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Про проведення 16.04.2015 пленарного засідання III сесії Київської міської ради VII скликання

Розпорядження № 177 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рі!

шенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805:

1.�Провести�16�
вітня�2015�ро
��о�10-00��одині�пленарне�засідання�III�сесії�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�VII�с
ли
ання���сесійній�залі�Київсь
ої�місь
ої�ради�(м.�Київ,�в�лиця�Хрещати
,�36,�4-й�поверх).

2.�Се
ретаріат��Київсь
ої�місь
ої�ради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов
и�та�проведення�пленарно�о�засідання�III�сесії�Київсь
ої�місь
ої�ради�VII

с
ли
ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое
том�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�«Про�порядо
�денний

пленарно�о�засідання�III�сесії�Київради�VII�с
ли
ання�16.04.2015»,�сформованим�Президією�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради,�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди,��олів�деп�татсь
их�фра
цій�Київсь
ої�місь
ої�ради,�
ерівни
ів�стр�
т�рних�підрозділів�ви
о-

навчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�працівни
ів

се
ретаріат��Київсь
ої�місь
ої�ради���встановленом��поряд
�.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання одноразової адресної соціальної 
матеріальної допомоги окремим категоріям 

соціально незахищених верств населення міста Києва 
з нагоди святкування Великодня у 2015 році

Розпорядження № 297 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь!

кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу!
стріч киянам» на 2011!2015 роки» (в редакції рішення Київської міської ради від 04 березня 2015 року
№ 165/1030), з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди
святкування Великодня у 2015 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо���о
ремим�
ате�оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення�міста

Києва�з�на�оди�свят
�вання�Вели
одня���2015

році,�а�саме:

��розмірі�350��рн:

сім’ям�осіб�з�числа�жителів�міста�Києва,

смерть�я
их�пов’язана�з��частю���масових�а
-

ціях��ромадсь
о�о�протест�,�що�відб�лися��

період�з�21�листопада�2013�ро
��до�21�люто-

�о�2014�ро
��(Небесна�сотня);

особам�з�числа�жителів�міста�Києва,�я
і�от-

римали�тяж
і�тілесні��ш
одження�під�час��час-

ті���масових�а
ціях��ромадсь
о�о�протест�,�що

відб�лися���період�з�21�листопада�2013�ро
��до

21�люто�о�2014�ро
�;

особам�з�числа�жителів�міста�Києва,��час-

ни
ам�антитерористичної�операції;

сім’ям�
иян,�я
і�за�ин�ли�під�час�проведен-

ня�антитерористичної�операції.

��розмірі�250��рн:

одерж�вачам�пенсійної�виплати���зв’яз
��з

втратою��од�вальни
а�на�дітей-сиріт,�в�я
их

померли�або�за�ин�ли�обоє�бать
ів.

��розмірі�150��рн:

інвалідам�1��р�пи,�розмір�пенсійної�виплати

я
их�не�перевищ�є�розмір��двох�прожит
ових

мінім�мів�для�осіб,�я
і�втратили�працездат-

ність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�інвалідам�з�дитинства�та�дітям-інвалідам

відповідно�до�За
он��У
раїни�«Про�державн�

соціальн��допомо���інвалідам�з�дитинства�та

дітям-інвалідам»;

одерж�вачам�соціальної�пенсії�інвалідам�з

дитинства�та�дітям-інвалідам�відповідно�до�За-


он��У
раїни�«Про�пенсійне�забезпечення»;

Праведни
ам�Бабино�о�яр�;

жертвам�політичних�репресій�та�членам�їх

сімей,�я
і�отрим�ють�підвищення�пенсій�відпо-

відно�до�п�н
т��«�»�статті�77�За
он��У
раїни

«Про�пенсійне�забезпечення»;

�часни
ам�народно�о�ополчення,�стат�с�я
им

встановлено�відповідно�до�За
он��У
раїни�«Про

стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�соціально�о

захист�».

��розмірі�100��рн:

непрацюючим�пенсіонерам,�розмір�пенсій-

ної�виплати�я
их�не�перевищ�є�розмір��двох

прожит
ових�мінім�мів�для�осіб,�я
і�втратили�пра-

цездатність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�відповідно�до�За
он��У
раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо���особам,�я
і�не�мають

права�на�пенсію�та�інвалідам»;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�відповідно�до�За
он��У
раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо���малозабезпеченим�сім’-

ям»;

одерж�вачам�
омпенсації�за�надання�соці-

альних�посл���відповідно�до�постанови�Кабі-

нет��Міністрів�У
раїни�від�29�
вітня�2004�ро
�

№ 558�«Про�затвердження�Поряд
��призна-

чення�та�виплати�
омпенсації�фізичним�осо-

бам,�я
і�надають�соціальні�посл��и»;

одерж�вачам�
омпенсаційної�виплати�по�до-

�ляд��за�інвалідом�І��р�пи�або�престарілим,

я
ий�дося��80-річно�о�ві
�,�відповідно�до�по-

станови�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�26�лип-

ня�1996�ро
��№ 832�«Про�підвищення�розмі-

рів�державної�допомо�и�о
ремим�
ате�оріям

�ромадян».

2.�Департамент��соціальної�політи
и�ви
о-

навчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити�за�рах�но
�
оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі
�на

ви
онання�місь
ої�цільової�про�рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч�
иянам»�на�2011-2015�ро
и»,�за-

твердженої�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�17�люто�о�2011�ро
��№ 19/5406�(в�реда
-

ції�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�бе-

резня�2015�ро
��№ 165/1030),�надання�одно-

разової�адресної�соціальної�матеріальної�до-

помо�и�на�за�альн��с�м��
оштів�43655,74�тис.

�рн�о
ремим�
ате�оріям�соціально�незахище-

них�верств�населення�міста�Києва,�зазначе-

ним���п�н
тах�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Виплат��одноразової�адресної�соціаль-

ної�матеріальної�допомо�и�о
ремим�
ате�орі-

ям�соціально�незахищених�верств�населення�міс-

та�Києва�з�на�оди�свят
�вання�Вели
одня��

2015�році�проводити:

особам,�я
і�переб�вають�на�облі
��в�ор�а-

нах�праці�та�соціально�о�захист��населення�та

Пенсійно�о�фонд��У
раїни,�відповідно�до�Поряд-


��виплати�пенсій�та��рошової�допомо�и�за�з�о-

дою�пенсіонерів�та�одерж�вачів�допомо�и�че-

рез�їх�поточні�рах�н
и���бан
ах,�затверджено-

�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від

30�серпня�1999�ро
��№ 1596,�та�Інстр�
ції�про

виплат��та�достав
��пенсій,�соціальних�допо-

мо��національним�оператором�поштово�о�зв’яз-


�,�затвердженої�на
азом�Міністерства�транс-

порт��та�зв’яз
��У
раїни,�Міністерства�праці�та

соціальної�політи
и�У
раїни�28�
вітня�2009�ро-


��№ 464/156,�постановою�правління�Пенсій-

но�о�фонд��У
раїни�від�28�
вітня�2009�ро
�

№ 14-1,�зареєстрованої�в�Міністерстві�юсти-

ції�У
раїни�2�липня�2009�ро
��№ 592/16608;

особам,�я
і�переб�вають�на�облі
��в�Голов-

ном���правлінні�Пенсійно�о�фонд��У
раїни�в�

м.�Києві,�пенсія�я
им�призначена�відповідно

до�За
он��У
раїни�«Про�пенсійне�забезпечен-

ня�осіб,�звільнених�з�війсь
ової�сл�жби,�та�де-

я
их�інших�осіб»�з�ідно�зі�спис
ами,�наданими

Головним��правлінням�Пенсійно�о�фонд��У
ра-

їни�в�м.�Києві.

При�цьом��держателям�
арт
и�
иянина�ви-

плата�допомо�и�проводиться�шляхом�зарах�-

вання�
оштів�на�
арт
овий�рах�но
�в�рам
ах

впровадження�прое
т��системи�«Карт
а�
ияни-

на».

3.�Під�час�надання�допомо�и�врахов�вати,

що�розмір�пенсійної�виплати�в
лючає:�розмір

основної�пенсії,�пенсію�за�особливі�засл��и�пе-

ред�У
раїною,�а�та
ож�інші�надбав
и,�доплати,

в�том��числі�доплати�інде
сації,�та�підвищен-

ня�з�ідно�із�за
онодавством�У
раїни.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріальна

допомо�а,�я
а�не�б�ла�своєчасно�виплачена

�ромадянин��через�незалежні�від�ньо�о�при-

чини,���разі�смерті�цих��ромадян�виплач�єть-

ся�членам�сім’ї�померло�о���поряд
�,�перед-

баченом��для�виплати�пенсій���зв’яз
��зі�смер-

тю�пенсіонера.

Врах�вати�те,�що�особам,�я
і�одночасно�на-

лежать�до�де
іль
ох�
ате�орій,�надається�одна

виплата���більшом��розмірі.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріальна

допомо�а�не�виплач�ється�особам,�я
і�пере-

б�вають�на�повном��державном���триманні.

4.�Департамент��с�спільних�
ом�ні
ацій�ви-


онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�за-

безпечити�оприлюднення�цьо�о�розпоряджен-

ня�в�засобах�масової�інформації.

5.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по
ласти�на�заст�пни
а��олови�Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Рад�ць-


о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Про завершення опалювального сезону в місті Києві
Розпорядження № 319 від 7 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил підготовки та проведен!
ня опалювального сезону в місті Києві, затверджених розпорядженням Представника Президента України
від 07 жовтня 1992 року № 1187, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Завершити�опалювальний�сезон�житло-

во�о�фонд��та�об’є
тів�соціальної�інфрастр�
-

т�ри�міста�Києва�з�08�
вітня�2015�ро
�.

2.�Від
лючення�систем�опалення���ш
олах,�лі-


�вальних�за
ладах�та�дитячих�за
ладах�про-

водити�за�їх�письмовими�заяв
ами.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по
ласти�на�заст�пни
ів��олови�Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз
ів.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09�
вітня�2015�ро
��за�№ 52/1163

Про затвердження Порядку розміщення засобів 
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів
сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

Розпорядження № 300 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України

«Про столицю України — місто!герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», врахову!
ючи Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку спо!
живчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Єдині
правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ни!
ми та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, наказ Мі!
ністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про затверджен!
ня Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23
липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять»,
Правила благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051, рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Поряд!
ку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соці!
ально!культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
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дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціо!
нарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради», пункт 4 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року
№ 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про за!
твердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельно!
го, побутового, соціально!культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та вне!
сення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради», з метою вре!
гулювання питань провадження підприємницької діяльності шляхом використання засобів пересувної дріб!
нороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, а також упо!
рядкування розміщення таких засобів і об’єктів торгівлі на території міста Києва, в межах функцій органу міс!
цевого самоврядування:

1.�Затвердити�Порядо
�розміщення�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�в�місті�Києві,�що�додається.

2.�Затвердити�Зон�вання�розміщення�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�в�місті�Києві,�що�додає-

ться.

3.�Установити,�що�розміщення�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�на�території�міста�Києва�здій-

снюється�відповідно�до�схеми�розміщення�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів�се-

зонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі

на�території�міста�Києва,�розроблених�з��рах�-

ванням�Зон�вання�розміщення�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі

та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�в�місті�Києві�та�затверджених�роз-

порядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації).

4.�Установити,�що�право�на�розміщення�за-

собів�перес�вної�дрібнорозрібної�тор�івельної

мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�виборюється�на�тор�ах.

5.�С�б’є
ти��осподарювання,�визначені�пере-

можцями�тор�ів,�здійснюють�розміщення�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі�на�території�міста�Ки-

єва�після��
ладення�до�овор��щодо�розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�відповідно�до

Поряд
��розміщення�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�в�місті�Києві,�затверджено�о�п�н
том�1�цьо-

�о�розпорядження,�та�до�овор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відпо-

відно�до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24

люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�«Про�затверджен-

ня�Поряд
��визначення�обся�ів�пайової��часті

(внес
�)�власни
ів�тимчасових�спор�д�тор�о-

вельно�о,�поб�тово�о,�соціально-
�льт�рно�о

чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць
ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�власни
ів

(
орист�вачів)�майданчи
ів�для�харч�вання�бі-

ля�стаціонарних�за
ладів�ресторанно�о��оспо-

дарства�в��триманні�об’є
тів�бла�о�строю�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея
их�рішень

Київсь
ої�місь
ої�ради»�та�п�н
т��4�рішення�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
�

№ 62/62�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
�

№ 56/5443�«Про�затвердження�Поряд
��визна-

чення�обся�ів�пайової��часті�(внес
�)�власни
ів

тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово-

�о,�соціально-
�льт�рно�о�чи�іншо�о�призна-

чення�для�здійснення�підприємниць
ої�діяль-

ності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�в��триманні�об’є
тів�бла�о-

�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея
их

рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради»�та�дея
их�рі-

шень�Київсь
ої�місь
ої�ради».

6.�Визначити�
ом�нальне�підприємство�«Місь-


ий�ма�азин»�ви
онавчо�о�ор�ан��Київради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�(далі —

КП�«Місь
ий�ма�азин»)�замовни
ом�робіт�з�об-

лашт�вання�та��тримання�місць�для�розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�на�території

міста�Києва,�ор�анізатором�тор�ів�на�право

розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та��пов-

новажити��
ладати�за�рез�льтатами�зазначе-

них�тор�ів�до�овори�із�с�б’є
тами��осподарю-

вання�щодо�розміщення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об-

’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі.

7.�КП�«Місь
ий�ма�азин»:

7.1.�Забезпечити�облашт�вання�та��триман-

ня�місць�для�розміщення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
-

тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�на�території�міста�Києва.

7.2.�Забезпечити���встановленом��поряд
��ор-

�анізацію�розміщення�та�ф�н
ціон�вання�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва.

7.3.�Ор�аніз�вати�встановлення��рн,�
онтей-

нерів�для�збор��поб�тових�відходів,�своєчас-

не�вивезення�сміття�та�прибирання�території

��місцях�розміщення�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�на�території�міста�Києва�за�рах�но
�
оштів,

отриманих�від�сплати�за�до�оворами�щодо�роз-

міщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі.

7.4.�У�разі�виявлення�пор�шень�с�б’є
тами��ос-

подарювання�вимо��за
онодавства�У
раїни,�що

ре�ламент�є�тор�овельн��діяльність,�санітарні

норми�та�правила�бла�о�строю,�вимо��цьо�о

розпорядження�під�час�ф�н
ціон�вання�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�на�території�міста�Києва,�вжи-

вати�відповідних�заходів�та�надавати�відповід-

н��інформацію�до�Департамент��місь
о�о�бла-

�о�строю�та�збереження�природно�о�середо-

вища�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�Головно�о��правління�МВС�У
раїни�в�

м.�Києві,�Головно�о��правління�Держсанепідс-

л�жби���м.�Києві�для�вжиття�відповідних�захо-

дів�реа��вання.

8.�Департамент��промисловості�та�розвит-


��підприємництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації)�здійснювати�
онтроль�за�діяльніс-

тю�КП�«Місь
ий�ма�азин»�відповідно�до�вимо�

цьо�о�розпорядження.

9.�Департамент��місь
о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви
онав-

чо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації),�
ом�нально-

м��підприємств��«Київбла�о�стрій»,�стр�
т�р-

ним�підрозділам�
онтролю�за�бла�о�строєм

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�в�межах�наданих�повноважень,�вживати

відповідних�заходівза�дотриманням�с�б’є
та-

ми��осподарювання�вимо��цьо�о�розпоряджен-

ня,�правил�бла�о�строю�та,�зо
рема�розміщен-

ням�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�на�території

міста�Києва�відповідно�до�схеми�розміщення

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�на�території�міста�Києва,�затверджених�роз-

порядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації).

10.�Ре
оменд�вати�Головном���правлінню

МВС�У
раїни�в�м.�Києві�забезпечити�недоп�-

щення�ф�н
ціон�вання�засобів�та�об’є
тів�не-

сан
ціонованої�тор�івлі,�що�розміщ�ються�з�по-

р�шеннями�вимо��цьо�о�розпорядження.

11.�Ре
оменд�вати�ПАТ�«Київенер�о»�здій-

снювати�під
лючення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об-

’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�до�еле
тромереж�за�спрощеною

(тимчасовою)�схемою���встановленом��по-

ряд
��в�місцях,�де�це�необхідно,�за�звернен-

нями�с�б’є
тів��осподарювання,�я
і�отрима-

ли�на�розміщення�та
их�засобів/об’є
тів�до-


�менти,�зазначені�в�п�н
ті�5�цьо�о�розпо-

рядження.

12.�С�б’є
там��осподарювання,�я
і�б�д�ть

провадити�підприємниць
��діяльність�відпо-

відно�до�цьо�о�розпорядження,�дотрим�вати-

ся�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро
��№ 1051/1051,�правил�тор-

�овельної�діяльності,�санітарних�норм�та�ви-

мо��цьо�о�розпорядження.

13.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з

дня�йо�о�оприлюднення.

14.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по
ласти�на�заст�пни
а��олови�Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

1.�За�альні�положення

1.1.�Порядо
�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та

об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в�місті�Києві�(далі —�Порядо
)

визначає�процед�р��під�отов
и�та�проведення�тор�ів�на�право�розміщення�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі,�особливості��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�під�час�проведення�тимчасових�ярмар
ових,�за�альномісь
их�або�державних�за-

ходів,�а�та
ож�біля�стаціонарних�за
ладів�тор�івлі,�відповідальність�за�пор�шення�вимо�

за
онодавства�та�цьо�о�Поряд
�.

1.2.�У�цьом��Поряд
��терміни�вживаються�в�та
ом��значенні:

засоби�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі —�автома�азини,�авто
афе,

авто
ав’ярні,�авторозвоз
и,�автоцистерни,�лав
и-автопричепи,�віз
и,�спеціальне�техно-

ло�ічне�обладнання�(низь
отемперат�рні�лот
и-прилав
и)�тощо;

об’є
ти�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі —�намети,�палат
и,�лот
и,�р�н-

д�
и,�в�я
их�здійснюється�сезонний�(з�01�
вітня�до�15�жовтня�
алендарно�о�ро
�)�продаж

безал
о�ольних�напоїв�(
рім�пива),�морозива,�продовольчих�товарів����ерметичній��па-


овці�промислово�о�виробництва,�плодоовочевої�прод�
ції,�фр�
тів,�
істоч
ових�плодів,�баш-

танних�
�льт�р,�мед�,�дитячих�та�
арнавальних�і�рашо
,�повітряних�
�льо
,�с�венірної�про-

д�
ції�(в�том��числі�с�венірної�прод�
ції�національної�темати
и);

тор�и —�від
риті�тор�и,�предметом�я
их�є�право�на�розміщення�засоб��перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�відповідно�до�схеми�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на

території�міста�Києва,�затверджених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�та�переможцем�я
их�визнається�осо-

ба,�я
а�запропон�вала�найвищ��цін��за�та
е�право;


ро
�тор�ів —�мінімальна�надбав
а,�на�я
��в�ході�тор�ів�здійснюється�підвищення�стар-

тової�та�
ожної�наст�пної�ціни,�але�не�менш�я
�на�10�відсот
ів�вища�за�попередню�цін�.

1.3.�Під�час�здійснення�роздрібної�тор�івлі�через�засоби�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�та�об’є
ти�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�с�б’є
ти��ос-

подарювання�повинні�дотрим�ватися�вимо��за
онів�У
раїни�«Про�захист�прав�спожива-

чів»,�«Про�споживч��
ооперацію»,�«Про�забезпечення�санітарно�о�та�епідемічно�о�бла�о-

пол�ччя�населення»,�«Про�безпечність�та�я
ість�харчових�прод�
тів»,�«Про�застос�вання

реєстраторів�розрах�н
ових�операцій���сфері�тор�івлі,��ромадсь
о�о�харч�вання�та�по-

сл��»,�«Про�бла�о�стрій�населених�п�н
тів»,�Поряд
��провадження�тор�овельної�діяльно-

сті�та�правил�тор�овельно�о�обсл��ов�вання�на�рин
��споживчих�товарів,�затверджених�по-

становою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�15�червня�2006�ро
��№ 833,�Єдиних�правил�ре-

монт��і��тримання�автомобільних�дорі�,�в�лиць,�залізничних�переїздів,�правил�
орист�-

вання�ними�та�охорони,�затверджених�постановою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�30�бе-

резня�1994�ро
��№ 198,�Правил�дорожньо�о�р�х�,�затверджених�постановою�Кабінет��Мі-

ністрів�У
раїни�від�10�жовтня�2001�ро
��№ 1306,�Правил�роботи�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі,�затверджених�на
азом�Міністерства�зовнішніх�е
ономічних�зв’яз
ів�і�тор-

�івлі�У
раїни�від�08�липня�1996�ро
��№ 369,�зареєстрованим�в�Міністерстві�юстиції�У
ра-

їни�23�липня�1996�ро
��за�№ 372/1397,�інших�нормативно-правових�а
тів,�я
і�ре��люють

тор�овельн��діяльність,�ДБН�В.2.3-7-2010�«Спор�ди�транспорт�.�Метрополітени»,�а�та
ож

цьо�о�Поряд
�.

2.�Процед�ра�під�отов
и�тор�ів

2.1.�Після�затвердження�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�схеми�розміщення�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва�проводяться�тор�и�на�право�розміщення�та-


их�засобів�і�об’є
тів�в�місцях,�визначених�затвердженими�схемами.

2.2.�Ор�анізатором�тор�ів�вист�пає�
ом�нальне�підприємство�«Місь
ий�ма�азин»�ви
о-

навчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�(далі —�КП�«Місь
ий

ма�азин»).

2.3.�Для�проведення�процед�ри�тор�ів�КП�«Місь
ий�ма�азин»��
ладає���встановленом�

поряд
��до�овори�про�надання�посл���з�товарними�біржами,�я
і�здійснюють�свою�діяль-

ність�відповідно�до�вимо��За
он��У
раїни�«Про�товарн��бірж�»,�стат�т��біржі,�правил�бір-

жової�тор�івлі,�а�та
ож�мають�досвід,�
валіфі
ованих�спеціалістів�і�рес�рси�для�проведен-

ня�процед�ри�тор�ів.

2.4.�Для�розроб
и�та�затвердження�до
�ментації�тор�ів,�визначення�почат
ової�ціни

предмет��тор�ів,�с�ми��арантійно�о�внес
��за��часть�в�тор�ах,�встановлення�час��почат-


�,�місця�та�поряд
��проведення�тор�ів,�форми�та�стро
ів�подачі�заяв�на��часть�в�тор�ах,

поряд
��внесення�та�повернення��арантійно�о�внес
�,�«
ро
��тор�ів»�КП�«Місь
ий�ма�азин»

створює���встановленом��поряд
��з�числа�працівни
ів�
омісію�(далі —�Комісія).

2.5.�Комісія�приймає�рішення�простою�більшістю��олосів�прис�тніх�на�засіданні�членів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

02.04.2015��№�300

Зареєстровано�в�Головном�

територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві

09�
вітня�2015�ро
�

за�№ 52/1163

Порядок
розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 
та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві 
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Комісії�та�оформлює�їх���ви�ляді�прото
олів,�я
і�підпис�ють��сі�члени�Комісії.

2.6.�Почат
ов��цін��предмета�тор�ів�визначає�Комісія.

Почат
ова�ціна�предмет��тор�ів�(лота)�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�в
лючає�вартість�посл���КП�«Місь
ий�ма�азин»�з�облашт�ван-

ня�та��тримання�місця�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі.

Почат
ова�ціна�предмет��тор�ів�(лота)�щодо�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�в
лючає�в�себе�вартість�посл���КП�«Місь
ий�ма�азин»�з�облаш-

т�вання�та��тримання�місця�розміщення�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,�а�та
ож�я
що�КП�«Місь
ий�ма�азин»�є�власни
ом�об’є
тів�сезонної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі,—�обся��
оштів,�необхідний�для�сплати�за�до�овором�щодо�пайо-

вої��часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відповідно�до�вимо��рішення�Київсь
ої�місь
ої

ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�«Про�затвердження�Поряд
��визначення�обся�ів

пайової��часті�(внес
�)�власни
ів�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціаль-

но-
�льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць
ої�діяльності,�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�власни
ів�(
орист�вачів)�майданчи-


ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за
ладів�ресторанно�о��осподарства�в��триманні

об’є
тів�бла�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея
их�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради»

(далі —�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443)�та�п�н
т��4�рі-

шення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
��№ 62/62�«Про�внесення�змін�до�рі-

шення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�«Про�затвердження�По-

ряд
��визначення�обся�ів�пайової��часті�(внес
�)�власни
ів�тимчасових�спор�д�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-
�льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ниць
ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в��триманні

об’є
тів�бла�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея
их�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради»

та�дея
их�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради»�(далі —�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�ве-

ресня�2014�ро
��№ 62/62).

2.7.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�не�менш�ніж�за�10�(десять)�
алендарних�днів�до�дня�прове-

дення�тор�ів�оприлюднює�на�офіційном��інтернет-порталі�Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації�(http://kievcity.�gov.�ua)�повідомлення�про�проведення�тор�ів�та�до
�ментацію�тор-

�ів.

2.8.�Повідомлення�про�проведення�тор�ів�повинно�містити�та
��інформацію:

2.8.1.�Ре
візити�рішення�про�проведення�тор�ів.

2.8.2.�Місце,�дата�почат
�,�час�почат
��і�порядо
�проведення�тор�ів.

2.8.3.�Предмет�тор�ів,�в�том��числі�лоти,�я
і�в
лючають:

місце�(де
іль
а�місць)�розміщення�(відповідно�до�затверджених�схеми�розміщення�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів�сезон-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва)�та�розмір�площі�місця

розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�(об’є
та�сезонної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі);

вид�об’є
та�тор�івлі�(засіб�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�або�об’є
т

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі);

ф�н
ціональне�призначення;

термін�розміщення;

основні�вимо�и�до�провадження�тор�івлі�з�та
их�засобів�(об’є
тів).

2.8.4.�Почат
ова�ціна�предмет��тор�ів,�а�та
ож�стро
�та�порядо
�внесення�
інцевої�ціни

предмет��тор�ів.

2.8.5.�Кро
�тор�ів.

2.8.6.�Форма�заяви�на��часть�в�тор�ах,�порядо
�прийом�,�адреса�місця�прийом�,�дата�і

час�почат
��та�за
інчення�стро
��прийом��заяв�на��часть���тор�ах.

2.8.7.�Розмір��арантійно�о�внес
�,�порядо
�йо�о�внесення��часни
ами�тор�ів�та�повер-

нення�їм,�ре
візити�рах�н
��для�перерах�вання��арантійно�о�внес
�.

2.9.�До
�ментація�тор�ів�повинна�містити�та
��інформацію:

2.9.1.�Відомості,�зазначені�в�п�н
ті�2.8�цьо�о�Поряд
�.

2.9.2.�Архітипи�(типові�
онстр�
ції�та�зовнішній�архіте
т�рний�ви�ляд)�засобів�перес�в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�(залежно�від�місць�розміщення).

2.9.3.�Вимо�и�до�зміст�,�с
лад�,�оформлення�та�форми�заяви�на��часть���тор�ах.

2.9.4.�Порядо
,�місце,�дата�почат
��і�дата�за
інчення�стро
��подачі�заяв�на��часть���тор-

�ах.

2.9.5.�Порядо
�і�стро
�від
ли
ання�заяв�на��часть���тор�ах.

2.9.6.�Місце,�день�і�час�прийом��заяв�на��часть���тор�ах.

2.9.7.�Місце,�дата�почат
�,�час�почат
��і�порядо
�проведення�тор�ів.

2.9.8.�Стро
,�протя�ом�я
о�о�переможець�тор�ів�повинен��
ласти�до�овір�щодо�розмі-

щення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
та�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі.

2.9.9.�Основні��мови�до�овор��щодо�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі.

2.9.10.�С�б’є
т��
ладення�та�стро
,�протя�ом�я
о�о��
ладається�до�овір�щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відповідно�до�вимо��рішення�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04

вересня�2014�ро
��№ 62/62.

2.10.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�має�право�відмовитись�від�проведення�тор�ів�не�пізніше�ніж

за�5�(п’ять)�робочих�днів�до�дня�проведення�тор�ів.

Повідомлення�про�відмов��в�проведенні�тор�ів�із�зазначенням�причин�(зміна�містоб�дів-

ної�сит�ації,�державних�б�дівельних�норм,�що�потреб�є�внесення�змін�до�схем�розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва)�розміщ�ється�на�офіційном��ін-

тернет-порталі�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�(http://kievcity.�gov.�ua).

2.11.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�протя�ом�двох�робочих�днів�з�дня�розміщення�повідомлен-

ня�про�відмов��в�проведенні�тор�ів�інформ�є��часни
ів�тор�ів,�я
их�б�ло�доп�щено�до��час-

ті�в�тор�ах,�про�свою�відмов��в�проведенні�тор�ів�та�протя�ом�двадцяти�одно�о�
алендар-

но�о�дня�повертає��часни
ам�тор�ів�внесені��арантійні�внес
и.

3.�Процед�ра�проведення�тор�ів

3.1.�Для��часті�в�тор�ах�с�б’є
ти��осподарювання�(безпосередньо�
ерівни
и�юридичної

особи,�фізичні�особи —�підприємці)�або��повноважені�ними�особи�подають���встановле-

ний�в�повідомленні�про�проведення�тор�ів�стро
��паперовом��ви�ляді�до�відповідних�цен-

трів�надання�адміністративних�посл���або�в�еле
тронном��ви�ляді�через�портал�Містоб�-

дівно�о�
адастр��міста�Києва�за�адресою�www.mkk.kga.gov.ua�та
і�до
�менти:

3.1.1.�Заява�на��часть���тор�ах�за�формою,�визначеною�до
�ментацією�тор�ів,�із�зазна-

ченням�ре
візитів�рах�н
��для�повернення��арантійно�о�внес
�.

3.1.2.�До
�мент,�що�підтвердж�є�внесення��арантійно�о�внес
�.

Забороняється�вима�ати�надання�інших�до
�ментів,�
рім�зазначених���цьом��п�н
ті.

С�б’є
т��осподарювання�несе�відповідальність�за�достовірність�відомостей,�зазначе-

них���заяві�та�до
�ментах,�що�додаються�до�неї.

Усі�подані�заяви�на��часть���тор�ах�та�до
�менти,�що�додаються�до�них,�опрацьов�є�Ко-

місія.

Разом�з�до
�ментами�для��часті�в�тор�ах,�зазначеними�в�цьом��п�н
ті,�заявни
и —�влас-

ни
и�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�мож�ть�одночасно�подати�до
�менти,�необхідні�для

�
ладення�до�овор��щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відповідно�до

вимо��рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рі-

шення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
��№ 62/62.

3.2.�Прийом�до
�ментів�за
інч�ється�не�пізніше�ніж�за�три�робочих�дні�до�дня�проведен-

ня�тор�ів.

3.3.�Один�заявни
�має�право�подати�тіль
и�одн��заяв��на��часть�в�тор�ах�по�о
ремом�

лот��(засоб�,�об’є
та�тор�івлі).

3.4.�Заява�на��часть���тор�ах,�що�надійшла�пізніше�встановлено�о�стро
��для�її�прий-

няття,�повертається�заявни
�.

3.5.�Заявни
�не�доп�с
ається�до��часті�в�тор�ах�з�та
их�підстав:

3.5.1.�Неподання�необхідних�для��часті�в�тор�ах�до
�ментів,�зазначених���п�н
ті�3.1�цьо-

�о�Поряд
�.

3.5.2.�Подання�недостовірних�відомостей.

3.5.3.�Заява�і�до
�менти�до�неї�подані�заявни
ом,�я
ий�є�пов’язаною�особою�з�іншими

заявни
ами�в�тор�ах�за�одним�лотом�та/або�з�членом�Комісії.

3.5.4.�Наявність�обґр�нтованих�с
ар���ромадян�на�провадження�заявни
ом�підприєм-

ниць
ої�діяльності.

Відмова�в�доп�с
��до��часті�в�тор�ах�з�інших�підстав,�
рім�зазначених���цьом��п�н
ті,�не

доп�с
ається.

3.6.�Комісія�веде�прото
ол�опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах,�я
ий�повинен�містити

відомості�про�заявни
ів,�дати�подання�заяв,�внесені��арантійні�внес
и,�а�та
ож�відомості

про�заявни
ів,�я
і�не�б�ли�доп�щені�до��часті�в�тор�ах�із�зазначенням�відповідних�причин.

Прото
ол�опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах�підпис�ють��сі�члени�Комісії�протя�ом�трьох

робочих�днів�з�дня�за
інчення�стро
��прийом��заяв.

3.7.�Комісія�опрацьов�є�до
�менти�заявни
ів�на�відс�тність�підстав�для�відмови�в�доп�с-


��до��часті�в�тор�ах,�зазначених���п�н
ті�3.5�цьо�о�Поряд
�.

У�разі�відс�тності�підстав�для�відмови�в�доп�с
��до��часті�в�тор�ах,�зазначених�в�п�н
-

ті�3.5�цьо�о�Поряд
�,�заявни
�стає��часни
ом�тор�ів�з�момент��підписання��сіма�членами

Комісії�прото
ол��опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах.

3.8.�Заявни
и,�визначені��часни
ами�тор�ів,�та�заявни
и,�не�доп�щені�до��часті�в�тор-

�ах,�повідомляються�про�прийняте�рішення�не�пізніше�наст�пно�о�дня�після�дати�оформ-

лення�та
о�о�рішення�прото
олом�опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах�шляхом�оприлюд-

нення�КП�«Місь
ий�ма�азин»�та
о�о�прото
ол��на�офіційном��інтернет-порталі�Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації�(http://kievcity.�gov.�ua).

3.9.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�повертає�внесений��арантійний�внесо
�заявни
�,�я
о�о�не

б�ло�доп�щено�до��часті���тор�ах,�протя�ом�двадцяти�одно�о�робочо�о�дня�з�дня�оформ-

лення�прото
ол��опрацювання�заяв�на��часть�в�тор�ах.

3.10.�Заявни
�має�право�від
ли
ати�прийнят��заяв��до�дня�за
інчення�стро
��прийом�

заяв,�повідомивши�про�це�в�письмовій�формі�КП�«Місь
ий�ма�азин».

КП�«Місь
ий�ма�азин»�в�та
ом��разі�повертає�внесений��арантійний�внесо
�заявни
�

протя�ом�двадцяти�одно�о�робочо�о�дня�з�момент��реєстрації�листа�про�від
ли
ання�за-

яви.

У�разі�від
ли
ання�заяви�заявни
ом�пізніше�дня�за
інчення�стро
��прийом��заяв��аран-

тійний�внесо
�повертається�в�поряд
�,�встановленом��для��часни
ів�тор�ів.

3.11.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�передає�інформацію�щодо�заявни
ів,�визначених��часни-


ами�тор�ів,�з�необхідною�до
�ментацією�до�товарної�біржі,�з�я
ою��
ладено�до�овір�про

надання�посл��,�для�проведення�тор�ів.

У�разі�ненадходження��арантійно�о�внес
��на�рах�но
,�зазначений�в�повідомленні�про

проведення�тор�ів,�до�дня�проведення�тор�ів,�заявни
,�я
о�о�б�ло�визначено��часни
ом

тор�ів,�не�доп�с
ається�до�тор�ів.

Протя�ом�п’яти�робочих�днів�після�проведення�тор�ів�товарні�біржі�передають�оформ-

лені�належним�чином�рез�льтати�тор�ів�до�КП�«Місь
ий�ма�азин».

3.12.�Рез�льтати�тор�ів�оформлюються�прото
олами,�я
і�підпис�ють��повноважені�пра-

цівни
и�товарної�біржі,�переможці�тор�ів,�з�та
ими�відомостями:

предмет�тор�ів;

номер�лота;

переможець�тор�ів;

остаточна�ціна�тор�ів,�заявлена�переможцем�тор�ів.

3.13.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�протя�ом�двадцяти�одно�о�робочо�о�дня�з�дня�отримання

від�товарної�біржі�прото
олів�про�рез�льтати�тор�ів�повертає��арантійні�внес
и�особам,�я
і

брали��часть���тор�ах,�одна
�не�б�ли�визначені�переможцями.

Гарантійний�внесо
�не�повертається,�я
що�заявни
���разі�перемо�и�на�тор�ах�не��
лав

до�овір�з�КП�«Місь
ий�ма�азин»�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на��мо-

вах,�зазначених�в�до
�ментації�тор�ів,�та���стро
и,�визначені�п�н
том�3.18�цьо�о�Поряд-


�.

Гарантійний�внесо
,�внесений�заявни
ами,�я
их�визнано�переможцями�тор�ів,�зарахо-

в�ється�я
�частина�плати�за�до�овором�на�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі�та�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на�ра-

х�но
�КП�«Місь
ий�ма�азин».

3.14.�Тор�и�визнаються�та
ими,�що�не�відб�лися,�я
що:

3.14.1.�На��часть���тор�ах�не�подано�жодної�заяви.

3.14.2.�На�підставі�рез�льтатів�опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах�з�підстав,�зазначе-

них���п�н
ті�3.5�цьо�о�Поряд
�,�прийнято�рішення�про�відмов��в�доп�с
��до��часті�в�тор-

�ах��сіх��часни
ів,�що�подали�заяви�на��часть���тор�ах.

Тор�и�може�б�ти�визнано�та
ими,�що�не�відб�лися,�част
ово�(за�о
ремим�лотом).

3.15.�Переможець�тор�ів,�я
ий�відмовився�від�підписання�прото
ол��тор�ів�за�о
ремим

лотом,�позбавляється�права�на�подальш���часть���тор�ах�за�цим�лотом.

За��мови�наявності��часни
ів�за�цим�лотом�тор�и�відновлюються.

3.16.�Я
що�в�тор�ах�брали��часть�менше�ніж�двоє��часни
ів,�єдиний��часни
�має�пра-

во��
ласти�до�овір�щодо�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�або�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�за�запропонованою

ним�ціною,�одна
���б�дь-я
ом��разі�не�нижче�почат
ової�ціни�тор�ів.

3.17.�Протя�ом�п’яти�робочих�днів�після�отримання�від�товарної�біржі�прото
олів�про



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
10 êâ³òíÿ 2015 ð.

¹52(4648)

7

рез�льтати�тор�ів�КП�«Місь
ий�ма�азин»�оприлюднює�цю�інформацію�на�офіційном��інтер-

нет-порталі�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�(http://kievcity.�gov.�ua).

3.18.�Протя�ом�десяти�робочих�днів�після�оприлюднення�інформації�про�рез�льтати�тор�ів

переможець�тор�ів�повинен��
ласти�з�КП�«Місь
ий�ма�азин»�до�овір�щодо�розміщення�засоб�

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�або�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі.

3.19.� КП�«Місь
ий�ма�азин»�має�право�о�олосити�про�проведення�повторних�тор�ів���та
их

випад
ах:


оли�тор�и�б�ло�визнано�та
ими,�що�не�відб�лися;

б�в�підписаний�прото
ол�тор�ів,�одна
�не�б�ло��
ладено�до�овір�щодо�розміщення�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�з�єдиним��часни
ом�тор�ів;

��разі�письмової�відмови�переможця�тор�ів�від��
ладення�до�овор��щодо�розміщення�засо-

б��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�або�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�відповідно�до�вимо��до
�ментації�тор�ів;

не�
ладення�до�овор��щодо�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�або�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�з�вини�переможця�тор�ів��

стро
,�визначений�п�н
том�3.18�цьо�о�Поряд
�.

У�зазначених�в�цьом��п�н
ті�випад
ах��мови�тор�ів�мож�ть�б�ти�змінені.

3.20.�До�овір�щодо�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�мо-

же��
ладатися�на�стро
�до�п’яти�ро
ів�(о
рім�випад
ів,�передбачених��лавою�4�цьо�о�Поряд
�),

а�до�овір�щодо�розміщення�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі��
ладаєть-

ся�стро
ом�з�01�
вітня�до�15�жовтня�відповідно�о�
алендарно�о�ро
�.

3.21.�Після��
ладення�з�переможцями�тор�ів�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі��
ладаються�до�овори�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відповідно�до

вимо��рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рішення

Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
��№ 62/62.

3.22.�Спірні�питання�щодо�проведення�тор�ів�протя�ом�десяти�робочих�днів�після�оприлюд-

нення�інформації�про�рез�льтати�тор�ів�вносяться�на�роз�ляд�Комісії�з�питань�розміщення�тим-

часових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-
�льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для

здійснення�підприємниць
ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�майданчи
ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за
ладів�ресторанно�о��осподарства,��тво-

реної�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації)�від�28�листопада�2014�ро
��№ 1391,�або�в�с�довом��поряд
��відповідно�до�чин-

но�о�за
онодавства�У
раїни.

4.�Особливості��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�під�час�прове-

дення�тимчасових�ярмар
ових,�за�альномісь
их�або�державних�заходів,�а�та
ож�біля�стаціонар-

них�за
ладів�тор�івлі

4.1.�Для��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�під�час�проведення

тимчасових�ярмар
ових,�за�альномісь
их�або�державних�заходів�(на�термін�не�більше�30�
а-

лендарних�днів),�а�та
ож�щодо�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�біля�стаціонарних�за
ладів�тор�івлі�(площею�не�більше�ніж�2,5�
в.�м)�тор�и�не�прово-

дяться.

4.2.�Для��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�під�час�проведення

тимчасових�за�альномісь
их,�державних�заходів�заявни
�звертається�із�заявою�до�КП�«Місь
ий

ма�азин»,�до�я
ої�додає�письмове�по�одження�на�розміщення�засоб��(об’є
та)�тор�івлі�з�ор�а-

нізатором�та
их�заходів,�визначеним���встановленом��поряд
�.

Для��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�під�час�проведення�ярмар-


ових�заходів�заявни
�звертається�із�заявою�до�
ом�нально�о�підприємства,�підпоряд
овано-

�о�Департамент��промисловості�та�розвит
��підприємництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),—�оператора�з�облашт�вання�тор�ових�місць

на�ярмар
�.

4.3.�У�разі�відс�тності�за�важень�до�поданих�заявни
ом�до
�ментів�КП�«Місь
ий�ма�азин»�або


ом�нальне�підприємство,�підпоряд
оване�Департамент��промисловості�та�розвит
��підприєм-

ництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),—

оператор�з�облашт�вання�тор�ових�місць�на�ярмар
�,—�протя�ом�трьох�робочих�днів��
ладає

із�заявни
ом�відповідний�до�овір�на�стро
�проведення�та
их�заходів,�але�не�більше�30�
ален-

дарних�днів.

4.4.�У�зазначених�в�п�н
ті�4.2�випад
ах�с�б’є
т��осподарювання�не�сплач�є�пайов���часть�в

�триманні�об’є
та�бла�о�строю�з�ідно�з�вимо�ами�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто-

�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
��№ 62/62.

4.5.�Для�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�біля�стаціонар-

них�за
ладів�тор�івлі�власни
и�та
их�за
ладів�подають�необхідні�до
�менти�та�сплач�ють�пайо-

в���часть�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�з�ідно�з�вимо�ами�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня

2014�ро
��№ 62/62.

5.�Відповідальність�за�пор�шення�вимо��за
онодавства�та�цьо�о�Поряд
�

5.1.�За�пор�шення�вимо��за
онів�У
раїни�«Про�захист�прав�споживачів»,�«Про�споживч��
о-

операцію»,�«Про�забезпечення�санітарно�о�та�епідемічно�о�бла�опол�ччя�населення»,�«Про�без-

печність�та�я
ість�харчових�прод�
тів»,�«Про�застос�вання�реєстраторів�розрах�н
ових�опера-

цій���сфері�тор�івлі,��ромадсь
о�о�харч�вання�та�посл��»,�«Про�бла�о�стрій�населених�п�н
тів»,

Поряд
��провадження�тор�овельної�діяльності�та�правил�тор�овельно�о�обсл��ов�вання�на�рин-


��споживчих�товарів,�затверджених�постановою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�15�червня�2006

ро
��№ 833,�Правил�роботи�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�затверджених�на
азом�Мі-

ністерства�зовнішніх�е
ономічних�зв’яз
ів�і�тор�івлі�У
раїни�від�08�липня�1996�ро
��№ 369,�за-

реєстрованих�в�Міністерстві�юстиції�У
раїни�23�липня�1996�ро
��за�№ 372/1397,�інших�норма-

тивно-правових�а
тів,�я
і�ре��люють�тор�овельн��діяльність,�Правил�дорожньо�о�р�х�,�затвер-

джених�постановою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�10�жовтня�2001�ро
��№ 1306,�ДБН�В.2.3-7-

2010�«Спор�ди�транспорт�.�Метрополітени»,�а�та
ож�цьо�о�Поряд
��с�б’є
ти��осподарювання

нес�ть�відповідальність�з�ідно�з�чинним�за
онодавством�У
раїни.

5.2.�Самовільно�розміщені�(встановлені)�засоби�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�та�об’є
ти�сезонної�дрібнороздрібної�тор�івельної�мережі�підля�ають�демонтаж��(пере-

міщенню)�в�поряд
�,�визначеном��Правилами�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро
��№ 1051/1051.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Зонування
розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі
та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

02.04.2015�№300

Зареєстровано�в�Головном�

територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві

09�
вітня�2015�ро
�

за�№ 53/1164

№  Зона
розміщення

засобів
(об'єктів)
торгівлі

Формат засобів
пересувної

дрібнороздрібної
торговельної мережі

Формат об'єктів сезонної
дрібнороздрібної

торговельної  мережі

Перелік об'єктів, вулиць,  проспектів,
площ,  бульварів тощо

1. Форматна
зона 0
(нульова) 

Заборонено розміщення
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі,
окрім  засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі типу
візки, спеціальне
технологічне обладнання
площею 
до  4 кв. м в
ландшафтних парках:
парк "Володимирська
гірка";  Хрещатий парк;
парк "Міський сад";
Маріїнський парк;  парк
імені Тараса Шевченка.  

Заборонено розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі,  окрім
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу:  непродовольчих
товарів 3 типу лоток,
рундук, площею 
до  4 кв. м з продажу
сувенірної продукції
української тематики;
продовольчих товарів
(безалкогольні напої (окрім
пива), морозиво)3 типу
палатка, намет площею до 6
кв. м,  окрім об'єктів
сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу продовольчих
товарів (безалкогольні
напої (окрім пива),
морозиво)3 типу палатка,
намет площею до 9 кв. м,  в
ландшафтних парках:   парк
"Володимирська гірка";
"Хрещатий парк";  парк
"Міський сад"; 3
Маріїнський парк; 3 парк
імені Тараса Шевченка   

У межах охоронної зони архітектурно3
історичного заповідника, об'єкта
Всесвітньої спадщини UNESCO "Києво3
Печерська лавра". 
Територія навколо об'єкта Всесвітньої
спадщини UNESCO "Софія Київська"
визначена межами: вулиці
Володимирської 
від перетину з вулицею Рейтарською до
Володимирського проїзду; Софійської
площі; Володимирського проїзду; 
Михайлівської площі; 
вулиці Десятинної 
від Михайлівської площі до перетину 
з вулицею Володимирською; вулиці
Володимирської від перетину 
з вулицею Десятинною до перетину з
вулицею Великою Житомирською;
вулиці Великої Житомирської 
від перетину з вулицею
Володимирською до перетину 
з вулицею Стрілецькою;   
вулиці Стрілецької до перетину 
з провулком Георгіївським;
Георгіївського провулку; 
вулиці Рейтарської від перетину 
з Георгіївським провулком 
до вулиці Володимирської.  
Вулиці: Андріївський узвіз, 
Банкова. 
Ландшафтні парки:  
парк "Володимирська гірка"; 
Хрещатий парк;  
парк "Міський сад"; 
Маріїнський парк;  
парк Аскольдова могила; 
Печерський ландшафтний парк;
Наводницький парк;  
парк "Бабин Яр";  
парк імені Тараса Шевченка. 
Пам'ятки історії та архітектури і
прилегла до них лінія забудови та/або
лінія зелених насаджень:
Михайлівський та Володимирський
собори; 
Андріївська, Кирилівська та Десятинна
церкви; 
Церква Успіння Богородиці;
Маріїнський палац; 
Золоті та Лядські ворота; 
Національна опера України імені 
Т.Г. Шевченка;  
Костел святого Миколая; 
Фролівський жіночий монастир; 
Київська фортеця; 
Шоколадний будинок;  
Будинок з химерами. 

2. Форматна
зона 1

Дозволяється
розміщення:   
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі 3
типу візки, спеціальне
технологічне обладнання
площею до  4 кв.м.
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
типу 1 (продавець
всередині засобу),
площею до 6 кв.м
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу
непродовольчих товарів
з  функціональним
призначенням
театральна каса, площею
до  24 кв.м  Дозволяється
розміщення на території:
Львівської площі;
Контрактової площі:
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі 3
типу візки, спеціальне
технологічне обладнання
площею до  4 кв.м
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
типу 1 (продавець
всередині засобу),
площею до 24 кв.м

Дозволяється розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу:
непродовольчих товарів 3
типу лоток, рундук,
площею до 4 кв. м
продовольчих товарів 3
типу палатка, намет
площею до 9 кв.м
Дозволяється розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі на
території: Львівської площі
та Контрактової площі з
продажу:  непродовольчих
товарів 3 типу лоток,
рундук, площею до  4 кв. м
продовольчих товарів 3
типу палатка, намет,
площею до  9 кв. м 

Визначається межами: 
вулиць Верхній Вал; 
Вознесенського узвозу; 
вулиці Артема від Вознесенського
узвозу до Львівської площі; 
Львівської площі; 
Ярославового Валу до перетину 
з вулицею Миколи Лисенка; 
вулиці Миколи Лисенка; частини
вулиці Богдана Хмельницького від
перетину з вулицею Миколи Лисенка
до перетину 
з вулицею Володимирською; частини
вулиці Володимирської від перетину з
вулицею Богдана Хмельницького до
перетину 
з вулицею Льва Толстого; частини
вулиці Льва Толстого від перетину 
з вулицею Володимирською 
до перетину з вулицею Антоновича;
частини вулиці Антоновича від
перетину з вулицею Льва Толстого до
вулиці Саксаганського; 
частини вулиці Саксаганського від
перетину 
з вулицею Антоновича до вулиці
Еспланадної; вулиці Еспланадної 
від перетину з вулицею
Саксаганського 
до вулиці Басейної; 
вулиці Басейної до Бессарабської
площі; 
вулиці Шовковичної; 
частини вулиці Михайла
Грушевського 
від перетину 
з вулицею Шовковичною 
до Арсенальної площі; 
Арсенальної площі; 
вулиці Івана Мазепи до вулиці
Суворова; вулиці Суворова; 
частини вулиці Московської 
від вулиці Суворова до вулиці
Різницької; частини вулиці Різницької
від вулиці Московської 
до вулиці Лейпцизької; вулиці
Лейпцизької; лінії забудови та/або
лінії зелених насаджень до вулиці
Старонаводницької;  
бульвару Дружби народів,  
Набережного шосе;  
вулиці Набережно3Хрещатицької.
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3. Форматна
зона 2

Дозволяється
розміщення:   засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі 3
типу візки, спеціальне
технологічне
обладнання, площею до
4 кв.м;  засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
типу 1 (продавець
всередині засобу),
площею до 12 кв.м 

Дозволяється розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу: 3
непродовольчих товарів 3
типу лоток, рундук,
площею до  4 кв. м; 3
продовольчих товарів 3
типу палатка, намет
площею до  9 кв. м; 3
продовольчих товарів
(баштанні культури) 3 типу
палатка, намет площею до
18 кв.м 

Підзона 1 форматної зони 2
визначається межами: 
вулиці Набережно3Хрещатицької від
вулиці Нижній Вал до перетину з
вулицею Турівською; вулиці Турівської
до перетину з вулицею Юрківською;
вулиці Юрківської; вулиці Фрунзе від
перетину з вулицею Юрківською до
вулиці Щекавицької; частини  вулиці
Щекавицької від перетину з вулицею
Фрунзе до Ярославського провулку;
Ярославського провулку; частини
вулиці Житньоторзької до перетину з
вулицею Нижній Вал; частини вулиці
Нижній Вал до вулиці Глибочицької;
вулиці Верхній Вал. 
Підзона 2 форматної зони 2
визначається межами:  
кордоном форматної
зони 1 
(від бульвару Дружби народів),
уздовж вулиці Старонаводницької 
до Несторівського провулку;
Несторівського провулку;
Кудрявського узвозу; частини вулиці
Глибочицької від Кудрявського узвозу
до вулиці Студентської; 
частини вулиці Студентської 
від вулиці Глибочицької 
до вулиці Миколи Пимоненка; частини
вулиці Артема 
від вулиці Миколи Пимоненка 
до перетину з вулицею Полтавською;
частини вулиці Полтавської 
від перетину з вулицею Артема 
до перетину з вулицею 
Тургенєвською; 
вулиці Тургенєвської; 
частини вулиці Олеся Гончара від
перетину з вулицею 
Тургенєвською до вулиці Дмитрівської;
вулиці Дмитрівської 
від вулиці Олеся Гончара 
до вулиці Старовокзальної; 
вулиці Старовокзальної до перетину 
з вулицею Жилянською; 
частиною вулиці Жилянської 
від перетину з вулицею
Старовокзальною до перетину 
з вулицею Короленківською; 
вулиці Короленківської; 
частини вулиці Івана Федорова від
перетину з вулицею Короленківською
до вулиці Великої Васильківської; 
частини вулиці Великої Васильківської
від перетину з вулицею Івана Федорова
до бульвару Дружби народів; частини
бульвару Дружби народів від перетину
з вулицею Великою Васильківською 
до перетину з вулицею
Старонаводницькою. 
Підзона 3 форматної зони 2
визначається межами: 
частини бульвару Дружби народів 
від перетину з вулицею Бастіонною 
до перетину з Наддніпрянським шосе;
частини Наддніпрянського шосе 
від перетину з бульваром Дружби
народів до Залізничного шосе; 
частини Залізничного шосе 
від Наддніпрянського шосе 
до вулиці Тимірязєвської; вулиці
Тимірязєвської; вулиці Бастіонної до
бульвару Дружби народів. 

4. Форматна
зона 3

Усі дозволені засоби
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
(типу 1 (продавець
усередині засобу), типу 2
(продавець ззовні
засобу)), площею 
до  24 кв.м

Усі дозволені  об'єкти
сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу:  непродовольчих
товарів 3 типу лоток,
рундук, площею до  
4 кв. м;  продовольчих
товарів 3 типу палатка,
намет площею до  9 кв.м;
продовольчих товарів
(баштанні культури) 3 типу
палатка, намет площею до
24 кв.м 

Включає території міста Києва, які не
увійшли до форматних зон 0, 1 та 2.

5 Форматна
зона 4 

Дозволяється
розміщення засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі:
типу візки, спеціальне
технологічне
обладнання, площею до
4 кв.м;  типу 1
(продавець усередині
засобу), площею 
до 18 кв.м 

Дозволяється розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу:  непродовольчих
товарів 3 типу лоток,
рундук, площею до  
4 кв. м;  продовольчих
товарів 3 типу палатка,
намет площею до  12 кв.м;
продовольчих товарів
(баштанні культури) 3 типу
палатка, намет площею до
18 кв.м

Територія зон відпочинку водних
об'єктів (з урахуванням обмежень,
встановлених Земельним кодексом
України та рішеннями Київської
міської ради)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження Змін до деяких розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 48 від 20 січня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово!комунальні послуги», поста!
нови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до форму!
вання тарифів на житлово!комунальні послуги», з метою приведення розпоряджень виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1.�Затвердити�Зміни�до�дея
их�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�що�додаються.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�20.01.2015�р.�№ 48

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1.�П�н
т�1�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�30�червня�2009�ро
�

№ 760�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з

�тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій»�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«1.�По�одити�тарифи�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для

житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань

співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин
ів,

та�ввести�в�дію�01.08.2009,�що�додаються.».

2.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о

ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації)�від�30�червня�2009�ро-


��№ 760,�слова�та�цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання

і�ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��холод-

ної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�площі


вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

3.�П�н
т�1�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�14�серпня�2009�ро
�

№ 902�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з

�тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій�та�внесення�змін�до�розпорядження

ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�30.06.2009

№ 760»�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«1.�По�одити�тарифи�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

для�житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єд-

нань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів

та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,

�повноважених�ними�осіб�або��правителів�жи-

лих�б�дин
ів,�що�додаються.».

4.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о

ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації)�від�14�серпня�2009�ро-


��№ 902,�слова�та�цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання�і

ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��хо-

лодної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�пло-

щі�
вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»

ви
лючити.

5.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�-

дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій,

я
і�надаються�житлово-б�дівельними�
оопе-

ративами,�об’єднаннями�співвласни
ів�ба�а-

то
вартирних�б�дин
ів�та�іншими�балансо�т-

рим�вачами�жилих�б�дин
ів,��повноважени-

ми�ними�особами�або��правителями�жилих

б�дин
ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
о-

навчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�17

листопада�2009�ро
��№ 1292,�слова�та�циф-

ри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�ван-

ня�і�ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі-


��холодної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за-

�альної�площі�
вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

6.�П�н
т�1�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�30�листопада�2009�ро-


��№ 1334�«Про�по�одження�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій»�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«1.�По�одити�тарифи�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

для�житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єд-

нань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів

та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,

�повноважених�ними�осіб�або��правителів�жи-

лих�б�дин
ів,�що�додаються.».

7.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о

ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації)�від�30�листопада�2009

ро
��№ 1334,�слова�та�цифри:�«Вартість�витрат

на�повір
�,�обсл��ов�вання�і�ремонт�одно�о�
вар-

тирно�о�засоб��облі
��холодної�або��арячої�во-

ди�на�1�
в.�м�за�альної�площі�
вартир�на�місяць

без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»

ви
лючити.

8.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�-

дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

для�житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’-

єднань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�-

дин
ів�та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�-

дин
ів,��повноважених�ними�осіб�або��прави-

телів�жилих�б�дин
ів,�по�оджених�розпоря-

дженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

ції)�від�02�березня�2010�ро
��№ 114,�слова�та

цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання�і

ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��хо-

лодної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�пло-

щі�
вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

9.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о

ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації)�від�30�березня�2010�ро-


��№ 190,�слова�та�цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання

і�ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��холод-

ної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�площі


вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

10.�П�н
т�1�розпорядження�розпорядженням

ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�12�
віт-

ня�2010�ро
��№ 250�«Про�по�одження�тарифів

на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�при-

б�дин
ових�територій»�ви
ласти�в�та
ій�реда
-

ції:

«1.�По�одити�тарифи�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

для�житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єд-

нань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів

та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,

�повноважених�ними�осіб�або��правителів�жи-

лих�б�дин
ів,�що�додаються.».

11.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-
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жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин
ів,

по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�12�
вітня�2010�ро
��№250,

слова�та�цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання�і

ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��холод-

ної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�площі�
вар-

тир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

12.�П�н
т�1�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�30�серпня�2010�ро
�

№676�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з��т-

римання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�те-

риторій�та�їх�стр�
т�ри�і�внесення�змін�до�роз-

порядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

ції)�від�31.08.2009�№ 979»�ви
ласти�в�та
ій�ре-

да
ції:

«1.�По�одити�тарифи�та�стр�
т�р��тарифів�на

посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�-

дин
ових�територій�для�житлово-б�дівельних�
о-

оперативів,�об’єднань�співвласни
ів�ба�ато
вар-

тирних�б�дин
ів�та�інших�балансо�трим�вачів�жи-

лих�б�дин
ів,�що�додаються.».

13.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�30�серпня�2010�ро
�

№676�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з��т-

римання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�те-

риторій�та�їх�стр�
т�ри�і�внесення�змін�до�роз-

порядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

ції)�від�31.08.2009�№ 979»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-4�вважати�відповідно

п�н
тами�2-3.

14.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл��и

з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій�для�житлово-б�дівельних�
ооперати-

вів,�об’єднань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних

б�дин
ів�та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�-

дин
ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо-

�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�від�30�серпня�2010

ро
��№ 676,�приміт
��ви
лючити.

15.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�31�серпня�2010�ро
�

№686�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з��т-

римання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�те-

риторій�та�внесення�змін�до�розпоряджень�ви-


онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�30.06.2009

№ 760,�від�31.08.2009�№ 979»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-4�вважати�відповідно

п�н
тами�2-3.

16.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин
ів,

по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�31�серпня�2010�ро
�

№ 686,�приміт
��ви
лючити.

17.�П�н
т�3�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�10�листопада�2010�ро-


��№ 948�«Про�встановлення�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій�і�внесення�змін�до�розпорядження

ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�31.08.2010

№ 686»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
т�4�вважати�відповідно�п�н
-

том�3.

18.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій,�я
і�на-

даються�житлово-е
спл�атаційними�ор�аніза-

ціями�
ом�нальної�форми�власності,�житлово-

б�дівельними�
ооперативами,�об’єднаннями

співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�ін-

шими�балансо�трим�вачами�жилих�б�дин
ів,

�повноваженими�ними�особами�або��правите-

лями�жилих�б�дин
ів,�встановлених�розпоря-

дженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

ції)�від�10�листопада�2010�ро
��№ 948,�приміт-


��ви
лючити.

19.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�24��р�дня�2010�ро
�

№ 1164�«Про�встановлення�тарифів�на�посл��и

з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій�та�їх�стр�
т�ри�і�внесення�змін�до�роз-

поряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від

31.08.2009�№ 978,�№ 979,�від�14.08.2009�№ 902,

від�02.03.2010�№ 114»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-4�вважати�відповідно

п�н
тами�2-3.

20.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин-


ових�територій�для�житлово-е
спл�атаційних

ор�анізацій�
ом�нальної�форми�власності,�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�встановлених�роз-

порядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адмініс-

трації)�від�24��р�дня�2010�ро
��№ 1164,�приміт-


��ви
лючити.

21.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�29��р�дня�2010�ро
�

№ 1221�«Про�встановлення�тарифів�на�посл��и

з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій�та�їх�стр�
т�ри»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-6�вважати�відповідно

п�н
тами�2-5.

22.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин-


ових�територій,�я
і�надаються�с�б’є
тами��ос-

подарювання�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�вста-

новлених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�29��р�дня�2010�ро
�

№ 1221�«Про�встановлення�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин-


ових�територій�та�їх�стр�
т�ри»,�приміт
��ви-


лючити.

23.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор-

�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�30��р�дня�2010�ро
�

№ 1242�«Про�встановлення�тарифів�на�посл��и

з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
т�3�вважати�відповідно

п�н
том�2.

24.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�-

дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій,

я
і�надаються�житлово-б�дівельними�
оопера-

тивами,�об’єднаннями�співвласни
ів�ба�ато-


вартирних�б�дин
ів,�іншими�балансо�трим�-

вачами�жилих�б�дин
ів,��повноваженими�ни-

ми�особами�або��правителями�жилих�б�дин-


ів�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�встановлени-

ми�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації)�від�30��р�дня�2010�ро
��№ 1242,

приміт
��ви
лючити.

25.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор-

�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�25�люто�о�2011�ро
�

№ 253�«Про�встановлення�тарифів�та�стр�
т�ри

тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спо-

р�д�та�приб�дин
ових�територій�і�внесення�змін

до�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адмі-

ністрації)�від�31.08.2009�№ 979,�від�14.08.2009

№ 902,�від�30.11.2009�№ 1334»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-5�вважати�відповід-

но�п�н
тами�2-4.

26.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій,�я
і�надаються�житлово-б�дівель-

ними�
ооперативами,�об’єднаннями�співвлас-

ни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�іншими

балансо�трим�вачами�жилих�б�дин
ів,��повно-

важеними�ними�особами�або��правителями�жи-

лих�б�дин
ів�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�вста-

новлених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан�

Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�держав-

ної�адміністрації)�від�25�люто�о�2011�ро
��№ 253,

приміт
��ви
лючити.

27.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій,�для�здійснення�розрах�н
ів�із�спо-

живачами,�в�залежності�від�оплати�останніми�(не

пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за

розрах�н
овим),�встановлених�розпорядженням

ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�06�
віт-

ня�2011�ро
��№ 504,�слова�та�цифри:

«Споживачам,�
вартири�я
их�обладнані�
вар-

тирними�засобами�облі
��холодної�та��арячої�во-

ди,�до�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів

і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�щомісяч-

но�додається�вартість�витрат�з�проведення�їх�пе-

ріодичної�повір
и,�обсл��ов�вання�і�ремонт�,��

том��числі�демонтаж�,�транспорт�вання�та�мон-

таж��після�повір
и���наст�пних�розмірах:�

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом������0,�036�(з�ПДВ)

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�072

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами�����0,144�(з�ПДВ)»

ви
лючити.

28.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій�для�здійснення�розрах�н
ів�із�спо-

живачами�в�залежності�від�оплати�останніми�(не

пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за

розрах�н
овим),�встановлених�розпорядженням

ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�06�
віт-

ня�2011�ро
��№ 506,�слова�та�цифри:

«Споживачам,�
вартири�я
их�обладнані�
вар-

тирними�засобами�облі
��холодної�та��арячої�во-

ди,�до�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів

і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�щомісяч-

но�додається�вартість�витрат�з�проведення�їх�пе-

ріодичної�повір
и,�обсл��ов�вання�і�ремонт�,��

том��числі�демонтаж�,�транспорт�вання�та�мон-

таж��після�повір
и���наст�пних�розмірах:�

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом�0,�036�(з�ПДВ)

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�072

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами���0,144�(з�ПДВ)»

ви
лючити.

29.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор-

�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�26�
вітня�2011�ро
��№616

«Про�встановлення�тарифів�та�стр�
т�ри�тари-

фів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та

приб�дин
ових�територій�та�внесення�змін�до

дея
их�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації)»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-5�вважати�відповід-

но�п�н
тами�2-4.

30.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій,�я
і�надаються�житлово-б�дівель-

ними�
ооперативами,�об’єднаннями�співвлас-

ни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�іншими�балан-

со�трим�вачами�жилих�б�дин
ів,��повноваже-

ними�ними�особами�або��правителями�жилих

б�дин
ів�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�встанов-

лених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації)�від�26�
вітня�2011�ро
��№ 616,�сло-

ва�та�цифри:

За�інчення	в	настпном	номері

Х О М У Т Б А Я Д Е Р А

Р А И А К С А К А Л

Е М Е Ф І С Т О Ф Е Л Ь

Щ А К О Р Д Н Р і К

А Л О Н Ж А С А

Т В И Н А Н О Ф Е Л Е С

И Г О Р С К А Л А А

К Р А М А Р О С О К І Р

Відповіді на сканворд 

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðà-
éîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 282
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà. 1. âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, ¹ 65-à, 3 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì — 120,10, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (êóðñè ³íî-
çåìíèõ ìîâ), ïîãîäèííî — 16 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 8,43 ãðí,
çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 134,88 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåí-
äè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåä-
áà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà
ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, 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: 02660,ì.Êè¿â, ïð. Ìàÿ-
êîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51,546-20-71, 546-07-49.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ
ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä 19.03.2015 ¹ 19/02-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 133-02/11.14
ïðî ïîðóøåííÿ TOB "Ä³ì Ìîº¿ Êíèãè" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38547713),ïåðåäáà÷åíîãî
ï.13 ñò. 50 ÇÓ"Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿
ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè òà íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 55 000 ãðí.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ñåð³¿ ÑÀÀ 741500
â³ä 03.02.2003 ðîêó, âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ³ì'ÿ Ì³ëàÿ Îëåêñàíäðà Îëåêñ³éîâè÷à,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñòè-

êà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðîïî-
íîâàíèé çà-

ÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà
ó ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè ó ãðí

Ñòàíîì íà 30.11.2014

1.

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó,

6-À, òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

ÌÈÐÓ ÏÐÎÑÏ.,
10 (ØÄÑ
"Ñîô³ÿ")

99,30

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞ-
ÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜ-

Í²ÑÒÜ (ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â ç âàëü-
äîðôñüêî¿ ïåäàãîã³êè)

2 ðîêè
364 äí³

37,03 çà
1 êâ. ì 3677,38

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî ðåçóëüòàòè ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà íà ôîíäîâ³é á³ðæ³ Óêðà¿íè íà òîðãàõ 20.03.2015

¹
ç/ï

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ òà íàéìåíóâàííÿ
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

Ïîêóïåöü

Íàéìåíóâàííÿ
á³ðæ³ òà ô³ë³¿

á³ðæ³, ÷åðåç ÿê³
â³äáóâñÿ ïðîäàæ

Äàòà óêëàäåííÿ
á³ðæîâîãî êîí-

òðàêòó

Ê³ëüê³ñòü
ïðèäáàíèõ
àêö³é, øò.

Çàãàëüíà âàð-
ò³ñòü ïðèäáàíèõ

àêö³é, ãðí

1

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
"Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîð-

ùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé
çàâîä" (êîä ªÄÐÏÎÓ 23518596)

ÏÀÒ "Ôàðìàöåâòè÷íà
ô³ðìà "Äàðíèöÿ",

â³ä ³ìåí³ ÿêîãî ä³ÿëî
ÒÎÂ "ÔÊ "ÊÓÁ"

ÏÀÒ "Ôîíäîâà
á³ðæà 

"Ïåðñïåêòèâà"
20.03.2015 3100 171 844 000,00

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
За�інчення.	

Почато�		номері	за	10	�вітня	2015	ро�

«Споживачам,
�вартири
я�их
обладнані
�вар-

тирними
засобами
облі��
холодної
та
�арячої
во-

ди,
до
тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів

і
спор�д
та
приб�дин�ових
територій
щомісячно

додається
вартість
витрат
з
проведення
їх
періо-

дичної
повір�и,
обсл��ов�вання
і
ремонт�,
�
то-

м�
числі
демонтаж�,
транспорт�вання
та
монта-

ж�
після
повір�и
�
наст�пних
розмірах:


У
�вартирах,
обладнаних
одним
лічильни�ом
0,
036
(з
ПДВ)

У
�вартирах,
обладнаних
двома
лічильни�ами 0,
072

У
�вартирах,
обладнаних
чотирма
лічильни�ами
0,144(з
ПДВ)»

ви�лючити.

31.
П�н�т
2
розпорядження
ви�онавчо�о
ор�а-

н�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
26
�вітня
2011
ро��
№617

«Про
встановлення
тарифів
та
стр��т�ри
тари-

фів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та

приб�дин�ових
територій
та
внесення
змін
до

дея�их
розпоряджень
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київ-

сь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної

адміністрації)»
ви�лючити.

У
зв’яз��
з
цим
п�н�ти
3-5
вважати
відповідно

п�н�тами
2-4.

32.
У
Тарифах
та
стр��т�рі
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій,
я�і
надаються
с�б’є�тами
�ос-

подарювання
по
�ожном�
б�дин��
о�ремо
для

здійснення
розрах�н�ів
із
споживачами,
в
залеж-

ності
від
оплати
останніми
(не
пізніше
або
після

20
числа
місяця,
що
настає
за
розрах�н�овим),

встановлених
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор-

�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
26
�вітня
2011
ро��
№617,

слова
та
цифри:

«Споживачам,
�вартири
я�их
обладнані
�вар-

тирними
засобами
облі��
холодної
та
�арячої
во-

ди,
до
тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів

і
спор�д
та
приб�дин�ових
територій
щомісячно

додається
вартість
витрат
з
проведення
їх
періо-

дичної
повір�и,
обсл��ов�вання
і
ремонт�,
�
то-

м�
числі
демонтаж�,
транспорт�вання
та
монта-

ж�
після
повір�и
�
наст�пних
розмірах:


У
�вартирах,
обладнаних
одним
лічильни�ом
0,
036
(з
ПДВ)

У
�вартирах,
обладнаних
двома
лічильни�ами 0,
072

У
�вартирах,
обладнаних
чотирма
лічильни�ами
0,144(з
ПДВ)»

ви�лючити.

33.
П�н�т
2
розпорядження
ви�онавчо�о
ор�а-

н�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
17
травня
2011
ро��

№ 738
«Про
встановлення
тарифів
та
стр��т�ри

тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спо-

р�д
та
приб�дин�ових
територій
та
внесення
змін

до
дея�их
розпоряджень
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної

адміністрації)»
ви�лючити.

У
зв’яз��
з
цим
п�н�ти
3-5
вважати
відповідно

п�н�тами
2-4.

34.
У
Тарифах
та
стр��т�рі
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій,
я�і
надаються
с�б’є�тами
�ос-

подарювання
по
�ожном�
б�дин��
о�ремо
для

здійснення
розрах�н�ів
із
споживачами,
в
залеж-

ності
від
оплати
останніми
(не
пізніше
або
після

20
числа
місяця,
що
настає
за
розрах�н�овим),

встановлених
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор-

�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
17
травня
2011
ро��

№ 738,
слова
та
цифри:

«Споживачам,
�вартири
я�их
обладнані
�вар-

тирними
засобами
облі��
холодної
та
�арячої
во-

ди,
до
тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів

і
спор�д
та
приб�дин�ових
територій
щомісячно

додається
вартість
витрат
з
проведення
їх
періо-

дичної
повір�и,
обсл��ов�вання
і
ремонт�,
�
то-

м�
числі
демонтаж�,
транспорт�вання
та
монта-

ж�
після
повір�и
�
наст�пних
розмірах:


У
�вартирах,
обладнаних
одним
лічильни�ом
0,
036
(з
ПДВ)

У
�вартирах,
обладнаних
двома
лічильни�ами 0,072

У
�вартирах,
обладнаних
чотирма
лічильни�ами
0,44(з
ПДВ)»

ви�лючити.

35.
П�н�т
2
розпорядження
ви�онавчо�о
ор�а-

н�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
26
травня
2011
ро��

№ 830
«Про
встановлення
тарифів
та
стр��т�ри

тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спо-

р�д
та
приб�дин�ових
територій
та
внесення
змін

до
дея�их
розпоряджень
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної

адміністрації)»
ви�лючити.

У
зв’яз��
з
цим
п�н�ти
3-6
вважати
відповідно

п�н�тами
2-5.

36.
У
Тарифах
та
стр��т�рі
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій,
я�і
надаються
с�б’є�тами
�ос-

подарювання
по
�ожном�
б�дин��
о�ремо
для

здійснення
розрах�н�ів
із
споживачами
в
залеж-

ності
від
оплати
останніми
(не
пізніше
або
після

20
числа
місяця,
що
настає
за
розрах�н�овим),

встановлених
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор-

�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
26
травня
2011
ро��

№ 830,
слова
та
цифри:

«Споживачам,
�вартири
я�их
обладнані
�вар-

тирними
засобами
облі��
холодної
та
�арячої
во-

ди,
до
тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів

і
спор�д
та
приб�дин�ових
територій
щомісячно

додається
вартість
витрат
з
проведення
їх
періо-

дичної
повір�и,
обсл��ов�вання
і
ремонт�,
�
то-

м�
числі
демонтаж�,
транспорт�вання
та
монта-

ж�
після
повір�и
�
наст�пних
розмірах:


У
�вартирах,
обладнаних
одним
лічильни�ом


0,036
(з
ПДВ)

У
�вартирах,
обладнаних
двома
лічильни�ами 0,
072

У
�вартирах,
обладнаних
чотирма
лічильни�ами
0,144(з
ПДВ)»

ви�лючити.

37.
П�н�т
2
розпорядження
ви�онавчо�о
ор�а-

н�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
30
травня
2011
ро��

№ 846
«Про
встановлення
тарифів
та
стр��т�ри

тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спо-

р�д
та
приб�дин�ових
територій
та
внесення
змін

до
дея�их
розпоряджень
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної

адміністрації)»
ви�лючити.

У
зв’яз��
з
цим
п�н�ти
3-5
вважати
відповідно

п�н�тами
2-4.

38.
У
Тарифах
та
стр��т�рі
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій,
я�і
надаються
житлово-б�ді-

вельними
�ооперативами,
об’єднаннями
спів-

власни�ів
ба�ато�вартирних
б�дин�ів,
іншими
ба-

лансо�трим�вачами
жилих
б�дин�ів,
�повнова-

женими
ними
особами
або
�правителями
жилих

б�дин�ів
по
�ожном�
б�дин��
о�ремо,
встанов-

лених
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної

адміністрації)
від
30
травня
2011
ро��
№ 846,

слова
та
цифри:

«Споживачам,
�вартири
я�их
обладнані
�вар-

тирними
засобами
облі��
холодної
та
�арячої
во-

ди,
до
тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів

і
спор�д
та
приб�дин�ових
територій
щомісячно

додається
вартість
витрат
з
проведення
їх
періо-

дичної
повір�и,
обсл��ов�вання
і
ремонт�,
�
то-

м�
числі
демонтаж�,
транспорт�вання
та
монта-

ж�
після
повір�и
�
наст�пних
розмірах:


У
�вартирах,
обладнаних
одним
лічильни�ом
0,
036
(з
ПДВ)

У
�вартирах,
обладнаних
двома
лічильни�ами 0,
072

У
�вартирах,
обладнаних
чотирма
лічильни�ами
0,
144(з
ПДВ)»

ви�лючити.

39.
П�н�т
2
розпорядження
ви�онавчо�о
ор�а-

н�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
23
червня
2011
ро��

№ 1047
«Про
встановлення
тарифів
та
стр��т�-

ри
тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів
і

спор�д
та
приб�дин�ових
територій
та
внесен-

ня
змін
до
дея�их
розпоряджень
ви�онавчо�о
ор-

�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)»
ви�лючити.

У
зв’яз��
з
цим
п�н�ти
3-5
вважати
відповідно

п�н�тами
2-4.

40.
У
Тарифах
та
стр��т�рі
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій,
я�і
надаються
житлово-б�ді-

вельними
�ооперативами,
об’єднаннями
спів-

власни�ів
ба�ато�вартирних
б�дин�ів,
іншими
ба-

лансо�трим�вачами
жилих
б�дин�ів,
�повнова-

женими
ними
особами
або
�правителями
жилих

б�дин�ів
по
�ожном�
б�дин��
о�ремо,
встанов-

лених
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної

адміністрації)
від
23
червня
2011
ро��
№ 1047,

слова
та
цифри:

«Споживачам,
�вартири
я�их
обладнані
�вар-

тирними
засобами
облі��
холодної
та
�арячої
во-

ди,
до
тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів

і
спор�д
та
приб�дин�ових
територій
щомісячно

додається
вартість
витрат
з
проведення
їх
періо-

дичної
повІр�и,
обсл��ов�вання
і
ремонт�,
�
то-

м�
числі
демонтаж�,
транспорт�вання
та
монта-

ж�
після
повір�и
�
наст�пних
розмірах:


У
�вартирах,
обладнаних
одним
лічильни�ом
0,
036
(з
ПДВ)

У
�вартирах,
обладнаних
двома
лічильни�ами 0,
072

У
�вартирах,
обладнаних
чотирма
лічильни�ами
0,144(з
ПДВ)»

ви�лючити.

41.
П�н�т
2
розпорядження
ви�онавчо�о
ор�а-

н�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)
від
23
червня
2011
ро��

№ 1048
«Про
встановлення
тарифів
та
стр��т�-

ри
тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів
і

спор�д
та
приб�дин�ових
територій
та
внесен-

ня
змін
до
дея�их
розпоряджень
ви�онавчо�о
ор-

�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
дер-

жавної
адміністрації)»
ви�лючити.

У
зв’яз��
з
цим
п�н�ти
3-5
вважати
відповідно

п�н�тами
2-4.

42.
У
Тарифах
та
стр��т�рі
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій,
я�і
надаються
с�б’є�тами
�оспо-

дарювання
по
�ожном�
б�дин��
о�ремо
для
здійс-

нення
розрах�н�ів
із
споживачами,
в
залежності

від
оплати
останніми
(не
пізніше
або
після
20

числа
місяця,
що
настає
за
розрах�н�овим),
вста-

новлених
розпорядженням
ви�онавчо�о
ор�ан�

Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
держав-

ної
адміністрації)
від
23
червня
2011
ро��
№1048,

приміт��
ви�лючити.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та внесення змін 

до тарифів та структури тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

які надаються суб’єктами господарювання 
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 № 299 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на по-
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самовря-
дування:

1.
Визнати
та�ими,
що
втратили
чинність,

розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої

місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-

міністрації):

від
06
�вітня
2011
ро��
№ 504
«Про
встанов-

лення
тарифів
та
стр��т�ри
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій»;

від
06
�вітня
2011
ро��
№ 506
«Про
встанов-

лення
тарифів
та
стр��т�ри
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій».

2.
Позицію
1
Тарифів
на
посл��и
з
�триман-

ня
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин�ових
тери-

торій,
я�і
надаються
житлово-б�дівельними
�о-

оперативами,
об’єднаннями
співвласни�ів
ба-

�ато�вартирних
б�дин�ів,
іншими
балансо�т-

рим�вачами
жилих
б�дин�ів,
�повноваженими

ними
особами
або
�правителями
жилих
б�дин-

�ів
по
�ожном�
б�дин��
о�ремо,
встановлених

розпорядженням
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої

місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-

міністрації)
від
30
�р�дня
2010
ро��
№ 1242,

ви�лючити.

3.
П�н�ти
27,
28
Змін
до
дея�их
розпоря-

джень
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ра-

ди
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),

затверджених
розпорядженням
ви�онавчо�о

ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь-

�ої
державної
адміністрації)
від
20
січня
2015
ро-

��
№ 48,
ви�лючити.

4.
Позиції
№№ 1846-1848,
1858-1867,
1872-

1874,
1888,
1891-1893,
1905,
1911,
1914-1916,

1918,
1926,
1934,
1935
Тарифів
та
стр��т�ри

тарифів
на
посл��и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спо-

р�д
та
приб�дин�ових
територій,
я�і
надають-

ся
с�б’є�тами
�осподарювання
по
�ожном�
б�-

дин��
о�ремо
для
здійснення
розрах�н�ів
із

споживачами
залежно
від
оплати
останніми

(не
пізніше
або
після
20
числа
місяця,
що
на-

стає
за
розрах�н�овим),
встановлених
розпо-

рядженням
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь-

�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адмініс-

трації)
від
26
травня
2011
ро��
№ 830,
ви�лю-

чити.

5.
Це
розпорядження
набирає
чинності
з
дня

йо�о
оприлюднення.

Голова В. Кличко

Про відрядження до м. Стокгольм (Королівство Швеція)
Розпорядження №331 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за
кордон посадових осіб органів виконавчої влади», на запрошення взяти участь у поїздці на тему: «Міжна-
родний практичний досвід впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в бюджетний процес на
прикладі Швеції» згідно з Міською цільовою програмою зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015-
2018 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року № 73/938:

1.
Відрядити
до
м.
Сто��ольм
(Королівство

Швеція)
�
період
з
20
до
24
�вітня
2015
ро��
Ре-

пі�а
Володимира
Ми�олайовича —
дире�тора

Департамент�
фінансів
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
держав-

ної
адміністрації).

2.
Апарат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь-

�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адмініс-

трації)
відповідно
до
чинно�о
за�онодавства

забезпечити
Репі�а
В.
М.
валютними
�ошта-

ми,
а
саме:
добовими
на
весь
час
йо�о
пере-

б�вання
за
�ордоном
(із
розрах�н��,
що
прий-
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