
СОТНІ  киян і гостей столиці 
провели суботній вихідний у 
Центральному парку культури 
та відпочинку «Маріїнський», біля 
сцени «Мушля». Тут відбувся вже 
традиційний загальноміський 
соціально-культурний захід «Юнь 
Києва запрошує». У його програмі: 
фестиваль парасольок добра, ігри, 

квести, скайпарк, концерт. Також 
було представлено соціальні по-
слуги для міських сімей тощо. 

За словами організаторів, мета 
акції – презентувати безкоштовні 
соціальні послуги та послуги не-
формальної освіти державних і 
громадських закладів Києва для 
столичних родин, популяризувати 

здоровий спосіб життя, безпеч-
ну поведінку, волонтерський і 
скаутський рух, залучити дітей 
і молодь до соціально-корисної 
діяльності. 

Під час проведення цьогорічно-
го заходу «Юнь Києва запрошує» 
заступник голови КМДА Олексій 
Резніков вручив від міської влади 
двом будинкам сімейного типу 
ключі від автівок. Цього разу ма-
шини отримали родина Перегуд 
та родина Вовк. 

Батьками-вихователями є 
Микола та Людмила Перегуди. 
Рідна сестра Людмили Олена 
Юсан уже десять років є мамою-
вихователькою дитячого будинку 
сімейного типу в Дарницько-
му районі. Саме вона власним 
прикладом допомоги діткам 
надихнула сім’ю Перегудів ство-

рити ДБСТ. На сьогодні родина 
виховує шестеро прийомних 
хлопчиків і дівчаток. 

Батьками-вихователями ДБСТ 
Вовк є Олег та Наталія. Вони мають 
двох біологічних діток. Також 
подружжя виховувало дівчинку 
Світлану, яка перебувала у них 
під опікою з 5 років. Нині 26-річна 
Світлана проживає окремо від 
батьків, працює в Київській му-
зичній школі викладачем по класу 
бандури. До дитячого будинку сі-
мейного типу влаштовано п’ятеро 
малюків із багатодітної сім’ї. 

Нагадаємо, сьогодні у Києві 
функціонує 24 дитячих будинків 
сімейного типу, де виховується 165 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Наразі 
ще дев’ять ДБСТ не забезпечені 
власним автотранспортом �

«Юнь Києва» запрошує

У суботу на Печерську провели загальноміський 
соціально-культурний захід «Юнь Києва запрошує». У 
рамках цієї події організатори підготували фестиваль 
парасольок добра, ігри, квести, концерт тощо. Окрім 
цього заступник голови КМДА Олексій Резніков 
вручив від столичної влади двом будинкам сімейного 
типу ключі від автівок.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ |  «Хрещатик» 

Туризм визначений 
пріоритетним у тематиці 
Інвестфоруму-2017 

Нинішній рік урядом України проголошено 
роком туризму, тому місто прийняло рішення 
присвятити цьогорічний Інвестиційний 
форум, що сьогодні розпочався у столиці, 
сфері туризму. 

«Торік Київ започаткував проведення 
щорічних Інвестфорумів. Тоді ми проводили 
захід, який був спрямований на загальну 
інфраструктуру міста: транспорт і комуналка, 
сфера ІТ/смарт-сіті, розвиток соцсфери, 
нерухомість. У форумі прийняли учать по-
над 500 осіб, з 57 країн світу», – зазначив 
перший заступник голови КМДА Геннадій 
Пліс. – Відповідно до Стратегії розвитку 
міста Києва, туризм визначений одним із 
пріоритетів розвитку, мета – досягнути як-
найменш 2,6% від ВРП міста до 2025 року». 

За його словами, іншими цілями про-
ведення форуму є поліпшення місця Києва 
в рейтингу Numbeo Safety Index з 217 
місця в 2015 році до якнайменш 50 місця; 
збільшення строку перебування туристів з 
1,9 дня в 2015 році (в 2016-му також 1,9) 
до 3-х днів у 2025 році; завантаженість 
готельного номерного фонду з 30% в 2015 
році (в 2016 -му 34%) до 68% в 2025 році. 

Триває серія воркшопів 
із теми: «Проекти 
Громадського бюджету 
м. Києва» 

До 1 листопада в усіх районах столиці 
триватиме серія воркшопів із теми: «Про-
екти Громадського бюджету міста Києва». 
Захід проходить у рамках Європейського 
тижня місцевої демократії. Під час зустрічей 
обговорюватимуть досвід столиці у впро-
вадженні Бюджету участі, а також інстру-
менти електронної демократії: е-звернення, 
е-петиції, е-обговорення тощо як спосіб 
залучення громадськості до взаємодії із 
владою. До участі запрошуються всі охочі. 

Перелік воркшопів – за посиланням: 
http://qoo.by/2FQy. 

Київавтодорівці 
облаштували 
нове покриття 
на 84-х об’єктах 

У Києві триває ремонт дорожнього покриття 
внутрішньоквартальних проїздів і прибу-
динкових територій. Нині роботи ведуться 
в різних районах міста на понад 50-ти 
об’єктах: вул. Братиславській, 18-а, 20-а, 
24, вул. Оноре де Бальзака, 88, вул. Миколи 
Матеюка, 5, вул. Архітектора Ніколаєва, 9, 9-а, 
пров. Машинобудівному, 27, вул. Гарматній, 
23-25, вул. Касіяна, 2-б, просп. Науки, 18, 
24 (к.2), вул. Червоноткацькій, 22-24, вул. 
Стеценка, 2 – 2-а, вул. Богатирській, 2, вул. 
Озерній, 14, вул. Архітектора Вербицького, 
8, 10, просп. Героїв Сталінграда, 52, 54, 56, 
вул. Гната Юри, 14-в тощо. 

У рамках поточного ремонту замінено 
покриття тротуарів на бульв. Ромена Ролла-
на та проїжджої частини на вул. Оболонській. 
Триває відновлення тротуарів на вул. Обо-
лонській, Залізничного шосе та Паркового 
пішохідного мосту. Загалом станом на 22 
вересня в рамках середнього ремонту за-
мінено покриття на 84 дорожніх об’єктах.
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 � У Центральному парку культури та відпочинку «Маріїнський» 
відбувся традиційний загальноміський соціально-культурний захід

У рамках загальноміського свята «Юнь Києва запрошує» відбулися: фестиваль парасольок добра, ігри, квести, концерт та вручення від столичної влади двом 
будинкам сімейного типу ключі від автівок
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному територіальному  

управлінні юстиції у місті Києві
19 вересня 2017 р. за № 186/1778

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд  
та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, 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 № 1109 від 7 вересня 2017 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових 
територій:

Про видачу ліцензії  
КАЗЕННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ»

Розпорядження № 1120 від 8 вересня 2017 року
Відповідно до пункту 28 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 № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»:

Про видачу ліцензій  
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС»

Розпорядження № 1075 від 1 вересня 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 ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ПЛЕКАЛЬНЯ»  
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1074 від 1 вересня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 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»:

Про видачу ліцензії  
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД»

Розпорядження № 1034 від 28 серпня 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»:

1. Унести зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для 
здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 
числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2014 року № 1078, 
зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 року за № 42/1095  

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 06 березня 2015 року № 210 ), що додаються.

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. Видати КАЗЕННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ» 
(ідентифікаційний код 14307357, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вулиця Московська, будинок 8) 
ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим 
тарифом.

2. КАЗЕННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ» 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 ліцензії, яка становить 10 відсо-
тків 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 не друкується.  

Ознайомитися з ним можна на офіційному інтернет-порталі КМДА

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» (іден-
тифікаційний код 40863647, місцезнаходження: 02081. м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, 
будинок 19-а) 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 «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» у строк не 
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести, на відповідний 

рахунок територіального органу Державної казначейської служои 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 не друкується.  

Ознайомитися з ним можна на офіційному інтернет-порталі КМДА

1. Видати ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ПЛЕКАЛЬНЯ» 
(ідентифікаційний код 40671387, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 
будинок 131, квартира 37) 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 «ПЛЕКАЛЬНЯ» 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 
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.

Голова
В. Кличко

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД» (іден-
тифікаційний код 13700667, місцезнаходження: 04112. м. Київ, вулиця Степана Руданського, 
будинок 3-а) ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування 
теплової енергії за нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДСЕРВІС ЛТД» 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 ліцензії, яка становить 10 відсотків від роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання цього розпорядження.

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

Голова В. Кличко
Додаток не друкується.  

Ознайомитися з ним можна на офіційному інтернет-порталі КМДА

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 96 (1775), вівторок, 26 вересня 2017 р.
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ТОВ «ЖБК «Управдом» розрахувало тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій згідно з постановою КМУ від 01.06.2011р. № 869. Структура, періодичність та строки 
надання цих послуг відповідають вимогам розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 р. № 307, 
детальна інформація розміщена на інформаційних стендах в під’їздах будинків.

№ 
п/п Вулиця Будинок Тариф за 1 кв.м. з 

ПДВ за місяць, грн
Тариф за 1 кв.м. першого по-

верху з ПДВ за місяць, грн

1 Замковецька 102 9,82 8,27

2 Замковецька 102-а 9,84 7,93

3 Замковецька 104 9,86 8,32

4 Замковецька 104-а 9,90 8,00

5 Замковецька 106 9,95 8,40

6 Замковецька 106-а 9,87 7,94

7 Замковецька 106-б 9,78 8,24

8 Замковецька 108 9,77 8,19

9 Замковецька 94 9,74 8,23

10 Замковецька 94-а 9,85 8,35

11 Замковецька 94-б 9,77 8,27

12 Замковецька 94-в 9,79 8,42

13 Замковецька 94-г 9,89 8,59

14 Кавалерідзе І. 1 9,71 8,14

15 Кавалерідзе І. 3 9,69 8,06

16 Кавалерідзе І. 5 9,69 8,00

17 Кавалерідзе І. 7 9,71 8,03

18 Кавалерідзе І. 9 9,72 8,04

19 Кавалерідзе І. 11 9,70 8,16

20 Данченка С. 2 9,74 8,33

21 Данченка С. 4 9,71 8,36

22 Данченка С. 6 9,74 8,36

23 Данченка С. 8 9,70 8,06

24 Данченка С. 10 9,71 8,08

25 Данченка С. 12 9,76 8,25

26 Данченка С. 12-а 9,78 8,49

27 Данченка С. 14 9,71 8,20

28 Данченка С. 14-а 9,87 8,60

29 Данченка С. 16 9,77 8,26

30 Митрополита В. 
Липківського 16-а 9,65 8,43

31 Митрополита В. 
Липківського 16-б 9,61 8,44

32 Митрополита В. 
Липківського 16-в 9,44 8,27

33 Златоустівська 34 9,78 8,23

34 Богатирська 6-а 8,68 7,36

35 Богатирська 6-б 8,92 7,69

36 Туманяна О. 3 7,82 6,62

37 Петрицького А. 13 9,03 7,65

38 Петрицького А. 15 8,93 7,69

39 Петрицького А. 15-а 8,88 7,71

40 Петрицького А. 17 8,89 7,68

41 Петрицького А. 17-а 8,80 7,61

42 Петрицького А. 19 8,91 7,65

43 Петрицького А. 19-а 8,83 7,65

44 Петрицького А. 21 8,87 7,67

45 Петрицького А. 21-а 8,89 7,65

46 Петрицького А. 23 8,81 7,63

47 Петрицького А. 23-а 8,84 7,54

Зауваження та пропозиції  приймаються в письмовому вигляді протягом 10 днів з дня опубліку-
вання цього оголошення за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 6-б, ТОВ «ЖБК «Управдом», 
тел. 220-34-42.

До уваги керівників підприємств, установ та організацій!
Згідно з постановою НКРЕКП від 24.04.2017 № 538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну 

енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України", Порядком розрахунку 
роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№ 869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії 
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 512, Порядком ринкового 
формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженим постано-
вою НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та листом НКРЕКП від 25.04.2017 № 4309/17.2.1/7-17 роздрібні тарифи на 
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з жовтня 
2017 року становитимуть:

Роздрібні тарифи для споживачів електричної енергії у місті Києві з урахуванням ПДВ, 
які вводяться в дію з жовтня 2017 року

І клас 
напруги 
(27,5 кВ і                                                                                                                                                
вище)

Крім 
того, 
ПДВ

з ПДВ

II клас 
напруги                                                                                                                                          
(до 27,5 
кВ)

Крім   
того,                                                                                                                                           
ПДВ

з ПДВ

Всі споживачі, крім населення та комунально-побутових потреб 
релігійних організацій коп./кВтгод 145,784 29,157 174,941 164,435 32,887 197,322

Комунально-побутові потреби релігійних організацій, коп./кВтгод 
(Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Плата за перевищення договірної величини потужності– в 
двократному розмірі за 1 кВт згідно з Законом України "Про 
внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 
23.06.2005 №2706 та Постановою НКРЕ № 784 від 11.06.1999, 
грн/кВт (із змінами та доповненнями)

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма   
ДП  "НЕК "Укренерго" від  08.12.2016 №03/03/13844): 

• Нічний період;

• Напівпіковий період;          

• Піковий період:

0,25

1,02 

1,8

Межі тарифних зон: 

з 23 год. до 6 год.

з 6 год. до 8 год. 
з 10 год. до 18 год. 
з 22 год. до 23 год.                                                                                                                                             
 
з 8 год. до 10 год. 
з 18 год. до 22 год.

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма 
ДП "НЕК "Укренерго" від 08.12.2016 №03/03/13844:                                                                                                                                   

• Нічний період;                                                                                                         

• Денний період:

0,35 

1,35

Межі тарифних зон:                                                                                                                                             

з 23 год. до 7 год. 

з 7 год. до 23 год.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення за адресою: вул. Велика Васильківська, 104 корпус А. Загальною площею: 45,4 кв. м.

Цільове використання: розміщення приватних закладів охорони здоров'я (стоматологія).
Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 1 188 300 грн (без ПДВ).
Орендна плата 9 902,50 без ПДВ (коригується на індекс інфляції).
Балансоутримувач: КНП «Центр медико-санітарної допомоги №2» Голосіївського району м. Києва, 

(вул. Голосіївська, 53, м. Київ, тел.258-33-31).
Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 

оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42, каб. 216. Довідкову 

інформацію можна отримати за телефонами: 281-66-23, 281-66-24.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністраці має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення за адресою: вул. Антоновича, 4/6. Загальною площею: 73,90 кв. м.

Цільове використання: розміщення шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів.
Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 1 641 340,00 грн (без ПДВ).
Орендна плата: 969,0 (без ПДВ) погодинно 34 год. (коригується на індекс інфляції).
Стартова орендна плата за 1 год 28,50 грн.
Балансоутримувач: Управління освіти Голосіївського району міста Києва» (просп. Голосіївський, 

118-б, м. Київ, тел.257-60-58).
Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 

оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 281-66-23, 281-66-24.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 56618

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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ПОЛКОВНИК  у відставці Василь 
Сплодитель багато років очолював 
профспілку Оболонської РДА, під-
тримував усі творчі починання своїх 
колег. І раптом, у поважному віці до 
нього прийшло натхнення – він почав 
на полотні виливати свої почуття. 

– Я себе боюся називати художни-
ком, – каже дебютант-іменинник. – У 
селі Катюжанка на Вінниччині, де я 
народився, тих, хто малює, називали 
малярами. І я так казав: «Хочу бути 
маляром». Коли мені виповнилося 
14 років, моя родина переїхала до 
Хотова під Києвом. Я пішов у 8-й 
клас, де класним керівником була 
Галина Федорівна, вчителька росій-
ської мови й літератури. Вона була 
закохана у свій предмет і закохувала 
в літературу своїх учнів. У них вдома 
була велика бібліотека, де я міг про-
сиджувати годинами. Саме Галина 
Федорівна помітила у мене хист і 
прагнення до малювання. Спочатку 
вона запропонувала мені зробити 
підбірку ілюстрацій до творів відомих 

письменників. Та моє малювання на 
цьому й закінчилося. Армія, військо-
ве училище, служба в Закавказько-
му окрузі аж ніяк не спонукали до 
творчості. Хоча, мабуть, не даремно 
я обрав професію військового гео-
дезиста-картографа-топографа (хист 
до малювання виявився доречним). 
Через 30 років після випуску в школі 
відбулася зустріч однокласників, 
на яку Галина Федорівна прине-
сла малюнки й брошурки з моїми 
ілюстраціями. І ось тепер я знову 
взявся до малярства. Просто в один 
день захотілося передати побачене 
і наболіле. Я багато читав, дивився 
відео-уроки з малювання, цікавився 
секретами творчості відомих ху-
дожників – готував себе морально. 
Потім зібрався з духом, прийшов на 
Петрівку купувати фарби, полотно і 
все, що потрібно. Мені було соромно 
сказати, що купую витребеньки для 
себе – сказав: «Для онуки». 

Пан Василь переконаний: «Що лег-
ко дається – те легко й забувається, а 

те, що створюється з труднощами й 
переживаннями – може бути чогось 
варте. Поету потрібно, щоб його слу-
хали, художнику – щоб на його карти-
ни дивилися». Художник вважає, що 
«картина пишеться не для того, щоб 
передати точну копію дійсності, а для 
того, щоб передати душу». Митець з 
любов’ю й ніжністю розповідав про 
кожну свою роботу, її характер і норов, 
історію написання й почуття та думки 
під час роботи. 

– Я не ремесленик, а маляр, чи, 
може, вже й художник, – каже Василь 
Сплодитель. – Мені дуже важко роз-
ставатися з моїми картинами, адже 
в кожній з них – частина мене, моїх 
мрій і переживань. 

Свої роботи майстер підписує як 
«Дітель». «Мій прадід жив у США. В 
українській діаспорі він мав почесне 
звання заслуженного борця за неза-
лежність України. Прізвище його було 
«Дітель». Я думаю, він не образився б 
на мене, дізнавшись, що тепер це – мій 
псевдонім». 

А колеги Василя Сплодителя по-
жартували: «Нічого, багато великих 
політичних діячів сучасності назвали 
свої фірми власним скороченим пріз-
вищем і стали відомими в усьому світі». 

Всі пейзажі художника, представлені 
на виставці – світлі, з високим зарядом 
позитивної енергетики. Вони ніби 
дихають і надихають, на них хочеться 
дивитися 

«Свої картини я малюю 
не пензлем і мастихіном, 
а душею»

 � У бібліотеці імені Олександра Пушкіна на Оболоні 
відкрилася виставка картин Василя Сплодителя 
На стінах затишної зали бібліотеки – 16 чудових 
пейзажів і портрет дівчинки в червоному, а в залі 
– друзі й колеги художника, представники творчої 
інтелігенції Оболонського району, керівництво 
профспілок міста. 

Наталя ПЛОХОТНЮК  спеціально для «Хрещатика»

Фото Ірини КРИКЛІ

Місто уже реалізувало 
18 проектів у рамках 
Громадського бюджету-2017

Про це повідомив заступник міського голови — секретар Київради 
Володимир Прокопів під час офіційного відкриття скелелазного 
залу «КПІскала». 

«Ми сьогодні маємо конкретний результат — завдяки ГБ, 
спільними зусиллями влади та громади відкриваємо скеледром. 
Це один із проектів-переможців, він посів 5 місце з-понад 300 
ініціатив. І я хочу подякувати Євгену Козаку — автору та всім при-
четним за таку чудову ідею, за сприяння розвитку спорту. Чим 
більшій кількості людей ми дамо змогу такі проекти втілювати, 
тим більше вони розумітимуть, що зможуть впливати на те, як 
виглядає та функціонує наше місто», – зазначив пан Прокопів. 

Кошторис проекту — 210 тис.грн. За ці кошти разом із 
Солом’янською РДА було закуплено скелелазний мат, м’які меблі, 
аудіо-систему та частину скелелазних зачіпок. 

«Я цілком задоволений результатом свого проекту, все реалі-
зовано так, як ми і планували. Що важливо, тут зможуть займатися 
скелелазінням не тільки студенти КПІ, а й всі бажаючі: від 4-річних 
дітей до професорів. Ми зробимо офіційний електронний запис, де 
на окремій Інтернет-сторінці потрібно буде заповнити спеціальну 
форму, щоб ми могли скласти графік занять», – поділився автор 
реалізованого проекту Євген Козак. 

Загалом, у скелелазному залі одночасно зможуть займатися 
понад два десятки людей. Все необхідне спорядження тут є, 
бажаючим долучитися до занять необхідно лише мати змінне 
взуття і зручний одяг. 

До слова, уже 30 вересня у столиці стартує голосування за 
проекти Громадського бюджету-2018  

У приміщенні Оболонської бібліотекиУ приміщенні Оболонської бібліотеки
імені Олександра Пушкіна днями відкрилася імені Олександра Пушкіна днями відкрилася 
виставка картин Василя Сплодителя виставка картин Василя Сплодителя 
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