціального обслуговування на 

списання шляхом продажу транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 50/4114 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26, частини п’ятої 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 лист 
Київського міського територіального центру соціального обслуговування від 13 червня 2017 року № 02-1000, лист 
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) від 22 червня 2017 року № 051/9044-004, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â óðî÷èù³ Ãîí÷àðè-Êîæóì’ÿêè íà âóëè-
öÿõ Âîçäâèæåíñüê³é, Ãîí÷àðí³é, Äåãòÿðí³é, 
Êîæóì’ÿöüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 
31.01.2004, çàðåºñòðîâàíèé çà ¹ 85-6-00097 
(ó ðåäàêö³¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ 
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 
15.05.2014, çàðåºñòðîâàíî¿ çà ¹ 75, â ÷àñòèí³ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 
8000000000:85:381:0006).

1.1. Âñ³ ³íø³ ïîëîæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè â³ä 
31.01.2004, çàðåºñòðîâàíîãî çà ¹ 85-6-00097 
(ó ðåäàêö³¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ 
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
â³ä 15.05.2014, çàðåºñòðîâàíî¿ çà ¹ 75), çà-
ëèøèòè áåç çì³í.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çì³í äî äîãîâîðó 

îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 31.01.2004, çà-
ðåºñòðîâàíîãî çà ¹ 85-6-00097 (ó ðåäàêö³¿ óãîäè 
ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 15.05.2014, çà-
ðåºñòðîâàíî¿ çà ¹ 75).

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ôóíäàö³ÿ «ßê³ñíå æèòëî» ïðî 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿   
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî» íà 
ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî-
÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äàðíèöüêå 
ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó òåðè-
òîð³àëüíîìó öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî-
÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ 
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 29 (1841), вівторок, 20 березня 2018 р.
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№30 (5081)

Про збільшення розміру 
статутного капіталу 

комунального підприємства 
«Госпкомобслуговування»

Рішення Київської міської ради № 60/4124 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

15.02.2018 № 53/4117

Основний засіб,
який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 
перебуває у володінні та користуванні 
приватного акціонерного товариства 

«Акціонерна компанія «Київводоканал», 
дозвіл на списання шляхом ліквідації якого надається

Найменування основного 
засобу та його технічні 

характеристики
Дата введення в 

експлуатацію
Первісна балансова 

вартість, грн
Залишкова балансо-
ва вартість станом 
на 01.10.2016, грн

Знос, грн Підстава для 
списання

Вулична каналізаційна 
мережа по Залізничному 

шосе, діаметр 200,0 мм, про-
тяжність 809,06 м, кераміка, 

інв. № 18118/3К

1972 892017,17 64056,97 827960,2
Акт на списання 

основних засобів від 
27.10.2016 № 1

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про списання основного засобу, 
який належить до комунальної 

власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 53/4117 від 15 лютого 2018 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 балан-
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення 
«Спецжитлофонд» від 20 вересня 2016 року № 056/24-3708 та публічного акціонерного товариства «Акціонерна 
компанія «Київводоканал» від 23 лютого 2017 року № 708/41/36/02-17, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

15.02.2018 № 52/4116

Томограф комп’ютерний «SOMATOM VOLUME ZOOM», 
який належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, дозвіл 
на списання шляхом ліквідації якого надається 
Олександрівській клінічній лікарні м. Києва

№ п/п Найменування 
основного засобу

Інвентарний 
номер

Рік введення в 
експлуатацію

Первісна 
балансова 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 

вартість, грн
Підстава для 

списання

1
Томограф 

комп’ютерний 
«SOMATOM 

VOLUME ZOOM»
104723361 2001 6820363,0 6820363,0 0,00

Акт на спи-
сання осно-
вних засобів 
від 16.01.2017 

№ 2

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
Олександрівській клінічній лікарні м. Києва на списання 

шляхом ліквідації томографа комп’ютерного 
«SOMATOM VOLUME ZOOM»

Рішення Київської міської ради № 52/4116 від 15 лютого 2018 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 
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва від 20 березня 2017 року № 651/01, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

3
Причіп 2ПТС-4, реєстрацій-
ний № КС00845, заводський 

№ 0002484
000717 2000 1707,25 1707,25 0,00

Акт на списання 
автотранспортних 

засобів від 17.05.2017 
№ 4

4
Автомобіль ЗІЛ-130 (вантаж-
ний, бортовий), реєстрацій-

ний № АА3762СІ, шасі 
№ 3195196

000718 1992 35961,39 35961,39 0,00
Акт на списання 

автотранспортних 
засобів від 17.05.2017 

№ 2

5
Трактор МТЗ-82, реєстрацій-

ний № 2176УМ, шасі 
№ 187711, двигун № Д243

000172 1994 7831,14 7831,14 0,00
Акт на списання 

автотранспортних 
засобів від 17.05.2017 

№ 7

6
Мотоцикл КМЗ «Днепр-11», 
реєстраційний № 3140 КИБ, 

шасі № 902989, двигун 
№ 415412

000738 1993 1566,00 1566,00 0,00
Акт на списання 

автотранспортних 
засобів від 17.05.2017 

№ 6

7
Мотоцикл «Днепр-11», реє-

страційний № 3141КИБ, шасі 
№ 902978, двигун № 415545

000707 1993 2604,16 2604,16 0,00
Акт на списання 

автотранспортних 
засобів від 17.05.2017 

№ 8

8
Причіп ПР (Бджілопа-
вільйон) (спеціальний, 

малотоннажний-В), реєстра-
ційний № 05662КА

000767 1991 6000,00 6000,00 0,00
Акт на списання 

автотранспортних 
засобів від 17.05.2017 

№ 5

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 64/1912

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води комунальному підприємству 

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

Розпорядження № 280 від 21 лютого 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 73-1 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
òà âàðòîñò³ âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ 
ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ 
çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
07 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çà ¹ 227/1819.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çá³ëüøèòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãîñïêîìîáñëóãîâó-
âàííÿ» íà ñóìó 913600,00 (äåâ’ÿòñîò òðèíàäöÿòü 
òèñÿ÷ ø³ñòñîò ãðí 00 êîï) ãðèâåíü çà ðàõóíîê 
ãðîøîâîãî âíåñêó âëàñíèêà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

1.1. Äîçâîëèòè ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
îñíîâíèé çàñ³á, çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

1.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó, à íåïðèäàòí³ 
äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

1.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë Îëåêñàíäð³âñüê³é êë³í³÷í³é 
ë³êàðí³ ì. Êèºâà íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
òîìîãðàôà êîìï’þòåðíîãî «SOMATOM VOLUME 
ZOOM», ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îëåêñàíäð³âñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ì. Êèºâà 
âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ äåòàë³ òà âóçëè äåìîí-
òîâàíîãî ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ðåìîíòó 
³íøîãî ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ, à íåïðèäàòí³ 

äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâó, íà 
ÿêå ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ ç³ çáîðó òàêî¿ ñèðîâèíè, 
ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â 
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî

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

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

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

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ÿê 
âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 26 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1338 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âè-
ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21 лютого 2018 року № 280

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 64/1912

Тарифи
на теплову енергію комунальному підприємству 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Шевченківського району м. Києва»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1189,93 1427,91

2 Інші споживачі 1730,11 2076,13

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ
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ДОКУМЕНТХрещатик
20 березня 2018 р.
№30 (5081)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21 лютого 2018 року № 280

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 65/1913

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району

м. Києва»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1176,26 1411,51

2 Інші споживачі 1716,44 2059,73

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21 лютого 2018 року № 280

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 66/1914

Тарифи
на постачання теплової енергії комунальному підприємству 

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

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 13,67 16,40

2 Інші споживачі 13,67 16,40

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21 лютого 2018 року № 280

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 67/1915

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

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

1

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

населення 1 Гкал 1431,44

2

Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на приміщен-
ня) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використову-
ється на опалення:

населення
1 кв. м опалюваної площі на 

місяць протягом періоду надан-
ня послуги з централізованого 

опалення
33,57

3
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушни-
косушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 86,50

4
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушиль-
ників:

населення 1 куб. м 73,54

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

20 лютого 2018 року № 248

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 76/1924

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«РЕМБУДСЕРВІС ЛТД»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1064,75 1277,70

2 Інші споживачі 1472,80 1767,36

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

20 лютого 2018 року № 248

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 77/1925

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 994,01 1192,81

2 Інші споживачі 1402,06 1682,47

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

20 лютого 2018 року № 248

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 78/1926

Тарифи
на транспортування теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 53,54 64,25

2 Інші споживачі 53,54 64,25

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

20 лютого 2018 року № 248

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 79/1927

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 17,20 20,64

2 Інші споживачі 17,20 20,64

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

20 лютого 2018 року № 248

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 80/1928

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМБУДСЕРВІС ЛТД» як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з пдв

1

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

населення 1 Гкал 1302,88

2

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

населення
1 кв. м опалюваної площі на місяць 

протягом періоду надання послуги з 
централізованого опалення

28,08

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

населення 1 куб. м 71,77

4
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушнико-
сушильників:

населення 1 куб. м 61,27

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 76/1924

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

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

постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД»

Розпорядження № 248 від 20 лютого 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 73 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÐÅÌÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ ËÒÄ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÐÅÌÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ ËÒÄ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÐÅÌÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ ËÒÄ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÐÅÌÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ ËÒÄ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÐÅÌÁÓÄÑÅÐÂ²Ñ 
ËÒÄ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

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

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

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê



5ДОКУМЕНТ Хрещатик
20 березня 2018 р.

№30 (5081)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
21 лютого 2018 року № 266

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 74/1922

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням 
операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, 

захоронення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА»

№ Категорії споживачів
Тариф, грн за 1 куб. м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 65,30 78,36

2 Бюджетні установи 65,30 78,36

3 Інші споживачі 67,20 80,64

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 74/1922

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів з урахуванням операцій 
поводження з побутовими відходами (збирання, 

перевезення, захоронення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА 

СЛУЖБА»
Розпорядження № 266 від 21 лютого 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 
частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 
26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів», 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:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

14 травня 2013 року № 694 (у редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 20 лютого 2018 року № 249)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 75/1923

Вартість
абонементних талонів на послуги з користування відведеними 

майданчиками для платного паркування легкових автомобілів, які 
надаються Комунальним  підприємством «Київтранспарксервіс»

Територіальна зона 
платного паркування

Межі територіальних зон 
платного паркування

Вартість абонементних талонів, грн за 1 місце (у тому числі з урахуванням по-
датків та зборів)

за день1 за місяць2 За квартал3

1 2 3 4 5

І

у межах вулиць та площ: 
пл. Європейська, 
вул. Трьохсвятительська, 
вул. Михайлівська, 
вул. Велика Житомирська, 
вул. Володимирська, 
вул. Льва Толстого, 
пл. Льва Толстого, 
вул. Велика Васильківська, 
вул. Саксаганського, 
вул. Еспланадна, 
вул. Басейна, 
вул. Шовковична, 
вул. Михайла Грушевського, 
пл. Європейська

40,00 630,00 1 465,00

II

у межах вулиць та площ: 
вул. Набережно-Хреща-
тицька, 
вул. Ярославська, 
пров. Ярославський, 
вул. Нижній Вал, 
вул. Глибочицька, 
вул. Січових Стрільців 
(вул. Артема), 
вул. Мельникова, 
вул. Олени Теліги, 
вул. Довженка, 
вул. Індустріальна, 
бульв. Чоколівський, 
просп. Валерія Лобанов-
ського (просп. Червоно-
зоряний), 
пл. Деміївська (пл. Мос-
ковська), 
бульв. Дружби народів, 
Набережне шосе, 
вул. Набережно- Хреща-
тицька

28,00 441,00 -

III
вулиці м. Києва від меж II 
територіальної зони до меж 
м. Києва

20,00 315,00 -

Ïðèì³òêè:
1. Ïîñëóãè íàäàþòüñÿ ç 08.00 äî 22.00.
2. Ïîñëóãè íàäàþòüñÿ ç 08.00 äî 22.00 ç ïåðøîãî äíÿ êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ ïî îñòàíí³é äåíü 

êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ.
3. Ïîñëóãè íàäàþòüñÿ ç 08.00 äî 22.00 ç ïåðøîãî äíÿ êàëåíäàðíîãî êâàðòàëó ïî îñòàíí³é äåíü 

êàëåíäàðíîãî êâàðòàëó.
Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 

êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 75/1923

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 14 травня 2013 року № 694 «Про 
встановлення тарифів на послуги з користування 

майданчиками для платного паркування транспортних 
засобів, які надаються Комунальним підприємством 

«Київтранспарксервіс»
Розпорядження № 249 від 20 лютого 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 281 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», постанов Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 258 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування 
транспортних засобів» 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 послуг 
з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів в місті Києві:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåí-
íÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì 
îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè 
(çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çàõîðîíåíèÿ) ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 òðàâíÿ 2013 
ðîêó ¹ 694 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà 
ïîñëóãè ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ 
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
ÿê³ íàäàþòüñÿ Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì 
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 22 òðàâíÿ 
2013 ðîêó çà ¹ 30/1022, íîâèìè ïóíêòàìè 2, 
3 òàêîãî çì³ñòó:

«2. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü àáîíåìåíòíèõ òà-
ëîí³â íà ïîñëóãè ç êîðèñòóâàííÿ â³äâåäåíèìè 
ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ ëåãêî-
âèõ àâòîìîá³ë³â, ÿê³ íàäàþòüñÿ Êîìóíàëüíèì 

ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ», ùî 
äîäàºòüñÿ.

3. Ä³ÿ àáîíåìåíòíèõ òàëîí³â íà ïîñëóãè ç 
êîðèñòóâàííÿ â³äâåäåíèìè ìàéäàí÷èêàìè äëÿ 
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â ó ² 
òåðèòîð³àëüí³é çîí³ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ ïî-
øèðþºòüñÿ íà II òà III òåðèòîð³àëüí³ çîíè, ó II 
òåðèòîð³àëüí³é çîí³ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ – íà 
III òåðèòîð³àëüíó çîíó». 

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 2-5 ââàæàòè â³äïîâ³äíî 
ïóíêòàìè 4-7.

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

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 73/1921

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів з урахуванням операцій поводження 

з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення) ТОВ «ТПК ЕКО СВІТ»

Розпорядження № 265 від 21 лютого 2018 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 

частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
21 лютого 2018 року № 265

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 73/1921

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових 
відходів з урахуванням операцій поводження 

з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення) 

ТОВ «ТПК ЕКО СВІТ»

№ Суб’єкт госпо-
дарювання

Населення Бюджетні установи Інші споживачі

грн за куб. м

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 ТОВ «ТПК 
ЕКО СВІТ» 76,69 92,03 84,80 101,76 110,61 132,73

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів», 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:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåí-
íÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì 
îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè 
(çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêîäæåííÿ, çàõî-
ðîíåííÿ) ÒÎÂ «ÒÏÊ ÅÊÎ ÑÂ²Ò», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 19 òðàâíÿ 2015 ðîêó ¹ 478 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì îïåðàö³é ïî-
âîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (çáèðàííÿ, 

ïåðåâåçåííÿ, çíåøêîäæåííÿ, çàõîðîíåííÿ) ÒÎÂ 
«ÒÏÊ ÅÊÎ ÑÂ²Ò», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
09 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó çà¹ 71/1182.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 69/1917

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів з урахуванням операцій поводження 

з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення)
Розпорядження № 267 від 21 лютого 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 
частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 
2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», 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:
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ДОКУМЕНТХрещатик
20 березня 2018 р.
№30 (5081)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21 лютого 2018 року № 268

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 71/1919

Тарифи на послуги з вивезення (перевезення) великогабаритних 
побутових відходів Приватному акціонерному товариству «Київспецтранс»

№ Категорія споживачів
Тариф, грн за 1 куб. м

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 76,40 91,48

2 Бюджетні установи 83,70 100,44

3 Інші споживачі 105,50 126,60

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21 лютого 2018 року № 268

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 72/1920

Тарифи на послуги з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів 
Приватному акціонерному товариству «Київспецтранс»

№ Категорія спо-
живачів

Тариф залежно від відстані перевезення до місця знешкодження, грн за 1 куб. м

до 20 км за кожний км понад 20 км

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення 103,20 123,84 5,16 6,19

2 Бюджетні установи 107,25 128,70 5,36 6,43

3 Інші споживачі 111,70 134,07 5,58 6,70

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 68/1916

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів з урахуванням операцій поводження 

з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення) Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЕКОВТОР- ТРАНС»
Розпорядження № 269 від 21 лютого 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 
частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 
26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів», 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:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåí-
íÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì 
îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè 
(çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêîäæåííÿ, çà-
õîðîíåííÿ) Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «ÅÊÎÂÒÎÐ-ÒÐÀÍÑ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 14 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 792 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì îïåðàö³é ïî-
âîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (çáèðàííÿ, 

ïåðåâåçåííÿ, çàõîðîíåííÿ) Òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÊÎÂÒÎÐ-ÒÐÀÍÑ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 âåðåñíÿ 2015 
ðîêó çà ¹ 129/1240.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 71/1919

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення 
(перевезення) великогабаритних та рідких побутових 

відходів Приватному акціонерному товариству 
«Київспецтранс»

Розпорядження № 268 від 21 лютого 2018 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті/28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 

2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пбстанов Кабінету Міністрів України 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
21 лютого 2018 року № 269

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 68/1916

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням 
операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення) Товариству з обмеженою відповідальністю

«ЕКОВТОР-ТРАНС»

№ Суб’єкт господарю-
вання

Населення Бюджетні установи Інші споживачі

грн за 1 куб. м

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«ЕКОВТОР-ТРАНС»

78,93 94,72 85,83 103,00 114,94 137,93

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåí-
íÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì 
îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè 
(çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêîäæåííÿ, çà-
õîðîíåííÿ), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ 
âåëèêîãàáàðèòíèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõó-
âàííÿì îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè â³ä-
õîäàìè (çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çíåøêîäæåííÿ, 
çàõîðîíåííÿ), ùî äîäàþòüñÿ.

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

â³ä 09 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 405 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ 
â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç 
ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, 
çíåøêîäæåííÿ, çàõîðîíåííÿ) ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÑÏÅÖÊÎÌÓÍÒÅÕÍ²ÊÀ», çà-
ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 06 ëèïíÿ 2016 
ðîêó çà ¹ 69/1382;

â³ä 02 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 665 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ 
â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç 
ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (çáèðàííÿ, ïåðåâåçåí-
íÿ, çíåøêîäæåííÿ, çàõîðîíåíèÿ) òà âèçíàííÿ 
òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, äåÿêèõ ðîçïî-
ðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 12 ÷åðâíÿ 2017 
ðîêó çà ¹ 113/1705.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ 
(ïåðåâåçåííÿ) âåëèêîãàáàðèòíèõ ïîáóòîâèõ 
â³äõîä³â Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Êè¿âñïåöòðàíñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ 
(ïåðåâåçåííÿ) ð³äêèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â Ïðèâàò-
íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿âñïåöòðàíñ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 19 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 592 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ 

(ïåðåâåçåííÿ) âåëèêîãàáàðèòíèõ òà ð³äêèõ 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Êè¿âñïåöòðàíñ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 08 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 88/1199.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів», 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:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21 лютого 2018 року № 267

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 69/1917

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням 
операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, 

знешкодження, захоронення)

№ Суб’єкт господарю-
вання

Населення Бюджетні установи Інші споживачі

грн за 1 куб. м

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1
ДОЧІРНЄ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ФІРМА 
АЛЬТФАТЕР КИЇВ»

77,90 93,48 85,67 102,80 111,56 133,87

2

Комунальне підпри-
ємство «Автотран-
спортне підприємство 
Шевченківського 
району»

73,75 88,50 80,78 96,94 89,06 106,87

3
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«Крамар Рісайклінг»

73,84 88,61 82,80 99,36 108,42 130,10

4
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«СЕЛТІК»

74.11 88,93 81,17 97,40 102,34 122,81

5
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«СПЕЦКОМУН-
ТЕХШКА»

76,65 91,98 82,02 98,42 114,98 137,98

6 ПрАТ «Київспец-
транс» 78,20 93,84 82,70 99,24 105,80 126,96

7
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«ФІРМА «ВОЛОДАР-
РОЗ»

77,04 92,45 80,65 96,78 97,98 117,58

8
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«КРАМАР ЕКО»

75,05 90,06 86,31 103,57 112,58 135,10

9
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«СЕЛТІК ТБО»

74,78 89,74 81,90 98,28 103,27 123,92

10
ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «СПЕЦКО-
МУНТЕХНІКА»

76,06 91,27 81,38 97,66 114,09 136.91

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

21 лютого 2018 року № 267

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

14 березня 2018 р. за № 70/1918

Тарифи на послуги з вивезення великогабаритних побутових відходів з 
урахуванням операцій поводження з побутовими відходами (збирання, 

перевезення, знешкодження, захоронення)

№ Суб’єкт господарю-
вання

Населення Бюджетні установи Інші споживачі

грн за 1 куб. м

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«КРАМАР ЕКО»

75,05 90,06 86,31 103,57 112,58 135,10

2
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«СЕЛТІК»

74,11 88,93 81,17 97,40 102,34 122,81

2
Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«СЕЛТІК ТБО»

74,78 89,74 81,90 98,28 103,27 123,92

4
ПРИВАТНЕ ПІД-
ПРИСМСТВО «СПЕЦ-
КОМУНТЕХНІКА»

76,06 91,27 81.38 97,66 114,09 136,91

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ



7РЕКЛАМА Хрещатик
20 березня 2018 р.

№30 (5081)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ÿêå 
îáë³êîâóºòüñÿ íà éîãî áàëàíñ³.

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ; ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 
îá'ºêòà îðåíäè: ì.Êè¿â, âóë. Ë.Ïåðâîìàéñüêîãî, 3; çàãàëüíà ïëîùà: 84,7 êâ.ì; íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó (ïðè-
ì³ðíèé îáñÿã âêëàäåíü), ³íø³ óìîâè: íå â³äðåìîíòîâàíå; ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: ³íøå 
âèêîðèñòàííÿ, íåðóõîìîãî ìàéíà; âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/àêòîì îö³íêè 
â³ä 31.10.2017 ð.: 344 475,00 ãðí; ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè: 50,84 ãðí çà 1 êâ.ì (áåç ÏÄÂ); ìàêñèìàëüíèé 
ñòðîê îðåíäè: 31.12.2020 ð. ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.

Äèðåêòîð ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè Äèõíè÷ ².Â. Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ 
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Å.Ïîòüº, 9. Äîäàòêîâà 
³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 044-456-46-30.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,8 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 
âóëèöÿ Ëåâàíäîâñüêîãî, áóä. 4.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.11.2017 – 2 596 500,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå  ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à  êîìïàí³ÿ  ç  îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" 

(ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, òåë. 280-44-53).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî 

ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³í ä³¿ – íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà – 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 6 491,25 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà 

ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 151,10 êâ.ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. ×åðâîíîï³ëüñüêà, 14/14, ë³ò. À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2 145 800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü 
îðåíäè – 7 395,86 ãðí (4%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ çä³éñíåííÿ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. 

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 
ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà,36. Òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

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.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 60685

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ дорожнього 
руху в Святошинському районі 
реконструюють і розширять про-
їжджу частину вулиці Академіка 
Туполєва. Відповідний робочий 
проект реконструкції затверджено 
розпорядженням КМДА. Докумен-
том передбачено розширення про-
їжджої частини до чотирьох смуг 
руху, облаштування водовідведен-
ня, перевлаштування інженерних 
мереж, забезпечення зовнішнього 
освітлення. Завершити оновлення 
цієї магістральної вулиці районного 
значення мають упродовж 9 міся-
ців. При затвердженні технічно-
економічних показників враховано 
експертний звіт ДП «Спеціалізована 
державна експертна організація – 
центральна служба Української 
державної будівельної експертизи» 
ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА». 

Фінансування робіт здійсню-
ватиметься в рамках Програми 
економічного і соціального роз-
витку м. Києва на 2018-2020 
роки. 

Нагадаємо, що капремонт доріг 
цьогоріч лишається одним із пріо-
ритетів столичної влади. Як і торік, у 
місті планується відновити близько 
300 кілометрів доріг і проїздів 

Працівників житлово-комунального господарства 
привітали з професійним святом

Громаді міста повернули землю 
на березі озера Срібний кіл

У Святошинському районі реконструюють 
вулицю Академіка Туполєва

ІЗ НАГОДИ професійного 
свята працівники житлово-
комунального господарства 
і побутового обслуговування 
населення отримали подяки 
та почесні грамоти Київського 
міського голови. Відзнаки вру-
чив заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв. 

Він подякував працівни-
кам комунальних служб за 
виснажливу щоденну роботу, 
особливо у періоди снігопадів 
і похолодання. 

«Завдяки роботі комуналь-
ників місто не було паралізо-
ване, хоча людям доводилося 
працювати в цілодобовому 
режимі. Ми дійсно маємо низку 
проблем у роботі галузі, на 
якість послуг дуже впливає стан 
мереж, технічна зношеність 
житлового фонду, але навіть у 
таких умовах той необхідний 
мінімум нам вдається викону-
вати», – зазначив заступник го-
лови КМДА Петро Пантелеєв 

ЗА УЧАСТІ органів столичної прокуратури в суді з незаконного 
користування повернуто ділянку площею 0,1 га та вартістю 7,6 млн грн 
на вул. Срібнокільській у Дарницькому районі, яку самовільно об-
лаштували під ведення комерційної діяльності. 

Нагадаємо, попри те, що вказана територія частково потрапляє 
до прибережної захисної смуги озера Срібний кіл, на ній всупереч 
законодавству було самовільно розміщено комплекс металевих 
споруд, облаштованих для проведення торгівлі. 

Крім того, відомо, що Київська міська рада не приймала будь-яких 
рішень щодо передачі юридичним або фізичним особам спірної 
землі у власність або користування. 

На сьогодні рішенням Господарського суду міста приватного 
підприємця зобов’язано повернути територіальній громаді столиці 
ділянку біля озера Срібний кіл, привівши її у придатний для вико-
ристання стан шляхом звільнення від будівель та споруд 

27 КВІТНЯ відбудеться другий 
Київський форум організацій 
громадянського суспільства (ОГС). 
Як повідомили в Департаменті 
суспільних комунікацій КМДА, 
захід є новою комунікативною 
платформою столичної влади 
для налагодження партнерських 
відносин із організаціями грома-
дянського суспільства у реалізації 
різногалузевих проектів та ініціа-
тив. Торік форум відвідали понад 
300 громадських організацій. 

Тому організатори впевнені, 
що ІІ Київський форум ОГС стане 
логічним продовженням розпо-
чатої роботи, заохотить учасників 
до конструктивного діалогу щодо 
актуальних питань функціону-
вання міста, зосередить увагу на 

створенні нових і вдосконаленні 
механізмів комунікації, що існу-
ють, дасть можливість презенту-
вати свою організацію або проект, 
знайти нових друзів, надихнутися 
новими ідеями та багато іншого. 

Підготовку заходу забезпе-
чує Оргкомітет за участю пред-
ставників активних організацій 
громадянського суспільства з 
багаторічним позитивним досві-
дом проведення всеукраїнських 
та регіональних форумів ОГС. 

Для участі у заході потрібно 
зареєструватися, заповнивши 
анкету за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdZSIof-gqt7hCe64Tq
ulnXxzOqnJuPAUxsGsIQAND3ucJ
rw/viewform 

28 БЕРЕЗНЯ у прямому ефірі 
радіостанції «Европа плюс» з 8.30 
до 9.00 буде оголошено початок 
першого етапу соціального проекту 
«Стартуй сьогодні». Його мета – 
сприяння швидкому розвитку 
малого бізнесу в Україні та по-
кращенню життя в країні вцілому. 

Ідея проекту полягає в тому, що 
кожні три місяці соціально від-
повідальний бізнес, а саме група 
компаній SEOWAVE та партнери 
розігруватимуть серед учасників 
сертифікати на розробку сайту за 
такими напрямами діяльності: 
АТО, культура і туризм, освіта, 
спорт. Учасником заходу може 
стати кожен, хто має бізнес-ідею 
в тому чи іншому напрямі. Мате-
ріали по проектам подаються до 
28 квітня 2018 року включно на 
сайті соціального проекту http://
start.seowave.digital/. 

Результати конкурсу оголосять 
після 28 квітня. Також на всіх 
учасників соціального проекту 
чекає додатковий бонус – всі ті, 
хто повторно зареєструє свій про-
ект у Громадському бюджеті міста 
Києва з 15 до 28 квітня включно, 
візьме участь у додатковому не-
залежному розіграші сертифіката 
на розробку сайту серед учасників 
платформи Громадського бюдже-
ту міських ініціатив 

У Києві започатковують 
новий соціальний проект – 
Стартуй сьогодні

У столиці відбудеться 
ІІ Київський форум організацій 
громадянського суспільства

ІЗ 23 БЕРЕЗНЯ Київський молодіжний центр 
запускає курс тренінгів для студентів «Як стати 
кандидатом мрії?». Мета проекту – ознайомити 
молодих фахівців із основними процесами праце-
влаштування: написанням резюме та супровідного 
листа, проходженням співбесіди та стажуванням. 

Як повідомили у Київському молодіжному центрі, 
учасниками курсу стануть студенти вишів столиці. 
Працюватимуть із ними HR-фахівці провідних 
українських компаній, власники кадрових агенцій. 

Як повідомила засновник курсу Оксана Кара-
сьова, переважна більшість студентів не може 
повноцінно розкрити власний потенціал, оскільки 
не має базових знань щодо пошуку роботи і пра-
цевлаштування. 

Під час заходу студенти дізнаються: як і де шукати 
роботу; як правильно писати резюме; як налаштувати 
себе на співбесіду і повноцінно проявити себе; як 
відповідати на «незручні» запитання рекрутерів; 
проходити стресові інтерв’ю та інше. 

Програмою передбачено чотири інтерактивні лекції 
з тем: «Резюме та супровідний лист» – 23 березня. 

«Дистанційне інтерв’ю та підготовка до співбесіди» – 
28 березня. «Співбесіда» – 5 квітня. «Перший робочий 
день або як не вилетіти після стажування» – 11 квітня. 

Лектори розробили унікальну програму, якою 
передбачено: моделювання реальних процесів 
прийняття на роботу, домашні завдання та «роботу 
над помилками». 

Для участі необхідна попередня реєстрація: 
goo.gl/eszGGh. 

Місце проведення: вул. Пирогова, 6-а. 
Контактна особа – Оксана Карасьова, тел. (095) 

392-40-01 

«Як стати кандидатом 
мрії?»
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