
У СТОЛИЦІ відбулися спільні навчання ряту-
вальних служб щодо реагування та взаємодії 
при виникненні надзвичайної ситуації техно-
генного характеру на хімічно-небезпечному 
об’єкті. Так, за легендою, на території ПрАТ 
«Укрриба» внаслідок тріщини шва лінійного 
ресиверу №1 конденсаторного цеху стався 
вилив 750 кг зрідженого аміаку. За попере-
дніми даними, цим небезпечним для орга-
нізму людини розчином отруїлися дві особи. 
Після отримання сигналу на диспетчерській 

станції працівники оперативно розгорнули 
штаб із ліквідації наслідків аварії. За декілька 
хвилин на місце події прибули рятувальники 
Солом’янської РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, 
КАРС «Київська служба порятунку», Мобіль-
ного рятувального центру ДСНС України та 
медичні працівники. Спецпід розділи обсте-
жили зону зараження, знайшли потерпілих, 
перенесли їх з небезпечної зони у безпечне 
місце і передали медикам. Також, з метою 
зниження концентрації парів хлору, було 
влаштовано водяну завісу та проведено зне-
заражувальні заходи. 

Навчання з ліквідації умовного витоку 
аміаку проходило під керівництвом першо-
го заступника голови Солом’янської РДА 

Володимира Бялковського та начальника 
управління з питань надзвичайних си-
туацій КМДА Романа Ткачука. 

«Всі учасники навчання 
діяли як єдиний механізм – 
злагоджено та професійно. 
Впевнені, що в разі виник-
нення такої надзвичайної 
ситуації рятувальні служби 
міста впораються, ліквіду-
ють загрозу та врятують усіх 
постраждалих. Єдине побажання, щоб такі 
надзвичайні ситуації відбувались лише в 
рамках навчань», – прокоментував начальник 
управління з питань надзвичайних ситуацій 
КМДА Роман Ткачук �

На «Укррибі» ліквідували 
«надзвичайну ситуацію»

Учора на території ПрАТ «Укрриба» 
організували спільні навчання з 
ліквідації надзвичайної ситуації 
на хімічно-небезпечному об’єкті. 
Рятувальники, пожежники та 
медики продемонстрували чітку 
взаємодію та злагодженість дій 
під час знешкодження умовного 
витоку аміаку та надання допомоги 
потерпілим.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ |  «Хрещатик» 

У Києві пройшла 
Хода миру 

Україна щороку разом з усім світом 21 
вересня відзначає День миру, який з 
початку російської агресії набув для 
нашої нації особливого значення. З 
нагоди цієї дати у столиці організували 
своєрідну Ходу миру та єднання, яка 
пролягла вздовж вулиці Героїв Не-
бесної сотні. Після заходу-реквієму 
в Міжнародному центрі культури і 
мистецтв відбулася урочиста церемо-
нія під назвою «Передамо у спадок 
нашим дітям мирну землю України!», 
за участю творчих колективів та віт-
чизняних артистів. Участь в міських 
акціях взяли представники дипло-
матичного корпусу, громадського 
сектору, міжнародних організацій, 
народні депутати. За словами голо-
ви Спілки жінок України Леокадії 
Герасименко, організація ставить собі 
за мету об’єднати всіх жінок країни 
в боротьбі за мир і подолання кон-
фліктів в нашій державі, об’єднати всі 
громадські організації, активісток руху, 
волонтерок та людей доброї волі на 
одній платформі і впевнено заявити: 
«Мир в Україні обов’язково настане». 

Цього року до відзначення Дня миру 
у столиці також долучилися вихованці 
Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна, які несли розгорнутий 
Державний прапор України, курсанти 
вищих військових навчальних закладів, 
представники МО та Генштабу ЗСУ. 

Під час урочистої частини перед 
присутніми виступив учасник АТО, 
Герой України начальник Київського 
військового ліцею імені Івана Богуна 
генерал-майор Ігор Гордійчук. 

Японське мистецтво 
по-українськи 

До святкування «Року Японії в Укра-
їні», а також з нагоди 25-ї річниці 
встановлення дипломатичних від-
носин між Японією та Україною, у 
Києві організували виставку «Японія 
і Я». Мешканців та гостей столиці 
ознайомлять з доробками вітчиз-
няних майстрів, нат хнених Японією, 
загальнолюдськими цінностями та 
близькими поглядами творців на пер-
спективи розвитку своїх народів в 
новому ХХI столітті. 

В проекті представлено авторські 
ляльки на японську тематику (порце-
лянові, гіпсові, з полімерної глини, з 
японської маси для ліплення – па-
перклей, з пап’є-маше, текстильні та з 
інших матеріалів), тедді та тедді-долл. 
Також відвідувачі побачать антикварні 
іграшки з приватних колекцій, живо-
пис фунтиком, вишивки стрічками, 
мікро-вишивку хрестиком, витвори 
з печворку, вишивку сашико, квілтінг 
та інше. Заплановано проведення 
лекцій та майстер-класів, літературні 
читання японських віршів та показ 
японського фільму. 

Виставка триватиме до 27 вересня 
в галереї мистецтв ЦРБ ім. П. А. За-
гребельного (вул. Драйзера, 6).
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 � У столиці пройшли спільні навчання рятувальних служб міста 
під час знешкодження умовного витоку аміаку 

Під час проведення спільних навчань 
столичні рятувальники, з метою 

зниження концентрації парів хлору, 
влаштували водяну завісу 

та здійснили знезараження 
території, а також винесли 

«потерпілих» з небезпечної зони 
і передали медикам
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В.о. Керівника апарату Л. Верес

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному територіальному  

управлінні юстиції у місті Києві
15 вересня 2017 р. за № 183/1775

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне некомерційне  
підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва

Розпорядження № 1108 від 7 вересня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», 

постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 
грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг зі стоматологічної допомоги:

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

19 вересня 2017 р. за № 187/1779

Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

Розпорядження № 1123 від 11 вересня 2017 року
На виконання рішення Київської міської ради від 3 березня2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», з метою забезпечення подальшого соціального 

захисту окремих категорій соціально незахищених верств населення міста Києва:

Про видачу ліцензій КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Розпорядження № 1144 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензу-

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

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комуналь-
не некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району 
м. Києва, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055, зареєстрованих в Головному 
територіальному управлінні юстиції у місті Києві 20 липня 2016 року за № 82/1395 (у редакції роз-
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 1 липня 2016 року № 488), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна  
на офіційному Інтернет-порталі КМДА

1. Унести до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпече-
ним верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 13 травня 2016 року № 317, зареєстрованого в Головному територі-
альному управлінні юстиції у місті Києві 01 червня 2016 року за № 60/1373, такі зміни:

1.1. Підпункт 2.2 пункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Для розрахунку береться розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

встановлений на момент звернення».
1.2. У пункті 3:
В абзаці першому після слова «заяви», доповнити словами та знаками «(з дозволом на об-

робку персональних даних)».
Абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим.
Після абзацу сьомого доповнити пункт новими абзацами восьмим – одинадцятим такого змісту:
«копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 жовтня 2014 року № 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві 
(для внутрішньо переміщених осіб).

Заява та документи, зазначені у цьому пункті, можуть бути подані в електронній формі (з ви-
користанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Департаменту або 
інтегровані з ним інформаційні системи, зокрема з використанням електронного цифрового підпису).

У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви 

без електронного цифрового підпису заявника матеріальна допомога призначається лише після 
підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі не підписання заяви у зазначений строк 
подається нова заява.

Управління та Департамент, опрацьовуючи заяву про надання матеріальної допомоги, ви-
користовують інформацію про осіб, зареєстрованих на одній житловій площі, з інформаційної 
системи «Реєстр територіальної громади міста Києва».

1.3. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Матеріальна допомога виплачується у грошовому вигляді на підставі:
наказів управлінь – у розмірі від 500 до 5000 гривень; 
наказів Департаменту – у розмірі від 500 та більше гривень».
1.4. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається у разі:
якщо особа не належить до категорій, зазначених в пункті 2 цього Порядку;
якщо особою не надані документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку».
1.5. Пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Виплата допомоги проводиться утримувачам картки киянина шляхом зарахування коштів на 

картковий рахунок, відкритий в банківській установі, що є учасником проекту «Картка киянина» 
або на рахунок банку, що зазначений одержувачем виплати».

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова
В. Кличко

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 39607507, 
місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, будинок 17) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробни-
цтва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магі-
стральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової 
енергії за нерегульованим тарифом.

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛО-
ВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» у строк не пізніше десяти робочих днів з 
дня оприлюднення цього розпорядження внести на відповідний рахунок територіального органу 
Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22010200 згідно 
з додатком, плату за видачу кожної ліцензії, яка становить 10 відсотків від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)
14.09.2017 р. № 1144

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

№ 
з/п Отримувач Код отримувача 

(СДРПОУ) Банк отримувача (ГУДКСУ) Код банку (МФО ГУДКСУ) Номер рахунку Код класифікації 
доходів бюджету Найменування коду класифікації доходів бюджету

1 ГУК у м.Кнєві/м.Київ/ 22010200 37993783 Головне управління Державної казна-
чейської служби України у м. Києві 820019 31411511700001 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 

АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

2 УК у Голосіївському районі/ 
Голосіївський район/22010200 38039757 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31410511700002 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

3 УК у Дарницькому районі/Дар-
ницький район/22010200 38021179 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31419511700003 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

4 УК у Деснянському районі/Дес-
нянський район/22010200 37984978 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31418511700004 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

5 УК у Оболонському районі/Обо-
лонський район/22010200 38002491 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31416511700006 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

6 УК у Печерському районі/Печер-
ський район/22010200 38004897 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31415511700007 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

7 УК у Подільському районі/По-
дільський район/22010200 37975298 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31414511700008 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

8 УК у Святошинському районі/
Святошинський район/22010200 37962074 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31413511700009 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

9 УК у Солом’янському районі/
Солом’янський район/22010200 38050812 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31413511700010 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

10 УК у Шевченківському районі/ 
Шевченківський район/22010200 37995466 Головне управління Державної казна-

чейської служби України у м. Києві 820019 31412511700011 22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів 
АРК, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 95 (1774), п’ятниця, 22 вересня 2017 р.
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№98 (5011)

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«АКАДЕМІЯ ЩАСТЯ «ЛІПКІДЗ» ліцензії на право провадження освітньої  
діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 945 від 8 серпня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 9 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної 
освіти у місті Києві»:

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Розпорядження № 914 від 28 липня 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензу-

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

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬН0–ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЄНОТ»  
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 899 від 26 липня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 9 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної 
освіти у місті Києві»:

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЄНОТ» ліцензії  
на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 898 від 26 липня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 9 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної 
освіти у місті Києві»:

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС»
Розпорядження № 840 від 14 липня 2017 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензу-
вання та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року 
№ 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ ЩАСТЯ «ЛІПКІДЗ» (ідентифікаційний код 40668039, місцезнаходження: 01004, 
м. Київ, вулиця Михайла Драгомирова, будинок 11-е) ліцензію на право провадження освітньої 
діяльності у сфері дошкільної освіти (розвиток дітей дошкільного віку, корекція психологічного і 
фізичного розвитку таких дітей).

2. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва.

3. ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«АКАДЕМІЯ ЩАСТЯ «ЛІПКІДЗ» не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження 
внести плату за видачу ліцензії на відповідний розрахунковий рахунок зазначений у інформаційній 

картці адміністративної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність (розширення проваджен-
ня освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти, затвердженій розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада 2016 
року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови  
Г. Пліс

1 .Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (іден-
тифікаційний код 40453893, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря 
Сікорського, будинок 8) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробни-
цтва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання 
теплової енергії за нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у строк не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести на відповідний рахунок 

територіального органу Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів 
бюджету 22010200 згідно з додатком, плату за видачу кожної ліцензії, яка становить 10 відсотків 
від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання цього розпо-
рядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адмініртрації Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна  
на офіційному Інтернет-порталі КМДА

1. Видати ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЄНОТ» (іденти-
фікаційний код 41106147, місцезнаходження: 03061, м. Київ, вулиця Суздальська, будинок 13) 
ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (початкової 
загальної освіти).

2. Депаріаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва.

3.  ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЄНОТ» не пізніше 10 робочих 
днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести плату за видачу ліцензії на відповідний 

розрахунковий рахунок, зазначений у інформаційній картці адміністративної послуги з видачі 
ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері загальної 
середньої освіти, затвердженій розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада 2016 року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова
В. Кличко

1. Видати ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЄНОТ» (іденти-
фікаційний код 41106147, місцезнаходження: 03061, м. Київ, вулиця Суздальська, будинок 13) 
ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (розвиток дітей 
дошкільного віку, корекція психологічного і фізичного розвитку таких дітей).

2. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва.

3. ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЄНОТ» не пізніше 10 робочих 
днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести плату за видачу ліцензії на відповідний 

розрахунковий рахунок, зазначений у інформаційній картці адміністративної послуги з видачі 
ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкіль-
ної освіти, затвердженій розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 10 листопада 2016 року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова
В. Кличко

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС» (іденти-
фікаційний код 40983340, місцезнаходження: 03680, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела (бульвар 
Івана Лепсе), будинок 6) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробни-
цтва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магі-
стральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової 
енергії за нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання 
теплової енергії за нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС» у строк не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести на відповідний рахунок 
територіального органу Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів 
бюджету 22010200 згідно з додатком, плату за видачу кожної ліцензії, яка становить 10 відсотків 
від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання цього розпо-
рядження.

3. Контроль за виконанням цього розпоряджння покласти на заступника голови Київської 
міської державної адмінстрацї Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна  
на офіційному Інтернет-порталі КМДА
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Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

Розпорядження № 854 від 17 липня 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцен-

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

Про видачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  
«НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»  

ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Розпорядження № 1070 від 31 серпня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та . дошкільної 
освіти у місті Києві»:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 35265826, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лаврська, 
будинок 16, літ. «В») ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробни-
цтва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання 
теплової енергії за нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» 
у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести на 

відповідний рахунок територіального органу Державної казначейської служби України за кодом 
класифікації доходів бюджету 22010200 згідно з додатком, плату за видачу кожної ліцензії, яка 
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

1. Видати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» 
(ідентифікаційний код 32302671, місцезнаходження: 03127, м. Київ, вулиця Сєченова, будинок 
9) ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (повної 
загальної середньої освіти) у зв’язку з розширенням провадження освітньої діяльності у сфері 
загальної середньої освіти з ліцензованим обсягом 100 осіб.

2. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва.

3. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» 
не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести плату за видачу 

ліцензії на відповідний розрахунковий рахунок, зазначений у інформаційній картці адміністра-
тивної послуги з видачі ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої 
діяльності) у сфері загальної середньої освіти, затвердженої розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада 
2016 року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова
В. Кличко

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 
17.07.2017 № 854 

 

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

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

Найменування коду класифікації доходів 
бюджету

1 ГУК у м.Києві/м.Київ/ 
22010200 37993783

Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Кисві

820019 31411511700001 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності за сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

2
УК у Голосіівському 
районі/Голосіївський 
район/22010200

38039757
Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31410511700002 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

3
УК у Дарницькому 
районі/Дарницький ра-
йон/22010200

38021179
Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31419511700003 22010200

Плата та ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

4
УК у Деснянському 
районі/Деснянський ра-
йон/22010200

37984978
Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31418511700004 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

5
УК у Оболонському 
районі/Оболонський ра-
йон/22010200

38002491
Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31416511700006 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

6 УК у Печерському районі 
Печерський район/22010200 38004897

Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31415511700007 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

7
УК у Подільському 
районі/Подільський ра-
йон/22010200

37975298
Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31414511700008 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

8
УК у Святошинському 
районі/Святошинський 
район/22010200

37962074
Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31413511700009 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

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

38050812
Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31413511700010 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

10
УК у Шевченківському 
районі/Шевченківський 
район/22010200

37995466
Головне управління Держав-
ної казначейської служби 
України у м. Києві

820019 31412511700011 22010200

Плата за ліцензії на певні види госпо-
дарської діяльності та сертифікати, що 
видаються Радою Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

В.о. керівника апарату В. Бондаренко
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ЗАЯВА про наміри

1. Замовник КП "Спецжитлофонд"
04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34

2. Варіанти розташування будмайдан-
чиків на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі м. Києва

3. Характеристика діяльності (об'єкта) Завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському 
районі м. Києва

Технічні і технологічні дані
Завершенням будівництва передбачено демонтаж аварійних несучих та огороджувальних конструкцій і 
фундаментів недобудованого навчального закладу та відтворення двоповерхової цегляної будівлі з підва-
лом та горищем. Теплопостачання та гаряче водопостачання передбачено від міських теплових мереж.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності
Забезпечення виконання діяльності навчального закладу, створення нових робочих місць
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
– земельних: площа ділянки – 0,5009 га
– електропостачання – від мережі згідно з ТУ
– теплопостачання — від міських теплових мереж
– водопостачання – від мережі згідно з ТУ
– трудових – будівництво згідно з штатним розкладом
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)
Доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами

Атмосферне повітря — не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Відходи – 
збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку відбувається згідно Закону України "Про відходи".

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами
Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації):
– клімат і мікроклімат вплив на клімат та мікроклімат незначний
– повітряне середовище вплив незначний
– водне середовище водовідвід з території забудови з підключенням до існуючої дощової каналізації
– грунти рослинний шар ґрунту використовується при озелененні території

– рослинний і тваринний світ, заповідні 
об'єкти Після завершення будівельних робіт передбачається проведення благоустрою території.

– навколишнє соціальне 
середовище(населення)

проектом передбачено завершення будівництва дошкільного навчального закладу на 130 місць (7 груп) 
для створення належних умов навчання, занять спортом, мистецького розвитку дітей в межах існуючої 
земельної ділянки.

– навколишнє техногенне середовище проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам і правилам

10. Відходи виробництва, можливість їх 
повторного використання, утилізації, зне-
шкодження або безпечного захоронення:

Утилізація та знешкодження за окремими договорами

11. Обсяг виконання ОВНС згідно з вимогами ДБН А.2.2-1 -2003
12.Участь громадськості Публікація "Заяви про наміри" та "Заяви про екологічні наслідки" в ЗМІ. Відгуки та  пропозиції  щодо  

цього  будівництва  надсилати  протягом  місяця  з дня опублікування на поштову або електронну адресу 
Комунального підприємства утримання  та  експлуатації  житлового   фонду   спеціального   призначення 
"Спецжитлофонд": 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34; тел. 462-53-18; e-mail: sgf@sgf.kiev.ua

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Об'єкт – Завершення будівництва дошкільного навчального закладу на 

вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі м. Києва
Основна мета проектованої діяльності – Завершення будівництва 

дошкільного навчального закладу на 130 місць (7 груп) для створення 
належних умов навчання, занять спортом, мистецького розвитку дітей в 
межах існуючої земельної ділянки.

Першочергове завдання замовника на шляху здійснення основної 
мети – розроблення та погодження проекту "Завершення будівництва до-
шкільного навчального закладу на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському 
районі м. Києва" згідно із існуючим порядком та проведення будівництва 
на підставі дозволів, передбачених законом.

Екологічна класифікація об'єкта (ЕК)
Об'єкт за титульною назвою не відноситься до "Переліку видів діяльності 

та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку", затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808.

Санітарна класифікація об'єкта (СК)
Об'єкт не підпадає під санітарну класифікацію ДСП 173-96

Комплексна оцінка впливів запректованої діяльності на навко-
лишнє середовище:

– на геологічне середовище – впливає в межах дозволених рівнів.
– на атмосферне повітря – впливає в межах дозволених рівнів. Відсутні 

джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Викиди – мізерні, 
від процесів приготуванн їжі в шкільній ідальні

– на поверхневі та підземні води – не впливає.
– на грунти – впливає в межах дозволених рівнів;
– на соціальне середовище – вплив позитивний;
– на техногенне середовище — впливає в межах дозволених рівнів.
– на флору – впливає, знесення зелених насаджень передбачено згідно 

акту обстеження зелених насаджень. Після завершення будівельних робіт 
благоустрій території будмайданчику згідно дендроплану.

– на фауну – не впливає.
Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень:
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здій-

снюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього 
середовища і вимог екологічної безпеки.

Київський інститут музики імені P.M. Глієра, III рівень акредитації, м.Київ, 01032, вул. Л.Толстого, 
31, тел. 288-32-62, оголошує конкурсний відбір при заміщенні вакантних посад науково-педа-
гогічних працівників. Вакантні посади, на які оголошується конкурс:

1. Завідувач кафедри теорії музики – 1 од.;
2. Завідувач кафедри виконавських дисциплін № 2 – 1 од.;
3. Завідувач кафедри джазової музики – 1 од.;
4. Завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 1 од.
Термін подання заяв та документів для участі у конкурсі один місяць від дня опублікування 

оголошення про конкурс.
Заяви про участь у конкурсі подаються претендентами до відділу кадрів Київського інституту 

музики імені P.M. Глієра.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) 
викликається відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здій-
снення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у 
судовому засіданні у адміністративній справі №826/7439/17 за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Керуючий адміністратор Пенсійних Фондів "Паритет" про визнання протиправними 
та скасування рішень та наказів, визнання нечинними договорів. Розгляд справи №826/7439/17, 
призначений на 22.11.2017 о 15.20. Справа буде розглядатись під головуванням судді Аблова Є. В. 
за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання №39. В разі неявки 
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації 
у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися за її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) 
викликається відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйова Наталія Андріївна для участі у судовому за-
сіданні у адміністративній справі №826/7809/17 за позовом ТОВ "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн" про визнання 
протиправними та скасування рішень. Розгляд справи №826/7809/17 призначений на 03.10.2017 р. о 
14.30. Справа буде розглядатись під головуванням судді Смолія І.В. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана 
Петра, 8, корпус 1, зал судового засідання №1. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії 
Андріївни справа буде розглядатися у її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) 
викликається відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйова Наталія Андріївна для участі у судовому за-
сіданні у адміністративній справі №826/7691/17 за позовом Cahiren Ltd про визнання протиправними та 
скасування рішень. Розгляд справи №826/7691/17 призначений на 02.10.2017 р. о 15.45. Справа буде 
розглядатись під головуванням судді Клименчук Н.М. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 
1, зал судового засідання №10. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії Андріївни справа 
буде розглядатися у її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) 
викликається відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйова Наталія Андріївна для участі у судовому за-
сіданні у адміністративній справі №826/7694/17 за позовом Elado Limited про визнання протиправними 
та скасування рішень. Розгляд справи №826/7694/17 призначений на 15.02.2018 р. о 10.20. Справа буде 
розглядатись під головуванням судді Огурцова О.П. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 
1, зал судового засідання №35. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії Андріївни справа 
буде розглядатися у її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) 
викликається відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйова Наталія Андріївна для участі у судовому засіданні 
у адміністративній справі №826/7632/17 за позовом Demaco Holding Ltd про визнання протиправними та 
скасування рішень. Розгляд справи №826/7632/17 призначений на 02.10.2017 р. о 15.00. Справа буде 
розглядатись під головуванням судді Клименчук Н.М. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 
1, зал судового засідання №10. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії Андріївни справа 
буде розглядатися у її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1) 
викликається відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйова Наталія Андріївна для участі у судовому засіданні 
у адміністративній справі №826/7448/17 за позовом TOB "Партнер-Експі" про визнання протиправними 
та скасування рішень. Розгляд справи №826/7448/17, призначений на 02.10.2017 р. о 09.20. Справа буде 
розглядатись під головуванням судді Шрамко Ю.Т. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 
1, зал судового засідання №7. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Наталії Андріївни справа 
буде розглядатися у її відсутності.

Повідомлення
Адміністративна колегія Київського обласного тервідділення АМКУ прийняла рішення від 

27.07.2017 № 25 у справі № 9/10-р-02-05-17 про порушення ПП "ОК "Наш дім" (39748414), яке 
передбачене п. 13 ст. 50 ЗУ "Про захист економічної конкуренції". Зазначеним рішенням на ПП "ОК 
"Наш дім" накладено штраф у розмірі 15 000 грн. З детальним текстом рішення можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk.

Втрачений Диплом Київського національного університету будівництва і архітектури, серія 
КВ № 32540883 від 29.06.2007 на ім'я Ястребінської Ольги Юріївни вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ 
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди, запро-
понований
заявником

Орендна ставка Орендна плата 
за 1 кв. м у грн

Розмір місячної 
орендної плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КНП "ЦПМСД "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м. Київ, вул. Ентузіастів, 49, 295-39-49)

1. 1 поверх Вул. Ентузіастів, 49 65,30 Розміщення приватного закладу охорони здоров'я 2 роки 364 дні
Станом на 30.06.2017

10% 148,16 9675,00

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-65-57).

Оголошення 
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№ 
п/п

Балансоутримувач 
(юридична адреса, 

контактний телефон)

Дані про об’єкт оренди

Характерис-
тика

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа, 

кв.м

Оренд-
на 

ставка 
у %

Запропонована 
заявником мета 

використання при-
міщення

Строк 
оренди, 

запропо-
нований 
заявни-

ком

Оренд-
на плата 

за 1 
кв.м, 
грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, 
грн

Вартість 
об’єкта 

оренди, грн 
без ПДВ

1.

Амбулаторно-по-
ліклінічний заклад 

"Київський міський 
дитячий центр"

(02068, Урловська, 
13, 220-19-57)

1 поверх Урлівська, 13  152,90 10 Приватний заклад 
охорони здоров’я

Станом на 31.05.2017

2 роки 
364 дні 157,46 24075,00 2889000,00

2.

КП "Київпастранс"
(04070, Набережне 

Шосе, 2
254-65-27)

1 поверх вул. Волгоград-
ська, 12 34,00 8

Розміщення торгі-
вельного об’єкта 
з продажу непро-

довольчих товарів, 
крім товарів під-
акцизної групи

Станом на 30.04.2017

2 роки 
364 дні 124,68 4239,33 635900,00

3.

Київська міська 
клінічна лікарня 
№ 4 (03110, вул. 

Солом’янська, 17, 
корпус 6, 249-78-32)

1 поверх
вул. 

Солом’янська, 
17, к. 6

150,00 15

Інше використання 
(розміщення котель-

ного обладнання 
для виробництва та 
постачання теплової 

енергії та складу)

Станом на 30.06.2017

2 роки 
364 дні 131,58 19737,50 1579000,00

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 

Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

№ 
п/п

Дані про об’єкт оренди

Характе– 
ристика

Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, кв.м Запропонована заявником мета використання приміщення Строк оренди, запро-

понований заявником
Орендна 

ставка
Розмір орендної 

плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11)

1 1 Поверх Вершигори 
вул.,  7 197,00 Розміщення громадської організації 2 роки 364 дні

Станом на 31.05.2017

1%
4% 9888,97

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Департамент містобудування та архітектури Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (Замовник) та ТОВ "ТЕРРА ПРО-
ДЖЕКТ" (Розробник) повідомляють про початок процедури громадських 
слухань проекту детального плану території в межах просп. Правди, вул. 
Газопровідної, проспектів Георгія Ґонґадзе та Свободи у Подільському 
районі м. Києва відповідно до порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555.

Детальний план території в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, 
проспектів Георгія Ґонґадзе та Свободи у Подільському районі м. Києва 
виконується відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 
№ 518/10006 "Про затвердження міської програми створення (оновлення) 
містобудівної документації у м. Києві". Детальний план території після 
затвердження є основним документом, який регламентує розміщення 
об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок, будівництво та 
благоустрій територій, прокладку інженерних мереж тощо.

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю дета-
лізації проектних рішень Генерального плану розвитку м. Києва та проекту 
планування його приміської зони на період до 2020 р., коригування або 
уточнення окремих його положень, пов’язаних з рішеннями щодо ефек-
тивного використання територій та пропозицій можливого розміщення 
об’єктів містобудування – торгівельних і громадських центрів, будівництво 
нових та реконструкція з розширенням установ освіти та охорони здоров’я, 
житлових комплексів, розміщення підприємств обслуговування та місць по-
стійного зберігання автомобілів мешканців, які відображають нормативний 
соціально-гарантований рівень обслуговування населення.

Основна мета проекту:
– уточнення положень Генерального плану населеного пункту та плану-

вальної структури і функціонального призначення території;
– створення комфортних умов для проживання та праці існуючих та 

майбутніх мешканців – забезпечення нормативним соціально-гаранто-
ваним рівнем установами і підприємствами обслуговування, місцями 
постійного зберігання автомобілів, формування мережі громадських про-
сторів для створення повноцінного високоякісного життєвого середовища 
європейського рівня;

– розвиток транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням 
вирішення загальноміських транспортних проблем, забезпечення суміс-
ності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та 
землекористуванням.

Відповідно до інвестиційних намірів землекористувачів та наданих проектів 
забудови земельних ділянок на етап 3-7 років передбачається збільшення 
загального обсягу житлового фонду на 100,078 тис. м2 загальної площі 
квартир. Середня житлова забезпеченість у перспективному житловому 
фонді складатиме 28 м2 на особу. 

Нове житлове будівництво потребує забезпечення нормативної потуж-
ності закладів освіти та соціально-побутового обслуговування населення 
та місць зберігання індивідуального автотранспорту, визначення обсягів 
будівництва шкіл та дошкільних навчальних закладів, виявлення місць для 
розміщення необхідних об’єктів інфраструктури. 

На даний час територію проекту детального плану обслуговують: школа-
дитячий садок "Дивоцвіт" на 200 місць у садочку та 300 у школі, дошкільний 
навчальний заклад  № 25 на 110 місць, дошкільний навчальний заклад № 679 
на 220 місць, школа-дитячий садок "Перлина" на 250 місць у садочку та 100 
у школі, дошкільний навчальний заклад № 570 на 220 місць, школа-дитячий 
садок ім. Софії Русової на 120 місць у садочку та 100 у школі, дошкільний 
навчальний заклад № 142 на 220 місць, дошкільний навчальний заклад 
№ 626 на 220 місць, середня загальноосвітня школа № 242 на 1200 місць, 
фінансовий ліцей на 200 місць, середня загальноосвітня школа № 6 на 1280 
місць, спеціалізована школа № 3 з поглибленим вивченням інформаційних 
технологій на 1280 місць та гімназія №257 "Синьоозерна" на 920 місць.

На даний період та після будівництва нових кварталів житлової забудови 
спостерігаємо надлишок місць у ДНЗ – 84 місце та у ЗНЗ – 432 місця, у 
зв’язку з чим забезпечення нових місць у ДНЗ та ЗНЗ не передбачається, 
проте проектом передбачається будівництво групи тимчасового пере-
бування дітей дошкільного віку, проектною потужністю – 100 місць (№ за 
експлікацією – 108).

Заклади громадського обслуговування розташовані по всій території 
проектування переважно на вбудовано-прибудованих поверхах житлових 
будинків.

Значної уваги при розробці ДПТ приділено благоустрою територій 
житлової забудови (дворові простори), яка крім озеленення, повинна бути 
обладнана необхідними елементами благоустрою – дитячими ігровими 
майданчиками, майданчиками для відпочинку дорослого населення, для 
занять фізкультурою, для господарський цілей, для вигулювання собак, 
для тимчасового зберігання автомобілів.

Проектна транспортна структура території детального плану намічена у 
відповідності до рішень проекту Генерального плану м. Києва.

Вулична мережа ДПТ розвивається за рахунок будівництва подовження 
просп.  Правди від вул. Гречка до Великої кільцевої дороги. Передбачено 
на етап 20 років реконструкцію існуючої вулиці на подовженні вул. Газо-
провідної з розширенням проїзної частини до 24 м. 

Існуюча мережа магістральних вулиць в ДПТ зберігається.
Для організації безперервного руху проспектом Правди передбачено 

будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях на перетині просп.  
Правди з просп. В. Порика (етап 20 років) та з просп. Г. Ґонґадзе (поза-
розрахунковий період). 

В ДПТ передбачено реконструкцію вул. Межова. Вулиця обмежується 
червоними лініями шириною 15 м, ширина її проїзної частини розширюється 
до 6 м, вздовж вулиці намічено будівництво тротуарів.

Розвиток громадського пасажирського транспорту в районі ДПТ перед-
бачений за рахунок подовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену 
по вул. Межовій до просп. Правди. На перетині просп. Правди з вул. Межо-
вою передбачено будівництво станції метрополітену "Проспект Правди". 
Виходи зі станції "Проспект Правди" намічені в обидва боки від проспекту, 
розташовуються біля універсаму "Виноградар" та інших об’єктів торгівель-
но-побутового призначення.

На заміну існуючим гаражним кооперативам для упорядкування хаотичної 
забудови та збільшення ефективності використання земельної ділянки, в 
ДПТ намічено будівництво багаторівневих паркінгів. В комплексі з новими 

житловими кварталами намічено будівництво підземних паркінгів для по-
стійного зберігання автомобілів майбутніх мешканців району. Загальна 
кількість місць постійного зберігання автомобілів – 8195 м.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру
Існуючий 

стан
Етап на 7 

років

Етап на 
15-20 
років

1. Територія ДПТ га 200,26

у тому числі жит-
лова забудова » 100,453 103,823 103,823

2. Населення тис.осіб 39,828 43,403 43,403

3. Житловий фонд 

3.1
Житловий фонд 
(площа квартир), 
всього

тис. м2 
квартир 851,626 951,705 951,705

3.2 Середня житлова 
забезпеченість м2/особу 21 22 22

3.3 Житлове будівни-
цтво, всього: 

тис. м2  
загаль-

ної площі 
квартир

851,626 951,705 951,705

4.
Установи та 
підприємства об-
слуговування 

4.1 Дошкільні на-
вчальні заклади місць 1560 1560 1560

4.2 Загальноосвітні 
навчальні заклади учнів 5380 5380 5380

4.3

Поліклініки, 
амбулаторії, дис-
пансери без ста-
ціонару. Кабінети 
сімейного лікаря

відв. за 
зміну 1005 1005 1005

5
Споруди для 
зберігання авто-
транспорту

5.1

Гаражі підземні, 
наземні для 
постійного збе-
рігання легкових 
автомобілів

м/м 3236 3521 8195

5.2

Відкриті автосто-
янки для тимчасо-
вого (постійного) 
зберігання легко-
вих автомобілів

м/м 2189 2393 3500

Замовник – Департамент містобудування та архітектури Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

Розробник – ТОВ "ТЕРРА ПРОДЖЕКТ".
Матеріали проекту детального плану території розміщені на сайті  www.

kga.gov.ua 
Експозиція проекту Детального плану території в межах просп. Правди, 

вул. Газопровідної, проспектів Георгія Ґонґадзе та Свободи у Подільському 
районі м. Києва розміщена в приміщенні Подільської районної в м. Києві 
державної адміністрації за адресою Контрактова площа, 2.

Ознайомлення з томами проекту детального плану території в межах 
просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Ґонґадзе та Свободи у 
Подільському районі м. Києва відбувається в Департаменті містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 
щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної до-
кументації: – 30 днів з моменту публікації оголошення у засобах 
масової інформації.

Відповідно до частини шостої статті 21, Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" пропозиції надаються громадянами у письмовому 
вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, 
особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням ви-
мог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. 

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних 
законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних 
стандартів і правил та надаватися у місячний строк з моменту публікації 
повідомлення про початок громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні 

мають право надавати:
– повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, 

щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на 
місцевому рівні;

– юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на тери-
торії, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації 
на місцевому рівні;

– власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, 
щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

– представники органів самоорганізації населення, діяльність яких по-
ширюється на відповідну територію;

– народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Департаменту містобуду-

вання та архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 
30 днів з моменту публікації оголошення у засобах масової інформації. 

Посадові особи, відповідальні за процедуру громадських слухань: 
Зайченко Тетяна Вікторівна, Проценко Тетяна Вікторівна.

Громадські слухання проекту Детального плану території в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, 
проспектів Георгія Ґонґадзе та Свободи у Подільському районі м. Києва
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Весільна осінь у Пирогові 

У Києві пілотний проект стар-
тував торік у серпні та на сьогодні 
налічує трьох організаторів дер-
жавної реєстрації шлюбу. Завдяки 
одному з них, а саме комунальному 
підприємству «Щасливе місто», яке 
з 01.09.2017 має право надавати 
свої послуги в місті Києві, дев’ятого 
вересня в Національному музеї 
народної архітектури та побуту 
України під час святкування «Ве-
сільної осені» одночасно одружи-
лися з національним колоритом 
одразу три пари молодят, зокрема 
ветерани АТО. КП «Щасливе місто» 
організувало реєстрацію шлюбу, а 
також оформлення локації із вико-
ристанням української стилістики. 

Вітали молодят і високі гості – 
заступник міністра юстиції Олена 
Сукманова та начальник Головного 
територіального управління юсти-
ції у м. Києві Станіслав Куценко. 

За даними Мін’юсту, кількість 
бажаючих швидко одружитися 
росте, за рік в Україні скориста-
лося послугою більше 16 тисяч 
пар молодят. Чиновники навіть 

підкреслюють, що швидкі шлюби 
міцніші, ніж звичайні: незважаючи 
на відсутність місячного «випро-
бувального терміну» для почуттів, 
розлучень серед них поки що не 
більше 3 відсотків. 

У музеї під відкритим небом 
вирішили відтворити справжнє 
подільське весілля – зі стародавніми 
традиціями та обрядами, вбранням, 
музикою та відповідною атрибути-
кою. Цього року до дійства долучи-
лися і справжні наречені, оскільки 
вони брали участь у пілотному 
проекті Мін’юсту «Шлюб за добу». 

Заступник міністра юстиції 
України з питань державної реє-
страції Олена Сукманова, яка вру-
чала молодятам їх перші спільні 
документи, зазначила: «Поки ти 
молодий, поки від кохання горять 
очі й серця, немає часу чекати 
місяць, щоб зареєструвати шлюб!». 

Керівник ГТУЮ у м. Києві Ста-
ніслав Куценко привітав новоспе-
чені українські родини та додав: «У 
столиці сервісом «Шлюб за добу» 
вже скористалося більше 3 тисяч 
пар. За статистикою, молоді, які 
укладають шлюб за добу, розлуча-
ються менше, ніж ті, які чекають 30 
днів. А зважаючи на дотримання 
усіх національних традицій про-
ведення церемоній, подружжя 
проживуть довге, щасливе та бла-
гополучне життя разом». 

Весільна церемонія пройшла з 
дотриманням усіх старовинних тра-
дицій та обрядів. Недарма кажуть: 
«грати весілля», адже шлюбний ри-
туал – це своєрідна народна драма з 
відповідними піснями, приспівками 
й примовками. Якщо сьогодні весіл-

ля справляють упродовж одного дня 
(зазвичай, вихідного), то колись його 
гуляли цілий тиждень. Як проходять 
старовинні весільні обряди такі, як, 
наприклад, сватання, оглядини, ви-
плітання вінків та весільного букету, 
заручини, запрошення гостей на 
весілля, розплітання коси молодої, 
українські весільні пісні, можна було 
спостерігати упродовж всього дня 
у Національному музеї народної 
архітектури та побуту. 

Нова родина мала бути засно-
вана на порядності, доброчесності, 
правдивості. Розлучення вважа-
лося гріхом, тому молоді люди, 
готуючись до вступу в шлюб, мали 
добре зважити на всі обставини, 
аби майбутнє подружнє життя було 
щасливим. Суворе дотримання 
відповідних вимог, виконання 
всіх ритуалів мали забезпечити 
прихильність долі до молодої сім’ї. 
Весільний обряд, що шліфувався 
впродовж віків, заховав у собі по-
гляди співвітчизників на шлюб, 
сім’ю і продовження роду. 

Подібні заходи повертають 
українців до цінності інституту 
шлюбу, нагадують про його ста-
ровинне значення та надихають 
на дотримання національних 
традицій. 

Шлюб за добу: щастя 
без випробувального 
терміну 

«Щоб одружитися у бажану дату 
і час без бюрократії та корупції, 
необхідно звернутися до акреди-
тованого міністерством суб’єкта 
надання весільних послуг. Місце 
проживання чи реєстрації молодят 
значення не має», – розповідає 
директор КП «Щасливе місто» 
Ольга Прудко. 

«Мін’юст надав простий і про-
зорий механізм оформлення екс-
прес-шлюбу, а високий попит на 
цю послугу дає нам – постачаль-
никам послуг – можливість конку-
рувати саме у якості її надання. На 
перший погляд здається, що наша 

робота здебільшого технічна – при-
йняти заяву, провести церемонію 
та видати свідоцтво про шлюб. Але 
молодята не завжди знають, яким 
має бути їхнє весілля, найчастіше 
бажають, щоб воно було особли-
вим, романтичним і, голов не, не 
таким, як у інших. Тому досить 
часто саме наша команда підбирає 
і одяг молодятам, і квіти, пропонує 
саму локацію та її оформлення, 
музику, відповідає за фото та відео. 
Тож ми маємо працювати швидко, 
передбачити кожну дрібницю, 
оскільки в цій справі немає права 
на помилку»,  – повідомила Ольга 
Прудко. 

У КП «Щасливе місто» кажуть, 
що в залежності від складності 
підготовки, ціна на церемонію 
складатиме від 3700 до 7500 грн. 
Проте, для учасників АТО буде 
сформований спеціальний пакет 
послуг. 

Творчий колектив КП «Щасливе 
місто» готовий розділити з учас-
никами усі свята від «Шлюбу за 
добу», ювілеїв, корпоративів аж 
до «Золотого весілля». 

Як і раніше, залишаються по-
пулярними виїзні весільні цере-
монії. І це зрозуміло, адже кож-
на наречена мріє про особливе 
весілля. Ввечері в світлі вогнів, в 
гарному парку, ресторані, старо-
винному замку або батьківській 
хаті… Пишно або камерно. І це 
обов’язково той самий день! За-
вдяки пілотному проекту «Шлюб 
за добу» Міністерства юстиції 
України та КП «Щасливе місто» 
ці мрії більш ніж доступні! Тож для 
замовлення урочистої процедури 
церемонії потрібно лише принести 
документи, вибрати зручний час і 
довірити підготовку досвідченому 
координатору 

«Шлюб за добу» 
набирає обертів

Вже більше року в 
Україні триває пілотний 
проект Мін’юсту України 
«Шлюб за добу». Мета 
новації – впровадження 
європейських 
стандартів та боротьба 
з корупцією у сфері 
державної реєстрації 
актів цивільного стану. 
Сьогодні експрес-шлюб 
можна оформити вже 
у 34 містах і навіть в 
одному селі України. 

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»

Необхідні документи для державної реєстрації шлюбу: 
1. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства. 

У разі, якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, додається документ, що підтверджує законність його 
(її) перебування на території України. 

2. У разі, якщо заявники або один із них раніше перебували в шлюбі, документи, що підтверджують припинення 
попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу; рішення суду про розірвання 
шлюбу; про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили; свідоцтво про смерть одного з подружжя; висновок 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо). 

3. Не потребує пред’явлення оригіналів документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу, якщо від-
повідні актові записи цивільного стану, про які повідомлено у Договорі, складені органами державної реєстрації актів 
цивільного стану України. 

Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в уста-
новленому порядку.

Для отримання інформації щодо 
ор га ні заторів у місті Києві, можна 
скористатися  QR-кодом.

Фото Олексія ІВАНОВА
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