
Лише першочергові 
заходи з ремонту 
тепломереж Києва 
коштуватимуть 
4 млрд грн 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в 
інтерв’ю «Фактам». Він зауважив, що готу-
ватиме столицю до нового опалювального 
сезону КП «Київтеплоенерго». «У квітні за-
вершилася 17-річна угода з «Київенерго» 
на оренду теплового господарства міста. 
Отримуючи постійні нарікання киян на 
роботу компанії, ми ухвалили рішення не 
продовжувати угоду, підтримала це і Київ-
рада», – зазначив Віталій Кличко. 

Він зауважив, що «Київтеплоенерго» вже 
цієї зими забезпечувала подачу опалення 
в двох лівобережних районах. І протягом 
сезону комунальники ліквідували 400 аварій 
на теплотрасах. Голова КМДА підкреслив, 
що «Київенерго» залишає місту теплову 
інфраструктуру в критичному стані. «Ком-
панія щорічно зривала план з ремонту 
труб теплотрас. У результаті теплове гос-
подарство опинилося в занедбаному стані, 
й лише першочергові заходи з оновлення 
магістралей обійдуться в 4 млрд грн. Одразу 
після завершення опалювального сезону 
почнемо підготовку до наступного: головне 
завдання – заміна найаварійніших ділянок, 
які можуть стати причиною збоїв із тепло-
постачанням», –  повідомив мер столиці. 

У Сирецькому парку 
організують дитячий 
фестиваль 

Щосуботи з 24 березня до 25 серпня ц.р. у 
Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька) 
триватиме фестиваль дитячого розвитку 
та дозвілля «Прекрасний світ дитинства». 
Програму заходів затверджено розпо-
рядженням КМДА. Відповідальність за їх 
підготовку та проведення, зокрема до-
тримання правил пожежної, техногенної 
безпеки та цивільного захисту, взяв на себе 
ОСН «Комітет мікрорайону «Сирець-1». 
Заплановано проводити в парку різнома-
нітні майстер-класи, конкурси та розваги, 
освітньо-просвітницькі заходи, аквагрим, 
творчі виступи колективів. 

Так, 7 квітня з 12.00 до 16.00 відбудеться 
свято «Великодній настрій у Сирецькому 
парку»: створення Великоднього сімейного 
дерева, майстер-клас із виготовлення та 
розфарбовування писанок, прикрашання 
дерева. А 14 квітня організують тематичний 
захід «Як правильно сортувати сміття»: 
майстер-клас про правильність сортування 
відходів, лекція, зустріч з екологами, виго-
товлення виробів ручної роботи, вікторина. 

До уваги громадськості! 

Розпочато конкурсний відбір на заміщення 
вакантної посади директора комуналь-
ного підприємства виконавчого органу 
Київради (КМДА) «Київський міський ту-
ристично-інформаційний центр». Оголо-
шення про умови та строки проведення 
конкурсного відбору розміщено на офі-
ційному Інтернет-порталі КМДА за по-
силанням: https://kyivcity.gov.ua/content/
konkursnyy-vidbir-na-zamishchennya-
vakantnoi-posady-dyrektora-kp-kyivskyy-
miskyy-turystychnoinformaciynyy-centr.html.
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Українські писанки, 
європейські зайці 

 �  Софійська площа зустрічає Великдень традиційним фестивалем 

ІЗ 5 ДО 22 КВІТНЯ на Софійській і Ми-
хайлівський площах триватиме VIII Все-
український фестиваль писанок, який уже став 
частиною Великодніх святкувань у столиці. 
Проведення заходу сприятиме залученню 
туристів, активізації та урізноманітненню 
змістовного дозвілля киян і гостей міста. Під 
час святкування гостям дійства презентують 
кращі традиції українського писанкарства. 

Організатором Фестивалю виступила ГО 
«Столичні ініціативи». Відповідним розпо-
рядженням КМДА підтримано ініціативу 
проведення заходу. На більше, ніж два тижні 
фестиваль охопить чотири локації: Софійську, 
Михайлівську площі, Володимирський проїзд 
та прилеглі сквери (від Михайлівської площі 
до перетину з вулицею Алли Тарасової). 

На Софійській площі відучора представ-
лено вже звичні гігантські писанки-мальо-
ванки та нові об’єкти – великодні зайчики. 
Перші виконані у традиційному стилі з 
використанням орнаментів та візерунків, 
що притаманні різним регіонам України. 

За умовами фестивалю усі художники 
спершу проходили конкурсний відбір і лише 
найкращі отримували макет для розпису. 
Також на локації встановили сферичний 
кінотеатр у вигляді великодньої крашанки, 
де показуватимуть фантастичні фільми. 

«Фестиваль писанок уже увосьме три-
ватиме в центрі столиці з 5 до 22 квітня 
на Софійській і Михайлівський площах, 
Володимирському проїзді із прилеглим 
до нього сквером. Цей яскравий проект 

став невід’ємною частиною Великоднього 
святкування в Києві. Щороку його відвідує 
близько 2 мільйонів киян, віт чизняних і 
зарубіжних туристів», – зазначила під час 
відкриття фестивалю писанок голова постій-
ної комісії Київради з питань освіти, науки, 
сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко. 

За словами організатора, засновника 
Folk Ukraine Ігоря Добруцького, новинкою 
фестивалю є експозиція 374 великих ве-
ликодніх зайчиків і 500 великих писанок. 

На Володимирському проїзді для відві-
дувачів влаштували ярмарок. Тут можна 
придбати сувеніри, смаколики, велико-
дню паску та поласувати різноманітними 
стравами. 

У зеленому сквері біля Володимирського 
проїзду розміщено виставки минулорічних 
робіт учасників арт-перформансу «585 
художників», кованих гігантських писа-
нок-мальованок, зону майстер-класів для 
дітей та дорослих. 

Михайлівська площа залишає свій статус 
дитячої зони розваг. Безліч атракцій для 
дітлахів розмістилися саме тут: київська 
карусель, атракціони та інше. 

Цьогоріч організатори здивують киян та 
гостей міста новим арт-об’єктом – велико-
днім зайчиком, який розмальовуватимуть 
художники з усіх куточків України �

У центрі Києва На Софійській площі у рамках відзначення 
Світлого Христового Воскресіння (Великодня) учора відкрили 
вже традиційний великий Фестиваль писанок. Цьогоріч 
асортимент трохи розширили - окрім традиційних, у формі яєць 
тут встановили ще й понад 300 фігурок зайців, яких автори, 
професіонали та аматори, розмальовували та оздоблювали, ні в 
чому не обмежуючи фантазію. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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Додаток 
до рішення Київської міської ради від 22.02.2018 року № 346/4410

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

електронних майданчиках, у тому числі, за допомогою системи 
електронних торгів «СЕТАМ», яких надається комунальному підприємству 

«Автотранспортне підприємство Шевченківського району»

№ 
п/п

Найменування транспортних засобів 
та їх технічні характеристики

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість, 

грн

Знос 
станом на 
01.12.2016, 

грн

Залишкова 
балансова 
вартість 

станом на 
01.12.2016, 

грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7

1.
ГАЗ 3110, державний № 80135 КА, 
шасі № Y7C31100030003543, пробіг 

304853 км
2003 71975,85 71875,85 100,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 18.08.2016 № 1

Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Автотранспортне підприємство Шевченківського району» 

на списання шляхом продажу транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 346/4410 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 
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 звернення Шевчен-
ківської районної в місті Києві державної адміністрації (листи від 30 вересня 2016 року № 109/02/25-8122 та від 30 
січня 2017 року № 109/02/25-768), комунального підприємства «Автотранспортне підприємство Шевченківського 
району» (листи від 18 серпня 2016 року № 537, від 14 грудня 2016 року № 808, від 16 грудня 2016 року № 817 та 
від 17 січня 2017 року № 30), Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 22.02.2018 року № 344/4408

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, які передаються в оренду єдиному 

претенденту на право оренди

№ 
п/п

Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв. м
Ставка орендної 

плати
Строк, на який 

укладається договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛЕННЯ ОСВІТИ СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1

ПРИВАТНИЙ ЗА-
ГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ФІНАН-
СОВО-ПРАВОВИЙ 

ЛІЦЕЙ» 
Форма власності – 

приватна  
Форма фінансу-

вання – госпрозра-
хункова 

Ідентифікаційний 
код – 24368087

ВУЛ. КУДРЯ-
ШОВА, № 12/14 
Солом’янський 

район 
Нежитловий 3-по-
верховий будинок  
Середня загально-

освітня школа 
№ 221 м. Києва  1,3 

поверхи 
Нежиглові при-

міщення  
Площа – 7260,00 

кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЩО 
НАДАЄ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ У 

СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРЕН-
ДОВАНА ПЛОЩА ЯКОГО ВИКО-
РИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ НАДАННЯ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗГІДНО З 
ЛІЦЕНЗІЄЮ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Нежитлові приміщення 

3 поверх – 1190,30 
1 поверх – 102,80 

Площа – 1293,10 кв. м

1 грн на рік До 30.06.2018

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради від 22.02.2018 року № 350/4414

ПЕРЕЛІК
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право 

оренди яких виборюється на конкурсних засадах

№ 
п/п Об’єкт оренди Строк оренди Цільове призначення Орендна 

ставка, %
Стартова орендна 

плата за 1 кв.м,  
грн 

Розмір стартової 
місячної орендної 

плати за перший місяць 
оренди, грн

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1.

вул. Челябінська, 5 
(спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 65 
м. Києва з поглибленим 
вивченням іноземних 

мов) 
Спортивний майданчик  

Загальна площа, – 
840,00 кв.м

2 роки 364 дні

Розміщення фізкультурно-
спортивних закладів, ді-

яльність яких спрямована 
на організацію та про-

ведення занять різними 
видами спорту  

(проведення тренувань 
та змагань з футболу, 

погодинно)

3% 15,55 за 1 год. 
310,99 за 1 добу

Тижнева орендна плата 
з урахуванням добової 

орендної плати, грн 
1088,48 

з них: тижнева орендна 
плата, грн 466,50  (Пн-

Пт: 18.00-24.00 год.)  
добова орендна плата, 

грн 621,98 (субота, 
неділя)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, право оренди яких 

виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 350/4414 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
заяви більше ніж від одного претендента, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення Київської міської ради від 22.02.2018 року №345/4409

Транспортні засоби,
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні на електронних 
майданчиках за початковою вартістю, визначеною за результатами 

незалежної оцінки, яких надається Олександрівській клінічній 
лікарні м. Києва

№  
п/п 

Найменування транспортних засобів  та їх 
технічна характеристика

Рік ви-
пуску 

Первісна 
балансова 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
13.02.2017, грн

Підстава для списання 

1
ЗИЛ 431412, реєстраційний № АА3283ЕВ, 
шасі/кузов № 2818505 069754/4406G, пробіг 
238747 км

1988 22783,0 22783,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 13.02.2017 № 1

2
ГАЗ 32214, реєстраційний № 11882КА, 
шасі/кузов № ХТH322140W0070515, пробіг 
288693 км

1998 42731,0 38847,0 3884,0
Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 13.02.2017 № 2

3
ВАЗ 21099, реєстраційний № 01179КА, 
шасі/кузов № ХТА210990Т1790251, пробіг 
280269 км

1995 21217,0 21217,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 13.02.2017 № 3

4
ГАЗ 3221, реєстраційний № 14010КА, 
шасі/кузов № ХТH322140V0044993 39138 
1001651/4401С, пробіг 226367 км

1997 31984,0 31984,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 13.02.2017 № 4

5
УАЗ 3741, реєстраційний № АА5861НМ, 
шасі/кузов № 0082659 121774/4406G, пробіг 
126670 км

1992 22865,0 22865,0 0,00
Акт на списання авто-
транспортних засобів 
від 13.02.2017 № 5

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
Олександрівській клінічній лікарні м. Києва на списання 

шляхом продажу транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 345/4409 від 22 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 
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва від 12 липня 2017 року № 1485/01, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 344/4408 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до статей 760 – 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà àóêö³îí³, åëåêòðîííèõ 
ìàéäàí÷èêàõ, ó òîìó ÷èñë³, çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè 
åëåêòðîííèõ òîðã³â «ÑÅÒÀÌ», çà ïî÷àòêîâîþ âàð-
ò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ 
îö³íêè, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Àâòîòðàí-
ñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ïðîäàæåì íà àóêö³îí³, åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ, 

ó òîìó ÷èñë³, çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè åëåêòðîí-
íèõ òîðã³â «ÑÅÒÀÌ», òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ 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

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ 
çàñàäàõ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè 
îá’ºêòà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé çàòâåðäæåíèé çã³äíî 
ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
äîãîâ³ð îðåíäè.

4. 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 ïðîäàæó 
íà àóêö³îí³ íà åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ 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. Îëåêñàíäð³âñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ì. Êèºâà:
2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç 

ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ íà åëåêòðîííèõ ìàéäàí-

÷èêàõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ 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

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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 № 37 (1849), п’ятниця, 6 квітня 2018 р.
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№38 (5089)

2.
ГАЗ 2752, державний № 34851 КА, 
шасі № Y6C27520010000187, пробіг 

183171 км
2001 76592,85 71592,85 5000,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 18.08.2016 № 2

3.
ГАЗ 3110, державний № 30046 КА, 

шасі № Y7D311000W0096041, пробіг 
137140 км

1998 29839,00 29739,00 100,00 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 18.08.2016 № 3

4.
SKODA SUPERB CLASSIC, державний 

№ AA 0025 BA, шасі 
№ TMBDL23U26B046350, пробіг 

201243 км
2005 76705,09 49014,17 27690,92 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 18.08.2016 № 4

5.
FORD TRA№SIT D, 

державний № 80238 KA, шасі 
№ WF0HXXGBVHRY90977, пробіг 

151294 км
1994 122258,89 117258,89 5000,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 18.08.2016 № 5

6.
VOLKSWAGE№ BORA, 

державний № 22771 KA, шасі 
№ WVWZZZ1JZXD522555, пробіг 

351624 км
1999 72786,25 72686,25 100,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 18.08.2016 № 6

7.
ГАЗ 221700, державний № 40542 КА, 
шасі № Y6C22171010000089, пробіг 

101435 км
2001 95298,65 90298,65 5000,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 14.12.2016 № 1

8.
ГАЗ 3110, державний № 30325 КА, 

шасі № 31100020496741, пробіг 
22433 км

2002 63772,86 63672,86 100,00 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 14.12.2016 № 4

9.
ГАЗ 3110, державний № 80354 КА, 
шасі № Y7F31100010002546, пробіг 

253197 км
2001 70712,83 70612,83 100,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 14.12.2016 № 2

10.
SKODA SUPERB CLASSIC, державний 

№ АА 0536 ОО, шасі 
№ TMBDL23U14B006161, пробіг 

263859 км
2004 130400,11 125400,11 5000,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 14.12.2016 № 3

11.
SKODA SUPERB CLASSIC, державний 

№ АА 0543 ОО, шасі 
№ TMBDL23U94B006196, пробіг 

343501 км
2004 130400,11 125400,11 5000,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 14.12.2016 № 5

12.
ВАЗ 21043, державний № 47574 КА, 
шасі № ХТК21043040007590, пробіг 

103432 км
2004 45158,32 45058,32 100,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 16.12.2016 № 11

13.
AUDI A 6 QUATTRO 2.8, державний 
№ 00030 КА, шасі № WAUZZZ4BZ1

№ 130392, пробіг 282828 км
2001 385431,26 375431,26 10000,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 16.12.2016 № 12

14.
SKODA SUPERB CLASSIC, дер-
жавний № АА 0541 ОО, шасі № 
TMBDL23U74B006200, пробіг 

222059 км
2004 122013,25 114833,54 7179,71 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 16.12.2016 № 13

15.
SKODA SUPERB CLASSIC, державний 

№ АА 0572 ОО, шасі 
№ TMBDL23U54B006129, пробіг 

333103 км
2004 130400,11 125400,11 5000,00 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 16.12.2016 № 15

16.
CHEVROLET №IVA, державний № АА 
2551 ВВ, шасі № XOL21230050067776, 

пробіг 195386 км
2005 75093,22 55246,84 19846,38 Акт на списання автотранспортних 

засобів від 16.01.2017 № 16

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
7 березня 2018 року № 371

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
3 квітня 2018 р. за № 83/1931

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 «Îáîëîíñüêèé  ðàéîí»: 
1.1. Ïîçèö³þ ¹ 18 ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

18 ТОВ «УПРАВ – 
ДОМ»

вул. Калнишев-
ського Петра

7 0,2156 1,4463 0,5001 0,0000 0,6156 0,1009 0,4848 0,0134 0,0000 0,0000 1,0846 0,3986 0,0021 0,0305 0,0000 1,1471 0,5141 0,79 8,81  - 8,81  -

1.2. Ïîçèö³þ ¹ 5 ðîçä³ëó âèêëþ÷èòè.
2. Ðîçä³ë «Ïå÷åðñüêèé  ðàéîí» äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó:

66 ТОВ «СЕРВІС – М» вул. Круглоунівер-
ситетська

4-б 1,3958 1,3900 0,1007 0,0000 0,5636 0,0000 0,7488 0,0000 0,0000 0,0000 0,7364 0,0000 0,0103 0,2014 0,0000 0,7280 0,6865 0,52 8,50  - 8,50  -

3. Ðîçä³ë «Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí» äîïîâíèòè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:

89 ТОВ «Гарт – Інвест» вул. Клавді-
ївська

40-в 0,5654 0,3110 0,2460 0,0157 0,5506 0,0000 0,6977 0,0000 0,0000 0,0000 0,4710 0,2818 0,0055 0,0816 0,0000 0,8622 1,6649 0,58 7,59  - 7,59  -

90 ТОВ «Гарт – Інвест» вул. Клавді-
ївська

40-д 0,5160 0,2869 0,2434 0,0158 0,5496 0,0000 0,7010 0,0000 0,0000 0,0000 0,4618 0,2818 0,0059 0,0745 0,0000 0,8690 1,6619 0,57 7,48  - 7,48  -

91 ТОВ «МІСТО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ КИЇВ»

вул. Обухів-
ська

137 0,7441 0,5384 0,3345 0,0000 0,6527 0,2089 0,8137 0,0037 0,0052 0,0000 0,4512 0,1033 0,0412 0,0643 0,0000 0,5890 0,9138 0,66 7,34 5,24 7,34 5,24

92 ТОВ «МІСТО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ КИЇВ»

вул. Обухів-
ська

139 0,5689 0,6764 0,3343 0,0000 0,6423 0,2056 0,8034 0,0037 0,0052 0,0000 0,4415 0,1142 0,0388 0,0525 0,0000 0,6502 0,8993 0,65 7,31 5,23 7,31 5,23

93 ТОВ «МІСТО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ КИЇВ»

просп. Пере-
моги

71-а 0,4943 1,2700 0,2744 0,0000 0,4961 0,1213 0,4620 0,0057 0,0080 0,0000 0,4366 0,1256 0,0085 0,0456 0,0000 0,6176 0,9548 0,64 7,15 5,20 7,15 5,20

4. Ó Ðîçä³ë³ «Ñîëîì’ÿíñüêèé  ðàéîí»:
4.1. Ïîçèö³þ ¹ 52 ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

52 ТОВ «УПРАВ – 
ДОМ»

вул. Скрипника Мстис-
лава Патріарха 

40 0,4040 1,7527 0,3681 0,0000 0,3544 0,1900 0,6422 0,0190 0,0000 0,0000 1,0824 0,2773 0,0019 0,0571 0,0000 1,2728 0,5555 0,84 9,38  - 9,38  -

4.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:

85 ТОВ «Л – КВАРТАЛ 
СЕРВІС»

бульв. Гавела 
Вацлава

6/7-а 0,3652 1,8272 0,6058 0,0000 1,0071 0,1638 0,5621 0,0118 0,0118 0,0000 0,6924 0,3162 0,0235 0,0527 0,0082 0,4692 0,9668 0,71 8,18  - 8,18  -

86 ТОВ «Л – КВАРТАЛ 
СЕРВІС»

бульв. Гавела 
Вацлава

6-в 0,8797 1,9951 0,5545 0,0000 0,8469 0,0819 0,4255 0,0081 0,0081 0,0000 0,6809 0,1896 0,0324 0,1207 0,0068 0,4186 0,8300 0,71 8,18  - 8,18  -

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
3 квітня 2018 р. за № 83/1931

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 № 371 від 7 березня 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 червня2011 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:

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

Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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ДОКУМЕНТХрещатик
6 квітня 2018 р.
№38 (5089)

Про видачу ліцензії 
МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «В П К»

Розпорядження № 444 від 19 березня 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцен-

зування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

14 березня 2018 року № 406

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
3 квітня 2018 р. за № 86/1934

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється 

на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Бюджетні установи 1332,52 1599,03

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
3 квітня 2018 р. за № 86/1934

Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, що виробляється 

на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВЦЕНТРТЕПЛО»
Розпорядження № 406 від 14 березня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07 березня 2018 року № 372

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
3 квітня 2018 р. за № 85/1933

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 1261,78 1514,14

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Âèäàòè ÌÀËÎÌÓ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «Â Ï Ê» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 30576937, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04071, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Â. Âàë, áóäèíîê 30-à) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ìàã³ñòðàëüíèìè ³ ì³ñöåâèìè (ðîç-
ïîä³ëü÷èìè) òåïëîâèìè ìåðåæàìè, êð³ì òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì 
òàðèôîì.

2. ÌÀËÎÌÓ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «Â Ï Ê» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó 
Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî 

ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯Â-
ÖÅÍÒÐÒÅÏËÎ», 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

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
3 квітня 2018 р. за № 85/1933

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»

Розпорядження № 372 від 7 березня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÎÑ», 
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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

24 вересня 2014 року № 1055 
(у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

7 березня 2018 року № 370 )

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
3 квітня 2018 р. за № 84/1932

Тарифи
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Подільського району м. Києва

№ Код по-
слуги Найменування послуги

Тариф за 1 
послугу, грн 

(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна допомога, що надається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я

1.1. Терапевтична стоматологія

1.1.1 026 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу «Ультракаїн» 30,70

1.1.2 028 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів 183,70

1.1.3 056 Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки 11,90

1.1.4 023 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 18,30

1.1.5 085 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або 
цементом 146,20

1.1.6 058 Накладання тимчасової пломби 12,00

1.1.7 057
Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу 
типу «Estelite Sigma Quick» у разі реставрації до 1/2 коронки зуба (лікування зуба та знеболюван-
ня сплачуються додатково)

128,60

1.1.8 068 Пломбування одного каналу кореня зуба з використанням фореденту 25,60

1.1.9 014 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою скловолоконних штифтів 
та світлополімерного матеріалу 393,70

1.1.10 024 Естетична реставрація фронтального зуба за допомогою світлополімерного матеріалу 192,80

2. Протезування зубне

2.1 060 Одиночна металокерамічна коронка 695,20

2.2 061 Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка 491,30

2.3 006 Бюгельний протез (з корекцією) на гіпсовій моделі з пластмасовими зубами 1096,60

2.4 027 Знімний частковий протез з корекцією протезу з акриловими зубами 691,70

2.5 029 Зуб в частковому протезі з акриловими зубами 19,10

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
3 квітня 2018 р. за № 84/1932

Про внесення змін до Тарифів 
на платні послуги 

зі стоматологічної допомоги, 
які надає Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» 
Подільського району м. Києва
Розпорядження № 370 від 7 березня 2018 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг зі 
стоматологічної допомоги:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïî-
ñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº 
Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» 
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 16 æîâòíÿ 2015 

ðîêó çà ¹ 149/1260 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 
âåðåñíÿ 2015 ðîêó ¹ 940), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàñòüñÿ.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26.03.2018 № 481

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22010200
для внесення плати за видачу кожної ліцензії

№ з/п Отримувач Код отримувача 
(ЄДРПОУ) Банк отримувача (ГУДКСУ) Код Панку (МФО 

ГУДКСУ) Номер рахунку Код класифікації до-
ході» бюджету Найменування коду класифікації доходів бюджету

1 ГУК у м.Києві/м.Київ/ 22010200 37993783
Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31411511700001 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

2 УК у Голосіївському районі/Г олосіїв-
ський район/22010200 38039757

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31410511700002 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

3 УК у Дарницькому районі/Дарниць-
кий район/22010200 38021179

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31419511700003 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

4 УК у Деснянському районі/Дсснянь-
ський район/22010200 37984978

Г оловне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31418511700004 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

5 УК у Оболонському районі/Оболон-
ський район/22010200 38002491

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31416511700006 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

6 УК у Псчсрському районі/Печерський 
район/22010200 38004897

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31415511700007 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

7 УК у Подільському районі/Поділь-
ський район/22010200 37975298

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31414511700008 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

8 УК у Святошинському районі/Свя 
тошинський район/22010200 37962074

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31413511700009 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

9 УК у Солом’янському районі/
Солом’янський район/22010200 38050812

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31413511700010 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

10 УК у Шевченківському районі/Шев-
ченківський район/22010200 37995466

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31412511700011 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими органами місцевих рад і 
місцевими органами виконавчої влади

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Про видачу ліцензій 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА»
Розпорядження № 481 від 26 березня 2018 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцен-
зування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

19.03.2018 № 444

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22010200
для внесення плати за видачу ліцензії

№ з/п Отримувач Код отримувача 
(ЄДРПОУ) Банк отримувача (ГУДКСУ) Код банку (МФО ГУДКСУ) Номер рахунку Код класифікації доходів 

бюджету Найменування коду класифікації доходів бюджету

1 ГУК у м.Києві/м.Київ/ 22010200 37993783
Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31411511700001 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

2 УК у Голосіївському районі/Г олосіїв-
ський район/22010200 38039757

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31410511700002 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

3 УК у Дарницькому районі/Дарницький 
район/22010200 38021179

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31419511700003 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

4 УК у Деснянському районі/Деснянь-
ський район/22010200 37984978

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31418511700004 22010200
Плата за ліцензії на пенні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

5 УК у Оболонському районі/Оболон-
ський район/22010200 38002491

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31416511700006 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

6 УК у Печерському районі/Печсрський 
район/22010200 38004897

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31415511700007 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

7 УК у Подільському районі/Поділь-
ський район/22010200 37975298

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31414511700008 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

8 УК у Святошинському районі/Свято-
шинський район/22010200 37962074

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31413511700009 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

9 УК у Солом’янському районі/
Солом’янський район/22010200 38050812

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31413511700010 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

10 УК у Шевченківському районі/Шевчен-
ківський район/22010200 37995466

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у м. Києві

820019 31412511700011 22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Âèäàòè ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß 
ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì.ÊÈªÂÀ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 39609111, ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ: 04071, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Õîðèâà, áóäèíîê 36) ë³öåíç³¿:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà óñòàíîâêàõ 
ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿, êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎ-
ÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì.ÊÈªÂÀ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó 
Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî 
ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà æèòëîâî¿ åêñïëóàòàö³¿ 
«Íîâîñåðâ³ñ» ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó ¹ 869, 
ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 515, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü 
âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307 òà ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí/êâ. ì â ì³ñÿöü

1 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 3 16.91

2 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 5 16.90

3 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 7 16.88

4 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 9 16.89

5 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 12 16.92

6 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 14 16.90

7 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 16 16.94

8 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 16-á 17.22

9 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 18-à 17.24

10 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 20 16.93

11 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 20-à 17.22

12 ì. Êè¿â, âóë. ²îàííà Ïàâëà II, 6/1 16.67

13 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 11 16.90

14 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 15 16.91

15 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 17 16.91

16 ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíå Ïîëå,3 16.91

17 ì. Êè¿â, âóë.Ëüâ³âñüêà, 11 8.40
 

Äëÿ ñïðàâíèõ ïëàòíèê³â (ïðè îïëàò³ äî 20 ÷èñëà) ïðîïîíóºòüñÿ çíèæêà 6%.
TOB «ÊÓÆÅ «Íîâîñåðâ³ñ» ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³ çàóâàæåííÿ òà 

ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ïðî ðîçì³ð òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, 
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, âóë. Äðàãîìèðîâà, áóä. 16, ïðèì. 
270, êîíòàêòíèé òåëåôîí: 596-18-00.

Äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðèçíà÷åíà ñóäîâà ñïðàâà ¹ 826/3569/17 çà ïî-
çîâîì ÃÑ «Àñîö³àö³ÿ âëàñíèê³â ðåêëàìíèõ çàñîá³â» äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òðåò³ 
îñîáè Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà», 
Äåðæàâíà ðåãóëÿòîðíà ñëóæáà Óêðà¿íè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà 
ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 19.04.2018 ðîêó î 16.00 â 
ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðïóñ 1, áëîê Á, 1-é ïîâåðõ, çàë ñóäîâîãî 
çàñ³äàííÿ ¹ 35. 

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

ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
 ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22; òåë. 332-35-56): 

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 4, êîðïóñ 1, 
ïëîùåþ 51,9 êâ. ì, ï³ä ðîçì³ùåíÿ ïåðóêàðí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 2665,06 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 28.02.2018, 
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. 

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 
16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 221, 220, 
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òåë³ãè, 45-à, 1-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 76,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (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). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 
– 1 596 310,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà – 5%. Îðåíäíà ïëàòà – 6810,92 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâ. Âàöëàâà Ãàâåëà, 34, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 78,30 êâ. ì, çàïðîïîíî-

âàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 
(ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 3 919,33 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè ñòàíîâèòü 12 737,83 ãðí (áåç ÏÄÂ). Âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.01.2018 ñòàíîâèòü 1 175 800,00 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó 
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, 
êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ÏÐÈÂÀÒÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÖÅÍÒÐ ÀÃÐÎÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ ÒÅÕÍÎ-
ËÎÃ²É» ïîâ³äîìëÿº, ùî ó çâ'ÿçêó ç âòðàòîþ ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ ñåð³¿ ßßß 
¹501705, âèäàíîãî 29.03.2006 ð. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà â³ä 29.03.2006 ð. ¹426-Â, ââàæàòè éîãî íåä³éñíèì.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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.
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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
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

В столичному ТРК провели 
протипожежні навчання 

ДНЯМИ структурні підрозділи КМДА, представники КАРС «Київська 
служба порятунку» та Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій провели протипожежні навчання в одному з торгово-роз-
важальних центрів. Зокрема спецпідрозділи перевірили систему 
оповіщення, стан засобів пожежогасіння, вентиляції, протипожежної 
сигналізації, оглянули диспетчерський пункт. Під час навчань у під-
земному паркінгу відбулися практичні тренування: рятувальники 
ліквідували пожежу внаслідок загоряння авто. 

«Ми маємо повну координацію муніципальних служб та під-
розділів ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 
м. Києві. Спільно проводимо перевірки ТРЦ, яких у столиці понад 
100. Я звертаюся до кожного власника та орендаря відповідально 
поставитися до наявності протипожежних засобів у місцях масового 
перебування людей. Ми повинні відпрацювати як дії рятувальників, 
так і перевірити наявність протипожежних систем», – зазначив за-
ступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Він зауважив, що торік міські служби інспектували дитсадки та 
школи на предмет дотримання правил протипожежної безпеки. 
Цього року акценти будуть зроблені на перевірці ТРЦ. 

У Києві стартували безкоштовні 
курси радіожурналістики 

На Великдень громадський транспорт 
подовжить роботу 

З ВІВТОРКА у Kyiv Radio School 
розпочалися заняття з підготовки 
радіожурналістів. Це безкоштов-
ний освітній проект, який переміг 
у конкурсі Громадського бюдже-

ту-2. Викладачами школи стали 14 
практикуючих радійників «Радіо 
Київ 98 FM» та викладачі кафедри 
журналістики, реклами і PR Націо-
нального авіаційного університету. 

Студенти навчатимуться писати 
сценарії програм, брати інтерв’ю, 
створювати новини, монтувати 
звук. Також у переліку предметів 
– техніка мовлення, риторика, 
психологія ефіру та особливості 
музичних форматів радіостанцій. 

Перший набір слухачів – 20 осіб, 
хоча бажаючих було у кілька разів 
більше. «Всі, хто не потрапив у цю 
двадцятку, кожну суботу можуть 
вільно відвідувати майстер-класи 
відомих журналістів, які будуть 
розказувати про актуальні проб-
леми у цій галузі на сьогодні», – 
повідомила автор проекту, доцент 
кафедри журналістики, реклами 
та зв’язків з громадськістю НАУ 
Антоніна Іващук. 

Період навчання у Kyiv Radio 
School – з 3 квітня по 31 травня. По 
закінченню студенти отримають 
сертифікат та демоверсії власних 
програм. Найкращі з них мати-
муть змогу пройти стажування 
на «Радіо Київ»  

ТАК, у ніч із 7 на 8 квітня ме-
трополітен і міський наземний 
громадський транспорт загального 
користування працюватиме на 
одну годину довше, а розпочне 
роботу 8 квітня на 1 годину раніше. 
Перевезення здійснюватимуться 
існуючими маршрутами, які про-
ходять біля станцій метро, і після 
проходження останніх поїздів. 

Також із 05.00 до 10.00 8 квіт-
ня буде збільшено кількість оди-
ниць пасажирського транспорту 
загального користування, який 
проходить біля місць проведення 
богослужінь, зокрема: 
   тролейбусних – 3, 5, 7, 8, 11, 

12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 37, 38, 40, 41, 45,50; 
   трамвайних – 1, 3, 5, 8, 12, 

14, 16, 18, 22, 28, 29, 33; 
   автобусних звичайного ре-

жиму руху – 18, 20, 21, 33, 37 (із 
заїздом на с/к «Чайка» в напрямку 
ст. м. «Святошин»), 45, 53, 62, 95, 
99, 114, 115; 
   автобусних в режимі марш-

рутного таксі – 150, 155, 157, 166, 
181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 500, 
502, 530, 537, 548, 550. 

У ніч з 7 на 8 квітня продовжено 
роботу станцій лінії швидкісного 
трамвая на ж/м Троєщина до 02.30, 
8 квітня розпочато роботу станцій 
із 04.00; станцій лінії швидкісного 
трамвая на ж/м Борщагівка до 
02.15, 8 квітня розпочато роботу 
станцій із 04.00; подовжено роботу 
фунікулера в ніч проти 8 квітня 
до 00.00 та розпочнеться з 05.00. 

Крім того, тимчасово 7 та 8 квіт-
ня зупинка тролейбусів маршру-
тів 5, 8, 9, 17, 93Н та автобусних 
маршрутів 24, 114, 118 «Вулиця 
Івана Франка» в напрямку пло-
щі Перемоги переноситься на 50 
метрів вперед. 

Також тимчасово 7 та 8 квітня 
на період перекриття руху не-
парною стороною вул. Оноре де 
Бальзака на ділянці від вул. Тео-
дора Драйзера до просп. Генерала 
Ватутіна рух автобусів маршруту 
№ 73 організовується в напрямку 
ст. м. «Оболонь» трасою: вул. Ра-
дунська (від вул. Милославської) 
– вул. Градинська – вул. Оноре де 
Бальзака (непарна сторона) – вул. 
Теодора Драйзера – вул. Оноре де 
Бальзака (парна сторона) – вул. 
Каштанова – просп. Володимира 
Маяковського – просп. Генерала 
Ватутіна, далі діючою трасою. 

У випадку перекриття руху 
парною стороною вул. Оноре де 
Бальзака на ділянці від вул. Ка-
штанова до вул. Теодора Драйзера 
організувати рух автобусів марш-
рутів №№ 21, 73 трасою: 
   маршрут № 21: ст. м. «Почай-

на» («Петрівка») – просп. Степана 
Бандери – просп. Генерала Ватутіна 

– просп. Володимира Маяковсько-
го – вул. Теодора Драйзера – вул. 
Оноре де Бальзака; 
   маршрут № 73: від ст. м. «Ге-

роїв Дніпра» до просп. Генерала Ва-
тутіна за діючим маршрутом, далі 
просп. Генерала Ватутіна – просп. 
Володимира Маяковського – вул. 
Теодора Драйзера – вул. Оноре де 
Бальзака – далі за діючим марш-
рутом; від вул. Милославської до 
вул. Оноре де Бальзака за діючим 
маршрутом, далі – вул. Оноре де 
Бальзака – вул. Драйзера – просп. 
Маяковського – просп. Генерала 
Ватутіна – далі за діючим марш-
рутом. 

Після завершення церковних 
богослужінь з 05.00 до 10.00 8 
квітня буде збільшено кількість 
рухомого складу на маршрутах 
наземного громадського тран-
спорту, які пролягають біля місць 
їх проведення, відповідно до па-
сажиропотоку  

ПІД ТАКОЮ на-
звою до 30 черв-
ня в Державному 
музеї іграшки, 
що на Кловсько-
му узвозі, 8, три-
ватиме виставка 
авторських ля-
льок, присвяче-
на творчості та 
390-й річниці з 
дня народження 
відомого фран-
цузького казкаря 
– Шарля Перро. 
Експозиція ство-
рювалась художниками-лялькарями Української асоціації ручної 
творчості (UAHA), які, об’єднавшись, створили композиції, де 
оживають улюблені з дитинства казкові герої. Для цього залучили 
майстрів з різних міст України: Києва, Одеси, Сєверодонецька, За-
поріжжя, Харкова, Івано-Франківська, Львова, Тульчина, Чортківа, 
Сміли, Кролевеця – що працюють в найрізноманітніших техніках 
та з різними матеріалами (порцеляна, гіпс, полімерна глина, пап’є-
маше, текстиль та ін.). 

Відвідувачі зможуть взяти участь у майстер-класах та квестах, а 
переможці отримають у подарунок набір для влаштування власного 
театру тіней. А ті, хто надихнувся творчістю майстрiв-лялькарiв, 
матимуть нагоду реалізуватися в мистецтві скрапбукiнгу i виго-
товити листівку з Попелюшкою, або, хоча б на деякий час, відчути 
себе нареченою принца чи справжнім лицарем, одягнувши корону 
та обладунки (нехай i паперові), зроблені власноруч. 

На виставці також представлені книжки з творами відомого казка-
ря із фондів Державного музею іграшки та Національної бібліотеки 
України для дітей  

«Казкові пригоди» 
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