
На Хрещатику 
організують 
Міжнародний конкурс 
молодих дизайнерів 
15 липня о 18.00 на Хрещатику, біля будівлі 
КМДА розпочнеться масштабна міжнародна 
fashion-подія – International Young Designers 
Contest (Міжнародний конкурс молодих 
дизайнерів). За задумом організаторів, захід 
покликаний привернути увагу до України 
та Києва як до впливового центру креативу, 
інновацій та розвитку молодих талановитих 
дизайнерів із різних європейських країн. 
Конкурс відбувається за підтримки КМДА. 
У ньому візьмуть участь дизайнери із 9 кра-
їн: Грузії, Естонії, Литви, Молдови, Польщі, 
Словаччини, Угорщини, України та Чехії. Усі 
вони – переможці та призери національних 
конкурсів у своїх країнах. Оцінюватимуть 
роботи конкурсантів визнані міжнародні 
експерти. Призовий фонд для єдиного пере-
можця становить 10 000 доларів і складається 
із ґранту на розвиток власного бренду та на-
вчання на одному із курсів програми Istituto 
Europeo di Design. Партнерами призового 
фонду International Young Designers Contest 
разом із Ukrainian Fashion Week виступають 
IED та засновниця БФ «Обираємо майбутнє 
разом» Єлизавета Юрушева. 

Також зазначимо, що в арт-просторі ЦУМ на 
сьомому поверсі до 16 липня триває виставка 
ескізів та мудбордів колекцій конкурсантів. 

У День Дніпра відбувся 
грандіозний заплив 

У суботу в столиці під гаслом «Чистий Дніпро 
починається з тебе» пройшов масштабний 
екологічний захід «День Дніпра-2018». Подія 
розпочалася із запливу через Дніпро, в якому 
взяли участь сотні охочих. 

«Головна мета акції – привернути увагу 
співвітчизників до проблем головної річки 
країни, адже дніпровською водою користується 
70% населення України», – зазначила голова 
Держагентства водних ресурсів Ірина Овчаренко. 

В «Історичному перепливі Дніпра» – з Тру-
ханового острова біля Паркового мосту до 
набережної біля Поштової площі – взяли участь 
майже триста охочих, які попередньо зареє-
струвалися. Річку перепливали як любителі, так 
і професіонали, враховуючи швидкість, з якою 
вони додали зазначену відстань. За безпекою 
запливу слідкували патрулі, рятувальники, 
швидка допомога. 

У рамках «Дня Дніпра-2018» відбулася кам-
панія проти застосування пральних порошків, 
які містять фосфати або фосфонати. На заході 
підбили підсумки конкурсу «Мій улюблений 
пральний порошок – без вмісту сполук фосфо-
ру». Цього дня також відбувся танцювальний 
флешмоб «Dnipro-dance», виставки дитячих 
малюнків «Мальовничий Дніпро» та фото 
«Дніпро різноманітний», конкурси для дітей. 

У столиці – високий 
рівень пожежної 
небезпеки 

Як попередили в Українському гідрометцентрі, у 
Києві із 9 до 12 липня утримуватиметься високий 
(4 класу) рівень пожежної небезпеки. Фахівці 
закликають киян максимально обережно по-
водитися із вогнем, особливо у лісопаркових 
зонах, і нагадують про дотримання правил 
поведінки у разі виникнення пожежі.
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 �  Активним і змістовним дозвіллям відзначили День родини 
100 сімей столиці 

ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» 
організатори «Сімейної олімпіа-
ди», мета заходу – підняття імі-
джу сім’ї, популяризація кращих 
звичаїв і традицій, привернення 
уваги громадськості до проблем 
багатодітних родин нашого міста. 
Учасники олімпіади – 100 багато-
дітних столичних сімей. 

«Спортивне свято до Дня укра-
їнської родини «Сімейна олімпіа-
да» – це розваги на свіжому повітрі, 
які поєднують у собі як спортивну 
складову, так і традиційні сімейні 
форми відпочинку. До участі у 
конкурсній частині ми запроси-
ли команди 10-ти районів міста, 
які змагалися у декількох видах 
спорту і заробляли результат до 
загальної скарбниці свого райо-
ну. На святі відбулися командні 

спортивні змагання (чемпіонати 
з настільних ігор на швидкість, 
влучність, точність), змагання 
з плоггінгу (фітнес-пробіжка із 
прибиранням сміття), традиційні 
національні змагання (перегони 
у мішках, перетягування канату, 
стрибки на скакалці тощо). Також 

під час заходу для сімей відбулися 
інтелектуальні турніри на сімейну 
тематику, працювала ігрова лока-
ція для наймолодших учасників 
свята», – розповіла начальник 
відділу сімейної політики Служби у 
справах дітей та сім’ї КМДА Олена 
Гонтаренко. 

За її словами, кожне змагання 
проходило за олімпійським прин-
ципом, тобто на виліт. У турнірах 
мали можливість взяти участь усі, 
хто хотів продемонструвати свої 
здібності й показати, що родина 
– це дійсно осередок суспільства, 
наповнений своїми цінностями, 
традиціями і принципами. 

Завдяки партнеру свята – 
компанії «Бель Шостка Україна» 
всі, хто долучився до активнос-
тей, отримали не тільки гарний 
настрiй, а й смачний подаруночок. 

«Питання збереження сімей-
них традицій, виховання у ді-
тей та молоді поваги до шлюбу, 
батьківства та материнства за-
лишаються пріоритетними як для 
громадськості, так і для органів 
державної влади усіх рівнів», 
– зазначила Олена Гонтаренко. 
– Розвиток соціально благопо-
лучних, самодостатніх, громад-
сько-активних родин є одним з 
найважливіших питань у діяль-
ності Київської міської влади. 
Це свято – підтвердження того, 
що ми родина і робимо спільну 
справу – виховуємо особистість» �

Минулої неділі 
Служба у справах 
дітей та сім’ї КМДА 
організувала на території 
Долобецького острову, 
який входить до парку 
«Гідропарк», культурно-
спортивне свято 
для 100 сімей міста 
«Сімейна олімпіада» 
з нагоди відзначення 
Всеукраїнського Дня 
родини.  

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   
«Хрещатик»

Український День родини – відносно молоде свято і відзначається з 2012 року. Відповідний Указ Президента 
України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» був підписаний 
30 грудня 2011 року. Святкування має щорічний характер і встановлено на 8 липня. Ця дата припадає на день 
Петра і Февронії, християнських покровителів сім’ї та шлюбу. День родини — ще одна нагода згадати своїх 
пращурів, історію, відомих особистостей, котрі прославили країну, а також тих братів та сестер, які поклали життя 
заради незалежності України. Безперечно, їх також можна назвати своїми рідними, адже вони пожертвували 
найціннішим. 

У нинішньому динамічному світі сім’я набуває ще більшої цінності. На сьогодні в Києві налічується 14 605 
багатодітних родин (46 311 дітей), з яких 587 сімей мають п’ять і більше дітей. Починаючи з 2004 року по червень 
2017 року статус «Матері-героїні» присвоєно 624 жінкам-киянкам.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

У неділю, з нагоди Всеукраїнського Дня родини, на території Долобецького острова 100 столичних сімей взяли участь в культурно-спортивному святі «Сімейна олімпіада» 
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ДОКУМЕНТХрещатик
10 липня 2018 р.
№72 (5123)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 70 (1882), вівторок, 10 липня 2018 р.

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 153/2001

Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії, постачання теплової 
енергії, послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія 

«Комфорт-Майстер»
Розпорядження № 1039 від 14 червня 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:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

14 червня 2018 року № 1039

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 153/2001

Тарифи
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 986,98 1184,37

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

14 червня 2018 року № 1039

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 154/2002

Тарифи
на виробництво теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 950,45 1140,54

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

14 червня 2018 року № 1039

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 155/2003

Тарифи
на транспортування теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 36,01 43,21

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

14 червня 2018 року № 1039

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 156/2004

Тарифи
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 0,52 0,62

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

14 червня 2018 року № 1039

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 157/2005

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер» 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 Г кал 1208,06

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 протя-
гом періоду надання послуги з централізо-

ваного опалення
18,11

3
Централізоване постачання гарячої води за умови підключен-
ня рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:
населення 1 куб. м 73,63

4
Централізоване постачання гарячої води за умови відсутності 
рушникосушильників:

населення 1 куб. м 67,36

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó
Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

13 червня 2018 року № 1023

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 152/2000

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 935,41 1122,49

2 Бюджетні установи 1307,56 1569,07

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 152/2000

Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, що виробляється 

на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»
Розпорядження № 1023 від 13 червня 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. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ «Êîìôîðò-Ìàéñòåð», 
ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ «Êîìôîðò-
Ìàéñòåð», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàí-
íÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ 
«Êîìôîðò-Ìàéñòåð», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ «Êîìôîðò-Ìàéñòåð», 
ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïî-
ñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº Òîâàðèñòâî ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åêñïëóàòàö³éíà 
êîìïàí³ÿ «Êîìôîðò-Ìàéñòåð» ÿê âèêîíàâåöü 
öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

â³ä 29 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 104 «Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîá-

íèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè Òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åêñïëóàòàö³éíà 
êîìïàí³ÿ «Êîìôîðò-Ìàéñòåð», çàðåºñòðîâà-
íå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ 
þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà 
¹ 19/1332;

â³ä 30 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 756 «Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, 
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè Òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åêñïëóàòàö³éíà 
êîìïàí³ÿ «Êîìôîðò-Ìàéñòåð», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 09 âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 129/1442.

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

8. 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. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ¹ 607 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÀ 
ÅÐÀ – ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÃÐÓÏÀ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 24 êâ³òíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 94/1942.

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

4. 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
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå â³ää³ëîì ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíîãî 
æèòëà Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì 
(íàêàçîì) ¹ 42369 â³ä 14 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó çà àäðåñîþ: âóë. Àê. Ñòðàæåñêà, 3, êâ. 141 â 
ì. Êèºâ³ íà ³ì’ÿ Øåõîâöîâî¿ Îëåíè Äìèòð³âíè, Øåõîâöîâà Îëåêñ³ÿ Âàëåð³éîâè÷à, Øåõàâöîâî¿ 
²ðèíè Âàëåð³¿âíè, Âîâ÷îê Àííè Þð³¿âíè – â ð³âíèõ ÷àñòêàõ ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÄÏ «ÍÄ² Êâàíò» íàäàº â îðåíäó íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 330,8 êâ. ì. Ïðèì³ùåííÿ ðîçòàøîâàí³ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà, 4. Ïðèì³ùåííÿ çíàõîäÿòüñÿ â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, îñíàùåí³ âîäîþ òà åëåêòðîåíåðã³ºþ.

Ñòàíîì íà 30.04.2018 ð. Íà ïðèì³ùåííÿ çä³éñíåíà îö³íêà ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Çàÿâè ïðî îðåíäó îá’ºêòà 
ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà, 4, 
òåë. 284-39-59; òåë. 289-74-74. Çàÿâè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Çàÿâà ïðî îðåíäó» ³ç çàçíà÷åííÿì íà-
éìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà îðåíäè. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îá’ºêò îðåíäè îðåíäîäàâåöü 
îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî éîãî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáçàöó 3 ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó 
äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 145,8 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 

Ìèõàéëà Áîé÷óêà, áóä. 1/2. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.04.2018 – 3606000,0 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). 
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ êàôå – áàðó, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà – 6 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿) – 18030,0 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.

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî íàêàçó Äåïàðòà-
ìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 16 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 235

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ 
þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
22 ÷åðâíÿ 2018 ð. çà ¹ 147/1995

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß) 

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ
03165, Êè¿â-165, ïð. Êîìàðîâà, 7 

ÍÀÊÀÇ
11.06.2018                    ì. Êè¿â   ¹ 102

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», Ïî-
ëîæåííÿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ òà 
³íøèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 28 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ¹731, íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 – 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, â³äïîâ³äíî äî 
ï³äïóíêòó 36 ïóíêòó 6, ï³äïóíêòó 10.12 ïóíêòó 10 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
12 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 175 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ñåðïíÿ 
2015 ðîêó ¹ 778), ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é 
îêðåìèì ìàëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà

ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Ó çàãîëîâêó, òåêñò³ íàêàçó Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 16 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 235 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ 
îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, õâîðèõ íà öåðåáðàëüíèé ïàðàë³÷, ç êóðñîì 
ðåàá³ë³òàö³¿ ç ñóïðîâîäîì», çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 135/1727 òà Ïî-
ðÿäêó çàòâåðäæåíîãî öèì íàêàçîì, ñëîâà «ä³òåé-³íâàë³ä³â» â óñ³õ â³äì³íêàõ 
çàì³íèòè ñëîâàìè «ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ» ó â³äïîâ³äíîìó â³äì³íêó.

2. Óíåñòè äî Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, õâîðèõ 
íà öåðåáðàëüíèé ïàðàë³÷, ç êóðñîì ðåàá³ë³òàö³¿ ç ñóïðîâîäîì, çàòâåðäæåíîãî 
íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ÷åðâíÿ 2017 
ðîêó ¹ 235, çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 135/1727 òàê³ çì³íè:

2.1. Ó ïóíêò³ 3:
Ï³äïóíêòè 3.2, 3.3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«3.2. ïåðåäà÷ó ïóò³âîê Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç 

³íâàë³äí³ñòþ (äàë³ – Öåíòð) äëÿ ¿õ ðîçïîä³ëó òà âèäà÷³ îäíîìó ç áàòüê³â àáî 
³íøèì çàêîííèì ïðåäñòàâíèêàì ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â óïðàâë³ííÿõ 
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é (äàë³ – Óïðàâë³ííÿ) òà ïîòðåáóþòü îçäîðîâëåííÿ;

3.3. íàïðàâëåííÿ ñôîðìîâàíèõ Óïðàâë³ííÿìè ñïðàâ íà ïîãîäæåííÿ äî 
Öåíòðó äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ îçäîðîâëåííÿ, â³äïî÷èíêó òà ðåàá³ë³òàö³¿ 
êîíêðåòíî¿ äèòèíè ó çàêëàä³ îçäîðîâëåííÿ àáî âèÿâëåííÿ ìåäè÷íèõ ïîêàçàíü»;

2.2. ó ïóíêò³ 4 ï³ñëÿ ñëîâà «çâåðòàºòüñÿ» äîïîâíèòè ñëîâàìè «äî Óïðàâë³ííÿ»;
2.3. ó àáçàö³ 3 ïóíêòó 7 ñëîâà «îçäîðîâ÷èì çàêëàäîì» çàì³íèòè ñëîâîì 

«Öåíòðîì» òà ñëîâî «Äåïàðòàìåíò» çàì³íèòè ñëîâîì «çàÿâíèê»;
2.4. ó ïóíêò³ 8 ñëîâî «Óïðàâë³ííÿì» çàì³íèòè ñëîâîì «Öåíòðîì»;
2.5. ó ïóíêò³ 9:
àáçàöè 4 òà 7 âèêëþ÷èòè;
Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàöè 5, 6 ââàæàòè àáçàöàìè 4, 5 òà àáçàö 8 ââàæàòè 

àáçàöîì 7.
àáçàö 5 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«íàäàííÿ ñôîðìîâàíèõ ñïðàâ äî Öåíòðó â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³»;
2.6. äîïîâíèòè ïóíêòîì 10 òàêîãî çì³ñòó:
«10. Öåíòð â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíþº:
ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ êîæíî¿ äèòèíè;
âèäà÷ó ïóò³âîê â ì³ðó ¿õ íàäõîäæåíü, àëå íå ÷àñò³øå í³æ îäèí ðàç íà ð³ê;
íàäàííÿ Äåïàðòàìåíòó çâ³ò³â ùîäî âèäà÷³ ïóò³âîê ï³ñëÿ êîæíîãî çà¿çäó».
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêò 10 ââàæàòè ïóíêòîì 11.
2.7. ïóíêò 11 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«11. Íàêàçîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðèçíà÷àþòüñÿ îñîáè, â³äïî-

â³äàëüí³ çà çáåð³ãàííÿ òà âèäà÷ó ïóò³âîê Öåíòðó»;
2.8. äîïîâíèòè ïóíêòîì 12 òàêîãî çì³ñòó:
«12. Äèðåêòîð Öåíòðó íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïåðåâ³ðêó 

íàÿâíîñò³ âèìîãàì Ïîðÿäêó äîêóìåíò³â, ÿê³ º ï³äñòàâîþ äëÿ âèäà÷³ ïóò³âîê».
3. Íà÷àëüíèêó â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (Øóò³é Â. Ì.) çàáåçïå÷èòè 

ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

4. Öåé Íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî îïðèëþäíåííÿ.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà 

Äåïàðòàìåíòó ×åðêàøèíó Ë. Á.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà 
Äåïàðòàìåíòó     Ì. Áó÷åíêî
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Сквер біля російського 
посольства назвуть на честь 
Бориса Нємцова 

У місті з’явиться вісім ОСНів 

КОМІСІЯ з питань 
найменувань КМДА 
підтримала рішен-
ня назвати сквер на 
розі вул. Сурикова та 
Повітрофлотського 
проспекту на честь 
Бориса Нємцова. 
Поряд з ним знахо-
диться Посольство 
РФ в Україні. 

«На засіданні ко-
місії було оголошено 
результати громадських слухань: майже 50/50: 357 голосів «за» і 354 
«проти». Члени комісії також визначились: 15 – «за» і 2 «утрималися». 
«Проти» не проголосував ніхто. Тож тепер, згідно із процедурою, 
міському голові рекомендовано внести відповідне подання щодо 
найменування скверу на честь Бориса Нємцова до Київради. Далі 
рішення за депутатами», – повідомив заступник голови КМДА Олек-
сій Резніков. 

Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 
році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою 
вивести з території України російські війська і припинити про-
пагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам 
самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року 
в центрі Москви пострілами у спину  

НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні 
Київради депутати створили вісім 
органів самоорганізації населен-
ня. Створюються наступні ОСН: 
«Будинковий комітет «Вулиця 
Московська, 39», «Будинковий 
комітет «Авангард» (Печерський 
р-н), «Комітет мікрорайону «Го-
лосіївський» (Голосіївський р-н), 
«Будинковий комітет «Берез-
няки-2» (Дніпровський р-н), 
«Квартальний комітет «Лісовий» 
(Деснянський р-н), «Комітет мі-
крорайону «Олександрівська 
Слобідка» (Солом’янський р-н), 
«Будинковий комітет «Вулиця 
Урлівська, 3-а» (Дарницький р-н), 
«Вуличний комітет «Воздвижен-
ка» (Подільський р-н). 

Передбачається, що нові ОСН 
створюватимуть умови для участі 
жителів у вирішенні питань місце-
вого самоврядування, організову-
ватимуть на добровільних засадах 
участь населення у заходах щодо 
ремонту приміщень загального 
користування. Також ОСН мають 
контролювати надання мешкан-
цям ЖКП та якість проведених у 
будинку ремонтів. Окрім того, 
вони опікуватимуться громадя-
нами похилого віку, інвалідами, 
сім’ями загиблих воїнів, мало-
забезпеченими та багатодітни-
ми родинами, і зможуть вносити 
пропозиції до Київради щодо 
покращення забезпечення цих 
категорій громадян   

НАПЕРЕДОДНІ міжнародного Дня Дніпра, що 
відзначається у першу суботу липня, на Дніпров-
ській водопровідній станції відбувся прес-захід 
ПраТ «АК «Київводоканал» на тему: «Якість води 
сучасного Дніпра та процес очистки на об’єктах 
Київводоканалу». 

Дніпровську водопровідну станцію побудовано в 
1939 році, її проектна потужність складає 600 тис. м3 
на добу. На сьогодні Київ споживає 600-650 тис. м3 
води на добу. 180 тис. м3 води на добу в середньому 
готується тут. 

На ДВС запроектована класична схема реагентної 
очистки води з відстоюванням та фільтруванням. 
Технологічні лінії складаються зі змішувачів, гори-
зонтальних відстійників сумісних з камерами реакцій 
та швидких фільтрів. 

Головний інженер Департаменту експлуатації 
водопровідного господарства «Київводоканалу» Во-
лодимир Костюк зазначив, що починаючи з середини 
2017 року і до сьогодні якість і дніпровської води, і 
деснянської – погіршується. 

«Наразі ми використовуємо вдвічі більше реагентів 
відносно попередніх років. Збільшилися і дози хлору, 

оскільки бактеріальне забруднення річок також збіль-
шилося. Використання хлору на Дніпровській станції 
становить зараз 0,8 тонн на добу. Ситуація така, що 
через погіршення якості води Дніпра технологію пере-
налаштовано на більші дози всіх реагентів. Відповідно 
собівартість води виросла. Така ситуація не тільки в 
Києві, а й на всіх водоканалах, що використовують 
дніпровську воду в якості джерела водопостачання, – 
розповів пан Костюк. – Попри погіршення якості води в 
Дніпрі, ДВС забезпечує її якість, що відповідає вимогам 
ДСН та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, при-
значеної для споживання людиною». Контроль якості 
води Дніпра та питної води проводиться щоденно за 
27 показниками, щомісячно за 52 та щорічно за 90»   

З київськими лікарями підписано 
більше 711 000 декларацій 

«ВІД ПОЧАТКУ кампанії «Лі-
кар для кожної сім’ї» в електро-
нній системі охорони здоров’я 
зареєстровано 28 комунальних 
некомерційних підприємств 
«Консультативно-діагностичний 
центр» та їхня 261 амбулаторія, 

що розташовані в усіх районах 
столиці. Найбільшу активність 
у цьому виявляють мешканці 
Дніпровського (підписано біль-
ше 116 520 декларацій), Дар-
ницького (більше 102 600) та 
Деснянського (більше 94 400) 

районів», – повідомив перший 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

За його словами, така актив-
ність пов’язана із особливістю 
цих районів, а саме: густою на-
селеністю. 

«Загалом до електронної сис-
теми охорони здоров’я eHealth 
наразі підключено 1519 лікарів, 
які працюють у столичних му-
ніципальних медзакладах. Це 
100% долучення до електронної 
системи», – зазначив Микола По-
ворозник. – Від початку кампанії 
«Лікар для кожної сім’ї» Київ 
утримує лідируючі позиції у 
підписанні декларацій». 

Нагадаємо, відповідно до мед-
реформи терапевт може обслуго-
вувати до 2 тис. пацієнтів, сімей-
ний лікар – 1,8 тис., педіатр – 900 
дітей. Для підписання декларації 
потрібно мати паспорт, податко-
вий номер і мобільний телефон, 
а для підписання з педіатром 
чи сімейним лікарем для своєї 
дитини, необхідно мати з собою 
свідоцтво про її народження  

ПРОКУРАТУРА міста у судовому порядку домоглась 
повернення киянам території на вул. Сиваській у 
Дніпровському районі площею понад 16 тис. кв.м 
та вартістю майже 53 млн грн. Встановлено, що при-
ватне товариство, яке орендувало вказану землю, 
після завершення терміну дії договору оренди у 
порушення норм Земельного кодексу України та 

умов договору, не повернуло її Київраді.  Врахову-
ючи викладене, заступником прокурора Києва було 
заявлено позов до Господарського суду міста щодо 
повернення спірної ділянки законному власникові – 
територіальній громаді. 

Суд з доводами прокурора погодився та задоволь-
нив позов у повному обсязі  

На користь громади повернуто ділянку 
вартістю 53 млн грн

З нагоди Дня Дніпра 
провели захід 
на Дніпровській 
водопровідній станції

ДЕПУТАТИ Київради 81 голосом підтримали додаткове виділен-
ня 11,5 млн грн на реалізацію програми «Діти. Сім’я. Столиця на 
2016-18 роки». Таке рішення дозволить підтримати розвиток 
сімейних форм виховання, передбачивши ремонт приміщень, за-
купівлю автомобілів та здійснення психологічної підтримки. Зміни 
передбачають додаткову підтримку дитбудинків сімейного типу 
(ДБСТ). Зокрема таким родинам передбачається закупити 7 мікро-
автобусів на понад 10 млн грн для комфортного перевезення дітей. 
Також додатково планується здійснити ремонт у приміщеннях, де 
згодом розташують два нові ДБСТ. Окремо, згідно з коригуванням 
програми, посилюється програма професійної психологічної під-
тримки та консультування усіх членів сімейних форм виховання   

На програму «Діти. Сім’я. 
Столиця на 2016-2018 роки» 
додатково передбачено 
11,5 млн грн
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