
Київрада виділила 
1,752 млрд грн 
на програму «Турбота. 
Назустріч киянам» 

На пленарному засіданні Київради депутати 
внесли зміни до міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам». Відтак, її фінан-
сування цьогоріч становитиме 1, 752 млрд грн. 
Це на 13% більше, ніж попереднього року. 
Якщо порівняти з плановим фінансуванням в 
2016-му – то фіксуємо зріст практично на 
чверть. Гроші передбачені для максималь-
ного задоволення потреб киян у соціальній 
допомозі. Зокрема буде збільшено надання 
матдопомоги учасникам АТО, членам сімей 
загиблих учасників та особам, які брали 
участь в Революції Гідності. 

«Ми вдосконалили порядок оздоровлення 
дітей киян-учасників АТО. Тепер будемо від-
правляти на відпочинок дітей не лише до 7 
років, а й у віці 14 років, якщо вони із сім’ї 
учасника АТО, або до 16 років, якщо хтось 
із батьків загинув у АТО. Також цього року 
заплановано у 2,5 рази збільшити кількість 
путівок для оздоровлення громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи. Окрім того, буде збільшено допомогу 
на закупівлю засобів гігієни, реабілітації та 
ортопедичного взуття для визначених кате-
горій», – зазначив директор Департаменту 
соцполітики КМДА Юрій Крикунов. 

Також збільшення видатків у рамках 
програми передбачено на надання одно-
разової матдопомоги малозабезпеченим 
верствам населення та киянам, які опини-
лися в складних життєвих обставинах (за 
зверненнями киян). Окрім того, заплановано 
збільшення закупівлі засобів складного 
протезування і часткова компенсація ви-
трат найвразливішим категоріям киян на 
придбання продуктів першої необхідності. 

У місті проведуть 
фестиваль вуличних 
культур 

У столичному Хрещатому парку на території 
Арки дружби народів 19 травня з 10.00 до 
22.00 проходитиме Київський фестиваль 
вуличних культур. Підписано відповідне 
розпорядження КМДА. Ініціатором заходу 
виступила ГО «Фундація активної молоді 
України». Проведення фестивалю сприятиме 
популяризації здорового способу життя та 
активному відпочинку молоді. 

Під час заходу буде забезпечено 
чергування бригад екстреної (швидкої) 
меддопомоги та організовано чергу-
вання мобільних медичних лабораторій 
для здійснення анонімного безоплатно-
го експрес-тестування та консультації на 
наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С. 

Шулявський 
шляхопровід готують 
до реконструкції 

Із 1 травня розпочинається підготовка до 
реконструкції транспортної розв’язки на 
перетині просп. Перемоги з вул. Вадима 
Гетьмана (Шулявський шляхопровід). Опра-
цьовується схема руху на час проведення  
робіт. Для регулювання руху встановлять 
3 світлофори, перенесено контактну мережу 
для безперебійного руху тролейбусів та 
винесуть МАФи з радіусу проведення робіт.
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Італійська техніка 
для Наталки 

 �   Мер столиці поставив завдання створити у кожному районі 
міста парк європейського рівня 

«У НАС багато парків. Але, на жаль, багато з 
них нині в занедбаному стані. Тому наше за-
вдання – щоб кожен зелений куточок столиці 
був таким же гарним і облаштованим, як парк 
«Наталка»,– зазначив під час виїзної наради 
мер Києва Віталій Кличко. – Сьогодні ми 
презентуємо сучасну техніку європейського 
виробництва для прибирання та благоустрою 
зелених зон і місць відпочинку нашого міста». 

Зокрема мова йде про техніку італійського 
виробництва: вакуумно-підмітальну елек-
тричну машину Tenax Elektra для прибирання 
пішохідних зон, тротуарів, парковок, вакуум-
но-підмітальну машину RCM Patrol з великою 
потужністю для збору сміття будь-якого типу, 
самохідний вакуумний пилосос AGRINOVA 
OS10D2-SL, який автоматично прибирає 
дрібне сміття (листя, скошену траву) в садах, 
скверах і зелених зонах та газонокосарки. 

Віталій Володимирович скористався на-
годою і особисто випробувати спецавто, що 
очищає пішохідні зони в парках. 

«Завдяки новій техніці робота «зеленбу-
дівців» стане більш оперативною, якісною 
та легкою. Адже ручна праця, особливо на 
таких великих площах, дуже нелегка», – від-
значив він. 

Голова КМДА нагадав, що за останніх два 
роки, автопарк КО «Київзеленбуд» суттєво 
збільшився. Зокрема придбано 230 одиниць 
техніки (екскаватори, вакуумно-підмітальні 
авто та пилососи, газонокосарки, обприску-
вачі). Такі агрегати досить потужні, але разом 
з тим компактні, що дозволяє швидко і без-
перешкодно працювати в парках і скверах, 
обслуговуючи зелені зони столиці. 

Віталій Кличко додав, що влада міста 
працює над тим, аби закуповувати більше 
сучасної техніки. Також він запропонував, 
аби італійські компанії відкрили в Києві 
сервісний центр для обслуговування машин, 
а на перспективу розглянули можливість 
створення спільного виробництва спецтех-
ніки в столиці України. 

Окрім цього, міський голова перевірив як 
тривають ремонтні роботи у парку «Пере-
мога», що в Дніпровському районі. 

«Наше завдання, і ми його втілюємо, – 
створити в кожному районі Києва парк 
європейського рівня, аби кияни не їхали 
відпочивати лише в парк «Наталка», – заявив 
мер столиці і нагадав, що вже визначено 
10 зелених зон відпочинку в різних райо-
нах, які будуть капітально відремонтовані 
цього року. Зокрема і парк «Перемога», де 
наразі тривають роботи. У рамках другої 
черги реконструкції і благоустрою в зеленій 
зоні з’явиться будинок садівника, дитячий 
майданчик, вбиральня, встановлять декора-
тивні елементи паркового дизайну вхідної 
зони. Також будуть облаштовані пішохідні 
доріжки та алеї з фібробетону, встановлені 
сучасні лави, урни та альтанки. Для люби-
телів активного відпочинку заплановані 
волейбольний, баскетбольний та workout-
майданчики. 

Віталій Кличко відкрив інсталяцію у ви-
гляді серця, розташовану неподалік парку 
«Перемога» і привітав молодят, які цього дня 
уклали шлюб та прийшли зробити весільне 
фото. До слова, це восьмий в Дніпровському 
районі арт-об’єкт, створений «Київзеленбудом» 
спільно з бізнесом. Назвали цю інсталяцію 
у вигляді серця For You, тобто «Для тебе», 
«Для Вас» �

ОкООкОкОкОк іріріріріммм цього,міський голова перевірив як

У парку «Наталка» презентували сучасну техніку італійського виробництва: вакуумно-підмітальні машини для прибирання пішохідних зон, тротуарів, парковок, для збору 
сміття будь-якого типу, самохідний вакуумний пилосос (який автоматично прибирає листя і скошену траву) та газонокосарки

Нещодавно Київський міський голова Віталій Кличко оглянув нову 
техніку «Київзеленбуду», яку презентували у парку «Наталка» на Оболоні 
та перевірив, як тривають ремонтні роботи в парку «Перемога» в 
Дніпровському районі столиці. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 45 (1857), понеділок, 30 квітня 2018 р.

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
23 квітня 2018 р. за № 90/1938

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії, 
постачання теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»
Розпорядження № 608 від 11 квітня 2018 року 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 
з метою коригування тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, 
постачання теплової енергії:

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
24 квітня 2018 р. за № 95/1943

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
зі стоматологічної допомоги, які надаються Національним 

медичним університетом імені О. О. Богомольця
Розпорядження №  553 від 4 квітня 2018 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
24 квітня 2018 р. за № 94/1942

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»
Розпорядження №  607 від 11 квітня 2018 року 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», 
âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 æîâòíÿ 2017 ðîêó 
¹ 1343, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòî-
ð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 
ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çà ¹ 238/1830, âèêëàâøè 
¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«ÁÎÍÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
26 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1343, çàðåºñòðîâàíèõ ó 
Ãîëîâíî³ìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çà ¹ 239/1831, 
âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàí-
íÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 

«ÁÎÍÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
26 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1343, çàðåºñòðîâàíèõ 
ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñ-
òèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çà 
¹ 240/1832, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî 
äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«ÁÎÍÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
26 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1343, çàðåºñòðîâàíèõ ó 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çà ¹ 241/1833, 
âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ. 

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî 

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàþòüñÿ 
Íàö³îíàëüíèì ìåäè÷íèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ 
Î. Î. Áîãîìîëüöÿ, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ 
â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 23 ñåðïíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 169/1761 
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä14 ñåðïíÿ 2017 ðîêó 
¹ 965), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
23 квітня 2018 р. за № 90/1938

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

26 жовтня 2017 року № 1343 
(у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 11 квітня 2018 року № 608)

Тарифи
на теплову енергію Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1216,56 1459,87

2 Бюджетні установи 1653,70 1984,44

3 Інші споживачі (крім населення) 1769,64 2123,57

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
23 квітня 2018 р. за № 91/1939

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

26 жовтня 2017 року № 1343 
(у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 11 квітня 2018 року № 608)

Тарифи 
на виробництво теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1175,24 1410,29

2 Бюджетні установи 1612,44 1934,93

3 Інші споживачі (крім населення) 1726,21 2071,45

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
23 квітня 2018 р. за № 92/1940

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

26 жовтня 2017 року № 1343 
(у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 11 квітня 2018 року № 608)

Тарифи 
на транспортування теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 24,65 29,58

2 Бюджетні установи 24,59 29,51

3 Інші споживачі (крім населення) 26,76 32,12

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
23 квітня 2018 р. за № 93/1941

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

26 жовтня 2017 року № 1343 
(у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 11 квітня 2018 року № 608)

Тарифи
на постачання теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Ккал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 16,67 20,00

2 Бюджетні установи 16,67 20,00

3 Інші споживачі (крім населення) 16,67 20,00

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ
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Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
27 квітня 2018 р. за № 97/1945

Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, виробництво теплової енергії, 

постачання теплової енергії, послуги з централізованого 
опалення і централізованого постачання гарячої води 

комунальному підприємству виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київтеплоенерго» 
Розпорядження № 700 від 26 квітня 2018 року 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

Про видачу ліцензії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АРКАДА-ЖИТЛОСЕРВІС»
Розпорядження № 628 від 16 квітня 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»:

1.  Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», 
ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», 
ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî» ÿê 
âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî 

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÀ 
ÅÐÀ - ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÃÐÓÏÀ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ«ÀÐÊÀÄÀ-ÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 35758649, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 01001, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Îëüãèíñüêà, 
áóäèíîê 3) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ (êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà 
òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³-
ÿõ, àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ 
óñòàíîâêàõ òà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë 
åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ ÇÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÐÊÀÄÀ-ÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ» ó 
ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíå-

ñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî 
îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè 
Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþ-
äæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñî-
òê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ 
ïðàöåçäàòíèõ 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

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
24 квітня 2018 р. за № 94/1942

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

11 квітня 2018 року № 607
 

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 957,60 1149,12

2 Бюджетні установи 1261,78 1514,14

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
27 квітня 2018 р. за № 97/1945

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 квітня 2018 року № 700

Тарифи 
на теплову енергію комунальному підприємству 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київтеплоенерго»  

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1078,96 1294,75

2 Бюджетні установи 1491,57 1789,88

3 Інші споживачі (крім населення) 1491,57 1789,88

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
27 квітня 2018 р. за № 98/1946

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 квітня 2018 року № 700

Тарифи 
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київтеплоенерго»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 986,39 1183,67

2 Бюджетні установи 1399,00 1678,80

3 Інші споживачі (крім населення) 1399,00 1678,80

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
27 квітня 2018 р. за № 99/1947

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 квітня 2018 року № 700

Тарифи 
на постачання теплової енергії 

комунальному підприємству виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київтеплоенерго»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 3,96 4,75

2 Бюджетні установи 3,96 4,75

3 Інші споживачі (крім населення) 3,96 4,75

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

27 квітня 2018 р. за № 100/1948

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 квітня 2018 року № 700

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, 
що надає комунальне підприємство виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» 
як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з 
ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на 
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, 
яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1336,94

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на 
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, 
яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць 
протягом періоду надання послуги з 
централізованого опалення

30,20

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення 
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:  

населення 1 куб. м 74,49

4 Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушни-
косушильників:

населення 1 куб. м 63,37

5 Централізоване постачання гарячої води для потреб бюджетних 
установ

1 куб. м 93,61 

6 Централізоване постачання гарячої води для потреб інших 
споживачів

1 куб. м 93,52

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У місті облаштовано 38 зон відпочинку 

Відбудуться земельні торги 
з продажу ділянки 
на вул. Народного ополчення, 13 

НАПЕРЕДОДНІ травневих свят у КО 
«Київзеленбуд» нагадали, що на терито-
рії столичних лісопаркових господарств 
облаштовано 38 зон для відпочинку з 
необхідним інвентарем (лісові меблі, 
сформоване місце для багаття, накриття 
від негоди). Вони огороджені мінера-
лізованими смугами, аби убезпечити 
від пожежі зелені насадження. 

У комунальному об’єднанні за-
уважили, що у цей період буде по-
силено патрулювання лісопаркових 
господарств. Як відомо, розпалювати 
багаття у лісах і парках, окрім як у 
спеціально відведених зонах відпо-
чинку, заборонено. Чинним законо-
давством (ст. 152 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення) за 
розпалювання багаття в недозволених 
місцях передбачено штраф від 340 до 
1360 гривень. 

У «Київзеленбуді» цьогоріч планують 
відкрити ще п’ять зон для відпочинку, 
аби дозвілля киян і гостей столиці було 
комфортним і безпечним 

17 ТРАВНЯ 2018 року об 11.00 у Києві проведуть земельні торги з 
продажу ділянки на вул. Народного ополчення, 13 у Солом’янському 
районі. 

Як повідомили у Департаменті земельних ресурсів КМДА, на аукціон 
виставлено ділянку площею 0,8886 га. Цільове призначення – для 
будівництва, експлуатації та обслуговування складських будівель. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:72:292:0021. 
Стартова ціна продажу:13 101 275,00 грн. Гарантійний внесок: 

655 063,75 грн. Реєстраційний внесок: 881,00 грн. 
Кінцевий термін подачі заявок для участі в аукціоні – 11 травня 

2018 року. 
Заяви приймаються за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, бізнес-

центр «Європасаж» із понеділка до п’ятниці з 10.00 до 17.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. 

Місце проведення земельних торгів: м. Київ, вул. Богдана Хмель-
ницького, 17/52 бізнес-центр «Леонардо». 

Акредитація ЗМІ та прийом заяв представників громадських 
об’єднань для можливості бути присутніми на земельних торгах 
здійснюється Виконавцем земельних торгів (Товарна біржа «Перша 
Універсальна Біржа «Україна») і закінчується за три робочі дні до 
їх початку. 

Переможець аукціону відшкодовує організатору торгів перед-
бачені п.п. 5, 6 ст. 135 Земельного кодексу України та п. 31 ст. 137 
Земельного кодексу України витрати на підготовку лота до прода-
жу у сумі 65 866,42 грн, в т.ч. ПДВ, та на організацію і проведення 
земельних торгів у сумі 29 900,00 грн, в. т.ч. ПДВ. 

Отримати додаткову інформацію, ознайомитися з документами 
та матеріалами на ділянку (лот) можна у Департаменті земельних 
ресурсів (вул. Хрещатик, 32-а, каб. 415, тел. (044)-279-41-31) або у 
Виконавця земельних торгів (Товарна біржа «Перша Універсальна 
Біржа «Україна», тел. (044)-362-64-53). 

Оголошення про проведення земельних торгів розміщено на 
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин (http://torgy.
land.gov.ua/auction)  

КИЇВ  отримав Європейський 
диплом — важливу відзнаку від 
Парламентської Асамблеї Ради 
Європи. Символічно, що це перша 
спроба і перша нагорода у рамках 
Премії Європи, за яку змагається 
українська столиця. Аби здобути 

найвищу відзнаку, місту потрібно 
виконати всі умови конкурсу та по-
етапно отримати ще дві нагороди: 
Почесний прапор та Почесну дошку. 

«Європейський диплом – пер-
ший, але дуже значний крок на 
шляху до інтеграції Києва до єв-

ропейської спільноти міст та му-
ніципалітетів. Я впевнений, що у 
такий спосіб ми зможемо значною 
мірою підвищити ефективність 
нашої комунікації й взаємодії з 
європейськими партнерами для 
вироблення спільних підходів до 
вирішення найбільш важливих 
питань. Маю на увазі забезпечення 
інструментів прямої демократії, 
освітніх процесів, містобудування, 
громадського транспорту і багатьох 
інших, з якими ми стикаємося що-
дня», – зазначив заступник місь-
кого голови — секретар Київради 
Володимир Прокопів   

В мерії розширили список 
категорій, яким безкоштовно 
встановлюватимуть лічильники 

ВІДПОВІДНЕ рішення підтри-
мали депутати на засіданні Київ-
ради. Відтепер подавати заявки 
на встановлення засобів обліку 
теплого та холодного водопоста-
чання за рахунок коштів бюджету 
міста зможуть багатодітні сім’ї, 
батьки та вдови загиблих військо-
вослужбовців, інваліди військової 
служби, учасники бойових дій, 
учасники війни та члени сім’ї 
загиблого ветерана. 

Наразі подавати заявки на 
безкоштовне встановлення лі-
чильників мають право інваліди І 
групи підгрупи «А»; діти-інваліди 

підгрупи «А»; одинокі непрацю-
ючі пенсіонери, які потребують 
догляду; інваліди І групи під-
групи «Б» та інваліди ІІ групи, 
а також опікуни неповнолітніх 
дітей-сиріт. 

«Також, згідно з документом, 
планується забезпечити заміну 
вже наявних засобів обліку га-

рячого та холодного водопос-
тачання, які несправні або не 
повірені. Відтак, чисельність 
осіб, які потребують встанов-
лення та заміни засобів обліку, 
зросте з 2917 до 6903», – зазна-
чив секретар постійної комісії 
Київради з питань ЖКГ та ПЕК 
Олег Костюшко 

У боротьбі за Премію Європи Київ отримав 
першу нагороду 

ІЗ 1 ДО 6 ТРАВНЯ 
у Міжнародному ви-
ставковому центрі 
(Броварський про-
спект, 15) відбудеть-
ся Чемпіонат світу 
з кікбоксингу ISKA. 
Заявки про участь у 
цих змаганнях по-
дали спортсмени з 
понад 50 країн. Іні-
ціативу Федерації 
кікбоксингу України 
ІСКА підтримано відповідним розпорядженням КМДА. 

Департаменту охорони здоровʼя доручено забезпечити чергування 
бригад екстреної меддопомоги та чергування спортивного лікаря 
під час проведення чемпіонату. Також направлено прохання до 
ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві 
перевірити протипожежний і техногенний стан місця змагань та 
забезпечити чергування пожежно-рятувальної техніки в установ-
леному законодавством порядку. 

За інформацією Федерації кікбоксингу України, ідею провести 
Чемпіонат світу у Києві було підтримано на засіданні Ради директорів 
міжнародної організації ISKA у грудні 2017-го в Парижі (Франція). 
Насамперед, завдяки популяризації кікбоксингу в Україні та значні 
здобутки нашої збірної на міжнародній арені. Крім світової першо-
сті серед дорослих, 2-6 травня у столиці також пройде Чемпіонат 
Європи серед дітей та юніорів. 

Урочисту церемонію відкриття Чемпіонату світу з яскравим гала-
концертом «Спільна перемога» заплановано на 2 травня 

У столиці пройде Чемпіонат 
світу з кікбоксингу ISKA

Премію Європи було засновано 
в 1955 році Парламентською 
асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) 
в Страсбурзі для присудження 
містам і муніципалітетам, які при-
ймають найбільш активну участь в 
просуванні європейського ідеалу. 

довідководовідково
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