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УЧОРА в приміщення Київсьої міської ради 
відбулося засідання CORLEAP. Цьогоріч Укра-
їна є головуючою на конференції для об-
міну досвідом з партнерами країн Східного 
партнерства. У заході взяли участь заступник 
міського голови – секретар Київради Воло-
димир Прокопів, перший заступник голови 
Європейського комітету регіонів Маркку 
Марккула, голова представництва ЄС в Україні 
Хьюг Мінгареллі, заступник голови Конгресу 
місцевих та регіональних влад Ради Європи 
Гунн-Маріт Хельгесен, член керівного ко-
мітету Форуму громадянського суспільства 
Генадій Максак. 

Окрему увагу на конференції було приді-
лено залученню молоді до вирішення проблем 
дезінформації. 

«За підтримки Київради організовано семі-
нар для молоді з питань протидії поширення 
дезінформації. Захід пов’язаний із проблемами 
поширення викривлених та маніпулятивних 
даних у медіапросторі. Учасники мали про-
аналізувати новини, знайти першоджерело і 

переконатися в їхній достовірності. До семі-
нару долучилися близько півсотні учасників 
з країн Східного партнерства та ЄС. Сьогодні 
оберемо групу, яка показала найкращий ре-
зультат», – зазначив Володимир Прокопів. – В 
рамках конференції CORLEAP, де Україна була 
співголовуючою останній рік, ми відстою-
вали інтереси країн Східного партнерства в 
контексті їх взаємин із ЄС. Працювали над 
поглибленням нашої співпраці в отриманні 
додаткової фінансової допомоги, в першу 
чергу, для органів місцевого самоврядування. 
Зокрема на реформування надання адмінпос-
луг, реформ децентралізації та впровадження 
інструментів прямої демократії». 

«Ми працювали над залученням фінансо-
вих інструментів та експертної допомоги ЄС. 
Наша мета – зміцнення конкурентної позиції 
громад, активізація економічного зростання, 
створення робочих місць, підвищення якості 
життя мешканців громад. Всі ці елементи 
врахують у новій багаторічній фінансовій 
програмі ЄС. На її підставі формуватиметься 

бюджет ЄС після 2020 року», – наголосив за-
ступник міського голови – секретар Київради. 

У рамках засідання сторони обговорили 
муніципальну співпрацю та економічний 
розвиток на місцях. Також відбулася сесія з 
питань фінансової допомоги ЄС місцевим 
та регіональним владам в країнах Східного 
партнерства. 

«Наші цілі сьогодні – поглиблення зв’язків 
між членами CORLEAP. Також ми маємо розро-
бити більш конкретний план дій на найближчі 
2 роки, і розглядаємо можливості фінансування 
місцевих та регіональних влад. Ми будемо про-
довжувати розвивати цю платформу, аби наша 
співпраця була ще більш плідною», – підкрес-
лив перший заступник голови Європейського 
комітету регіонів Маркку Марккула. 

Україна закінчує своє співголовування на 
конференції для обміну досвідом із партне-
рами країн ЄС та країнами Східного партнер-
ства. Учора обрано нового співголову країн 
Східного партнерства. Ним став голова Ради 
громад Вірменії Емін Єріцян �

CORLEAP – це конференція місцевих і 
регіональних влад ЄС та країн Східного 
партнерства. Її мета – сприяння місцевій 
демократії та належному врядуванню на всіх 
рівнях співробітництва, як з ЄС, так і в рамках 
Східного партнерства. Крім того, цей орган 
служить основою для співпраці та обміну 
досвідом між членами Комітету регіонів ЄС 
і представниками місцевих та регіональних 
влад країн-партнерів. 

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

 �  У столиці відбулася конференція представників місцевих і регіональних 
влад Європейського союзу та країн Східного партнерства

До Асоціації міст 
України приєдналися 
ще 40 місцевих рад 
На сьогодні кількість членів АМУ збільши-
лася до 742. Про це заявив учора голова 
Асоціації міст України, мер Києва Віталій 
Кличко на засіданні правління асоціації 
перед XIV Українським муніципальним 
форумом у Тернополі. 

«Мені приємно, що ми приймаємо до 
лав асоціації міст ще 40 нових членів. До 
нас звертаються місцеві ради, територіальні 
громади, які ухвалюють рішення про при-
єднання до АМУ, – зазначив Віталій Кличко. 
– Це важливо для розвитку місцевого 
самоврядування, для втілення реформи з 
децентралізації. Адже разом ми сильніші, й 
ефективніше можемо відстоювати інтереси 
місцевих громад, розв’язувати проблеми, 
які є спільними для міст, містечок і селищ 
України». 

Учора в Тернополі відбувся XIV Україн-
ський муніципальний форум – «День діалогу 
із владою». Захід є щорічним зібранням АМУ 
і майданчиком для обговорення проблем 
забезпечення життєдіяльності тергромад 
та формування спільної позиції АМУ й 
органів держвлади. У «Дні діалогу» взяли 
участь Прем’єр-міністр України, члени уряду, 
нардепи, Генсекретар Конгресу місцевих 
та регіональних влад Ради Європи Ан-
дреас Кіфер, спецпосланник уряду ФРН 
із питань реформ у галузях урядування та 
децентралізації в Україні Георг Мільбрадт, 
міжнародні експерти. 

Київрада збільшила 
статутний капітал 
«Київтеплоенерго» 
на 800 млн грн 

У четвер на пленарному засіданні Ки-
ївради депутати прийняли рішення про 
збільшення розміру статутного капіталу 
КП «Київтеплоенерго» на 800 млн грн. 
Для фактичного виділення коштів, будуть 
внесені зміни до бюджету міста. Зазначена 
сума піде на придбання протиаварійної 
техніки та ремонтних матеріалів. 

«У першу чергу, ці кошти спрямують 
на закупівлю та обслуговування спецтех-
ніки, придбання обладнання та запасів 
ремонтних матеріалів, що будуть гостро 
необхідні для усунення аварій на старті 
та під час опалювального сезону, а також 
на придбання енергоносіїв», – зазначив 
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

За його словами лише в міжопалюваль-
ний період у Києві ліквідували понад п’ять 
тисяч пошкоджень. Зважаючи на тривалу 
відсутність теплоносія в мережах, під час 
старту опалювального сезону комунальники 
враховують ризик підвищеної аварійності. 

«Саме тому ми повинні мати необхідні 
ресурси для оперативного усунення по-
шкоджень мереж та обладнання. Кошти 
статутного капіталу спрямовуються ви-
ключно на найнеобхідніші потреби під-
приємства, яке лише стає на ноги і має 
зміцнити технічний ресурс для якіснішого 
обслуговування киян», – підкреслив за-
ступник голови КМДА. 

Це рішення підтримали 62 депутати 
Київради.
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Україна спільно з країнами Європейського Союзу та Східного 
партнерства випрацьовує механізми боротьби з російськими 
маніпуляціями в інформпросторі. Це вкрай актуально в умовах 
військової агресії Росії, яка поширюється на інформаційну сферу в 
усьому світі. В основі цієї війни – розповсюдження недостовірних, 
неповних та упереджених даних, а також маніпулювання 
суспільною свідомістю громадян. На цьому вчора наголосив 
заступник міського голови – секретар Київради Володимир 
Прокопів під час конференції CORLEAP, яку провели у столиці. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
1.28 451 Äóîäåíîãðàô³ÿ áåççîíäîâà 275,70

1.29 452 Ðåíòãåíêîíòðàñòíå äîñë³äæåííÿ òîâñòî¿ êèøêè (³ðèãîñêîï³ÿ) 463,80

1.30 453 Ðåíòãåíêîíòðàñòíå äîñë³äæåííÿ òîâñòî¿ êèøêè (³ðèãîñêîï³ÿ) ç ïîäâ³éíèì êîíòðàñòóâàí-
íÿì 522,20

1.31 456 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ñêðîíåâî-ùåëåïíîãî ñóãëîáà 135,50

1.32 458 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ê³ñòîê íîñà 93,20

1.33 459 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè 135,50

1.34 461 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ê³ñòîê òàçà 122,30

1.35 462 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ãðóäèíè ç êîìïðåñ³ºþ ï³ä ÷àñ äèõàííÿ 319,20

1.36 463 Ôóíêö³îíàëüíå äîñë³äæåííÿ õðåáòà 282,00

1.37 454 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ êðèæîâî¿ çîíè ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 172,90

1.38 455 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ êóïðèêà ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 172,90

1.39 457 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ íèæíüî¿ ùåëåïè 135,50

1.40 460 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ êëþ÷èö³ ïðàâîðó÷ àáî ë³âîðó÷ 100,30

1.41 145 Åõîêàðä³îãðàô³ÿ ç äîïëåð³âñüêèì àíàë³çîì 301,40

1.42 269 Óëüòðàçâóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ïîâåðõíåâèõ ñòðóêòóð, ì’ÿêèõ òêàíèí, ê³ñòîê òà ñóãëîá³â: 
ìîëî÷í³ çàëîçè ç äâîõ ñòîð³í 190,10

1.43 270 Ñîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ ïå÷³íêè 66,30

1.44 271 Ñîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè 96,20

1.45 272 Òðàíñàáäîì³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè: íèðêè+íàäíèðêîâ³ çàëîçè 100,70

1.46 273 Ñîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà ç âèçíà÷åííÿì çàëèøêîâî¿ ñå÷³ 70,90

1.47 274 Òðàíñàáäîì³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè äëÿ ÷îëîâ³ê³â çà îêðåìèìè îðãà-
íàìè: ïåðåäì³õóðîâà çàëîçà 66,30

1.48 275 Ñîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ ìàòêè ³ ÿº÷íèê³â 155,80

1.49 276 Ñîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè 126,00

1.50 360 Ñîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ æîâ÷íîãî ì³õóðà ³ æîâ÷íèõ ïðîòîê 66,30

1.51 361 Òðàíñàáäîì³íàëüí³ óëüòðàçâóêîâ³ äîñë³äæåííÿ îðãàí³â ãåïàòîá³ë³àðíî¿ ñèñòåìè çà îêðå-
ìèìè îðãàíàìè: ñåëåç³íêà + ñóäèíè ïîðòàëüíî¿ ñèñòåìè 100,70

1.52 362 Òðàíñàáäîì³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè äëÿ ÷îëîâ³ê³â çà îêðåìèìè îðãà-
íàìè: ÿº÷êè 66,30

1.53 363 Òðàíñàáäîì³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè äëÿ æ³íîê êîìïëåêñíî: ìàòêà ïðè 
âàã³òíîñò³ + ïðåíàòàëüíå îáñòåæåííÿ ñòàíó ïëîäà 279,50

1.54 366 Ñîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ âóçë³â 96,20

1.55 464 Óëüòðàçâóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ñóäèí: ïåðèôåðè÷í³ ñóäèíè 133,10

1.56 465 Ñîíîãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ ñóãëîá³â 124,70

1.57 466 Åçîôàãîãàñòðîäóîäåíîñêîï³ÿ ä³àãíîñòè÷íà äëÿ äîðîñëèõ 413,50

1.58 467 Åçîôàãîãàñòðîäóîäåíîñêîï³ÿ ç âçÿòòÿì ìàòåð³àëó íà öèòîìîðôîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ 592,20

1.59 468 Ô³áðîêîëîíîñêîï³ÿ ä³àãíîñòè÷íà 870,00

1.60 469 Ô³áðîêîëîíîñêîï³ÿ ç âçÿòòÿì ìàòåð³àëó íà öèòîìîðôîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ 1035,20

1.61 490 Ðåêòîñêîï³ÿ ä³àãíîñòè÷íà äëÿ äîðîñëèõ 197,30

1.62 001 Âçÿòòÿ á³îïðîá êðîâ³ ç ïàëüöÿ íà çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ (5 ïîêàçíèê³â: ÍÜ, åðèòðîöèòè, 
ëåéêîöèòè, ëåéêîöèòàðíà ôîðìóëà, ØÎÅ) - äîðîñëèì 18,80

1.63 004 Âèçíà÷åííÿ ãåìîãëîá³íó ãåìîãëîá³íö³àí³äíèì ìåòîäîì 21,80

1.64 009 Ï³äðàõóíîê ëåéêîöèò³â â êàìåð³ Ãîðÿºâà 27,60

1.65 013 Âèçíà÷åííÿ øâèäêîñò³ çñ³äàííÿ åðèòðîöèò³â 18,70

1.66 015 Ï³äðàõóíîê åðèòðîöèò³â â êàìåð³ Ãîðÿºâà 34,00

1.67 023 Âèçíà÷åííÿ ïðîòðîìá³íîâîãî ÷àñó ç òðîìáîïëàñòèíêàëüö³ºâîþ ñóì³øøþ â âåíîçí³é êðîâ³ 27,30

1.68 026 Âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî á³ëêà â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ïî á³óðåòîâ³é ðåàêö³¿ íà á³îõ³ì³÷íîìó 
àíàë³çàòîð³ CHEMWELL 30,10

1.69 027 Âèçíà÷åííÿ á³ë³ðóá³íó òà éîãî ôðàêö³é â ñèðîâàòö³ êðîâ³ (ìåòîä ªíäðàøèêà) 37,60

1.70 029 Âèçíà÷åííÿ êðåàòèí³íó â ñèðîâàòö³ êðîâ³ çà ìåòîäèêîþ êîëüîðîâî¿ ðåàêö³¿ ßôôå íà á³î-
õ³ì³÷íîìó àíàë³çàòîð³ CHEMWELL 31,20

1.71 030 Âèçíà÷åííÿ áåòà-ë³ïîïðîòå¿ä³â â ñèðîâàòö³ êðîâ³ íà á³îõ³ì³÷íîìó àíàë³çàòîð³ CHEMWELL 72,20

1.72 032 Âèçíà÷åííÿ ñå÷îâèíè ïî Êîâàðñüêîìó, Ðàøêîâàí, ç ä³àöåñòìîíîîêñèìîì íà á³îõ³ì³÷íîìó 
àíàë³çàòîð³ CHEMWELL 32,80

1.73 038 Âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî õîëåñòåðèíó (õîëåñòåðîëó) â ñèðîâàòö³ êðîâ³ (ìåòîä ²ëüêó) íà 
á³îõ³ì³÷íîìó àíàë³çàòîð³ CHEMWELL 31,50

1.74 040 Âèçíà÷åííÿ ãëþêîçè â êàï³ëÿðí³é êðîâ³ 27,70

1.75 041 Âèçíà÷åííÿ ãëþêîçè â ñèðîâàòö³ êðîâ³ íà á³îõ³ì³÷íîìó àíàë³çàòîð³ CHEMWELL 31,40

1.76 048 Òèìîëîâà ïðîáà â ñèðîâàòö³ êðîâ³ 18,40

1.77 054 Âèçíà÷åííÿ ãðóïè êðîâ³ çà ñèñòåìîþ ÀÂÎ â êàï³ëÿðí³é êðîâ³ 55,20

1.78 055 Âèçíà÷åííÿ ðåçóñ-ôàêòîðó â êàï³ëÿðí³é êðîâ³ 77,60

1.79 056 Ì³êðîðåàêö³ÿ ïðåöèï³òàö³¿ äëÿ ä³àãíîñòèêè ñèô³ë³ñó 24,80

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
26 лютого 2015 року № 171 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05 вересня 2018 року № 1624)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2018 р. за № 202/2050

Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Оболонського району м. Києва

¹
Êîä 
ïî-

ñëóãè
Íàéìåíóâàííÿ ïîñëóãè

Òàðèô çà 
1 ïîñëóãó, 
ãðí (áåç 

ÏÄÂ)

1 2 3 4

1. Ëàáîðàòîðí³, ä³àãíîñòè÷í³ òà êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè çà çâåðíåííÿì ãðîìàäÿí, ùî íàäàþòüñÿ áåç íàïðàâëåííÿ ë³êàðÿ, 
çîêðåìà ³ç çàñòîñóâàííÿì òåëåìåäèöèíè

1.1 150 Êîíñóëüòàö³ÿ ë³êàðÿ ç ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè âèùî¿ êàòåãîð³¿ 89,70

1.2 117 ÅÊÃ-äîñë³äæåííÿ ó 12 â³äâåäåííÿõ, ÿêå ïðîâîäèòüñÿ â êàá³íåò³ (êîìï’þòåðíå äîñë³äæåí-
íÿ) 93,70

1.3 491 Ñï³ðîãðàô³ÿ ç ôóíêö³îíàëüíèìè ïðîáàìè òà âèçíà÷åííÿì ëåãåíåâèõ îá’ºì³â òà ôóíêö³î-
íàëüíèìè ïðîáàìè ç ðó÷íîþ îáðîáêîþ îòðèìàíèõ ïîêàçíèê³â 263,90

1.4 492 Â³áðîòåñò (â³áðàö³éíà ÷óòëèâ³ñòü) 38,10

1.5 391 Ôëþîðîãðàô³ÿ îðãàí³â ãðóäíî¿ êë³òêè â îäí³é ïðîåêö³¿ 19,30

1.6 392 Îïèñ ôëþîðîãðàìè 38,30

1.7 402 Îãëÿäîâà ðåíòãåíîãðàô³ÿ ìîëî÷íî¿ çàëîçè ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 258,50

1.8 403 Ïðèö³ëüíà ðåíòãåíîãðàô³ÿ ìîëî÷íî¿ çàëîçè 150,50

1.9 404 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ì’ÿêèõ òêàíèí àêñèëÿðíèõ ä³ëÿíîê 150,50

1.10 412 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ øèéíîãî â³ää³ëó õðåáòà ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 158,10

1.11 413 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ïîïåðåêîâîãî â³ää³ëó õðåáòà ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 197,10

1.12 414 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ãðóäíîãî â³ää³ëó õðåáòà ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 197,10

1.13 415 Îãëÿäîâà ðåíòãåíîãðàô³ÿ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè 159,60

1.14 416 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ÷åðåïà ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 172,90

1.15 417 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ êîëîíîñîâèõ ïàçóõ 100,30

1.16 418 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ñòåãíà, ãîì³ëêè, ïëå÷à, ïåðåäïë³÷÷ÿ ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 167,80

1.17 419 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ êèñò³ àáî ñòîïè ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 138,80

1.18 420 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ îäíîãî ïàëüöÿ êèñò³ àáî ñòîïè ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 138,80

1.19 421 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ îäíîãî ïëå÷îâîãî, ë³êòüîâîãî, ïðîìåíåçàï’ÿñòêîâîãî, êîë³ííîãî, ãîì³ë-
êîâîñòîïíîãî ñóãëîáó ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 158,10

1.20 422 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ðåáåð ç àóòîêîìïðíåñ³ºþ ï³ä ÷àñ äèõàííÿ 215,20

1.21 444 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ÎÃÊ (îãëÿäîâà) â îäí³é ïðîåêö³¿ 122,30

1.22 445 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ÎÃÊ (îãëÿäîâà) ó äâîõ ïðîåêö³ÿõ 202,20

1.23 446 Ðåíòãåíîãðàô³ÿ ñåðöÿ, ä³àôðàãìè 118,90

1.24 447 Îãëÿäîâà ðåíòãåíîñêîï³ÿ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè 118,90

1.25 448 Ðåíòãåíîñêîï³ÿ òà ðåíòãåíîãðàô³ÿ øëóíêó çà òðàäèö³éíîþ ìåòîäèêîþ 278,40

1.26 449 Ðåíòãåíîñêîï³ÿ òà ðåíòãåíîãðàô³ÿ ñòðàâîõîäó 166,20

1.27 450 Ïåðâèííå ïîäâ³éíå êîíòðàñòóâàííÿ øëóíêó 374,40

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2018 р. за № 202/2050

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Консультативно- 

діагностичний центр» Оболонського району м. Києва
Розпорядження № 1624 від 5 вересня 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 з 
медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå 
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 

2015 ðîêó ¹171, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143, âèêëàâøè 
¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 101 (1913), вівторок, 25 вересня 2018 р.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

03 вересня 2018 року № 1606

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2018 р. за № 204/2052

Тарифи
на теплову енергію Комунальному підприємству Міжнародний аеропорт

«Київ» (Жуляни)

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 1432,75 1719,30

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

03 вересня 2018 року № 1606

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2018 р. за № 205/2053

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2018 р. за № 204/2052

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

енергії Комунальному підприємству Міжнародний 
аеропорт «Київ» (Жуляни)

Розпорядження № 1606 від 3 вересня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

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

1 2 3 4

3.6 312 Ìàñàæ ïîïåðåêîâî-êðèæîâî¿ ä³ëÿíêè 32,10

3.7 314 Ìàñàæ ñïèíè òà ïîïåðåêó (â³ä VII øèéíîãî õðåáöÿ äî êðèæîâî¿ ä³ëÿíêè â³ä ë³âî¿ äî ïðàâî¿ 
ñåðåäíüî¿ àêñèëÿðíî¿ ë³í³¿) 59,00

3.8 315 Ìàñàæ øèéíî-ãðóäíîãî â³ää³ëó õðåáòà 57,30

3.9 318 Ìàñàæ íèæíüî¿ ê³íö³âêè ³ ïîïåðåêó 72,50

3.10 319 Ìàñàæ íèæíüî¿ ê³íö³âêè 57,30

4. Ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, çîêðåìà ³ç çàñòîñóâàííÿì òåëåìåäèöèíè, çà äîãîâîðàìè ³ç ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ñòðà-
õîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ çà äîãîâîðàìè 

ñòðàõóâàííÿ

4.1 441 Ñïåëåîòåðàï³ÿ (ñóõà ñîëüîâà äîçîâàíà âèñîêîäèñïåðñíà àåðîçîëüòåðàï³ÿ ç âèêîðèñòàí-
íÿì ôîíî- òà õðîìîë³êóâàííÿ) 44,50

4.2 442 Ë³êóâàëüíå ïëàâàííÿ ä³òåé â³ä îäíîãî ðîêó íàðîäæåííÿ (ïðîöåäóðà - 30 õâèëèí íà îäíó 
îñîáó) 38,80

4.3 443 Ë³êóâàëüíå ïëàâàííÿ ä³òåé äî îäíîãî ðîêó íàðîäæåííÿ (ïðîöåäóðà - 30 õâèëèí íà îäíó 
îñîáó) 38,80

5. Ìåäè÷íà äîïîìîãà õâîðèì óäîìà, çîêðåìà ³ç çàñòîñóâàííÿì òåëåìåäèöèíè (ä³àãíîñòè÷íå îáñòåæåííÿ, ïðîöåäóðè, ìàí³-
ïóëÿö³¿, êîíñóëüòóâàííÿ, äîãëÿä)

5.1 124 ÅÊÃ-äîñë³äæåííÿ íà äîìó 248,70

5.2 545 Êîíñóëüòàö³ÿ õâîðîãî âäîìà ë³êàðåì-õ³ðóðãîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ 177,00

5.3 546 Êîíñóëüòàö³ÿ õâîðîãî âäîìà ë³êàðåì-îðòîïåäîì- òðàâìàòîëîãîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ 177,00

5.4 547 Êîíñóëüòàö³ÿ õâîðîãî âäîìà ë³êàðåì-îíêîëîãîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ 177,00

5.5 548 Êîíñóëüòàö³ÿ õâîðîãî âäîìà ë³êàðåì- îòîëàðèíãîëîãîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ 177,00

5.6 549 Êîíñóëüòàö³ÿ õâîðîãî âäîìà ë³êàðåì- îôòàëüìîëîãîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ 168,30

5.7 550 Êîíñóëüòàö³ÿ õâîðîãî âäîìà ë³êàðåì-àêóøåðîì- ã³íåêîëîãîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ 177,00

5.8 551 Êîíñóëüòàö³ÿ õâîðîãî âäîìà ë³êàðåì- íåâðîïàòîëîãîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ 157,90

5.9 552 Êîíñóëüòàö³ÿ õâîðîãî âäîìà ë³êàðåì-êàðä³îëîãîì âèùî¿ êàòåãîð³¿ 98,70

6. Ïðîâåäåííÿ ì³êðîá³îëîã³÷íèõ, ïàðàçèòîëîã³÷íèõ, ìîëåêóëÿðíî- ãåíåòè÷íèõ, õ³ì³÷íèõ, òîêñèêîëîã³÷íèõ òà ô³çè÷íèõ äîñë³-
äæåíü, ùî íå íàëåæàòü äî ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ, òà îôîðìëåííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â

6.1 578 Äîñë³äæåííÿ ñàí³òàðíèõ çìèâ³â íà áàêòåð³¿ ãðóïè êèøêîâî¿ ïàëè÷êè, ïàòîãåííèé ñòàô³ëî-
êîê òà ñèíüîãí³éíó ïàëè÷êó 135,00

6.2 579 Äîñë³äæåííÿ íà ñòåðèëüí³ñòü ³íñòðóìåíò³â òà ïåðåâ’ÿçóâàëüíîãî ìàòåð³àëó 173,00

6.3 580 Äîñë³äæåííÿ ñàí³òàðíî-áàêòåð³îëîã³÷íå ïîâ³òðÿ çàêðèòèõ ïðèì³ùåíü (àïàðàò Êðîòîâà) 195,00

7. Êîðåêö³ÿ çîðó çà äîïîìîãîþ îêóëÿð³â òà êîíòàêòíèõ ë³íç

7.1 544 Ï³äá³ð îêóëÿð³â 90,50

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê

1.80 059 Âèçíà÷åííÿ òðîìá³íîâîãî ÷àñó 33,30

1.81 063 Âèçíà÷åííÿ àêòèâíîñò³ àëàí³íàì³íîòðàíñôåðàçè ìåòîäîì Ðàéòìàíà òà Ôðåíêåëÿ 35,50

1.82 064 Âèçíà÷åííÿ àêòèâíîñò³ àñïàðòàòàì³íîòðàíñôåðàçè ìåòîäîì Ðàéòìàíà òà Ôðåíêåëÿ 35,60

1.83 069 Âèçíà÷åííÿ àêòèâíîñò³ ëóæíî¿ ôîñôàòàçè ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ 41,20

1.84 093 Öèòîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ á³îìàòåð³àëó, îäåðæàíîãî ï³ä ÷àñ ã³íåêîëîã³÷íèõ îãëÿä³â, âèä³-
ëåíü ç ìèãäàëèí, öåðâ³êàëüíîãî êàíàëó, ïðÿìî¿ êèøêè 29,60

1.85 097 Çíàõîäæåííÿ ñêðèòî¿ êðîâ³ â êàë³ çà äîïîìîãîþ àì³äîïåðèíîâî¿ ïðîáè òîùî 16,40

1.86 423 Âèçíà÷åííÿ àêòèâíîñò³ ãàìà-ãëóòàì³ëòðàíñôåðàçè â ñèðîâàòö³ êðîâ³ íà á³îõ³ì³÷íîìó 
àíàë³çàòîð³ ÑÍÅÌWELL 55,00

1.87 470 Âèçíà÷åííÿ àêòèâíîñò³ ãàìà-ãëóòàì³ëòðàíñôåðàçè ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ 74,20

1.88 471 Âèçíà÷åííÿ ôðàêö³é õîëåñòåðèíó â ñèðîâàòö³ êðîâ³ 145,10

1.89 555 Åêñïðåñ-òåñò íà âèÿâëåííÿ àíòèãåíó õåë³êîáàêòåð ï³ëîð³ â ôåêàë³ÿõ 105,60

1.90 556 Åêñïðåñ-òåñò íà âèÿâëåííÿ àíòèãåíó ëÿìáë³é â ôåêàë³ÿõ 86,40

1.91 557 Åêñïðåñ-òåñò íà âèÿâëåííÿ ãåïàòèòó Ñ â êðîâ³ 113,10

1.92 473 Á³ìàíóàëüíå äîñë³äæåííÿ 67,90

1.93 474 Îáåðòàëüíèé òåñò - êð³ñëî Áàðàí³ 38,00

1.94 475 Ïåðåâ³ðêà ñëóõó çà äîïîìîãîþ êàìåðòîíà 90,50

1.95 476 Äîñë³äæåííÿ ñëóõó ìåòîäîì ðîçìîâíî¿ òà øåï³òíî¿ ìîâè 30,10

1.96 477 Äîñë³äæåííÿ ãîñòðîòè çîðó çáëèçüêà òà íà â³äñòàí³ 30,30

1.97 478 Äîñë³äæåííÿ ïåðèôåðè÷íîãî çîðó 121,50

1.98 479 Îãëÿä ïðè áîêîâîìó îñâ³òëåíí³ ïîâ³ê, êîí’þíêòèâ, ïåðåäíüîãî â³ää³ëó îêà 30,40

1.99 480 Âèçíà÷åííÿ ðåôðàêö³¿ 61,00

1.100 481 Âèçíà÷åííÿ ÷óòëèâîñò³ ðîã³âêè 30,40

1.101 482 Îôòàëüìîñêîï³ÿ ïðÿìà òà çâîðîòíÿ 90,50

1.102 483 Ïåðèìåòð³ÿ ñòàòè÷íà (íà á³ëèé êîë³ð) 121,80

1.103 484 Ïåðèìåòð³ÿ êîíòàêòíà (íà êîëüîðè) 150,90

1.104 485 Âèçíà÷åííÿ â³ä÷óòòÿ êîëüîðó çà òàáëèöÿìè Ðàáê³íà 60,50

1.105 486 Îôòàëüìîõðîìîñêîï³ÿ 48,70

1.106 487 Á³îì³êðîñêîï³ÿ 42,30

1.107 488 Âèçíà÷åííÿ êóòà êîñîîêîñò³ 30,20

1.108 489 Òîíîìåòð³ÿ îêà 91,00

1.109 113 Äîñë³äæåííÿ áàêòåð³îëîã³÷íå êðîâ³ íà ñòåðèëüí³ñòü íåãàòèâíå 81,00

1.110 114 Äîñë³äæåííÿ áàêòåð³îëîã³÷íå êðîâ³ íà ñòåðèëüí³ñòü ïîçèòèâíå (ïîïåðåäíÿ ³äåíòèô³êàö³ÿ) 198,00

1.111 562 Äîñë³äæåííÿ ñïèííî-ìîçêîâî¿ ð³äèíè íà ì³êðîôëîðó 217,00

1.112 563 Äîñë³äæåííÿ æîâ÷³ íà ì³êðîôëîðó 199,00

1.113 564 Äîñë³äæåííÿ ñå÷³ íà áàêòåð³óð³þ 201,00

1.114 565 Äîñë³äæåííÿ âèä³ëåíü äèõàëüíèõ øëÿõ³â íà ïàòîãåííó ì³êðîôëîðó 240,00

1.115 566 Äîñë³äæåííÿ â³äêðèòèõ ³íôåêö³éíèõ ðàí íà ïàòîãåííó ì³êðîôëîðó 219,00

1.116 567 Äîñë³äæåííÿ âèä³ëåíü ³ç î÷åé íà ïàòîãåííó ì³êðîôëîðó 228,00

1.117 568 Äîñë³äæåííÿ âèä³ëåíü ç âóõ íà ì³êðîôëîðó 216,00

1.118 569 Äîñë³äæåííÿ âèä³ëåíü ³ç ñòàòåâèõ îðãàí³â 201,00

1.119 570 Äîñë³äæåííÿ ìàçê³â ³ç ç³âó òà íîñó íà äèôòåð³þ 165,00

1.120 571 Äîñë³äæåííÿ êàëó íà äèñáàêòåð³îç 344,00

1.121 572 Äîñë³äæåííÿ êàëó íà ïàòîãåíí³ áàêòåð³¿ ðîäèíè êèøêîâèõ íåãàòèâíå 270,00

1.122 573 Äîñë³äæåííÿ êàëó íà ïàòîãåíí³ áàêòåð³¿ ðîäèíè êèøêîâèõ ïîçèòèâíå, ³äåíòèô³êàö³ÿ âèäó 539,00

1.123 574 Äîñë³äæåííÿ áàêòåð³îëîã³÷íå êðîâ³ íà ãåìîêóëüòóðó íåãàòèâíå 87,00

1.124 575 Äîñë³äæåííÿ áàêòåð³îëîã³÷íå êðîâ³ íà ãåìîêóëüòóðó ïîçèòèâíå 268,00

1.125 576 Ðåàêö³ÿ Â³äàëÿ 261,00

1.126 577 Âèçíà÷åííÿ ÷óòëèâîñò³ äî àíòèá³îòèê³â (10-12 äèñê³â äëÿ âèä³ëåííÿ êóëüòóðè) 68,00

1.127 581 Áàêòåð³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ íà âèÿâëåííÿ íîñ³¿â çîëîòèñòîãî ñòàô³ëîêîêó 114,00

2. Ìåäè÷í³ îãëÿäè: ïîïåðåäí³ ïðîô³ëàêòè÷í³ ìåäè÷í³ îãëÿäè ïðè ïðèéíÿòò³ íà ðîáîòó òà äëÿ îòðèìàííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (êð³ì âèïàäê³â, êîëè ìåäè÷í³ îãëÿäè ïðîâîäÿòüñÿ çà íàïðàâëåííÿìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè çà-
éíÿòîñò³), ìåäè÷í³ îãëÿäè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ïðàâî îòðèìàííÿ òà íîñ³ííÿ çáðî¿ ãðîìàäÿíàìè, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ 

ïåð³îäè÷í³ ïðîô³ëàêòè÷í³ ìåäè÷í³ îãëÿäè

2.1 388 Ïðîôîãëÿä îòîëàðèíãîëîãîì 9,30

2.2 389 Ïðîôîãëÿä äåðìàòîâåíåðîëîãîì 8,80

2.3 390 Ïðîôîãëÿä ñòîìàòîëîãîì 10,80

2.4 408 Ïðîôîãëÿä òåðàïåâòîì 12,80

2.5 409 Ïðîôîãëÿä àêóøåðîì-ã³íåêîëîãîì 12,20

2.6 372 Âèäà÷à âèñíîâêó ãîëîâè êîì³ñ³¿ (áåç âàðòîñò³ áëàíêà) 18,10

3. Îçäîðîâ÷èé ìàñàæ, ã³ìíàñòèêà, áàëüíåîëîã³÷í³ ïðîöåäóðè ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ 
äîðîñëîãî íàñåëåííÿ

3.1 292 Ï³äâîäíèé äóø-ìàñàæ 138,10

3.2 299 Ìàñàæ ì’ÿç³â îáëè÷÷ÿ 35,30

3.3 354 Äóø Øàðêî 32,30

3.4 301 Ìàñàæ êîì³ðöåâî¿ çîíè 43,80

3.5 302 Ìàñàæ âåðõíüî¿ ê³íö³âêè 43,80

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó Ì³æíàðîäíèé àå-
ðîïîðò «Êè¿â» (Æóëÿíè), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Êè¿â» (Æóëÿíè), ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó Ì³æíàðîä-
íèé àåðîïîðò «Êè¿â» (Æóëÿíè), ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 11 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ¹ 516 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ 
òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, òðàíñïîðòóâàííÿ 

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà 
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåí-
íÿ Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó Ì³æíàðîäíèé 
àåðîïîðò «Êè¿â» (Æóëÿíè)», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 30 
êâ³òíÿ 2013 ðîêó çà ¹ 24/1016.

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

6. 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
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ДОКУМЕНТХрещатик
25 вересня 2018 р.
№103 (5154)

Тарифи
на транспортування теплової енергії Комунальному підприємству 

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 100,59 120,71

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

03 вересня 2018 року № 1606

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2018 р. за № 206/2054

Тарифи
на постачання теплової енергії Комунальному підприємству Міжнародний

аеропорт «Київ» (Жуляни)

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 18,46 22,15

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 серпня 2018 року № 1511

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби 
України за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 для внесення 

плати за видачу ліцензії

N ç/ ï Îòðèìóâà÷
Êîä îòðè-

ìóâà÷à 
(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê 
îòðèìóâà÷à 

(ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêà

Êîä êëàñè- 
ô³êàö³¿ 

äîõîä³â 
áþäæåòó

Íàéìåíó-
âàííÿ êîäó 

êëàñèô³êàö³¿ 
äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Ãîëîñ³¿â-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38039757
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàð-
íèöüêîìó 

ðàéîí³/ 
Äàðíèöü-

êèé ðàéîí/ 
22011800

38021179
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñ-
íÿíñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Äåñíÿíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37984978
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³-
ïðîâñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Äí³ïðîâ-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38012871
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáî-
ëîíñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Îáîëîí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38002491
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå-
÷åðñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ïå÷åðñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38004897
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ïîä³ëüñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37975298
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ñâÿòîøèí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37962074
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó 
Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó 
ðàéîí³ / 

Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38050812
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

10

ÓÊ ó
Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó 
ðàéîí³ / 

Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37995466
Êàçíà÷åéñ
âî Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)
899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà
ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³-
êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè
Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» (для ПРИВАТНОГО 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЮКРЕНІАН ГЛОБАЛ 

СКУЛ») ліцензії на право провадження освітньої діяльності 
у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1511 від 21 серпня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

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

03 вересня 2018 року №1610

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2018 р. за № 203/2051

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ»

¹ Ñïîæèâà÷³ Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,06 1597,27

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2018 р. за № 203/2051

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ»
Розпорядження № 1610 від 3 вересня 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», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється з використанням альтернативних джерел енергії:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÀËÌ² ²ÍÂÅÑÒ» (äëÿ 
ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
«ÞÊÐÅÍ²ÀÍ ÃËÎÁÀË ÑÊÓË») (³äåíòèô³êàö³é-
íèé êîä 21619850, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04080, 
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, áóäèíîê 
13/10) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÀËÌ² ²ÍÂÅÑÒ» 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 22011800 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 
â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðà-
öåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåíÿ 
ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìîíäðè¿âñüêîãî Â.Ì.

Ãîëîâà
Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

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

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 25 òðàâíÿ 2018 ðîêó ¹ 892 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ 
òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ 
íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì àëüòåðíàòèâíèõ 
äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÇÀÉÌ-ÎÑÒ», çà-
ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ÷åðâíÿ 2018 
ðîêó çà ¹ 132/1980.

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

19 вересня 2018 р. за № 207/2055

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 31 січня 2018 
року № 93 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 

з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води комунальному підприємству 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Святошинського району м. Києва»
Розпорядження № 1609 від 3 вересня 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», постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно-правових актів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність з вимогами законодавства України:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ¹ 93 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âè-
ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, 
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³-
çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè êîìóíàëüíîìó 

ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðè-
òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 12 
ëþòîãî 2018 ðîêó çà ¹ 42/1890.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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РЕКЛАМА Хрещатик
25 вересня 2018 р.

№103 (5154)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐ²Â 

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß Ì. ÊÈªÂÀ

Çà äîðó÷åííÿì Îðãàí³çàòîðà – Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîáî÷èé îðãàí êîíêóðñíîãî êîì³òåòó ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó 
ì. Êèºâ³ – Êîìóíàëüíà ñëóæáà ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò», Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 ãðóäíÿ 2008 ðîêó 
¹ 1081, çàïðîøóº þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â íà àâòîáóñíèõ 
ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà íà íàñòóïíèõ óìîâàõ çà íàñòóïíèìè îá’ºêòàìè êîíêóðñó:

 Îáîâ’ÿçêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

Âèìîãè äî ñòðóêòóðè ïàðêó àâòîáóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà 
Êèºâà

1. Âèçíà÷åíà îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îá´ðóíòîâàíà ñòðóêòóðà ïàðêó àâòîáó-
ñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòþ, êëàñîì, òåõí³÷íèìè òà åêîëîã³÷íèìè 
ïîêàçíèêàìè, à ñàìå äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, äî-
ïóñêàþòüñÿ àâòîáóñè (ó òîìó ÷èñë³ ³ åëåêòðîáóñè):

1.1. çàðåºñòðîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;
1.2. ÿê³ ïåðåáóâàþòü â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³;
1.3. êëàñó A ³ I:
– îáëàäíàí³ äâèãóíàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íå íèæ÷å «ªÂÐÎ-5»;
 – ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 21 ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ ïàñàæèð³â, êð³ì âîä³ÿ, ç ìîæëèâ³ñòþ ïåðåâåçåííÿ ñòîÿ-

÷èõ ïàñàæèð³â, îêð³ì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè;
– çàãàëüíà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 80 ì³ñöü;
– áóòè îáëàäíàí³ íå ìåíøå, í³æ òðüîìà âõîäàìè/âèõîäàìè äëÿ ïàñàæèð³â ç àâòîìàòè÷íèì â³äêðèâàííÿì äâåðåé;
– áóòè îáëàäíàí³ åëåêòðîííèìè ³íôîðìàö³éíèìè òàáëî;
– áóòè îáëàäíàí³ çàñîáàìè äëÿ â³çóàëüíîãî òà/àáî çâóêîâîãî ³íôîðìóâàííÿ ïàñàæèð³â ïðî íàçâè çóïèíîê;
– áóòè îáëàäíàí³ êîíäèö³îíåðàìè.

2. Çã³äíî ç ï. 10 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.12.2008 ¹ 1081 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ» âñòàíîâëþºòüñÿ âèìîãà ùîäî çà-
áåçïå÷åííÿ ðîáîòè íà îá’ºêòàõ êîíêóðñó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ 
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, â ê³ëüêîñò³ íå ìåíøå 30 â³äñîòê³â çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîáóñ³â.

3. Äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè ó ñôåð³ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå: îêðåìî âèçíà÷åí³ äëÿ êîæíîãî 
ìàðøðóòó ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü, ðåæèì ðóõó, îñîáëèâîñò³ ïåð³îäè÷íîñò³ âèêîíàííÿ ïåðåâåçåíü 
(ñåçîííèé, ó ïåâí³ äí³ òèæíÿ, ùîäåííèé òîùî).

Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

Â³äïîâ³äíî äî ï.10 Ïîðÿäêó òà ñò.44 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» Îðãàí³çàòîð çàòâåðäèâ Äîäàòêîâ³ 
óìîâè êîíêóðñó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ’ÿçàíèé: 

1. Âñòàíîâèòè íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, ùî º îá’ºêòàìè êîíêóðñó, GPS-òðåêåðè òà ï³ä-
êëþ÷èòè ¿õ äî ªäèíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó ³íôîðìàö³éíîãî ðåñóðñó ïðî ïåðåñóâàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó óïðîäîâæ 3-õ 
ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.

2. Âñòàíîâèòè àâòîìàòèçîâàí³ ñèñòåìè áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè ïðî¿çäó íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, 
ùî º îá’ºêòàìè êîíêóðñó, ç âèçíà÷åíèìè îðãàí³çàòîðîì òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ùî çàáåçïå÷àòü ö³ë³ñíå ôóíêö³îíóâàííÿ 
ó ì. Êèºâ³ Àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðî¿çäó, óïðîäîâæ 3-õ ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.

3. Çàáåçïå÷èòè âîä³¿â îäíîòèïíèì ôîðìåíèì îäÿãîì óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óêëàäàííÿ ç Îðãàí³çàòîðîì Äîãîâîðó 
ïðî îðãàí³çàö³þ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêîìó àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà.

4. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â-çîáîâ’ÿçàíü ùîäî îíîâëåííÿ ïàðêó àâòîáóñ³â íà 
ìàðøðóòàõ íà âèçíà÷åíèé ïåð³îä äî ï’ÿòè ðîê³â ïîäàâàòè ï³äòâåðäæåííÿ (êîï³¿ äîãîâîð³â) äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç çàâîäàìè 
âèðîáíèêàìè (ïîñòà÷àëüíèêàìè) ðóõîìîãî ñêëàäó ïðî ïîñòà÷àííÿ (âèãîòîâëåííÿ òà ïðèäáàííÿ) íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ðóõîìîãî 
ñêëàäó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü íà îá’ºêòàõ êîíêóðñó. 

5. Ó ðàç³ ðîç³ðâàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó Äîãîâîðó ïðî îðãàí³çàö³þ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêîìó àâòîáóñíîìó 
ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà çà íåâèêîíàííÿ ïåðåâ³çíèêîì äîäàòêîâèõ óìîâ êîíêóðñó îñòàíí³é çîáîâ’ÿçóºòüñÿ 
äîáðîâ³ëüíî ñïëàòèòè íà ðàõóíîê Îðãàí³çàòîðà øòðàôí³ ñàíêö³¿ ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. ãðí.

Ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ’ÿçàíèé íàäàòè ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ Äîäàòêîâèõ óìîâ êîíêóðñó (ïèñüìîâå 
çîáîâ’ÿçàííÿ äîâ³ëüíî¿ ôîðìè ).

ÓÂÀÃÀ! Äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá’ºêò³â êîíêóðñó, îòðèìàííÿ áëàíê³â äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ïîäàííÿ äî-
êóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ïðîõàííÿ çâåðòàòèñü äî Êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (ÊÌÄÀ), çà àäðåñîþ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì’¿ Õîõëîâèõ, 7/9, ïîâåðõ 3, ïí. – ÷ò. ç 8.30 äî 17.00, ïò. ç 8.30 äî 16.00.

Áëàíêè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ìîæíà îòðèìàòè – 10.10.2018 ðîêó äî 13.00 âêëþ÷íî.
Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïåðåâ³çíèêîì-ïðåòåíäåíòîì ó çàêðèòèõ êîíâåðòàõ: ç ïîçíà÷êîþ ¹ 1 ÿêèé ì³ñòèòü 

äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, òà ¹ 2 ÿêèé ì³ñòèòü äîêóìåíòè ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, íà ÿêèé îá’ºêò êîíêóðñó ïîäàº äîêóìåíòè 
ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò. 

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 10.10.2018 ðîêó äî 15.00 âêëþ÷íî. 
Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó â³äáóäåòüñÿ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ðîáî÷îãî îðãàíó êîíêóðñíîãî êîì³òåòó – Êîìóíàëüíî¿ 

ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ): 26.10.2018 ðîêó î 10:00 ãîä.
Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â ç 9.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì’¿ Õîõëîâèõ, 7/9, ïîâåðõ 4, àêòîâèé çàë.
Ðîçì³ð ïëàòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ñòàíîâèòü 5100,00 ãðí çà îäèí îá’ºêò êîíêóðñó.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: (044) 483-04-69, e-mail: ksp2007@ukr.net. 
Âñ³ îñîáè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ïåðåâ³çíèêà-ïðåòåíäåíòà íà êîíêóðñ³ (êð³ì êåð³âíèêà) ïîâèíí³ ìàòè ç ñîáîþ îôîðìëåíó 

íàëåæíèì ÷èíîì äîâ³ðåí³ñòü, íàäàíó ïåðåâ³çíèêîì-ïðåòåíäåíòîì.
Äîäàòîê ¹ 2 äî Íàêàçó ¹ Í-122 â³ä 21 âåðåñíÿ 2018 ðîêó

¹ 
îá’ºêòó

¹ 
ìàðø-

ðóòó
Øëÿõ ñë³äóâàííÿ

Ê³ëüê³ñòü 
àâòîáó-
ñ³â äëÿ 
çàáåç-

ïå÷åííÿ 
ïåðåâå-

çåíü

Ðå-
æèì 
ðóõó

²íòåð-
âàë 
ðóõó 

(õâèëè-
íè)

Ïåð³î-
äè÷í³ñòü 
âèêîíàí-
íÿ ïåðå-
âåçåíü

1 11

Ñò.ì. «Ë³ñîâà» – âóë. Ê³îòî – âóë. Ïóòèâëüñüêà (äî Êàä³¿âñüêî-
ãî ïðîâ.) – âóë. Ðàäèñò³â – Ðàä³îöåíòð (ñ. Áèê³âíÿ) (â çâîð. 
íàïð.: – âóë. Ðàäèñò³â – Áðîâàðñüêèé ïðîñï. – âóë. Ê³îòî – 
ñò. ì. «Ë³ñîâà»

2
Çâè-
÷àé-
íèé

18 Ùîäåí-
íî

2 18

Ñò.ì. «Õàðê³âñüêà» – ïðîñï. Áàæàíà – âóë. Ðåâóöüêîãî – 
âóë. Çäîëáóí³âñüêà – Õàðê³âñüêå øîñå – âóë. Ìèõàéëà 
Êðàâ÷óêà – âóë. Ðåâóöüêîãî – ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà – 
ñò. ì. «Õàðê³âñüêà»

5
Çâè-
÷àé-
íèé

6 Ùîäåí-
íî

3 27
Ñò.ì. «Ëèá³äñüêà» – ïëîùà Ëèá³äñüêà – âóë. Àíòîíîâè÷à 
– áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â – Äåì³¿âñüêà ïë. – ïðîñï. Íàóêè – 
Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ (äî âóëèö³ Áàðèêàäíî¿) – ñ. Ïèðîã³â 

3
Çâè-
÷àé-
íèé

20 Ùîäåí-
íî

4 28

Ñò.ì. «Äåì³¿âñüêà» – ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé (âíóòð³øí³é 
ïðî¿çä) – âóë. Âàñèëüê³âñüêà – âóë. Ìàðè÷àíñüêà – âóë. 
Êîçàöüêà – âóë. Ï’ÿòèãîðñüêà – âóë. Êîçàöüêà – âóë. Æóêîâ-
ñüêîãî – âóë. Ãâàðä³éñüêà – âóë. Ìèñòåöüêà – ïðîñï. Âàëåð³ÿ 
Ëîáàíîâñüêîãî – ñò. ì. «Äåì³¿âñüêà»

1
Çâè-
÷àé-
íèé

30 Ùîäåí-
íî

5 37
Ñò.ì. «Ñâÿòîøèí» – ïëîùà Ãåðî¿â Áðåñòà – ïðîñï. Ïåðåìîãè 
– Áðåñò-Ëèòîâñüêå øîñå – âóë. Áóäàð³íà – âóë. Ãðóøåâñüêî-
ãî – âóë. Êîöþáèíñüêîãî – æèòëîâèé ìàñèâ «Çàõ³äíèé»

7
Çâè-
÷àé-
íèé

9 Ùîäåí-
íî

6 37-À
Ñò.ì. «Ñâÿòîøèí» – ïëîùà Ãåðî¿â Áðåñòà – ïðîñï. Ïåðåìîãè 
– Áðåñò-Ëèòîâñüêå øîñå – âóë. Çâ’ÿçê³âö³â – âóë. Àíòîíîâà 
– ñ/ê «×àéêà»

4
Çâè-
÷àé-
íèé

11 Ùîäåí-
íî

7 41 Ñò.ì. «Ãåðî¿â Äí³ïðà» – ïðîñï. Îáîëîíñüêèé – âóë. Ãåðî¿â 
Äí³ïðà – âóë. Áîãàòèðñüêà – âóë. Äí³ïðîâîäñüêà – ñåë. ÄÂÑ 2

Çâè-
÷àé-
íèé

22 Ùîäåí-
íî

8 43 Ñò.ì. «Âèäóáè÷³» – Íàääí³ïðÿíñüêå øîñå – Ñòîëè÷íå øîñå 
– ñ. Êîçèí 2

Çâè-
÷àé-
íèé

40 Ùîäåí-
íî

9 43-Ê Ñò.ì. «Âèäóáè÷³» – Íàääí³ïðÿíñüêå øîñå – Ñòîëè÷íå øîñå – 
ñàíàòîð³é «Êîí÷à Çàñïà» 3

Çâè-
÷àé-
íèé

20 Ùîäåí-
íî

10 45

Ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà – âóë. Ì³øóãè – âóë. Ðóäåíêî – âóë. 
Âèøíÿê³âñüêà – âóë. Ðåâóöüêîãî – (ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó 
ç âè¿çäîì íà ïðîñï. Ì. Áàæàíà) – âóë. Äåêàáðèñò³â – âóë. 
Âåðáèöüêîãî – Õàðê³âñüêå øîñå –Äàðíèöüêà ïëîùà – ïðîñï. 
Ìèðó – âóë. Áóä³âåëüíèê³â (â çâîð. íàïð. áóëüâ. Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè) – âóë. Ïîïóäðåíêà (â çâîð. íàïð. – âóë. Áàæîâà – âóë. 
×åðâîíîòêàöüêà) – ñò. ì. «Äàðíèöÿ»

11
Çâè-
÷àé-
íèé

10 Ùîäåí-
íî

11 47

Ñò.ì. «Íèâêè» – âóë. Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî – âóë. Ðóæèí-
ñüêà – âóë. Ñàðàòîâñüêà – âóë. Êîð÷àêà – âóë. Ðóæèíñüêà 
– âóë. Ñàðàòîâñüêà – âóë. Ñòåöåíêà – âóë. Ùóñºâà – âóë. 
Ìåëüíèêîâà – ñò. ì. «Äîðîãîæè÷³» (â çâîð. íàïð.: âóë. Ìåëü-
íèêîâà – âóë. Îðàíæåðåéíà –  âóë. Äîðîãîæèöüêà – âóë. 
Î.Òåë³ãè – âóëèöÿ Ùóñºâà) 

2
Çâè-
÷àé-
íèé

25 Ùîäåí-
íî

12 48 Ñò.ì. «Ë³âîáåðåæíà» – âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿ – Ðóñàí³âñüêà Íà-
áåðåæíà – âóë. Åíòóç³àñò³â – ãîòåëü «Ñëàâóòè÷» 6

Çâè-
÷àé-
íèé

5 Ùîäåí-
íî

13 49

Ñò.ì. «Ë³âîáåðåæíà» – âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿ – Ðóñàí³âñüêà 
íàáåðåæíà – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà – ïðîñï. Òè÷èíè (äî 
âóë. Øóìñüêîãî) – ïðîñï. Òè÷èíè – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæ-
íà – âóë. Ìèêîëàé÷óêà – âóë. Áó÷ìè – ïðîñï. Òè÷èíè – âóë. 
Áåðåçíÿê³âñüêà – çàë. ïëàòôîðìà «Ë³âèé áåðåã»

3
Çâè-
÷àé-
íèé

18 Ùîäåí-
íî

14 62

Áîòàí³÷íèé ñàä – âóë. Òèì³ðÿçºâñüêà – âóë. Áàñò³îííà 
– áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè – âóë. Ãåíåðàëà Àëìàçîâà – âóë. 
Ìîñêîâñüêà – âóë. Ãðóøåâñüêîãî – Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç – 
Áîðè÷³â óçâ³ç – âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà – âóë. Õîðèâà 
– âóë. Ïî÷àéíèíñüêà – âóë. Ã. Ñêîâîðîäè – Êîíòðàêòîâà 
ïëîùà – âóë. Ìåæèã³ðñüêà – âóë. Ñïàñüêà – âóë. Íàáåðåæ-
íî-Õðåùàòèöüêà – Áîðè÷³â óçâ³ç – Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç – 
ªâðîïåéñüêà ïëîùà – âóë. Ãðóøåâñüêîãî – âóë. Ìîñêîâñüêà 
– âóë. Ãåíåðàëà Àëìàçîâà – áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè – âóë. 
Áàñò³îííà – âóë. Òèì³ðÿçºâñüêà – Áîòàí³÷íèé ñàä 

6
Çâè-
÷àé-
íèé

12 Ùîäåí-
íî

15 70

Ñò.ì. «Ë³âîáåðåæíà» – âóë. ª. Ñâåðñòþêà (â çâîð. íàïð. – 
âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿) – ïðîñï. Áðîâàðñüêèé – ïðîñï. Âèçâîëè-
òåë³â – áóëüâ. Ïåðîâà – âóë. Àë³øåðà Íàâî¿ – âóë. Ðàéäóæíà 
– âóë. Âåðøèãîðè

3
Çâè-
÷àé-
íèé

17 Ùîäåí-
íî

16 75

Ñò.ì. «Âèñòàâêîâèé öåíòð» – ïðîñï. Ãëóøêîâà – Ê³ëüöåâà 
äîðîãà – âóë. Îòöÿ Àíàòîë³ÿ Æóðàõîâñüêîãî – âóë. Øåâ÷åíêà 
– âóë. Ïîâ³òðîôëîòñüêà – âóë. Ãåðî¿â â³éíè – âóë. Ñåðã³ÿ 
Êîëîñà (äî âóë. Ìîñêîâñüêî¿ (ñåë. Æóëÿíè)

1
Çâè-
÷àé-
íèé

50 Ùîäåí-
íî

17 77 Âóë. Êóðíàòîâñüêîãî – âóë. Ñòàëüñüêîãî – âóë. Êðàéíÿ – 
Ë³ñîâå êëàäîâèùå 1

Çâè-
÷àé-
íèé

30 Ùîäåí-
íî

18 79

Ñò.ì. «Ë³ñîâà» – âóë. Ê³îòî – âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà – ïðîñï. 
Ë³ñîâèé – âóë. Áðàòèñëàâñüêà – âóë. Òåîäîðà Äðàéçåðà – 
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî – âóë. Êàøòàíîâà (â çâîðîò. íàïð.: âóë. 
Áàëüçàêà – âóë. Äðàéçåðà)

1
Çâè-
÷àé-
íèé

60 Ùîäåí-
íî

19 81 Ñò.ì. «Ë³ñîâà» – âóë. Ê³îòî – âóë. Æóêîâà – ïðîñï. Ë³ñîâèé (â 
çâîð. íàïð.– âóë. Âîëêîâà – âóë. Æóêîâà) – Ë³ñîâèé ìàñèâ 4

Çâè-
÷àé-
íèé

7 Ùîäåí-
íî

20 87

Ñò. ì. «Îñîêîðêè» – ïðîñï. Áàæàíà – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæ-
íà – âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà – âóë. Øóìñüêîãî – ïðîñï. Òè÷èíè 
– âóë. Áó÷ìè – âóë. Ìèêîëàé÷óêà (â çâîðîò. íàïð.: âóë. 
Áåðåçíÿê³âñüêà) – âóë. ª. Ñâåðñòþêà – âóë. Ìèòðîïîëèòà 
Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî (äî âóë. Ïàíåëüíî¿)

5
Çâè-
÷àé-
íèé

11 Ùîäåí-
íî

21 88

Âóë. Ï³âí³÷íà – ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà – âóë. Òèìî-
øåíêà – Ì³íñüêà ïëîùà – âóë. Òèìîøåíêà – ïðîñï. Ãåðî¿â 
Ñòàë³íãðàäà – âóë. Ìàëèíîâñüêîãî – âóë. Éîðäàíñüêà – âóë. 
Àðõèïåíêà – ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà – âóë. Íàáåðåæíî-
Ðèáàëüñüêà – âóë. Åëåêòðèê³â – Ðèáàëüñüêèé ï³âîñòð³â

1
Çâè-
÷àé-
íèé

65 Ùîäåí-
íî

22 91

Âóë. Àííè Àõìàòîâî¿ – âóë. Ðåâóöüêîãî – ïðîñï. Ìèêîëè 
Áàæàíà (â çâîð. íàïð.: ïðîñï. Ãðèãîðåíêà – âóë. Äðàãîìà-
íîâà) – Ï³âäåííèé ì³ñò – âóë. Ñàïåðíî-Ñëîáiäñüêà – ïðîñï. 
Íàóêè – ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî – ïðîñï. Ãîëîñi¿âñüêèé – ñò.ì. 
«Ãîëîñ³¿âñüêà»

5
Çâè-
÷àé-
íèé

12 Ùîäåí-
íî

23 95

Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà – âóë. Êîìá³íàòíà – âóë. Êàõîâñüêà – 
âóë. ×åëÿáèíñüêà – âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî 
– âóë. ª. Ñâåðñòþêà – âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿ – Ðóñàí³âñüêà Íàáå-
ðåæíà – Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà – âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà – (â 
çâîð. íàïð.: âóë. Øóìñüêîãî – ïðîñï. Òè÷èíè – âóë. Áó÷ìè – 
âóë. ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà) – çàë. ïëàòôîðìà «Ë³âèé Áåðåã»

3
Çâè-
÷àé-
íèé

18 Ùîäåí-
íî

24 97

Ñò.ì. «Ñâÿòîøèí» – ïðîñï. Ïåðåìîãè (â çâîð. íàïð.: âóë. Äå-
ïóòàòñüêà) – áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî – ïðîñï. Àêà-
äåì³êà Ïàëëàä³íà – âóë. Ìàëèíñüêà – âóë. Ðîá³òíè÷à – âóë. 
Êîðîñòåíñüêà – âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà – âóë. Êîðñóíñüêà 
– âóë. Êëàâä³¿âñüêà – âóë. Ãàðøèíà – âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà 
– âóë. Ï³äë³ñíà – âóë. Áóëàõîâñüêîãî (ìàñèâ «Íîâîá³ëè÷³»)

2
Çâè-
÷àé-
íèé

25 Ùîäåí-
íî

25 98
Âóë. Ðàäóíñüêà – âóë. Áóäèùàíñüêà – âóë. Áàëüçàêà (íå-
ïàðíà ñòîðîíà) – ø/ï âóë. Ë³âê³âñüêà – âóë. Áàëüçàêà (ïàðíà 
ñòîðîíà) – âóë. Ñàáóðîâà – âóë.Ïóõ³âñüêà –ÒÅÖ-6

2
Çâè-
÷àé-
íèé

27 Ùîäåí-
íî

26 104

Ñò.ì. «Õàðê³âñüêà» – âóë. Äåêàáðèñò³â – âóë. Àðõ³òåêòîðà 
Âåðáèöüêîãî – Õàðê³âñüêå øîñå – Õàðê³âñüêà ïëîùà – âóë. 
Ñâ³òëà – âóë. ªâãåíà Õàð÷åíêà – âóë. Ïåðåÿñëàâñüêà – âóë. 
Ïðîìèñëîâà – âóë. Ëåðìîíòîâà – âóë. Ìîñòîâà – âóë. Øåâ-
÷åíêà – ÔÀÏ (ñåë. Áîðòíè÷³)

5
Çâè-
÷àé-
íèé

14 Ùîäåí-
íî

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐ²Â ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ 

ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß Ì. ÊÈªÂÀ

Çà äîðó÷åííÿì Îðãàí³çàòîðà – Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîáî÷èé îðãàí êîíêóðñíîãî êîì³òåòó ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó 
ì. Êèºâ³ – Êîìóíàëüíà ñëóæáà ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò», Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 ãðóäíÿ 2008 ðîêó 
¹ 1081, çàïðîøóº þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç âèçíà÷åííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â íà àâòîáóñíèõ 
ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà íà íàñòóïíèõ óìîâàõ çà íàñòóïíèìè îá’ºêòàìè êîíêóðñó:

 Îáîâ’ÿçêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

Âèìîãè äî ñòðóêòóðè ïàðêó àâòîáóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà 
Êèºâà

1. Âèçíà÷åíà îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îá´ðóíòîâàíà ñòðóêòóðà ïàðêó àâòîáó-
ñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòþ, êëàñîì, òåõí³÷íèìè òà åêîëîã³÷íèìè 
ïîêàçíèêàìè, à ñàìå äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó ì. Êèºâ³, äî-
ïóñêàþòüñÿ àâòîáóñè (ó òîìó ÷èñë³ ³ åëåêòðîáóñè):

1.1. çàðåºñòðîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;
1.2. ÿê³ ïåðåáóâàþòü â íàëåæíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³;
1.3. êëàñó A ³ I:
– îáëàäíàí³ äâèãóíàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íå íèæ÷å «ªÂÐÎ-5»;
 – ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 21 ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ ïàñàæèð³â, êð³ì âîä³ÿ, ç ìîæëèâ³ñòþ ïåðåâåçåííÿ ñòîÿ-

÷èõ ïàñàæèð³â, îêð³ì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè;
– çàãàëüíà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 50 ì³ñöü;
– áóòè îáëàäíàí³ íå ìåíøå, í³æ äâîìà âõîäàìè/âèõîäàìè äëÿ ïàñàæèð³â ç àâòîìàòè÷íèì â³äêðèâàííÿì äâåðåé;
– áóòè îáëàäíàí³ åëåêòðîííèìè ³íôîðìàö³éíèìè òàáëî;
– áóòè îáëàäíàí³ çàñîáàìè äëÿ â³çóàëüíîãî òà/àáî çâóêîâîãî ³íôîðìóâàííÿ ïàñàæèð³â ïðî íàçâè çóïèíîê;
– áóòè îáëàäíàí³ êîíäèö³îíåðàìè.

2. Çã³äíî ç ï. 10 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.12.2008 ¹ 1081 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ» âñòàíîâëþºòüñÿ âèìîãà ùîäî

çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè íà îá’ºêòàõ êîíêóðñó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ ïåðåâåçåííÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ 
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, â ê³ëüêîñò³ íå ìåíøå 30 â³äñîòê³â çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ àâòîáóñ³â. 

3. Äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè ó ñôåð³ òðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå: îêðåìî âèçíà÷åí³ äëÿ êîæíîãî 
ìàðøðóòó ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü, ðåæèì ðóõó, îñîáëèâîñò³ ïåð³îäè÷íîñò³ âèêîíàííÿ ïåðåâåçåíü 
(ñåçîííèé, ó ïåâí³ äí³ òèæíÿ, ùîäåííèé òîùî).

Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:

Â³äïîâ³äíî äî ï.10 Ïîðÿäêó òà ñò.44 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò» Îðãàí³çàòîð çàòâåðäèâ Äîäàòêîâ³ 
óìîâè êîíêóðñó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ’ÿçàíèé: 

1. Âñòàíîâèòè íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, ùî º îá’ºêòàìè êîíêóðñó, GPS-òðåêåðè òà ï³ä-
êëþ÷èòè ¿õ äî ªäèíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó ³íôîðìàö³éíîãî ðåñóðñó ïðî ïåðåñóâàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó óïðîäîâæ 3-õ 
ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.

2. Âñòàíîâèòè àâòîìàòèçîâàí³ ñèñòåìè áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè ïðî¿çäó íà àâòîáóñè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ, 
ùî º îá’ºêòàìè êîíêóðñó, ç âèçíà÷åíèìè îðãàí³çàòîðîì òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ùî çàáåçïå÷àòü ö³ë³ñíå ôóíêö³îíóâàííÿ 
ó ì. Êèºâ³ Àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðî¿çäó, óïðîäîâæ 3-õ ì³ñÿö³â ç äàòè, ÿêà áóäå âèçíà÷åíà íàêàçîì Îðãàí³çàòîðà.

3. Çàáåçïå÷èòè âîä³¿â îäíîòèïíèì ôîðìåíèì îäÿãîì óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óêëàäàííÿ ç Îðãàí³çàòîðîì Äîãîâîðó 
ïðî îðãàí³çàö³þ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêîìó àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà.

4. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àâòîìîá³ëüíèìè ïåðåâ³çíèêàìè ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â-çîáîâ’ÿçàíü ùîäî îíîâëåííÿ ïàðêó àâòîáóñ³â íà 
ìàðøðóòàõ íà âèçíà÷åíèé ïåð³îä äî ï’ÿòè ðîê³â ïîäàâàòè ï³äòâåðäæåííÿ (êîï³¿ äîãîâîð³â) äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç çàâîäàìè 
âèðîáíèêàìè (ïîñòà÷àëüíèêàìè) ðóõîìîãî ñêëàäó ïðî ïîñòà÷àííÿ (âèãîòîâëåííÿ òà ïðèäáàííÿ) íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ðóõîìîãî 
ñêëàäó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü íà îá’ºêòàõ êîíêóðñó. 

5. Ó ðàç³ ðîç³ðâàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó Äîãîâîðó ïðî îðãàí³çàö³þ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â íà ì³ñüêîìó àâòîáóñíîìó 
ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà çà íåâèêîíàííÿ ïåðåâ³çíèêîì äîäàòêîâèõ óìîâ êîíêóðñó îñòàíí³é çîáîâ’ÿçóºòüñÿ 
äîáðîâ³ëüíî ñïëàòèòè íà ðàõóíîê Îðãàí³çàòîðà øòðàôí³ ñàíêö³¿ ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. ãðí.

Ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò çîáîâ’ÿçàíèé íàäàòè ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ Äîäàòêîâèõ óìîâ êîíêóðñó (ïèñüìîâå 
çîáîâ’ÿçàííÿ äîâ³ëüíî¿ ôîðìè ).

ÓÂÀÃÀ! Äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá’ºêò³â êîíêóðñó, îòðèìàííÿ áëàíê³â äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ïîäàííÿ äî-
êóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ïðîõàííÿ çâåðòàòèñü äî Êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (ÊÌÄÀ), çà àäðåñîþ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì’¿ Õîõëîâèõ, 7/9, ïîâåðõ 3, ïí. – ÷ò. ç 8.30 äî 17.00, ïò. ç 8.30 äî 16.00.

Áëàíêè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ìîæíà îòðèìàòè – äî 10.10.2018 ðîêó äî 13.00 âêëþ÷íî.
Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïåðåâ³çíèêîì-ïðåòåíäåíòîì ó çàêðèòèõ êîíâåðòàõ: ç ïîçíà÷êîþ ¹ 1 ÿêèé ì³ñòèòü 
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Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ðèçüêà, 1, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
òîðã³âåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè ó ïðèì³ùåííÿõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
êëàä³â (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 364äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 56400,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 12%. Îðåíäíà ïëàòà 560,05 ãðí áåç ÏÄÂ 
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 
¹ 3» 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. 512,208. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
îòðèìàòè: 235-00-77.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15, çàãàëüíà ïëîùà – 2,00 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 51500,00 ãðí, ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, 
îðåíäíà ñòàâêà – 9 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 386,25 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåä-
áà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-71.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 32-á:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 32-á, çàãàëüíà ïëîùà – 21,2 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà 
îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â òà íàäàííÿ íàñåëåííþ ïîñëóã ³ç êñå-
ðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè (áåç ÏÄÂ) – 443000,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6%, ñòàðòîâà 
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 2215,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí 
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, 
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 
546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 180,50 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà 
àäðåñîþ: áóëüâ. Ïåðîâà, 3-à.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 1965900,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº âèðîáíè÷ó 

ä³ÿëüí³ñòü (6%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 6880,65 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 íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð 

Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíå-
ñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 37,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíå íà äðóãîìó ïîâåðñ³ äâîïîâåðõîâî¿ 
îêðåìîñòîÿ÷î¿ áóä³âë³ íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 
1% (íà ïëîùó, ùî íå ïåðåâèùóº 20 êâ. ì) òà 2% (íà ÷àñòèíó ïëîù³ á³ëüøå í³æ 20 êâ. ì äî 50 êâ. ì) â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà 
îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2018 ñòàíîâèòü 653 860,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 
799,94 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à   êîìïàí³ÿ   ç   îáñëóãîâóâàííÿ   æèòëîâîãî   ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
(Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî 
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 301 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó 
³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, òà ¹ 2 ÿêèé ì³ñòèòü äîêóìåíòè ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, íà ÿêèé îá’ºêò êîíêóðñó ïîäàº äîêóìåíòè 
ïåðåâ³çíèê-ïðåòåíäåíò. 

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 10.10.2018 ðîêó äî 15.00 âêëþ÷íî. 
Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíîãî êîì³òåòó â³äáóäåòüñÿ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ðîáî÷îãî îðãàíó êîíêóðñíîãî êîì³òåòó – Êîìóíàëüíî¿ 

ñëóæáè ïåðåâåçåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ): 26.10.2018 ðîêó î 13.00.
Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â ç 12.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì’¿ Õîõëîâèõ, 7/9, ïîâåðõ 4, àêòîâèé çàë.
Ðîçì³ð ïëàòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ñòàíîâèòü 5100,00 ãðí çà îäèí îá’ºêò êîíêóðñó.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó (044) 483-04-69, e-mail: ksp2007@ukr.net. 
Âñ³ îñîáè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ïåðåâ³çíèêà-ïðåòåíäåíòà íà êîíêóðñ³ (êð³ì êåð³âíèêà) ïîâèíí³ ìàòè ç ñîáîþ îôîðìëåíó 

íàëåæíèì ÷èíîì äîâ³ðåí³ñòü, íàäàíó ïåðåâ³çíèêîì-ïðåòåíäåíòîì.

Äîäàòîê ¹ 2 äî Íàêàçó ¹ Í-122 â³ä 21 âåðåñíÿ 2018 ðîêó

¹ 
ìàðø-

ðóòó
Øëÿõ ñë³äóâàííÿ

Ê³ëüê³ñòü 
àâòî-

áóñ³â äëÿ 
çàáåç-

ïå÷åííÿ 
ïåðåâå-

çåíü

Ðåæèì 
ðóõó

²íòåð-
âàë ðóõó 
(õâèëè-

íè)

Ïåð³î-
äè÷í³ñòü 
âèêîíàí-
íÿ ïåðå-
âåçåíü

1 1

Îäåñüêà ïëîùà – ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà – ïðîñï. Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé – âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè – âóë. Ãåíåðàëà Ðîäèìöåâà – âóë. 
Áëàêèòíîãî – âóë. Äîáðèé øëÿõ – âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà – 
ñò. ì. «Ãîëîñ³¿âñüêà»  – ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé – ïðîâ. Óæãîðîäñüêèé

1 Çâè-
÷àéíèé 70 Ùîäåííî

– âóë. Âàñèëüê³âñüêà – âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà – âóë. Äîáðèé øëÿõ 
– âóë. Áëàêèòíîãî – âóë. Ãåíåðàëà Ðîäèìöåâà – âóë. Ãåðî¿â Îáî-
ðîíè – ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé – ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà – âóë. 
Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî – ì³ñöåâèé ïðî¿çä ïîáëèçó ÒÐÖ «Ìàãåë-
ëàí» (â çâîð. íàïð. ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, ³ äàë³ çà ñõåìîþ)

2 39
Ñò.ì. «Ãîëîñ³¿âñüêà» – ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé – ïðîñï. Íàóêè – âóë. 
Ãîëîñ³¿âñüêà – âóë. Äîáðèé øëÿõ – âóë. Áëàêèòíîãî – âóë. Ëèñî-
ã³ðñüêà – âóë. Ðàêåòíà 

1 Çâè÷àé-
íèé 36 Ùîäåííî

3 52

Ñò.ì. «Ëèá³äñüêà» – âóë. Àíòîíîâè÷à (â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó 
âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà) – áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â – Äåì³¿â-
ñüêà ïëîùà – ïðîñï. Íàóêè – âóë. Êèòà¿âñüêà – âóë. ßã³äíà – âóë. 
Çàêàðïàòñüêà

2 Çâè÷àé-
íèé 30 Ùîäåííî

4 62ê
Âóë. Çâ³ðèíåöüêà (â çâîð. íàïð. âóë. Òèì³ðÿçºâñüêà) – âóë. 
Òèì³ðÿçºâñüêà – âóë. Áàñò³îííà – áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè – âóë. 
Ãåíåðàëà Àëìàçîâà – ñò.ì. «Ïå÷åðñüêà»

 1 Çâè÷àé-
íèé 30 Ùîäåííî

5 97ê

Ñò.ì. «Àêàäåìì³ñòå÷êî» – ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà – âóë. 
Ìàëèíñüêà – âóë. Ðîá³òíè÷à – âóë. Êîðîñòåíñüêà – âóë. Ãåíåðàëà 
Íàóìîâà – âóë. Ï³äë³ñíà – âóë. Áóëàõîâñüêîãî (ìàñèâ «Íîâî-
á³ëè÷³»)

 2 Çâè÷àé-
íèé 12 Ùîäåííî

6 117
Ñò.ì. «Ë³âîáåðåæíà» – âóë. ªâãåíà Ñâåðñòþêà – âóë. Ìèòðîïî-
ëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî – âóë. ×åëÿáèíñüêà – âóë. Êàõîâñüêà 
– âóë. Êîìá³íàòíà – âóë. ªâãåíà Ìàëàíþêà – Ðóñàí³âñüê³ ñàäè

 1 Çâè÷àé-
íèé 40 Ùîäåííî
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â 
îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, ò. 292-03-98).

1. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà âóë., 9-à (Ã³ìíàç³ÿ ¹ 191 ³ì. Ï.Ã.Òè÷èíè).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

2. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Àëìàòèíñüêà âóë., 113 (ÇÍÇ ¹ 11).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 53800,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 538,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

3. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Áåðåçíÿê³âñüêà âóë., 30-á (ÍÂÊ ¹ 30 «Åêîíàä»).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí. áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

4. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Åíòóç³àñò³â âóë., 7/4 (ÇÍÇ ¹ 137).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí. áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

5. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à âóë., 5 (ÇÍÇ ¹ 224).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 55000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 550,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

6. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ïëåõàíîâà âóë., 2 (ÇÍÇ ¹ 125).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

7. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Þíîñò³ âóë., 5 (ÍÂÊ¹ 183 «Ôîðòóíà»).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 55000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 550,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

8. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ïåðîâà áóëüâ., 14-à (ÇÍÇ ¹ 201).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 55000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 550,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

9. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Åíòóç³àñò³â âóë., 29/3 (Ã³ìíàç³ÿ ¹ 136).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

10. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ì³ñòà Øàëåòò âóë., 1-à (ÇÍÇ ¹ 258).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 55000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 550,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

11. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Êàóíàñüêà âóë., 2 (ÇÍÇ ¹ 66).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

12. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Òàìïåðå âóë., 9 (Òåõí³÷íèé ë³öåé ì. Êèºâà).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

13. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ðàéäóæíà âóë., 17-á (ÇÍÇ ¹ 120).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 55000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 550,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

14. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Áåðåçíÿê³âñüêà âóë., 32 (ÍÂÊ ¹ 209 «Ñóç³ð’ÿ»).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

15. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ñîáîðíîñò³ ïðîñï., 12-â (ÍÂÊ ¹ 167).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

16. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Òóìàíÿíà âóë., 2 (Ë³öåé ¹ 208).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

17. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà âóë., 17-à (ÇÍÇ ¹ 195).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 58400,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 

àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â (12%), òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 584,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ 
çà àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíå-
ñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 84,90 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 
12, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ñòðîê ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, 
àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 1 ãðí íà ð³ê, íà ïëîù³, ùî íå ïåðåâèùóº 50,0 êâ.ì ³ ÿêà íå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (50,0 êâ.ì),4% íà ÷àñòèíó ïëîù³, ùî ïåðåâèùóº 50,0 
êâ.ì (34,9 êâ.ì) â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2018 ñòàíîâèòü 1 613 950,00 ãðí. 
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2 212,50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,80 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. ßëòèíñüê³é, 
24/23, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, òåðì³íîì íà 2 
ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 4% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 
ñòàíîâèòü 775 800,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà íà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2 586,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 87,90 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà âóë. Ïàñõàë³íà 
Þð³ÿ, 16, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 1% (íà ïëîùó, ùî íå ïåðåâèùóº 20 êâ. 
ì), 2% (íà ÷àñòèíó ïëîù³ á³ëüøå í³æ 20 êâ. ì äî 50 êâ. ì) òà 3% (íà ÷àñòèíó ïëîù³ á³ëüøå í³æ 50,0 êâ. ì äî 100 êâ.ì) â³ä 
âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2018 ñòàíîâèòü 1 531 220,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà íà 
ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2 811,88 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 41,60 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà âóë. Âåðåñíåâ³é, 
12-à, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 1% (íà ïëîùó, ùî íå ïåðåâèùóº 20 êâ. ì) òà 2% (íà 
÷àñòèíó ïëîù³ á³ëüøå í³æ 20 êâ. ì äî 50 êâ. ì) â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2018 
ñòàíîâèòü 762 940,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 965,90 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ðå-
âóöüêîãî, 23, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 8% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà 
îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.06.2018 ñòàíîâèòü 533 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà íà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 
3 553,33 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿;

– îêðåìî ðîçòàøîâàíà îäíîïîâåðõîâà íåæèòëîâà áóä³âëÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 358,40 êâ. ì, íà âóë. Ïðèêîë³éí³é, 14, 
ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, íà ïëîù³ 153,43 êâ. ì ç îðåíäíîþ 
ñòàâêîþ 6% òà ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ ç ðåìîíòó îäÿãó òà âçóòòÿ, 
íà ïëîù³ 204,97 êâ.ì ç îðåíäíîþ ñòàâêîþ 3% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà 
îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 ñòàíîâèòü 2 392 300,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà íà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 8 541,09 ãðí áåç ÏÄÂ, 
ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, 
êàá. 301 àáî êàá. 323.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

 ¹ 
ï/ï

 Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, 

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çà-
ãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ. ì

Îðåíä-
íà ñòàâ-

êà ó % 

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-

ì³ùåííÿ

Ñòðîê 
îðåíäè, 

çàïðîïî-
íîâàíèé 

çàÿâíèêîì

Îðåíä-
íà ïëàòà 

çà 1 
êâ.ì, 
ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíä-

íî¿ 
ïëàòè, 

ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 
îðåíäè, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

1
 ÊÏ «Êè¿âê³íîô³ëüì» 
(áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà, 

3, 279-79-64)
1 ïîâåðõ âóë. Àðõè-

ïåíêà, 5 169,9 3

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî 

ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè 

âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 51,38 8730 3492000

2

Êîìóíàëüíå àâòî-
òðàíñïîðòíå ï³äïðè-

ºìñòâî ¹ 273904 
ÊÀÏÒ-273904 (ïðîñï. 

Ñòåïàíà Áàíäåðè, 
26-à, Òåë. 418-31-04)

1 ïîâåðõ

âóë. 
Îõòèð-
ñüêà, 8 

ë³ò. Å

405,00 10 Ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 89,49 36241,67 4349000

3 ÊÏ «Ãîñïêîìîáñëóãî-
âóâàííÿ» (01044 âóë. 

Õðåùàòèê, 36 
202-73-03, 202-

71-83)

1 ïîâåðõ
âóë. Áóä-
³íäóñòð³¿, 

9 ë³ò. Ò
31,6 10 Ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâó-

âàííÿ àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 66,75 2077,59 249310

4 1 ïîâåðõ
âóë. Áóä-
³íäóñòð³¿, 

9 ë³ò. Ã
659,4 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 36,62 24147,50 4829500

5

 ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» 
(04070, Íàáåðåæíå 
Øîñå, 2 254-65-27)

1 ïîâåðõ
âóë. Äî-

âæåíêà, 7 
ë³ò. À

2,0 9
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 
àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü 

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 198,68 397,35 52980

6 1 ïîâåðõ

âóë. 
Ñèðåöüêà, 

25 ë³ò Â 
(ê. 1)

4,0 9
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 
àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü 

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 180,49 721,95 96260

7 1 ïîâåðõ
âóë. 

Ïðàçüêà, 
7 ë³ò. Â

2,0 9
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ 
àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü 

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 194,25 388,50 51800

8

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
ïîëîãîâèé áóäèíîê 
¹5 (03037, Ëîáà-

íîâñüêîãî ïðîñï., 2 , 
275-80-77

×àñòèíà 
àñôàëü-

òíîãî 
ïîêðèòòÿ

Ëîáàíîâ-
ñüêîãî 

ïðîñï. 2 ,
135,0 13

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðó-
õîìîãî ìàéíà (ðîçì³ùåííÿ 

ìîäóëüíîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî 
òåïëîâîãî ïóíêòó)

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 11,40 1539,56 142113

9

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 7 Ïå-

÷åðñüêîãî ðàéîíó 
(01133, Ï³äâèñî-

öüêîãî Ïðîôåñîðà, 
4-á , 2851436)

1 ïîâåðõ

Ï³äâèñî-
öüêîãî 

Ïðîôåñî-
ðà 4 ë³ò.Á

43,77 11

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî 
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 

çàêëàäàõ

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 3,65 9048,6 987120

10

ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ» (âóë. 

Âîëîäèìèðñüêà, 
51-à, 234-23-24)

1 -2 
ïîâåðõ, 
ï³äâàë

 âóë. Êè-
ðèë³âñüêà, 

4 ë³ò. À
43,60 3 Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³

Ñòàíîì íà 30.06.2018

äî äàòè 
ï³äïèñàí-

íÿ àêòó 
ïðèéìàííÿ 
– ïåðåäà-

âàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ 

ïåðåìîæ-
öåì àóêö³-
îíó, àëå íå 
á³ëüøå í³æ 
2 ðîêè 364 

äí³ 

51,29 2236,20 894480

11 1 -3 ïî-
âåðõ 

 âóë. ². 
Ïóëþÿ, 5 

ë³ò. À
19,30 8 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 122,62 2366,67 355000

12 1 -3 ïî-
âåðõ 

 ïðîñï. 
Ë³ñîâèé, 
25 ë³ò. À

418,0 3

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî 

ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè 

âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 32,93 13780,62 5512250

13 1 ïîâåðõ 
âóë. Áóäè-
ùàíñüêà, 

7 ë³ò. À
25,0 3 Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 40,61 1015,22 406090

14

ÊÏ ÌÀ «Êè¿â» (Æóëÿ-
íè) (03036, ì. Êè¿â, 

ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 79 339-23-49)

1 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêèé, 
96 ë³ò.Æ 

27,0 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 51,87 1400,50 280100

15

Ãðóïà ³íâåíòàðíèõ îá’ºêò³â Ñòàíîì íà 31.03.2018

1 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêèé, 
96 ë³ò.Æ

67,0 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

2 ðîêè 364 
äí³

81,39 5453,0 1090600

1 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêèé, 

96 ë³ò.Å

232,5 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 43,68 10155,5 2031100

í/áóä³âëÿ

ïðîñï. 
Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêèé, 

96 ë³ò.Â

118,7 13 ²íøå (çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó 
àâòîòðàíñïîðòó)

75,72 8988,42 829700

Âñüîãî 200,79 24596,92 3951400,00

16

ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» 
(01033, ì. Êè¿â, 
ïë. ². Ôðàíêà, 5 

207-61-56)

1 ïîâåðõ âóë. Òèìî-
øåíêà, 18 348,34 8

 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó (öåíòð îá-
ñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â ç ïèòàíü 

ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ 
åíåðã³¿) 

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 134,94 47004,67 7050700

17 1 ïîâåðõ
âóë. Æè-
ëÿíñüêà, 

83/53 
590,97 8

 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó (öåíòð îá-
ñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â ç ïèòàíü 

ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ 
åíåðã³¿) 

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 194,08 114695,33 17204300

18 1 ïîâåðõ

âóë. 
Áîðèñ-

ï³ëüñüêà, 
6-à 

257,61 8

 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó (öåíòð îá-
ñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â ç ïèòàíü 

ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ 
åíåðã³¿) 

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 107,34 27652,67 4147900

19

Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 5 
(âóë. Â³äïî÷èíêó, 11 

(450-84-55)

×àñòèíà 
äàõó

âóë. 
Â³äïî÷èí-

êó,11
9,00 60

Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîð³â 
òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü 
ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëü-
íîãî) çâ’ÿçêó, îïåðàòîð³â òà 

ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é. 
ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç äîñòóïó 

äî ²íòåðíåòó

Ñòàíîì íà 30.07.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 2013,89 18125,00 362500

20

Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 
¹ 1 Õàðê³âñüêå 

øîñå, 121, 
(òåë. 564-65-34)

ï³äâàë

Õàð-
ê³âñüêå 
øîñå, 
121, 

êîðïóñ 2

45,40 11

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³º íà 
îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ 
³ ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó 

ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè 
â ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 

çàêëàäàõ

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 128,78 5846,50 637800

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 

âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, 

òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96. 
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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
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РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА 
затверджено робочий проект кап-
ремонту просп. Степана Бандери 
від транспортної розв’язки Пів-
нічний міст до вул. Олени Теліги. 
Зокрема заплановано покращити 
асфальтобетонне покриття, об-
лаштувати тротуари та поліпши-
ти освітлення. Оновлення цієї 
магістралі безперервного руху 
із швидкістю 100 км/год. розра-
хований на 15 місяців. Техніко-
економічні показники відповідних 
робіт затверджено з урахуван-
ням експертного звіту, виданого 
ДП «Спеціальна державна екс-
пертна організація – Центральна 
служба Української державної 
будівельної експертизи». 

Замовником проектно-ко-
шторисної документації і бу-
дівництва вказаного об’єкта 
визначено КК «Київавтодор», 
яка зобов’язана передбачити 

надання підрядною будівель-
ною організацією гарантії якості 
робіт і встановити гарантійний 
строк експлуатації об’єкта не 
менше, ніж десять років. А також 
безумовне повернення коштів у 
разі виявлення контролюючими 

органами завищення обсягів та 
вартості виконання заходів. 

Цьогоріч буде виконано лише 
проектні роботи. На це загалом 
передбачено близько 6 млн грн. 
Загальна кошторисна вартість 
ремонту становить 629 млн грн 

У КИЄВІ відбулась впливова міжнародна конфе-
ренція на тему державно-приватного партнерства 
«Інфраструктурні проекти ДПП у Східній Європі, 
на Кавказі та в Центральній Азії». Київ представив 
проект «Впровадження системи фіксації порушень 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в 
автоматичному режимі». 

«Необхідність реалізації цього проекту обумовлена 
великою кількістю ДТП у столиці та постраждалих 

від них. Зокрема у 2016 році їх рівень склав 27,7% 
від загальної кількості в Україні. Тож це вимагає 
заходів із підвищення безпеки дорожнього руху», – 
зазначила директор Департаменту економіки та 
інвестицій Наталія Мельник. 

За її словами, ініціатором проекту виступає ТОВ 
«Безпечні дороги України» у партнерстві з Акаде-
мією публічно-приватного партнерства. Реалізація 
відповідних пропозицій сприятиме виконанню 
Україною рекомендацій Резолюції ООН «Підви-
щення безпеки дорожнього руху у всьому світі» та 
Глобального плану десятиліття дій з забезпечення 
безпеки дорожнього руху на 2011 – 2020 роки. Крім 
того, проект відповідає Стратегії підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 
року та концепції «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020» 

УПРАВЛІННЯ екології та при-
родних ресурсів КМДА нагадує, 
що спалювання листя є надзви-
чайно шкідливим для здоров’я 
людей та екологічного стану міста 
і є прямим порушенням низки 
норм чинного законодавства, 
що тягнуть за собою накладен-
ня адмінштрафів від двадцяти 
(340 грн) до вісімдесяти (1360 грн) 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадо-
вих осіб, громадян – суб’єктів 
підприємницької діяльності – 
від п’ятдесяти (850 грн) до ста 
(1700 грн) неоподатковуваних 
мінімумів доходів. 

«При згорянні однієї тонни 
рослинних залишків у повітря 
вивільняється біля 9 кг мікро-

частинок диму. Разом з ним у 
повітря вивільняються пестициди 
та радіонукліди, накопичені рос-
линами упродовж року. Нерідко 
разом з листям горить сміття, 
що спричиняє ще потужніше за-
бруднення атмосферного повітря. 
Спалювання листя у Києві забо-
ронено Правилами благоустрою 
міста. Тому ми закликаємо киян 
та відповідні служби запобіга-
ти цьому не лише в парках та 
скверах, а й на прибудинкових 
територіях, адже у тліючому без 
доступу кисню листі виділяється 
бензопірен, що може викликати у 
людини ракові захворювання», – 
зазначив начальник Управління 
екології та природних ресурсів 
Андрій Мальований 

ІЗ 24 ВЕРЕСНЯ до 5 жовтня (у робочі дні) з 07.45 до 
10.25 станція метрополітену «Політехнічний інсти-
тут» закриватиметься на вхід у зв’язку з ремонтом 
ескалатора. Як повідомляє КП «Київпастранс», у 
цей час пасажири мають можливість користуватися 
маршрутами наземного громадського транспорту, 
а саме: 
  автобусами маршруту № 31 «станція метро 

«Політехнічний інститут» – вул. Татарська»; 
  автобусами маршруту № 118 «станція метро 

«Політехнічний інститут» – станція метро «Черні-
гівська»; 
  тролейбусами маршруту № 5 «вул. Білицька – 

станція метро «Площа Льва Толстого»; 
  тролейбусами маршруту № 7 «вул. Чорнобиль-

ська – станція метро «Площа Льва Толстого»; 
  Борщагівською лінією швидкісного трамвая. 
Детальніше ознайомитись із розкладом роботи 

маршрутів громадського транспорту можна на сайті 

КП «Київпастранс» (https://kpt.kiev.ua/) у розділі 
«Пасажирам – Маршрути та Розклад руху» та «Па-
сажирам – Транспорт онлайн» 

ІЗ 30 ВЕРЕСНЯ до 5 жовтня у 
Києві відбудеться 56-й конгрес 
Всесвітньої боксерської ради 
(WBC). Очікується, що конгрес 
відвідають понад 700 учасників 
з 160 країн світу. Серед гостей – 
чинні чемпіони світу, легендарні 
зірки світового боксу, президенти 
федерацій країн-членів WBC, 
судді, спортивні менеджери 
та функціонери. Свою участь у 
конгресі підтвердили легенди 
боксу Леннокс Льюїс, Евандер 

Холіфілд, Ерік Моралес, а також 
Олександр Усик та його потен-
ційний суперник – британець 
Тоні Беллью. Ініціатором про-
ведення конгресу, який в Україні 
відбудеться вперше, став вічний 
чемпіон WBC, Київський міський 
голова Віталій Кличко. 

Отримати додаткову інфор-
мацію можна за телефоном 
050-342-92-23 або за електро-
нною адресою: maksym.rozenko@
klitschkoexpo.com 

ІЗ 10-ГО ЧИСЛА і до останнього дня 
місяця включно споживачі можуть 
надавати показання квартирних при-
ладів обліку води. Для відображення 
фактичного споживання послуг водо-
постачання та водовідведення спожи-
вачам потрібно надавати показання 
лічильників з 10 числа до останнього 
дня поточного місяця. Миттєво передати показання лічильників 
гарячого водопостачання можна, скориставшись онлайн-сервісами: 
  КЦ «Центр комунального сервісу» (https://cks.com.ua/cabinet/

objects/); 
  КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (https://

www.gioc.kiev.ua/cabinet/objects/); 
  КП «Київтеплоенерго» (https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/

send_counters/guest_send_current_new). 
  Передати показання лічильників холодного водопостачання 

можна: http://kvk.meters.com.ua:7480. 
Також показання лічильників можна швидко передавати у Сер-

вісних центрах (графіки та адреси прийому - https://cks.com.ua/
service-centers/) та під час оплати у банківських або фінустановах. 
Звертаємо увагу, що при наданні показань через графу у рахунку-
повідомлення «Для нарахувань на наступний місяць», передавати 
додатково будь-яким іншим способом не потрібно 

Проспект Степана Бандери відремонтують

Столиця представила 
проект з підвищення 
безпеки дорожнього 
руху

За спалювання сміття і листя 
штрафуватимутьНа час ремонту ескалатора на станції метро 

«Політехнічний інститут» можна скористатися 
наземним громадським транспортом

У Києві відбудеться 
56-й конгрес Всесвітньої 
боксерської ради (WBC)

У Центрі комсервісу нагадують 
щодо передачі показань 
приладів обліку води
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