
Правоохоронні органи 
повинні всебічно 
розслідувати події, 
що сталися під час 
протистояння на земельній 
ділянці на Татарці. І всі без 
виключення винні мають 
понести відповідальність. 
Про це учора заявив мер 
Києва Віталій Кличко. 
Безвідповідальними 
назвав він і вчорашні 
дії фракції «Свобода», 
представники якої 
заблокували засідання 
Київради, та закликав 
депутатів працювати в 
інтересах Києва і киян, а 
не влаштовувати безлади. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

«Я ПЕРЕКОНАНИЙ, правоохоронні 
органи, які порушили справу, повинні 
розслідувати її всебічно та відкрито: 
хто побив депутата, хто жбурляв пляш-
ки із запальною сумішшю та хто кого 
бив», –переконаний Київський міський 
голова Віталій Кличко. 

За його словами, громадськість і 
засоби масової інформації мають бути 
поінформовані про хід розслідування та 
з’ясовані під час розслідування деталі 
події. «А всі без виключення винні в 
безладах повинні бути притягнуті до 
відповідальності», – наголосив мер 
Києва. 

Водночас він закликав припинити всі 
спекуляції відносно земельної ділянки, 
на якій сталися сутички. Голова КМДА 
наголосив, що цю територію було надано 
більше 10 років тому в оренду торговому 
представництву Таджикистану на основі 
міждержавної угоди. Крім того, рік тому 
Київрада продовжила договір оренди, а 
гаражі, які стоять на цій землі, розміщені 
там незаконно. «І в мене запитання: 
що там захищали депутати? Не треба 
чинити провокацій!» – підкреслив Ві-
талій Володимирович. 

Безвідповідальними назвав міський 
голова і вчорашні дії фракції «Свобо-
да», представники якої заблокували 
засідання Київради. 

Він закликав депутатів працювати в 
інтересах Києва і киян, а не влаштову-
вати безлади. «Не це потрібно людям, 
а конкретні справи і втілені зміни. А 
депутати повинні працювати, а не вла-
штовувати шоу, зриваючи сесію», – на-
голосив Віталій Кличко �

У Києві розпочато 
підготовку до призову 
на строкову військову 
службу в 2018 році 

Для належної підготовки весняного та 
осіннього призовів 2018 року розпоря-
дженням КМДА затверджено заходи з 
підготовки до проведення в Києві чергових 
призовів громадян України на строкову 
військову службу. Зокрема Департамент 
охорони здоровʼя має забезпечити військо-
во-лікарську комісію Київського міського 
військового комісаріату (КМВК) медичним 
інструментарієм і господарським майном, 
необхідним для медогляду громадян при-
зовного віку. РДА – подбати про медогляд 
призовників під час приписки до призовної 
дільниці та прийняття на військову службу 
за контрактом. Департаменту транспортної 
інфраструктури доручено забезпечити 
перевезення військово-лікарської комісії 
КМВК, призовників із призовних діль-
ниць на Київський міський збірний пункт, 
військовозобовʼязаних, призваних під час 
мобілізації, а також мобільних груп у складі 
представників військових комісаріатів та 
правоохоронців для розшуку призовників 
і військовозобовʼязаних, які ухиляються 
від призову. 

Підготовка до весняного та осіннього 
призовів триватиме в рамках Міської ці-
льової програми поліпшення оргпідготовки 
громадян до військової служби, військово-
патріотичного виховання молоді, приписки 
до призовної дільниці, призову на строкову 
службу, призову військовозобовʼязаних 
під час мобілізації у 2016-2018 роках. 

Здай макулатуру – 
підтримай роздільний 
суботник 

ГО «Друге життя» запрошує всіх бажаючих 
долучитись до акції «Здай макулатуру – під-
тримай роздільний суботник». З 21 березня 
(Міжнародний день лісів) усі охочі зможуть 
організувати у себе одноденну акцію зі 
збору вторсировини для благодійності. 
Кошти від цього підуть на підтримку роз-
дільного суботника. Безпосередньо збір 
макулатури по установах також можуть 
здійснити волонтери організації (аби не 
відволікати співробітників від робочого 
процесу), вивіз – за домовленістю. Також 
можна передати вторсировину через 
пункти прийому Київміськвторресурси. 

Подробиці на сайті toloka.org.ua та за 
тел. 093-600-08-95(Hrutba Andrey). 

Увага! 17-18 березня 
складні погодні умови: 
снігопади, пориви вітру, 
хуртовини, ожеледиця 

Про це повідомили в Укргідрометцен-
трі. Так, вдень 17 березня помірний сніг, 
хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер 
північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 
15-20 м/с. Температура вночі та вдень 
5-7° морозу (вночі 18 березня близько 
10° морозу). 

19 березня вночі помірний, а вдень 
невеликий сніг, вдень 3-5° морозу; 
20 березня без істотних опадів, тем-
пература вночі 9-11° морозу, вдень 
0-2° морозу.
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Віталій КЛИЧКО: 
«Всі винні у сутичці на Татарці мають 
понести відповідальність. А депутати 
повинні працювати, а не влаштовувати 
шоу, зриваючи сесію»
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Безвідповідальними назвав Київський міський голова Віталій Кличко вчорашні дії фракції «Свобода», представни-
ки якої заблокували засідання Київради. Він закликав депутатів працювати в інтересах Києва і киян, а не влашто-
вувати безлади 
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ДОКУМЕНТХрещатик
16 березня 2018 р.
№29 (5080)

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС «НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА» ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності у сфері загальної 

середньої освіти
Розпорядження № 399 від 12 березня 2018 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 15 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»:Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ»
Розпорядження № 397 від 12 березня 2018 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної 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 ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ (для КОЛЕДЖУ 
МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ФЛОТУ ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ) ліцензії 
на право провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти
Розпорядження № 400 від 12 березня 2018 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 до-
шкільної освіти у місті Києві»:

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС «НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА» ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності у сфері загальної 

середньої освіти
Розпорядження № 401 від 12 березня 2018 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 15 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. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ØÊÎËÀ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 39157674, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
01015, ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ëàâðñüêà, áóäèíîê 
20) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
(ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè) ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ³íøèì îñâ³òí³ì ð³âíåì (ïî-
÷àòêîâà îñâ³òà) ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 200 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ ÊÎÌÏ-
ËÅÊÑ «ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ØÊÎËÀ» íå ï³çí³øå 
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 

ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 
íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà-
÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 
áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà 
âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä 
ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ 
îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò– ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÇÀÉÌ-ÎÑÒ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 39036935, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
35301, Ð³âíåíñüêà îáë., Ð³âíåíñüêèé ðàéîí, ñåëî 
Øïàí³â, âóëèöÿ Çàâîäñüêà, áóäèíîê 18) ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà óñòàíîâêàõ ç 

âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâà-
íèõ äæåðåë åíåðã³¿, êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÇÀÉÌ-ÎÑÒ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå 
äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê 

1. Âèäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÈ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É (äëÿ ÊÎËÅ-
ÄÆÓ ÌÎÐÑÜÊÎÃÎ ² Ð²×ÊÎÂÎÃÎ ÔËÎÒÓ ÄÅÐ-
ÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÈ ÒÀ 
ÒÅÕÍÎËÎÃ²É (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41330257, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04211, ì³ñòî Êè¿â, ïðîñïåêò 
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, áóäèíîê 2) ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÍÔÐÀ-
ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé 

ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìà-
ö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ 
ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ØÊÎËÀ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 39157674, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
01015, ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ëàâðñüêà, áóäèíîê 
20) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ó 
çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà 
³íøèì îñâ³òí³ì ð³âíåì (áàçîâà çàãàëüíà ñåðåäíÿ 
îñâ³òà) ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 200 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ ÊÎÌÏ-
ËÅÊÑ «ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ØÊÎËÀ» íå ï³çí³øå 
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 

ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 
íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà-
÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 28 (1840), п’ятниця, 16 березня 2018 р.

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ «ЛІЦЕЙ «КЛЕВЕР 
СКУЛ» ліцензії на право провадження освітньої 
діяльності у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 244 від 19 лютого 2018 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 до-
шкільної освіти у місті Києві»:

Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ»

Розпорядження № 281 від 21 лютого 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ПРИВАТНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «БРИТАНСЬКА 
МІЖНАРОДНА ШКОЛА – КИЇВ» ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності 
у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 289 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до частини дев’ятої статті 15 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. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «Ë²ÖÅÉ 
«ÊËÅÂÅÐ ÑÊÓË» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41793230, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02132, ì. Êè¿â, âóëèöÿ ²æåâ-
ñüêà, áóäèíîê 15-à) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâà-
äæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «Ë²ÖÅÉ «ÊËÅÂÅÐ 
ÑÊÓË» íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðè-
ëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé 
ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³-
í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ 

ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ïîâîðîçíèê Ì.Â.

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂªÍ² Â²ÄÅ Â²×Å» (³äåíòèô³êà-
ö³éíèé êîä 33788121, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04080, 
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Êèðèë³âñüêà, áóäèíîê 103, êîðïóñ 
14) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ç òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
ìàã³ñòðàëüíèìè ³ ì³ñöåâèìè (ðîçïîä³ëü÷èìè) 
òåïëîâèìè ìåðåæàìè, êð³ì òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂªÍ² Â²ÄÅ Â²×Å» ó ñòðîê íå ï³çí³øå 
äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê 
òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 
â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðà-
öåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò– ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÇÀÃÀËÜÍÎ-
ÎÑÂ²ÒÍß ÏÐÈÂÀÒÍÀ ØÊÎËÀ ²-²²² ÑÒÓÏÅÍ²Â 
«ÁÐÈÒÀÍÑÜÊÀ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ØÊÎËÀ – ÊÈ¯Â» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 24736970, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 04080, ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Íîâîêîñ-
òÿíòèí³âñüêà, áóäèíîê 4-à) ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî 
â³êó) ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè 
ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 200 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍß 
ÏÐÈÂÀÒÍÀ ØÊÎËÀ ²-²²² ÑÒÓÏÅÍ²Â «ÁÐÈÒÀÍÑÜÊÀ 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ØÊÎËÀ – ÊÈ¯Â» íå ï³çí³øå 10 

ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 
íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà-
÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



3РЕКЛАМА Хрещатик
16 березня 2018 р.

№29 (5080)

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â 
îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 55, öîêîëü, 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 38,9 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ïîøèâ îäÿãó) (çàÿâíèêîì íà 
ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó 
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ 
ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 764000,00 ãðí. Îðåíäíà 
ñòàâêà 5%. Îðåíäíà ïëàòà – 3278,83 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ 
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá .512 
àáî êàá. 208

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77. 

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ îá'ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà: 

øëÿõîì âèêóïó:
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 23,6 êâ. ì íà âóë. Áîãàòèðñüêà, 2-ã. ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 312 900,0 (òðèñòà 

äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 99,8 êâ. ì íà âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â (âóë. Àðòåìà), 55, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ 

îñîáîþ çà 1 308 000,0 (îäèí ì³ëüéîí òðèñòà â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;
øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³:

– íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 212,1 êâ. ì íà âóë. Áîðè÷³â Ò³ê, 20/4, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 4 737 600,0 (÷îòèðè 
ì³ëüéîíè ñ³ìñîò òðèäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 212,9 êâ. ì íà ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 60/10, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ 
çà 1 800 842, 40 (îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ñîðîê äâ³) ãðèâí³ 40 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

– íåæèòëîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 19,8 êâ. ì íà âóë. Áàñò³îííà, 18-á, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 450 260,0 (îäèí 
ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ï'ÿòäåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

– íåæèòëîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 78,8 êâ. ì íà ïë. Ãåðî¿â Áðåñòà, 3, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 2 621 952,0 (äâà 
ì³ëüéîíè ø³ñòñîò äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à äåâ'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò äâ³) ãðèâí³, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

– íåæèòëîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 20,9 êâ. ì íà âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 263 120,0 (îäèí 
ì³ëüéîí äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ñòî äâàäöÿòü) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

– íåæèòëîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 35,6 êâ. ì íà ïë. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1-á, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 016 784,0 
(îäèí ì³ëüéîí ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº 
êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó "Öåíòð õóäîæíüî¿ òà òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ "Ïå÷åðñüê".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåí³øå òðüîõ ðîê³â, âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ 
ìîâîþ òà çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ 
ïîñàäîâ³ îáîâ'ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü 
ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, 
òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð 
òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; 
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, 
ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó êîìóíàëüíîãî çà-
êëàäó "Öåíòð õóäîæíüî¿ òà òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ "Ïå÷åðñüê" íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 16 êâ³òíÿ 2018 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3.
Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51. Å-ïîøòà – dk@kievcity.gov.ua.
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 10 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³ä-

ïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿".

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, áóä. 32. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2017 – 703 800 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà" (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, òåë. 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ êàôå – êàôåòåð³¿â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³í ä³¿ – íà ñòðîê äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ 
àêòà ïðèéìàííÿ – ïåðåäà÷³ ç ïîêóïöåì îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, (çã³äíî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2011 ¹ 100/5487 
³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), àëå íå á³ëüøå, í³æ íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 8%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 4 692,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà 

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

22.03.2018 ðîêó î 12.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãð. Ïîëÿêîâà Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîí, 
ì/ð Æóëÿíè, âóë. Ìîñêîâñüêà, 32-à.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â: ãð. Ñàì÷åíêî Îëüãó Ñòåïàí³âíó, Òêà÷à 
Â'ÿ÷åñëàâà Ìèêîëàéîâè÷à, Ãðå÷óõó Ìèêîëó Áîðèñîâè÷à, Êðàâ÷åíêî Ãàííó Ôåîäîñ³¿âíó.

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.04.2015 
¹ 307 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11.03.2016 ¹ 129), â³äïîâ³äíî 
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.12.2014 ¹ 865/865, îãîëîøóº ïðî ðåçóëüòàòè 
êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ.

Ïåðåìîæöÿìè Êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â 
ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ 2018 ðîêó, 
âèçíàíî:

1. ÎÑÁÁ "Óðë³âêà"  âóë. Óðë³âñüêà, 30
2. ÎÑÁÁ "Êèòà¿â"   ïðîñï. Íàóêè, 94/5
3. ÎÑÁÁ "Âåðáèöüêîãî 10-à"  âóë. Âåðáèöüêîãî, 10-à 
4. ÎÑÁÁ "Ôëîðåíö³¿ 9"   âóë.Ôëîðåíö³¿, 9
5. ÎÑÁÁ "Ôëîðåíö³¿ 5"   âóë. Ôëîðåíö³¿ ,5
6. ÎÑÁÁ "Íàóêîâåöü 2010"  âóë. Ì³÷óð³íà, 4 
7. ÎÑÁÁ "Ëîìîíîñîâà-83-à"  âóë. Ëîìîíîñîâà Ìèõàéëà, 83-à 
8. ÆÁÊ "Ïåðøîòðàâíåâèé"  âóë. Ãîãîë³âñüêà, 29 
9. ÎÑÁÁ "Çàòèøíà îñåëÿ-14"  âóë. Äàíüêåâè÷à Êîñòÿíòèíà, 14 
10. ÎÑÁÁ "Îàç³ñ 2016"  ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 8 êîðï.á
11. ÎÑÁÁ "Âîñêðåñåíñüêà 14-á"  âóë. Âîñêðåñåíñüêà, 14-á 
12. ÆÁÊ "Âîñòîê-2"   ïðîñï. Ë³ñîâèé, 6
13. ÆÁÊ "Ìîëîä³æíèé"   ïðîñï. Ïåðåìîãè, 43-á
14. ÎÑÁÁ "Êâ³òíåâèé-6"   ïðîâ. Êâ³òíåâèé, 6 
15. ÆÁÊ "50-ðîê³â Æîâòíÿ"  áóëüâ. Ðîëàíà Ðîìåíà, 5-á 
16. ÎÑÁÁ "Îáîëîíñüêà äîì³âêà"   ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 18-à 
17. ÆÁÊ "Íàä³ÿ"   âóë. Ìàëèøêà Àíäð³ÿ, 31-à
18. ÎÑÁÁ "Óðë³â Ãðàä"   âóë. Óðë³âñüêà, 38
19. ÎÑÁÁ "Ïî÷àéíèíñüêà 70"     âóë.Ïî÷àéíèíñüêà,70 
20. ÆÁÊ "²ìïóëüñ"   âóë. Àðõèïåíêà Îëåêñàíäðà, 6-á
21. ÎÑÁÁ "Ëîáàíîâñüêîãî 130"  ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî Âàëåð³ÿ, 130 
22. ÎÑÁÁ "Ïîåòè÷íå"   âóë. Çäîëáóí³âñüêà, 13
23. ÆÁÊ "Àêàäåì³÷íèé-10"  âóë. Íàòàë³¿ Óæâ³é, 10 
24. ÆÁÊ "Îá÷èñëþâà÷ 15" âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 8-à 
25. ÆÊ "Âçóòòºâèê-5"   âóë. Ðóäåíêî Ëàðèñè, 9
26. ÎÆÁÊ "Ãðàí³ò"   âóë. Îñòàïà Âèøí³, 7
27. ÆÁÊ "Åêîíîì³ñò-72"   âóë. Ïîëÿðíà, 3 
28. ÆÁÊ "Ïå÷åðñüêèé-11"  âóë. Éîðäàíñüêà, 7 
29. ÆÁÊ "Þí³ñòü"   âóë. Ìóðàøêà Ìèêîëè, 5
30. ÎÑÁÁ "Òàðàñ³âñüêà 21"  âóë.Òàðàñ³âñüêà, 21 
31. ÎÑÁÁ "Ìàÿê 6"   âóë. Êàøòàíîâà, 15,15-à, 15-á
32. ÎÑÁÁ "Äàíüêåâè÷à-10"  âóë. Äàíüêåâè÷à Êîñòÿíòèíà, 10 
33. ÎÑÁÁ "Ïåðîâñüêèé"   áóëüâ. Ïåðîâà, 10-à
34. ÆÁÊ "Äîìîáóä³âíèê-3"  âóë. Ñâåðñòþêà ªâãåíà, 8-à 
35. ÎÑÁÁ "Áîðåöü"   ïðîñï. Ïåðåìîãè, 93
36. ÎÑÁÁ "Àâ³àòîð 4"   áóë. Äðóæáè íàðîä³â, 11
37. ÊÂÏ "Ñëîâî"   âóë. Ðóñàí³âñüêà Íàáåðåæíà, 12 
38. ÎÑÁÁ "Êóò"    ïðîñï. Ãðèãîðåíêà Ïåòðà, 15
39. ÎÑÁÁ "Þíàë"   âóë. Áàðáþñà Àíð³, 40
40. ÆÁÊ "Êðèñòàë-16"   ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 4
41. ÎÑÁÁ "Áîðèñà Ãìèð³ 6"  âóë. Áîðèñà Ãìèð³, 6 
42. ÆÁÊ "Îáîëîíü-12"   âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 1
43. ÆÁÊ "Àâòîìàò-4"   ïðîâ. Êâ³òíåâèé,1-à, 1-â
44. ÎÑÁÁ "Ô³çèê"   âóë. Ñòðàòåã³÷íå øîñå, 15
45. ÎÑÁÁ "Ãîí÷àðà 62"   âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 62
46. ÆÁÊ "Ñóäíîáóä³âíèê 15"  âóë. Ðàéäóæíà,71 
47. ÆÁÊ "Êè¿â 9"    ïðîñï. Ïðàâäè, 4-à, 
    âóë.Çàïàäèíñüêà, 5-à, 7
48. ÎÑÁÁ "Äîáðîõîòîâà 15"  âóë. Äîáðîõîòîâà Àêàäåì³êà, 15 
49. ÆÁÊ "Çâ'ÿçê³âåöü"   âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 27
50. ÎÑÁÁ "Çîðÿíå"   ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî Âàëåð³ÿ, 9/1
51. ÆÁÊ "Õ³ì³ê-12"   âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè,19,23
52. ÎÑÁÁ "Ïåðåìîãà 131-à"  ïðîñï. Ïåðåìîãè, 131-à 
53. ÆÁÊ "Íåïòóí"   Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 20
54. ÆÁÊ "Õ³ì³ê-4"   âóë. Éîðäàíñüêà,17
55. ÆÁÊ "Îêòàâà-2"   âóë. Áåðåòò³ Â³êåíò³ÿ, 3
56. ÎÑÁÁ "Âåñíà 136"   âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 136
57. ÎÑÁÁ "Ìð³ÿ"   âóë. ªôðåìîâà Àêàäåì³êà, 19-à
58. ÎÑÁÁ "Êâàçàð-10"   âóë. Áåðåæàíñüêà, 12-à
59. ÎÑÁÁ "Àðîâàí"   ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 12-ä
60. ÎÑÁÁ "Îàç³ñ-4"   ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 4
61. ÎÑÁÁ "Êè¿âåíåðãî"   âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 12
62. ÎÑÁÁ "Áëàãîä³é+"   ïðîâ. Ãîðä³ºíêî Êîñòÿ , 2-à
63. ÆÁÊ "Âàãîíîðåìîíòíèê 1"  âóë. Ðàéäóæíà, 3 
64. ÆÁÊ "Ïðèáîðèñò-5"   âóë. Ëóê'ÿí³âñüêà, 21

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): TOB "ÃÀÇÒÐÎÍ"
Óêðà¿íà, 04070, ì. Êè¿â, óë. Áîðè÷åâ Òîê Ç, ê.8 ,Òåë. (044) 

585-42-52
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: ä³-

ëÿíêà ÀÃÇÑ ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: íàáåðåæíà Äí³ïðîâñüêà, 
Äàðíèöüêèé ðàéîí, ì. Êè¿â

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà: Áóä³âíèöòâî ÀÃÇÑ 
ç îáñëóãîâóâàííÿì âîä³¿â òà ïàñàæèð³â, àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè çà àäðåñîþ: íàáåðåæíà Äí³ïðîâñüêà, Äàðíèöüêèé 
ðàéîí, ì. Êè¿â.

Ïðîåêòîâàíà ÀÃÇÑ ïðèçíà÷åíà äëÿ çàïðàâëåííÿ àâòîòðàí-
ñïîðòó ñêðàïëåíèì âóãëåâîäíåâèì ãàçîì, (ïðîïàí-áóòàí), âè-
êîðèñòîâóâàíèì ÿê ìîòîðíå ïàëèâî. Îïåðàòîðíà çàïðîåêòîâàíà 
äâîïîâåðõîâîþ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà êàôå 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ òà àäì³íïðèì³ùåííÿìè íà äðóãîìó ïîâåðñ³.

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: ÀÃÇÑ ðîçðàõîâàíà íà 100 
çàïðàâîê íà äîáó ñêðàïëåíèìè âóãëåâîäíåâèìè ãàçàìè (ÑÂÃ) 
ïðîïàí-áóòàí. Äëÿ çáåð³ãàííÿ ÑÂÃ ïåðåäáà÷åíî îäèí ï³ä-
çåìíèé ðåçåðâóàð îá'ºìîì 20 ì3. Çàïðàâëåííÿ àâòîìîá³ë³â 
ïåðåäáà÷åíî ø³ñòüìà äâîõñòîðîíí³ìè äâîï³ñòîëåòíèìè ÏÐÊ, 
ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ï³ä íàâ³ñîì. Çàãàëüíà ºìí³ñòü ðåçåðâóàð³â 
çáåð³ãàííÿ ïàëèâà 20ì3.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ àâòîãàçîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ çàñòîñîâàíà 
ñó÷àñíà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ àâòîòðàíñïîðòó ç âè-
êîðèñòàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ, çàáåçïå÷åíîãî 
ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà ñèãíàë³çàö³¿. Îá-
ëàäíàííÿ, ÿêå áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü, â³äíîñèòüñÿ äî íàéá³ëüø 
åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî â äàíèé ÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà 
ïðîéøëî äåðæàâí³ âèïðîáóâàííÿ ³ äîïóùåíî äî çàñòîñóâàííÿ 
íà Óêðà¿í³. Ðåçåðâóàðè îáëàäíàíí³ çàïîá³æíèìè êëàïàíàìè. 

Ðåæèì ðîáîòè ÀÃÇÑ – ö³ëîäîáîâèé. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áó-
ä³âë³ îïåðàòîðíî¿ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â 
òà ïàñàæèð³â 60 ðîê³â. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ ðåçåðâóàð³â 40 ðîê³â. 
Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà 2018 ð.

Îá'ºêò â³äíîñèòüñÿ äî îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó 
åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó çã³äíî ï. 21 ÏÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ð. ¹ 808.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é.
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïðîåêòîâàíî¿ 

ä³ÿëüíîñò³: Ïîêðàùåííÿ óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ ï³ä-
ïðèºìñòâ ÿê³ñíèì ñêðàïëåíèì âóãëåâîäíåâèì ãàçîì, ñòâîðåííÿ 
äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîäæåííÿ â äåðæáþäæåò.

5. Ïîòðåáè â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:
• çåìåëüíèõ – 0,1617 ãà, ïåðåáóâàº â âëàñíîñò³ TOB "ÃÀÇ-

ÒÐÎÍ" çã³äíî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 
11.08.2017ð.

• ñèðîâèííèõ – ïðèâîçíà ñèðîâèíà, ÑÂÃ (ïðîïàí-áóòàí) – 
1400 ì3 íà ð³ê. 

• åíåðãåòè÷íèõ – 149 êÂò – çã³äíî äîãîâîðó ç ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî"; 
• âîäíèõ – ì³ñüêèé âîäîïðîâ³ä – 17,5 ì3 íà äîáó; òðóäîâèõ 

– 25 ïðàöþþ÷èõ.
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñ-

ïëóàòàö³¿): ïðè áóä³âíèöòâ³ – çàáåçïå÷óº çàìîâíèê.
ïðè åêñïëóàòàö³¿– íåìàº;
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³: Ôîíîâå çàáðóäíåííÿ, ðîçì³ð ÑÇÇ, ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ 
êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿: 
ðîáîòè ïî âèäàëåííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ðîáîòè ïî âèíîñó 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, çåìëÿí³ ðîáîòè.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áó-
ä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ 
âèäè âïëèâ³â íà:

• ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå – íåìàº;
• ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ïàð³â ïðîïàíó-áóòàíó, îêñèäó 

âóãëåöþ, ä³îêñèäó àçîòó, ä³îêñèäó ñ³ðêè, âóãëåâîäí³â ãðàíè÷íèõ;
• êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò – íåìàº; 
• âîäíå ñåðåäîâèùå – íåìàº; ´ðóíò – íåìàº;
• ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè – íåìàº, 

çàïîâ³äí³ îá'ºêòè â çîí³ âïëèâó â³äñóòí³: 
• íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – âèâ÷àºòüñÿ ÷åðåç 

ìåõàí³çì îçíàéîìëåííÿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÷åðåç ÇÌ²;
• íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå – íåìàº.
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî 

âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ ÷è áåçïå÷íîãî 
ïîõîâàííÿ: ïåðåäáà÷àºòüñÿ

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ:  â³äïîâ³äíî âèìîã 
ÄÁÍ.À.2.2-1-2003.

12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: ïóáë³êàö³ÿ ó ÇÌ².
Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé 

òåðì³í äî Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
àáî äî çàìîâíèêà ïðîåêòó. Ïîäà÷à ïðîïîçèö³é ïðîòÿãîì 30 ä³á ç 
äíÿ ïóáë³êàö³¿ çàÿâè â ÇÌ² ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9-00 äî 17-00 
çà àäðåñîþ: 02660, ì.Êè¿â, âóë.Î.Êîøèöÿ, 11 òåë. (044) 560-66-66. 
Îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó òà îö³íêîþ âïëèâó íà 
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ìîæíà â TOB "ÃÀÇÒÐÎÍ"(04070, 
ì. Êè¿â, óë. Áîðè÷åâ Òîê Ç, ê.8,òeë. (044)585-42-52)

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
TOB "ÃÀÇÒÐÎÍ" (Óêðà¿íà, 04070, óë. Áîðè÷åâ Òîê 3, ê.8 ,òåë. 

(044)585-42-52) ³íâåñòóº áóä³âíèöòâî àâòîãàçîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ 
(ÀÃÇÑ) ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â 
òà àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåííÿìè çà àäðåñîþ: íàáåðåæíà 
Äí³ïðîâñüêà, Äàðíèöüêèé ðàéîí, ì. Êè¿â.

Ìåòà ³ íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ðîáî÷îãî ïðîåêòó "Áóä³âíèöòâî 
ÀÃÇÑ ç îáñëóãîâóâàííÿì âîä³¿â òà ïàñàæèð³â, àäì³í³-
ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåííÿìè çà àäðåñîþ: íàáåðåæíà 
Äí³ïðîâñüêà, Äàðíèöüêèé ðàéîí, ì. Êè¿â" ïîâ'ÿçàí³ ç 
ïîêðàùåííÿì óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ ï³äïðèºìñòâ 
ÿê³ñíèì ïàëèâîì, ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàä-
õîäæåííÿ â äåðæáþäæåò.

Ðîáî÷èé ïðîåêò ðîçðîáëåíèé ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ä³þ÷èìè 
íîðìàìè, ïðàâèëàìè, ³íñòðóêö³ÿìè, äåðæàâíèìè ñòàíäàðòà-
ìè, ó òîìó ÷èñë³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè äëÿ ïðèì³ùåíü ç âè-
áóõîíåáåçïå÷íèìè çîíàìè òà ïîæåæîíåáåçïå÷íèìè çîíàìè, 
áåçïå÷íà åêñïëóàòàö³ÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðè äîòðèìàíí³ 
ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì çàõîä³â.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ àâòîãàçîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ çàñòîñîâàíà 
ñó÷àñíà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ àâòîòðàíñïîðòó ç âè-
êîðèñòàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ, çàáåçïå÷åíîãî 
ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà ñèãíàë³çàö³¿. Îá-
ëàäíàííÿ, ÿêå áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü, â³äíîñèòüñÿ äî íàéá³ëüø 
åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî â äàíèé ÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà 
ïðîéøëî äåðæàâí³ âèïðîáóâàííÿ ³ äîïóùåíî äî çàñòîñóâàííÿ 
íà Óêðà¿í³. Ðåçåðâóàðè îáëàäíàíí³ çàïîá³æíèìè êëàïàíàìè.

ÀÃÇÑ ðîçðàõîâàíà íà 100 çàïðàâîê íà äîáó ñêðàïëåíèìè 
âóãëåâîäíåâèìè ãàçàìè (ÑÂÃ) ïðîïàí-áóòàí. Äëÿ çáåð³ãàííÿ 
ÑÂÃ ïåðåäáà÷åíî îäèí ï³äçåìíèé ðåçåðâóàð îá'ºìîì 20 ì3. 
Çàïðàâëåííÿ àâòîìîá³ë³â ïåðåäáà÷åíî ø³ñòüìà äâîõñòîðîíí³ìè 
äâîï³ñòîëåòíèìè ÏÐÊ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ï³ä íàâ³ñîì. Çàãàëüíà 
ºìí³ñòü ðåçåðâóàð³â çáåð³ãàííÿ ïàëèâà 20ì3.

Ðåæèì ðîáîòè ÀÃÇÑ – ö³ëîäîáîâèé. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áó-
ä³âë³ îïåðàòîðíî¿ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â 
òà ïàñàæèð³â 60 ðîê³â. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ ðåçåðâóàð³â 40 ðîê³â. 
Ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà 2018 ð.

Ñêèä ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³é-
ñíþâàòè â öåíòðàë³çîâàíó êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó.

Âîäîïîñòà÷àííÿ îá'ºêòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³ä ì³ñüêî¿ âîäî-
ïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³, çã³äíî ÒÓ. Äîáîâèé ðîçõ³ä âîäè íà ãîñîäàð-
ñüêî-ïèòí³ ïîòðåáè ñêëàäàº 17,5 ì3/äîáó.

Ïîáóòîâ³ òà âèðîáíè÷³ â³äõîäè áóäóòü ïåðåäàâàòèñÿ íà óòè-
ë³çàö³þ, â ë³öåíç³éíó îðãàí³çàö³þ çã³äíî äîãîâîðó.

Ïåðåë³ê çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñ-
ôåðíå ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÀÃÇÏ:

Âèäè â³äõîä³â Âåëè÷èíà, ã/ñ Âåëè÷èíà, ò/ð³ê Êëàñ íåáåçïåêè

Îêñèä âóãëåöþ 0,036 0,047 4

Ä³îêñèä àçîòó 0,0036 0,0047 3

Ä³îêñèä ñ³ðêè 0,00018 0,00023 3

Âóãëåâîäí³ ãðà-
íè÷í³ (Ñ

12
-Ñ

19
) 0,0044 0,0058 4

Ìåòàí 0,00017 0,00022 0

Áóòàí 0,838 0,5187 4

Ïðîïàí 1,111 0,6877 0

Ðàçîì: 1,99 1,26

Îö³íêà ðîçðàõóíêîâîãî ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïî-
â³òðÿ, ïðîâåäåíà çã³äíî ç Äåðæàâíèìè ñàí³òàðíèìè ïðàâèëàìè 
îõîðîíè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ñâ³ä÷èòü, ùî ð³âåíü çàáðóäíåí-
íÿ – äîïóñòèìèé, à ñòóï³íü éîãî íåáåçïå÷íîñò³ – áåçïå÷íèé.

Â ðåæèì³ íîðìàëüíî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà 
âïëèâ íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå íå ïåðåâèùóº 
ÃÄÊ ³ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â ä³ÿëüíîñò³ íå âèíèêíå.

Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé 
òåðì³í äî Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
àáî äî çàìîâíèêà ïðîåêòó. Ïîäà÷à ïðîïîçèö³é ïðîòÿãîì 30 ä³á 
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ çàÿâè â ÇÌ² ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 
17.00 çà àäðåñîþ: 02660, ì.Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11 òåë. (044) 
560-66-66. Îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó òà îö³íêîþ 
âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ìîæíà â TOB "ÃÀÇÒÐÎÍ" 
(04070, ì. Êè¿â, óë. Áîðè÷åâ Òîê 3, ê.8, òåë. (044) 585-42-52)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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 60588

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

Ф
от

о 
П

ав
ла

 П
А

Щ
ЕН

КА

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У КОНТАКТНОМУ центрі міс-
та Києва 1551 розпочато кон-
сультації із питань захисту прав 
споживачів. Алгоритм прийому 
звернень від громадян розробле-
но Департаментом промисловості 
та розвитку підприємництва та 
КБУ «Контактний центр міста 
Києва». 

У разі необхідності повернення 
неякісного товару, обважування, 
відмови у видачі чеку, неякісно 
наданих побутових послуг (хім-
чистки, ательє, перукарні), не-
задовільного ремонту побутової 
техніки тощо споживач може 
звернутись на «гарячу лінію» 1551 

і отримати консультацію щодо дій 
і правил оформлення заяв, необ-
хідних для захисту своїх прав. 

За словами директора КБУ 
«Контактний центр міста Києва» 
Лариси Жукової, інформаційно-
консультаційна лінія з питань 
захисту прав споживачів пра-
цює цілодобово, у святкові та 
вихідні дні. Відтепер мешканці 
зможуть отримати відповідь чи 
роз’яснення з питань захисту прав 
споживачів та зафіксувати будь-
яке порушення, що, можливо, 
допоможе убезпечити себе від 
придбання неякісних товарів і 
послуг у майбутньому 

У столиці тривають 
роботи з попередження 
та ліквідації можливих 
підтоплень

На проспекті Палладіна 
облаштують велодоріжки

У місті діє «гаряча лінія» 
щодо захисту прав споживачів 

ПІДРОЗДІЛИ РДА та КП «Плесо» обстежили терито-
рії, що можуть бути підтоплені. Столичні рятуваль-
ники оперативно відпрацьовують виклики, зокрема 
на вул. Фанерній, у Промисловому провулку та у 
приватному секторі Дарницького та Дніпровського 

районів. «Ми маємо повну координацію роботи усіх 
задіяних підрозділів та відпрацювання найбільш 
проблемних ділянок. Продовжуємо роботу в місцях 
підтоплень, всі балансоутримувачі гідротехнічних 
об’єктів та територій, що наближені або входять в 
небезпечну зону, повинні забезпечити нормальну 
роботу», – зазначив заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. 

«Порівняно з попередніми роками маємо достатньо 
сприятливі умови для формування паводку, який 
буде близьким до середнього багаторічного. Ще раз 
наголошую, що це не є якесь високе весняне водо-
пілля. Це середні умови його проходження», – заявив 
начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда. 

Разом із тим, за прогнозами синоптиків, до кінця 
березня через Київ пройде два або три циклони з 
інтенсивним снігопадом. У зв’язку із цим комуналь-
ники розпочали підготовку до чергового снігопаду 
в столиці   

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА 
для покращення автомобільного 
руху в Святошинському районі 
затверджено робочий проект 
«Капітальний ремонт проспекту 
Палладіна». 

«Ми не лише реконструюємо 
та розширимо проїжджу частину 
цієї магістралі, що має загально-
міське значення, а й приведемо 
асфальтобетонне покриття у від-
повідність до сучасних норм, 
облаштуємо велодоріжки, благо-
устроїмо прилеглі території тощо. 

Тобто подбаємо про підвищення 
безпеки та комфорту як для водіїв, 
так і для пішоходів», – повідомив 
заступник голови КМДА Дмитро 
Давтян. 

Він зауважив, що робочим про-
ектом передбачено розширення 
проїжджої частини до 4-х смуг в 
місцях, де вони відсутні, забезпе-
чення водовідведення та зовніш-
нього освітлення, перевлаштування 
інженерних мереж, облаштування 
велосипедної доріжки. Тривалість 
будівництва – 9 місяців   

НА ЗАСІДАННІ постійної ко-
місії Київради з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту 
депутати погодили проект рішен-
ня про звернення до уряду краї-
ни щодо перегляду доцільності 
існуючого порядку обчислення 
часу на території України (запро-
вадження та скасування переходу 
на літній час). У мерії запевняють: 
щорічне переведення годинників 
викликає так званий часовий 
стрес і негативно впливає на 
психологічний та фізичний стан 
людини. Як наслідок – підви-

щена чутливість та емоційність, 
порушення сну та загострення 
хронічних захворювань. 

«У світі більше 60% країн не 
переводять годинникові стріл-
ки. Останнім часом питання до-
цільності переходу на літній час 
набуває все більшої актуальності 
й серед країн ЄС. Зокрема уряди 
Фінляндії та Литви домагалися 
його скасування. А 8 лютого 2018 
року Європарламент закликав Єв-
рокомісію провести оцінку ниніш-
ньої системи переведення стрілок 
годинника двічі на рік і при необ-

хідності змінити її. Чому Україні, 
через розбіжність у часових поясах 
та кліматичних умовах з Європою, 
власними силами не дослідити це 
питання і прийняти незалежне 
рішення, що відображатиме інте-
реси громадян», – зазначив депутат 
Київради Олександр Пабат. 

Відповідно до даних ВООЗ, 
двічі на рік у жителів країн, що 
змінюють час, на 8% виростає ри-
зик інсульту, удвічі збільшується 
кількість звернень з проблемами 
серцево-судинної системи, на 12% 
більше викликів швидкої допомо-
ги, у 45% населення проблеми зі 
сном, на 29% зростає чисельність 
ДТП протягом двох тижнів після 
переходу. Україна ж докладного 
дослідження за роки незалежності 
не проводила   

ЯК ПОВІДОМИЛИ в Департаменті суспільних комунікацій КМДА, 
до участі в міському конкурсі проектів «Громадська перспектива: 
прозора влада та активна громада» було подано 131 пропозицію 
(до подальшої участі допустили 125) на загальну суму понад 22,6 
млн грн. Проте відповідно до міської цільової програми «Сприяння 
розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр.», 
на цей рік передбачено фінансування у розмірі 2,4 млн грн. 

Із 5 лютого до 13 березня в КМДА пройшов відкритий захист 
конкурсних пропозицій. За цей період виступили 92 ГО, які пре-
зентували 122 проекти. Автори трьох пропозицій не з’явилися на 
презентацію. 

Список переможців оприлюднять після підсумкового засідання 
Конкурсної комісії, яке відбудеться 16 березня 2018 року 

Закінчився другий етап 
конкурсу проектів 
для інститутів громадянського 
суспільства

У Київраді пропонують 
переглянути доцільність 
переходу на літній час

11 БЕРЕЗНЯ виповнилося 40 днів з моменту, коли 
раптово зупинилося серце Першого космонавта Не-
залежної України Героя України Леоніда Каденюка. 
В свої 67 років він був сповнений творчих задумів, 
енергії та віри в світле майбутнє своєї Батьківщини. 
Саме завдяки йому 20 років тому на орбіті Землі 
вперше пролунав гімн та був розгорнутий прапор 
Незалежної України, саме завдяки йому в космосі 
побував «Кобзар» Тараса Шевченка. Він мріяв полетіти 
в космос з 10 років і впевнено йшов до своєї мрії 36 
років. Незадовго до трагічної смерті у Леоніда Каде-
нюка з’явився шанс вдруге побувати в космосі – він 
отримав запрошення увійти до складу екіпажу місії 
на приватній космічній станції в 2021 році. Леонід 
Каденюк був дуже світлою і щирою людиною. Таким 
же світлим і щирим заповідається і вечір його пам’яті, 
який відбудеться у п’ятницю, 16 березня о 18.00 у 
приміщенні мерії (вул. Хрещатик, 36, колонна зала 
КМДА, 2 поверх). Своїми спогадами про Леоніда 
Костянтиновича поділяться його близькі, товариші, 
а також колеги з Державного космічного агентства 
України, Українського молодіжного аерокосмічного 
об’єднання «Сузір’я» та ін. 

Під час заходу всі бажаючі матимуть змогу при-
дбати оновлене і доповнене видання книги Леоніда 
Каденюка «Місія – Космос». Всі кошти від продажу 
підуть на перевидання книги та її переклад іно-
земними мовами   

Пам’яті 
Леоніда Кеденюка 
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