
Привітання Київського 
міського голови 
з Днем молоді 

Дорогі друзі! 
Молодість – це час 

мрій, віри в себе, рі-
шучості та завзятості. 

Я хочу побажати 
нашому молодому 
поколінню сміливо й 

наполегливо рухатися до здійснення 
своїх задумів, ніколи не зупиняючись 
на півдорозі, бути сміливими творцями 
своєї долі. Ваші запал і енергія, оптимізм 
і наполегливість, креатив і критичне мис-
лення знаходять втілення у ваших про-
ектах, завдяки якими ви крок за кроком 
будуєте країну, в якій хочете жити, якою 
пишатиметься кожен з нас. Вірю, вам це 
під силу. Я пишаюся нашою молоддю, і 
вірю, що за вами – гідне майбутнє! Зі 
святом юності й краси! З Днем молоді! 

Ваш Віталій КЛИЧКО

Київ готується 
відзначити 22-у 
річницю Конституції 
України 

КМДА взяла на виконання план заходів 
із відзначення 22-ї річниці Конституції 
України, затверджений розпорядженням 
Кабінету Міністрів України. 

Так, 28 червня у столиці, як і в інших 
населених пунктах, триватимуть урочис-
тості за участю представників органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, народних депутатів 
України, представників громадськості. 
Зокрема передбачено покладання квітів 
до пам’ятника автору першої української 
Конституції гетьману Пилипу Орлику. 

У Києві також відбудеться науково-
практична конференція з питань удо-
сконалення конституційного регулю-
вання суспільних відносин в Україні за 
участю Конституційної Комісії. Крім того, 
столична влада всіляко сприятиме гро-
мадським ініціативам щодо святкування 
Дня Конституції України, які спрямовані 
на зміцнення національної єдності та 
правової держави. 

У військових частинах, закладах 
культури, закладах для дітей та молоді 
триватимуть інформаційні, освітні, куль-
турно-мистецькі та патріотично-виховні 
заходи, спрямовані на роз’яснення норм 
Конституції України, формування право-
вої культури, виховання громадянської 
свідомості та поваги до Основного закону, 
поширення знань про історію конститу-
ціоналізму. 

Нагадаємо, що День Конституції Украї-
ни святкується щорічно 28 червня на честь 
прийняття Основного закону країни. Це 
єдине державне свято, що закріплене у 
самій Конституції. 

До уваги водіїв! 

23 червня з 19.00 до 22.00 на Софійській 
площі відбудеться мистецький проект «В 
Україну повернусь». З нагоди проведення 
заходу у суботу з 19.30 до 21.30 обмеж-
ать рух усіх видів транспорту вздовж 
Володимирського проїзду та на вул. Во-
лодимирській.
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Зберегти реліквії 
для нащадків

 �  Депутати Київради ухвалили рішення щодо збереження 
артефактів, знайдених на Поштовій площі

ПЕРЕД початком пленарного за-
сідання мер столиці Віталій Клич-
ко закликав депутатів Київради 
ухвалити проект рішення щодо 
збереження артефактів, знайдених 
під час розкопок на Поштовій пло-
щі. За його словами, воно назріло 
у зв’язку з провалом голосування 
минулого тижня питання щодо 
створення музею на Подолі. Він 
наголосив, що новий документ 
напрацьований спільно з головою 
фракції «Об’єднання «Самопоміч» 
Сергієм Гусовським та підтри-
маний майже всіма фракціями 
Київради. 

«Щоб не було спекуляцій і не-
потрібного популізму, хочу на-
голосити: мета цього документа – 
збереження артефактів, знайдених 
під час розкопок, продовження 
археологічних робіт та організація 
на цьому місці публічного про-
стору! – заявив Віталій Кличко. – 
Ухвалення рішення дозволить 
виключно в рамках закону продо-
вжити археологічні дослідження 
з подальшою музеєфікацією зна-

хідок на Поштовій, аби зберегти 
їх для майбутніх поколінь». 

Окрім цього, міський голова 
наголосив на необхідності роз-
робки нового проекту укріплення 
об’єкта розкопок. 

«Наявні конструкції потрібно 
зміцнювати, оскільки є реальна 
небезпека не тільки для археоло-
гів, а й для киян, які приходять 
відпочивати на Поштову площу», – 
відзначив Віталій Володимирович 
і нагадав, що управління збере-
ження історичного середовища 
та охорони об’єктів культурної 
спадщини Департаменту куль-
тури КМДА внесло припис про 
припинення будь-яких робіт на 
ділянці. 

«А щодо різноманітних закидів: 
нібито Кличку потрібен торговий 
центр і так далі, додам: визна-
чення інвестора, будівництво там 
розпочалося не при Кличку. І на-
земна частина споруди вже зве-
дена. Інвестор, який би він не був, 
вкладав, за зобов’язаннями, кошти 
також в реконструкцію Поштової 

площі. Тому, перше: якщо зараз 
розривати договір, доведеться по-
вертати сотні мільйонів гривень! В 
когось вони є?, – наголосив голова 
КМДА. – По-друге: хто візьме на 
себе відповідальність, якщо че-
рез неукріплені конструкції там 
все завалиться і постраждають 
люди? Є бажаючі взяти на себе 
відповідальність за втілення таких 
«альтернативних» пропозицій? Не 
на словах, а задля практичного 
втілення проекту?». 

Він закликав депутатів ухвалити 
виважене рішення, яке дозволить 
в рамках закону продовжити роз-
копки і зберегти знахідки. 

Учора депутати Київради 68 
голосами прийняли рішення щодо 
збереження артефактів, знайдених 
під час розкопок на Поштовій 
площі. Проголосований документ 
має назву – «Про організаційно-
правові заходи щодо збереження 
пам’ятки археології місцевого 
значення «Ділянка прибережного 
міського кварталу Середньовічного 
Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій пло-
щі в місті Києві» та музеєфікації 
об’єктів культурної спадщини». 

Відповідно до рішення, про-
понується залучити міжнародних 
експертів і фахівців із археології та 
консервації до проведення архе-
ологічних розкопок та визначити 
об’єкти культурної спадщини, які 
підлягають консервації та музеєфі-
кації на місці. А також – провести 
відкритий міжнародний конкурс 
із музеєфікації артефактів та ор-

ганізації публічного простору на 
Поштовій площі. Доки триватиме 
конкурс, Київрада не вноситиме 
будь-які зміни до цільового при-
значення власника або землеко-
ристувача ділянки на Поштовій 
площі. 

«Ми напрацювали рішення, яке 
збереже Поштову площу. Це сер-
йозний виклик, спрямований не 
на боротьбу за особисту перемогу, 
а на збереження історії і створення 
музею. Має бути розроблений аль-
тернативний проект укріплення 
об’єкта, де знайшли артефакти, 
для продовження археологічних 
досліджень. Також, не пізніше, ніж 
за 6 місяців КМДА має забезпечити 
відновлення археологічних роз-
копок з залученням міжнародних 
експертів і організувати все необ-
хідне для консервації предметів 
археології, які підлягають музеєфі-
кації на місці», – зазначив депутат 
Київради Сергій Гусовський. 

Окрім того, рішення передба-
чає створення у сфері управлін-
ня КМДА комунального закладу 
«Центр консервації предметів 
археології». Це необхідно, адже в 
Україні немає спеціальних установ 
та можливостей для здійснен-
ня кваліфікованої консервації 
та музеєфікації знахідок на По-
штовій площі. У новоствореному 
КП працюватимуть спеціалісти, які 
переймуть міжнародних досвід. 
Таким чином, столиці вдасться 
зберегти всі артефакти, знайдені 
на Поштовій �

Рішення «Про організаційно-правові заходи 
щодо збереження пам’ятки археології місцевого 
значення «Ділянка прибережного міського кварталу 
Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі 
в місті Києві» та музеєфікації об’єктів культурної 
спадщини» учора підтримали 68 депутатів Київради.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 65 (1877), п’ятниця, 22 червня 2018 р.

Про видачу 
ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
«СІНКГЛОБАЛ» ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності 

у сфері загальної 
середньої освіти

Розпорядження № 716 від 27 квітня 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»:

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

18 червня 2018 р. за № 141/1989

Про внесення змін до Тарифів 
на платні послуги 

зі стоматологічної допомоги, які надає 
Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» 
Дніпровського району м. Києва»
Розпорядження № 942 від 4 червня 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:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

04 червня 2018 року № 942

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

18 червня 2018 р. за № 141/1989

Зміни до Тарифів
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва»

Додаток до рішення Київської міської ради
від 23.05. 2018 року № 840/4904

ПЕРЕЛІК
майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та закріплене на праві господарського відання за 
комунальним підприємством «Київдорсервіс» і передається у комунальну 
власність територіальної громади міста Миронівка Миронівського району 

Київської області

№ 
п/п

Марка  та 
модель 
тран-

спортного 
засобу

Устаткува-
ння Тип

Державний 
реєстрацій-
ний номер

Місце реє-
страції Номер шасі, кузова Рік ви-

пуску
Балансова 
вартість, 

грн

Залишко-
ва 

вартість, 
грн

1 «ГАЗ»  
3307 -

Вантаж-
ний авто-

підйомник
08024КВ м. Київ XTH33070040866174 

33070040070405 2004 129 390,00 0,00

2 «ГАЗ»  
3307 АП – 17А

Вантаж-
ний авто-

підйомник
08025КВ м. Київ XTH33070040861628 

33070040066041 2004 136 004,20 0,00

3 «ГАЗ»  
3307 -

Вантаж-
ний авто-

підйомник
AA8852AH м. Київ X9633070060901601 

33070060101913 2006 98 250,00 0,00

4 «ГАЗ»  
33023 -

Ван-
тажний  

(бортовий, 
тенто-
ваний, 

пасажиро– 
місць  5)

АА3665КТ м. Київ XTH33023042008197 
33023040032913 2004 41 540,00 0,00

5 «ГАЗ»  
33213 -

Пасажир-
ський мі-

кроавтобус 
(пасажиро-
місць  14)

17893КА м. Київ Y7D322130X1007846 
270500X0011035 1999 41 540.00 0,00

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
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Про безоплатну передачу 
майна комунальної  власності 

територіальної громади міста Києва 
до комунальної 

власності територіальної 
громади міста Миронівка 

Рішення Київської міської ради № 840/4904 від 23 травня 2018 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частин п’ятої та шостої 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Миронівської міської ради 
Миронівського району Київської області від 27 жовтня  2017 року № 1551-31-VII та згоду комунального підприємства 
«Київдорсервіс» (лист від 31.10.2017 № 053/04-4/4246), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

18 червня 2018 р. за № 142/1990

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Київська міська 

клінічна лікарня № 1
Розпорядження № 941 від 4 червня 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 з 
медичного обслуговування:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ 
«Ñ²ÍÊÃËÎÁÀË» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41402059, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03191, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Âàñèëÿ 
Êàñ³ÿíà, áóäèíîê 2/1, îô³ñ 367) ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíà çàãàëüíà ñåðåäíÿ 
îñâ³òà) ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 130 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ «Ñ²ÍÊ-
ÃËÎÁÀË» 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 ¹1113.

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. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ 
ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå 
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè «Ðóñàí³âêà» Äí³-
ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055,  
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó çà ¹ 218/1531 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 
ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ¹ 1442), ùî äîäàþòüñÿ.

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

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Äîïîâíèòè ï³äïóíêò 2. 1 «Îðòîïåäè÷íà 
ñòîìàòîëîã³ÿ» ïóíêòó 2 «Ïðîòåçóâàííÿ  çóáíå» 
Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ 
äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå 
ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-
íî¿ äîïîìîãè «Ðóñàí³âêà» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 
2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíî-
ìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà ¹ 218/1531 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó 
¹ 1442), íîâèì ï³äïóíêòîì 2.1.171 òàêîãî çì³ñòó:

«

2.1.171 100 Моделювання вкладки в ротовій 
порожнині

119,10

   ».

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî ó êîìóíàëüíó âëàñ-
í³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Ìèðîí³âêà 
Ìèðîí³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ìàéíî, 
ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåíå íà 
ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì 
ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âäîðñåðâ³ñ», çã³äíî ç ïåðå-
ë³êîì, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âäîð-
ñåðâ³ñ»: 

2.1. Ñï³ëüíî ç Ìèðîí³âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 
Ìèðîí³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ñêëàñòè 
àêòè ïðèéìàííÿ – ïåðåäà÷³ ìàéíà, çàçíà÷åíîãî 
ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, òà íàäàòè ¿õ Äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà÷åíå ó 
äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 
2.1 öüîãî ð³øåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âäîð-
ñåðâ³ñ» çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1, âñòàíîâëåíèõ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ 
â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 12 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 118/1710 
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó 
¹ 664), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ 
ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 12, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 105,8 êâ.ì, çàïðî-
ïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 
(ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 4702,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 
ñòàíîâèòü 15281,50 ãðí (áåç ÏÄÂ)). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 30 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ñòàíîâèòü 1 410 600,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìî ðîçòàøîâàíà ñïîðóäà (ñì³òòºçá³ðíèê) çà àäðåñîþ: âóë. Êåð÷åíñüêà, 11, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
12,0 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ -ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 955,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 
(ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 2483,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 28 ëþòîãî 2018 ðîêó 
ñòàíîâèòü 229 200,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Äîíåöüêà, 14/30, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 93,8 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà 
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 3 788,50 ãðí (áåç ÏÄÂ), ðîç-
ì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 10 102,67 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 
(ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 16416,83 ãðí (áåç ÏÄÂ)). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 30 êâ³òíÿ 2018 ðîêó 
ñòàíîâèòü 1 515 400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó 
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, 
êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 26, çàãàëüíà ïëîùà – 8,80 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 178 100,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6%, ì³-
ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 890,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15;

2) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 19, çàãàëüíà ïëîùà – 134,00 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, êð³ì êâàë³ô³êîâàíèõ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, âàðò³ñòü îá’ºêòà 
îðåíäè – 2183900,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 1% òà 3%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 2743,46 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 
äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15-à.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü 
á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë. 546-20-71.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Áàëüçàêà, 64, çàãàëüíà ïëîùà – 115,95 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 2137800,00 ãðí, ñòàâêà 
îðåíäíî¿ ïëàòè – 4%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 7126,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹4 15/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ 
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë. 546-20-71. 

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.04.2017 ¹ 538 "Ïðî ðèíêîâå ôîðìóâàííÿ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ 

êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè", Ïîðÿäêîì ðîçðàõóíêó ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, òàðèô³â íà ðîç-
ïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ (ïåðåäà÷ó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ì³ñöåâèìè (ëîêàëüíèìè) åëåêòðîìåðåæàìè), òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ çà 
ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 13.04.2017 ¹ 512, ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.12.2017 ¹ 1513 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè íà 2018 ð³ê" òà ëèñòà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 25.04.2017 ¹ 4309/17.2.1/7-17 ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, 
ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, ÏðÀÒ "ÄÒÅÊ ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²" íà 3 êâàðòàë 2018 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, 
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ íà 3 êâàðòàë 2018 ðîêó

² êëàñ 
íàïðóãè 
(27,5 êÂ 
³ âèùå)

Êð³ì 
òîãî, 
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

II êëàñ 
íàïðóãè                                                                                                                                          
(äî 27,5 
êÂ)

Êð³ì   
òîãî,                                                                                                                                           
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïî-
òðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂò•ãîä 172,371 34,474 206,845 190,628 38,126 228,754

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./
êÂò•ãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Òàðèô íà ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ãðí/ÌÂò.ãîä 7,87 1,57 9,44 94,97 18,99 113,96

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó, 
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä 
20.12.2001 ¹ 1241 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà   
ÄÏ  "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä  01.12.2017 ¹ 01/14392): 
• Í³÷íèé ïåð³îä;

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä;          

• Ï³êîâèé ïåð³îä:

0,25

1,02 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

Ëèïåíü, Ñåðïåíü

ç 24 ãîä. äî 7 ãîä.

ç 7 ãîä. äî 8 ãîä. 
ç 11 ãîä. äî 20 ãîä. 
ç 23 ãîä. äî 24 ãîä.                                                                                                                                             
 
ç 8 ãîä. äî 11 ãîä. 
ç 20 ãîä. äî 23 ãîä.

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

Âåðåñåíü

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä. 
ç 10 ãîä. äî 18 ãîä. 
ç 22 ãîä. äî 23 ãîä.                                                                                                                                             
 
ç 8 ãîä. äî 10 ãîä. 
ç 18 ãîä. äî 22 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè 
÷àñó, âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà 
ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
ôàêñîãðàìà  ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä 01.12.2017 ¹01/14392:                                                                                                                                   

• Í³÷íèé ïåð³îä;                                                                                                         

• Äåííèé ïåð³îä:

0,35 

1,35

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:                                                                                                                                             

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä. 

ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.
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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 62797

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 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

Йога – це давня індійська традиція, яку практикують більше 50 тисяч 
співвітчизників. В 2017 році на «Марафоні без метушні» був зареєстро-
ваний Національний рекорд України – 1517 учасників. 
Міжнародний день йоги святкують 21 червня, в день літнього сон-
цестояння. Індія висунула відповідну пропозицію на Генеральній 
Асамблеї ООН у 2014 році і вже у 2015-му цей день відзначали у 
192 країнах світу. Щороку йога-сесію проводять на Таймс Сквер у 
Нью-Йорку. У 2015 році в Індії було встановлено два світових рекор-
ди – найчисельніша та найбагатонаціональніша йога-сесія, участь у 
якій взяли 35 тисяч осіб

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

У СТОЛИЦІ розробляється нова схема теплопос-
тачання, що націлена на підвищення енергоефек-
тивності та зниження затрат у цій сфері. Для її 
створення Київ залучив міжнародних партнерів, 
зокрема проект USAID «Муніципальна енергетична 
реформа». Нині місто повертає в управління об’єкти 
теплоенергетичного комплексу (які раніше перебу-
вали в управління ПАТ «Київенерго» за угодою, що 
була укладена ще у 2001 році) для того, щоб провести 
діагностику його технічного стану та формування 
плану модернізації. Це дасть змогу знизити затрати, 
що безпосередньо впливають на собівартість послуг. 

«Ми почали роботу над новою схемою теплопос-
тачання міста, яка дасть відповідь на запитання: 
куди необхідно вкладати кошти, та визначити 
пріоритетні напрямки перспективи розвитку те-
плоенергетичного господарства, – повідомив за-
ступник голови КМДА Петро Пантелеєв. – Тому 
цього року обрано тактику ремонту найбільш 
вразливих ділянок теплових мереж, аби скоротити 
аварійність під час входження до опалювального 
сезону. Ми вже провели тендер і наразі очікуємо 
поставки нових трубопроводів на суму 13,5 млн 
грн та продовжуємо ремонтні роботи» 

У СТОЛИЦІ проходить інспектування паркувального 
простору. Про це заявляє заступник голови КМДА 
Дмитро Давтян. За його словами, спеціалісти КП 
«Київтранспарксервіс» вивчають стан справ у галузі 
та аналізують паркувальний потенціал міста, щоб 
узаконити паркування у столиці та зробити його 
зручним і для водіїв, і для пішоходів. Поки що кар-
тина виглядає не дуже втішною: люди залишають 

машини обабіч дороги, що часто заважає руху іншого 
транспорту. У центрі ситуація трохи покращилася – 
легалізація паркувальних талонів і роз’яснювальна 
робота, яку проводить «Київтранспарксервіс», дають 
результати. 

Разом із тим, заступник голови КМДА нагадує, 
що із 27 вересня, після вступу в дію Закону щодо 
реформування сфери паркування, посилиться ад-
мінвідповідальність за паркування на вулично-
дорожній мережі з порушенням ПДР. Він закликає 
киян та гостей міста користуватися спеціально 
відведеними (розміченими) для цього офіційними 
майданчиками та паркінгами у торгово-офісних 
центрах (майданчики розраховані на 4015 автомо-
білів), розташованих у центральній частині столиці, 
сплачувати за стоянку 

У КИЄВІ за ініціативи Посольства 
Індії в Україні відзначать Міжна-
родний день йоги. Головні події від-
будуться 23 червня із 17.00 до 22.00 на 
вул. Хрещатик. Підписано відповідне 
розпорядження КМДА. 

У програмі суботнього заходу о 
18.00 найбільший у йога-сесії в Україні 
– «Марафон без метушні». Він від-
будеться за участю Надзвичайного і 
Повноважного Посла Індії Маноджа 
Кумара Бхарті. На події будуть при-
сутні представники Книги рекордів 
Європи. Очікується близько 4000 
учасників, що стане європейським 
досягненням. Участь безкоштовна, 
з собою потрібно мати килимок для 
йоги. 

Окрім цього активності під назвою 
Йога-Мела, або Фестиваль з йоги від-
булися учора в Маріїнському парку: 
майстер-класи з йоги, національні 
індійські танці, знайомство з індій-
ською кухнею, уроки медитації та 
традиційні чайні церемонії. 

А загалом урочистості розпочалися 
церемонією відкриття Міжнародного 
дня Йоги – Curtain Raiser Ceremony 12 
червня в Телецентрі UA:Суспільне. 
Посол Індії ознайомив дипломатів 
різних країн та гостей заходу із тра-
диціями індійської культури, різними 
видами йоги, пригостив традиційними 
стравами, а йога-протокол виконав до-
свідчений йог з Індії – Кумар Ананд 

У ВЕРЕСНІ-ЖОВТНІ відбу-
деться ІІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний 
службовець», за підсумками якого 
оберуть кращого держслужбов-
ця 2018 року. Наразі завершу-
ється другий тур конкурсу. Як 
повідомили у Всеукраїнському 
центрі підвищення кваліфіка-
ції держслужбовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування, 
основними завданнями заходу 
є виявлення та заохочення най-
більш професійно підготовлених 
держслужбовців, які успішно та 
ініціативно виконують службові 
обов’язки, мають організатор-
ські здібності, що ґрунтуються 
на сучасних знаннях, вплив на 
формування суспільної думки 
щодо престижу держслужби, 
залучення високопрофесійних 
управлінців до роботи в органах 
виконавчої влади, виховання 
у держслужбовців почуття ша-
нобливого ставлення до своєї 
професії, принципів держслужби 
тощо. Конкурс дає можливість 
кожному з учасників проявити 
свої найкращі фахові і моральні 
якості, адже від зусиль кожного 
управлінця та спеціаліста знач-
ною мірою залежить авторитет 
влади, чіткість і прозорість функ-
ціонування складного державного 
механізму, який повинен гнучко 

реагувати на запити суспільства, 
забезпечувати створення умов 
для досягнення високих стан-
дартів життя громадян. 

Нагадаємо, що у заході можуть 
брати участь держслужбовці, які 
займають посади категорій «Б» і 
«В» і мають стаж держслужби: у 
номінації «Кращий керівник» – 
загальний стаж державної служби 
не менше трьох років, із них на 
керівних посадах – не менше 
одного року; у номінації «Кра-
щий спеціаліст» – загальний стаж 
держслужби не менше двох років. 

Більш детальну інформацію 
про проведення у 2018 році І та ІІ 
туру щорічного конкурсу можна 
знайти на сайті Всеукраїнського 
центру підвищення кваліфікації 
держслужбовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування 

 ДНЯМИ на засіданні постійної 
комісії Київради з питань місце-
вого самоврядування, регіональ-
них та міжнародних зв’язків депу-
тати погодили перейменування 
деяких вулиць, провулків та площі 
у столиці. Зокрема мають намір 
перейменувати: вул. Олександра 
Бойченка на вул. Українського 
Пласту (Дніпровський р-н), вул. 
Невську на вул. Нивську, вул. Же-
лябова на вул. Марії Капніст, вул. 
Мельникова на вул. Юрія Іллєнка, 
вул. Павла Пестеля на вул. Брат-
ства Тарасівців, пров. Баумана на 
пров. Фузиків, пров. Невський на 
пров. Нивський (Шевченківський 
р-н), вул. Олександра Сабурова на 

вул. Сержа Лифаря (Деснянський 
р-н), вул. Тверську на вул. Єжи 
Ґедройця (Голосіївський та Печер-
ський р-н), вул. Кіровську на вул. 
Старицької-Черняхівської (Свя-
тошинський р-н), площу Червона 
Пресня на площу Щекавицьку 
(Подільський р-н). Дане рішення 
сприятиме демократизації на-
шого суспільства та спрямоване 
на вшанування пам’яті видатних 
українських діячів. Всі перейме-
нування пройшли громадські 
обговорювання на єдиному веб-
порталі територіальної громади 
в спеціальній рубриці Е-МІСТО. 
Далі рішення за депутатами на 
пленарному засіданні Київради  

У Києві розроблять нову схему теплопостачання 
за участю міжнародних експертів

Водіїв закликають 
користуватися 
офіційними парковками

У місті відзначать Міжнародний день йоги

Восени оберуть кращого 
держслужбовця 2018 року

Нові назви столичних вулиць
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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