
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 28. 11. 2011   р.                                                                                                №  499 

 

 

Про присвоєння звання зразкового 

об’єкту господарювання сфери 

побутового обслуговування в 

Дніпровському районі міста Києва  

 

 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1043 «Про 

міський конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового у м.Києві» та 

розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 27.09.2011 року № 406 «Про районний конкурс-огляд суб’єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання 

зразкового у Дніпровському районі м. Києві» та на підставі протоколу №1 від 

24.11.2011 року районної конкурсної комісії з організації та проведення 

районного конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового у Дніпровському районі 

міста Києва: 

  

1. Присвоїти звання зразкового підприємства побуту  у Дніпровському районі 

м. Києва учасникам-суб’єктам господарювання по видам діяльності: 

1.1. Послуги перукарень та салонів краси: 

- салон-перукарня «ЛОНДА» ТОВ «Крокус» 

(вул. Серафимовича, 8); 

- перукарня «Клаудія» ПП «Клаудія» (вул. Микитенка, 11); 

- салон-перукарня «Клаудія-Сервіс» ТОВ «Клаудія-Сервіс» 

(бул. Верхової Ради, 18). 

 

1.2. Хімічна чистка виробів: 

- ВАТ «Хімчистка «Ювілейна» (Карельський провулок, 8). 

 

1.3. Послуги пралень: 



- пральня білизни ТОВ «Лілея» (вул. Сергієнка. 16). 

 

1.4. Ремонт взуття (стаціонарні майстерні): 

- ТОВ «Дніпро» (вул. Гагаріна, 14-А). 

 

2. Відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації: 

 

2.1. Підготувати лист-подання виконавчому органу Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації)  з пропозицією 

щодо участі суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування, яким присвоєне звання зразкових у Дніпровському 

районні міста Києва в міському конкурсі-огляді. 

 

2.2. До 01 грудня 2011 року подати виконавчому органу Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації) дане 

розпорядження, протокол №1 районної конкурсної комісії з 

організації та проведення районного конкурсу-огляду суб’єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння 

звання зразкового у Дніпровському районі міста Києва від 

24.11. 2011 року та інформацію визначену у розділі 2 Положення про 

районний конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери побутового  

обслуговування на присвоєння звання зразкового у Дніпровському 

районні міста Києва, затвердженого розпорядженням Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 27.09.2011 року 

№ 406 «Про районний конкурс-огляд суб’єктів господарювання 

сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у 

Дніпровському районі м. Києва». 

 

3. Начальнику відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Толочко С.Г. забезпечити 

оприлюднення цього розпорядження на офіційному Веб-сайті Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Муренка В.А. 

 

                                

 

                       

                            Голова                                              О. Шевчук  

 

 
 


