
ПОГОДЖЕНО
Голова районноi конкурсноi KoMicii
з органiзацii та проведення
районного конкурсу_огляду
суб'ектiв господарювання сфери
побутового обслуговування на
присвоення звання зразкового у
,Щеснянському районi MicTa Киева

о. пJUIсЕI_ъкиЙ

22 листопада202| року

ПРОТОКОЛ NЬ 1

засiдання районноi конкурсноi KoMicii з органiзацii та проведення районного
конкурсу-огляду суб' eKTiB господарювання сфери побутового обслуговування
на присвоення звання зразкового у Щеснянському районi MicTa Киева (далi -
Комiсiя) за пiдсумками роботи у 2021 роцi

Усього членiв районноТ конкурсноТ KoMicii: 5 осiб.

Присутнi:
Голова KoMicii: Плясецъкий О.В.
Заступник голови KoMicii: Юрченко I.0.
Секретар KoMicii: Гайшук В.В.
Присутнi члени KoMicii: Бiньковський В.Б., Ходакiвська В.О.

Порядок денний:

Визначення переможцiв раионного
господарювання у сферi побутового обслуговування на присвоення звання
зразкового у .Щеснянському районi MicTa Кисва у 2021 роцi

СЛУХАЛИ:
Бiньковського В.Б. - про пiдсумки проведення конкурсу-огляду суб'ектiв

господарювання сфери побутового обслуговування на присвосння звання
зр€lзкового в .Щеснянському районi MicTa Кисва у 2021 роцi.

Вiдповiдно до Положення про районний конкурс-огляд суб'ектiв
господарювання сфери побутового обслуговування на присвоення званнrI
зр€вкового в ,Щеснянському районi MicTa Киева, затвердженого

розпорядженням виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиТвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 01 листопада 201-l року J\b 671 <Про
проведення районного конкурсу-огляду суб'ектiв господарювання сфери

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

районноi в MicTi
,Щеснянськоi

Киевi державноi

MicTo КиiЪ

конкурсу-огляду суб'сктiв

адмiнiстрацii

побутового обслуговування на присвоення звання зразкового в .Щеснянському
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внутрiшнiй та зовнiшнiй стан пiдприемства;
благоустрiй прилеглоi територii;
виконання вимог чинного законодавства Украiни;
дотримання побутового обслуговування;
якiсть надання посJryг та iнше.
В районному конкурсi-оглядi

.Щеснянському районi MicTa Киева
юсподарювання:

хiмчистка <<5а Sec>>, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Щiсiес
Украiнa>, вул. Хотевича, 1В;

хiмчистка та ремонт одяц, фiзична особа-пiдприемець Нешева г.I.
прос. Володимира Маяковського, 63l t0

майстерня по наданню фотопослуг, копiцентр, фiзична особа-
пiдприемець Лiхопоенко е.в., перехрестя просп. Володимира Маяковського
та вул. ,Щрайзера;

ателье з пошиття та лагодження одяц, товариство з обмеженною
вiдповiдальнiстю <<Ритм-А>, просп. Володимира Маяковського, 47;

сервiсний центр комп'ютерiв та оргтехнiки, товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю (ЕПоС), просп. Володимира Маяковського, 15;

сzlлон краси <<Мар'яж>>, товариство з обмеженою вiдповiдальнiвстю
<Фiрма <<Мар'яж), вул. Закревського, 15;

студiя стилю <Азбука краси)), вул. Закревського, 95-а, фiзична особа-
пrдприемець Коротка о. П.;

са-пон краси <Енiгма>, ВУЛ. Щрайзера, з4151, фiзична особа-пiдприемець
faHi.roBa С.Б.;

ca-IoH краси <Polystudio>, фiзична особа-пiдприемець Чернiкова Н.П.,
Br,-,l. iVlагнiтогорська, 1 -А;

сту,.лiя краси <Mia Beauty Room>>, фiзична особа-пiдпри€мець
Гринько I. В., просп. Володимира Маяковського,42llЗ.

В обговореннi взяли r{асть: Юрченко I.0., Гайшук В.В., Ходакiвська В.о.

ВИРIШИЛИ:
1. За результатами монiторингових обстежень пiдприемств побутового

обсrryговування .щеснянського району MicTa Киева та на пiдставi отриманих
результативних пок€tзникiв оцiнки у 2021 роцi учасникiв районного конкурсу-
оглядУ присвоiти настуПним rIасникаМ районного конкурсу-огляду звання
зр€вкового у .Щеснянському районi м. Кисва у 2021 роцi:

с€lлоН красИ <PolyStudio> (вул. Магнiтогорська, 1А, ТЦ <Даринок>),

районi MicTa Киева оцiнювання
здiйснювЕlлося за такими критерiями:

результативнi покЕtзники оцiнки
2021- роцi;

суб'ектiв господарювання побуту

дlяльностl пiдприемств побуту у

на присвоення звання зр€lзкового у
прийняли участь наступнi суб'екти

фiзична особа-пiдприемець Чернiкова Надiя Петрiвна;



з

студiя краси <Mia Beauty Room>> (просп. Володимира

Маяковського, 42l|з), фiзична особа-пiдприемець Гринько IHHa

Володимирiвна.
Голосування: ((зD) - 5 голосiв.
Рiшення прийнято.

, 2. Вiддiлу з питань пiдприемництва, торгiвлi та споживчого ринку
управлiння благоустрою та пiдприемництва .щеснянськот районноi в MicTi

киевi державноi адмiнiстрацii надати лист-подання до Щепартаменту
промисловостi та розвитку пiдприемництва виконавчого органу КиiвсъкоI

MicbKoi рад{ (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii) на розгJlяд MicbKoi

*o"*yp""oi KoMicii вищеЗазначенi кращi пiдприемства-кандидатури сфери

побутового обсrrуговуваннrl для вкJIюченЕя ii у мiський конкурс-огJIяд на

присвоення звання зразкового в MicTi Киевi у 2021 роцi,
Голосування: ((зD) - 5 голосiв.
Рiшення прийнято.

BiTa ГАЙШуК

З. Вiддiлу з питань пiдприемництва, торгiвлi та споживчогО ринкУ
управлiння благоустрою та пiдпри€мництва ,щеснянськоi районноi в MicTi

киьвi державноi адмiнiстрацii нагородити переможцiв районного конкурсу-

огJuIду, яким присвоено звання зрutзкового у .ЩеснянськоМУ РайОНi МiСТаКИеВа,

уIVкварталt2021 року.
Голосування: ((за)) - 5 го-rосiв.
Рiшення прийнято.

Протокол вела
секретар KoMicii


