
Вулицю Академіка 
Заболотного 
відремонтують за рік 

Капітальний ремонт вулиці Академі-
ка Заболотного у напрямку Одеської 
площі планують завершити до кінця 
весни наступного року. Про це під час 
інспектування робіт повідомив заступник 
голови КМДА Дмитро Давтян. Він нага-
дав, що ремонтні заходи розпочалися 
місяць тому. 

«Трохи заважає негода, дощі не до-
зволяють виконувати певні дії, однак 
вони не припиняються, – прокоментував 
заступник голови КМДА. – Пройшов мі-
сяць, зараз ми бачимо, що значна ділянка 
перекрита, тож рух ускладнений. Наразі 
виконуються роботи з улаштування шару 
зі спеціальної суміші». 

За його словами, на ремонт перед-
бачено 318 млн грн, за ці кошти, крім 
уже виконаних робіт, буде влаштоване 
нове асфальтобетонне покриття, з’їзди 
(покриття, бортові камені та бетонні 
поребрики), тротуари та велодоріжки. 
Крім того, заплановано здійснити монтаж 
контактної мережі тролейбуса (на період 
будівництва), встановити люки та зли-
воприймачі, дорожні знаки, павільйони 
очікування громадського транспорту, 
бар’єрне та пішохідне огородження і 
дорожню розмітку пластиком. 

Іподром запрошує 
на «Дербі» 

У неділю 15 липня о 12.00 на Київському 
іподромі (проспект Академіка Глушкова, 
10, станція метро «Іподром») відбудуться 
змагання за головні призи сезону для 
коней рисистих порід. 

Департамент промисловості та роз-
витку підприємництва КМДА запрошує 
киян на головне свято спортивного се-
зону – «Дербі». На гостей чекають видо-
вищні заїзди рисаків, показові виступи 
спортсменів із різних дисциплін кінного 
спорту, майстерні і ризикові виступи з 
джигітування, парад іпотерапевтичного 
центру «Спіріт», безкоштовне катання 
дітей на конях. 

Вхід вільний. 

Обмежать рух авто 
на вул. Рейтарській та 
через залізничні колії 
на примиканні просп. 
Космонавта Комарова 
із просп. Леся Курбаса 

Із 22.00 13 липня на шляхопроводі через 
залізничні колії на примиканні просп. 
Космонавта Комарова із просп. Леся 
Курбаса буде обмежено рух транспорту у 
першій смузі руху у напрямку центру міста. 

Окрім цього із 14 до 31 липня із 08.00 
до 17.00 у зв’язку із ремонтом асфальто-
бетонного покриття на вул. Рейтарській 
на ділянці від вул. Золотоворітської до 
вул. Олеся Гончара частково обмежать 
рух авто. 

Комунальна корпорація «Київавтодор» 
просить водіїв із розумінням поставитися 
до тимчасових незручностей, пов’язаних 
із виконанням ремонтних робіт.
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Тарифи – 
позаполітикою 
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«Я РОЗУМІЮ, що це питання, на жаль, 
перевели у політичну площину. Але вкотре 
зазначу: владі доводиться ухвалювати і 
непопулярні рішення, коли йдеться про 
забезпечення життєдіяльності міста, про 
виживання і роботу транспортної сфери 
столиці», – заявив мер Києва Віталій Кличко 
та додав, що рішення КМДА про підвищення 
із 14 липня вартості проїзду в громадському 
транспорті зумовлене тим фактом, що ко-
мунальні перевізники працюють у збиток. 
Тож зміна тарифів дозволить зменшити суми 
дотацій, які влада виділяє на покриття збит-
ків підприємств транспорту. І спрямувати 
ці кошти на розвиток, зокрема, дорожньо-
транспортної інфраструктури. 

«Без жодної політики скажу: отримані від 
підвищення тарифів кошти підуть на розви-
ток транспортної інфраструктури, на ремонт 
і закупівлю рухомого складу, підвищення 
заробітних плат працівникам комунальних 
транспортних підприємств», – наголосив 
міський голова, коментуючи рішення про 
підвищення вартості проїзду. 

Він нагадав, що нині «Київпастрансу» не 
вистачає майже 2,5 тисячі працівників, «Ки-

ївському метрополітену» – близько півтисячі 
через низький рівень зарплатні. 

«Я щойно зустрічався із директором метро-
політену. Він сказав, що тільки вчора звільни-
лися три машиністи. Вони їдуть працювати до 
Польщі, бо там високі зарплати. Нам потрібно 
підвищувати зарплатню тут. Знаєте, скільки 
часу треба, щоб підготувати одного маши-
ніста? 7 місяців на навчання і ще 7 місяців 
він проходить стажування. Півтора роки нам 
потрібно, аби замінити одного машиніста! – 
наголосив Віталій Володимирович. – Ці гроші 
від підвищення тарифів підуть, зокрема, й на 
збільшення рівня зарплат». 

Окрім цього, в мерії відзначають, що на 
сьогодні у підземці є необхідність ремонтувати 
рухомий склад і станції, закуповувати нові 
вагони. Зокрема потрібно оновити 13 станцій 
метрополітену, дорожню інфраструктуру. 

«У нас сьогодні 75 мостів і шляхопроводів у 
передаварійному стані! Ми зараз ремонтуємо 
об’єкти інфраструктури, які відкрили 40-50 
років тому,а їх станом ніхто не переймався! 
На все це потрібні кошти. І щоб хоч якусь 
частину їх вивільнити, ми можемо зменшити 
дотації транспортним підприємствам. Хоча б 

наблизивши тарифи на проїзд до їх собівар-
тості», – сказав голова КМДА. – Для постійних 
користувачів громадським транспортом се-
редня вартість проїзду складатиме 6,5 грн за 
умови придбання проїзного квитка. До того 
ж буде збережено безкоштовний проїзд для 
пільговиків». 

Забезпечення належної роботи та розвитку 
транспортної інфраструктури столиці зале-
жить від зміни вартості проїзду, оновлення 
автопарку, безпеки міського транспорту. 

«У нас не вистачає близько 500 автобусів, 
400 тролейбусів та 300 трамваїв. Щоб закупити 
їх, потрібно близько 25 млрд грн. Поки що 
таких грошей немає. Підвищення тарифів на 
проїзд допоможе оновити частину рухомого 
складу, який застарів і знаходиться в аварій-
ному стані», – зазначив заступник міського 
голови – секретар Київради Володимир Проко-
пів. – Наразі економічно обґрунтований тариф 
для наземного транспорту повинен становити 
8 грн і майже 60 коп., а для метрополітену – 
8 грн 27 коп. При цьому, підвищення для тих, 
хто користується безконтактними картками 
у метро, буде не таким суттєвим. Адже при 
поповненні їх на 50 поїздок разовий спуск 
під землю обійдеться в 6 грн 30 коп. Таким 
чином, для киян, які користуються підземкою 
постійно, вартість зросте фактично на 1,3 грн». 

Нагадаємо, останнє підвищення тарифів 
до економічно обґрунтованого рівня відбу-
лось у лютому 2015 року. А у 2017-му – лише 
коригування окремих його складових. За 
той час тарифи на електроенергію зросли у 
5,4 рази, вартість дизельного палива – у 1,5 
рази, індекс споживчих цін за 2015-2017 роки 
сягнув 183%  �

Отримані від підвищення тарифів у громадському транспорті 
кошти підуть на розвиток транспортної інфраструктури, на 
ремонт і закупівлю рухомого складу, підвищення заробітних плат 
працівникам комунальних транспортних підприємств. Про це мер 
Києва Віталій Кличко заявив учора на засіданні Київради. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Транспортна галузь столиці може не вижити без підвищення 
плати за проїзд 

Кошти, отримані від підвищення тарифів у громадському транспорті спрямують на розвиток інфраструктури, ремонт і закупівлю рухомого складу, підвищення 
зарплат комунальним перевізникам
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Íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2008 ¹ 109/2008 «Ïðî ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ òà ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ» (äàë³ – Óêàç) òà äîðó÷åííÿ êåð³âíèöòâà 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09.02.2008 ¹ 5303 ³íôîðìóºìî.

Óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïåð³îä ç 01.01.2018 ïî 30.063.2018 çàðåºñòðîâàíî 
15002 çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, ç íèõ: ïèñüìîâèõ – 8945, óñíèõ – 6057 (çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2017 ðîêó – 
17283 çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ç íèõ ïèñüìîâèõ – 9816, óñíèõ – 7467). Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì 
çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü çìåíøèëàñü íà 2281 çâåðíåííÿ, àáî íà 13,2%.

Ç óñ³õ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ² ï³âð³÷÷³ 2018 ðîêó 
óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí âçÿòî íà êîíòðîëü 10519 çâåðíåíü, àáî 70,1%.

Çà çâ³òíèé ïåð³îä äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 1809 êîëåêòèâíèõ 
çâåðíåíü, ÷àñòêà ÿêèõ ñêëàäàº 12,1% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 
ìèíóëîãî ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü çìåíøèëàñü íà 351 çâåðíåííÿ, àáî íà 
16,3%. Ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóëîñü 
93720 ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîðóøèëè 24487 ïèòàíü. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó, ç óðàõóâàííÿì 
êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóëîñü 97196 ãðîìàäÿí.

Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü ñêëàäàþòü ïèòàííÿ îïëàòè êâàðòèð òà êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â, áëàãîóñòðîþ, ðîáîòè ÆÅÊ³â, ïîòî÷íîãî ðåìîíòó áóäèíê³â òà 
ïîêð³âåëü, ðåìîíòó ñàíòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà êîìóí³êàö³é, ðåìîíòó äàõ³â, íåçãîäè ³ç áóä³â-
íèöòâîì, äåìîíòàæó ÌÀÔ³â, ðîáîòè äèòÿ÷èõ çàêëàä³â òà çàêëàä³â îñâ³òè, ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà ó 
ãóðòîæèòêàõ, â³äì³íè ð³øåíü ïðèéíÿòèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òîùî.

Çà çâ³òí³é ïåð³îä äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàä³éøëî 106 ëèñò³â ç ïîäÿêàìè 
êåð³âíèöòâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ãðîìàäÿíè âèñëîâëþâàëè âäÿ÷í³ñòü ïåðå-
âàæíî ç òàêèõ ïèòàíü: âèð³øåííÿ ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè, âåòåðèíàð³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 
îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³íøèõ.

Ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì ³ç çàÿâàìè ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ ïèòàíü 
(90,89%), ñêàðãàìè (9,07%), ïðîïîçèö³ÿìè ³ çàóâàæåííÿìè (0,04%).

Çà çâ³òíèé ïåð³îä ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí íàä³éøëî 74,4%. 
Äëÿ ðîçãëÿäó çà íàëåæí³ñòþ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåäàíî: ³ç Àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè – 6,1%, â³ä äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè – 4,5%, ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè – 3,5%, ì³í³ñòåðñòâ Óêðà¿íè – 2,9%, ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè – 2,3%, â³ä íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â Óêðà¿íè – 2,1%, ç Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè, ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ ïðîêóðàòóð – 2,2%, ç ³íøèõ 
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ – 2,0% çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íàä³éøëà â³ä ìåøêàíö³â Äí³ïðîâñüêîãî (14,1%) òà (10,8%) Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîí³â, íàéìåíøå – â³ä ìåøêàíö³â Ïå÷åðñüêîãî (7,3%) òà Ïîä³ëüñüêîãî (7,2%) ðàéîí³â.

ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, ÷³ëüíå ì³ñöå çàéìàþòü 
ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà – 38,9%, ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñêëàäàþòü 13,5%, 
ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿, ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà áó-
ä³âíèöòâà, ï³äïðèºìíèöòâà ñêëàäàþòü 6,2%, ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñêëàäàþòü 5,2%, ïèòàííÿ 
æèòëîâî¿ ïîë³òèêè ñêëàäàþòü 4,7% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.

Íàéá³ëüøå çà çâ³òí³é ïåð³îä 2018 ðîêó êèÿí òóðáóâàëè òàê³ ïèòàííÿ:
– êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ – 39,8%. Íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëèñü ïèòàííÿ 

ùîäî áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ (1374 ïèòàíü, àáî 14,1%), îïëàòè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
(1261 ïèòàííÿ, àáî 12,9%), ðåìîíòó áóäèíê³â, äàõ³â, ðåêîíñòðóêö³¿ áóäèíê³â (915 ïèòàíü, àáî 9,4%), 
ðîáîòè ÆÅÊ³â (761 ïèòàííÿ, àáî 7,8%), îïàëåííÿ òà íåçàäîâ³ëüíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ (605 ïèòàíü, 
àáî 6,2%), âîäîïîñòà÷àííÿ (467 ïèòàíü, àáî 4,8%), íåçàäîâ³ëüíîãî êîìóíàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, 
ñòàíó áóäèíêó òà òåðèòîð³¿, ïðèëåãëî¿ äî áóäèíêó (434 ïèòàíü, àáî 4,5%).

– ñîö³àëüíîãî çàõèñòó – 13,5%. Íàé÷àñò³øå ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñü ç ïèòàíü íàäàííÿ ìàòåð³-
àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (2362 ïèòàííÿ, àáî 71,4%), ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòè ïåíñ³é (117 
ïèòàíü, àáî 3,5%), íàäàííÿ ñóáñèä³¿ (109 ïèòàíü, àáî 3,3%), âèïëàòè ð³çíèõ äîïîìîã (88 ïèòàíü, àáî 
2,7%), âñòàíîâëåííÿ òà â³äì³íè ï³ëüã ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ (85 çâåðíåíü, 
àáî 2,6%) òà íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè (38 çâåðíåíü, àáî 1,1%).

– îõîðîíè çäîðîâ’ÿ – 5,2%. Ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ ë³ê³â (698 ïèòàíü, àáî 54,6%), íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè (179 ïèòàíü, àáî 14,0%), ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ (156 ïèòàíü, àáî 12,2%), çàáåç-
ïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè (63 ïèòàíü, àáî 4,9%) òà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ (25 ïèòàíü, 
àáî 2,0%).
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– æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ – 4,7%. Ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ 
æèòëà (381 ïèòàííÿ, àáî 32,8%), íàäàííÿ æèòëà íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ (197 ïèòàíü, àáî 17,0%), 
ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà ó áóäèíêàõ òà ãóðòîæèòêàõ (86 ïèòàíü, àáî 7,4%), íàäàííÿ ñëóæáîâîãî òà 
ñîö³àëüíîãî æèòëà (75 ïèòàíü, àáî 6,5%), â³äñåëåííÿ ç àâàð³éíèõ òà ñòàðèõ áóäèíê³â (30 ïèòàíü, 
àáî 2,6%), çàðàõóâàííÿ íà êâàðòèðíèé îáë³ê (29 ïèòàíü, àáî 2,5%) òà çàì³íè òà îáì³íó æèòëà (18 
ïèòàíü, àáî 1,6%).

Îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâî-
äèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» òà ãðàô³êà ïðîâåäåííÿ 
îñîáèñòîãî òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â.

Ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2018 ðîêó îñîáèñòî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. ïðèéíÿòî 
306 ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîäàëè 322 çâåðíåííÿ. Âñ³ çàçíà÷åí³ çâåðíåííÿ ïåðåáóâàþòü íà îñîáèñòîìó 
êîíòðîë³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â.Â. äî ¿õ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ â ìåæàõ ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà.

Ñåðåä òèõ, õòî çàçíà÷èâ ñâîþ ï³ëüãîâó êàòåãîð³þ ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â.Â.: âåòåðàíè ïðàö³ – 7 îñ³á, ðîäè÷³ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – 7 îñ³á, 
ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é – 3 îñîáè, ÷ëåíè áàãàòîä³òíèõ ðîäèí – 3 îñîáè, ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – 2 îñîáè, 
Ãåðî¿â Óêðà¿íè – 1 îñîáà, îäèíîêèõ ìàòåð³â – 1 îñîáà, ³íâàë³ä³â ²² ãðóïè – 1 îñîáà, Âñ³ çâåðíåííÿ 
îïðàöüîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç 01.01.2018 ïî 30.06.2018 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåíî 65 îñîáèñòèõ 
ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, íà ÿêèõ ïðèéíÿòî 129 ãðîìàäÿí, òà ïðîâåäåíî 26 âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, 
íà ÿêèõ ïðèéíÿòî 25 ãðîìàäÿí. Âñ³ çâåðíåííÿ îïðàöüîâàíî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» òà çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ ðîçãëÿäó â óñòàíîâëåí³ çàêîíîì òåðì³íè çàÿâíèêàì 
íàäàíî â³äïîâ³ä³.

Çà ïåð³îä ç 01.01.2018 ïî 30.06.2018 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåíî 
25 ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çâåðíóëîñÿ 18 îñ³á. Íà ³íôîðìàö³þ, ùî 
íàä³éøëà â³ä ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ó ðàç³ ïîòðåáè, ãîòóþòüñÿ 
â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ òà çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ çàÿâíèêàì íàäàºòüñÿ ïèñüìîâà â³äïîâ³äü.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí 
òà ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 
01.01.2018 ïî 30.06.2018 íàâåäåíî â íàñòóïí³é òàáëèö³.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè îñîáèñòèõ òà âè-
¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ùîì³ñÿöÿ íàäàºòüñÿ îñîáèñòî Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Êëè÷êó Â.Â.

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 22.12.2017 
íà âèêîíàííÿ Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî 94 âè¿çíèõ 
äí³ êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïåðåâ³ðåíî âèêî-
íàííÿ 98 çâåðíåíü. Ó äåíü êîíòðîëþ ïðàö³âíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ñï³ëüíî 
ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 

âè¿æäæàº çà êîíêðåòíèìè àäðåñàìè, âêàçàíèìè ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí, òà ïåðåâ³ðÿº ä³éñíèé 
ñòàí âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êåð³âíèöòâà. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äíÿ êîíòðîëþ ñêëàäàþòüñÿ 
àêòè, îäèí ç ÿêèõ íàäàºòüñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðî-
âåäåííÿ äí³â êîíòðîëþ âèêîíóâà÷ó îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîì³ñÿ÷íî ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, íà ÿêó 
íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 22.12.2017 
íà âèêîíàííÿ Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêè 
îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó 
ãðîìàäÿí, ñòàíó âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí ó íàñòóïíèõ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿): ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿; îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó; ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâè-
òêó ï³äïðèºìíèöòâà; åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é; âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó; 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà; æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³-
êàö³éíèõ òåõíîëîã³é; ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà; 
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ô³íàíñ³â; ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà; ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè; ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè (äâ³÷³); çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â; 
êóëüòóðè; áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ; îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; óïðàâë³íí³ òóðèçìó òà ïðî-
ìîö³é; óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü ðåêëàìè; óïðàâë³íí³ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ; òà ó Ñëóæá³ ó 
ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ òà ó äåñÿòè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ: Ãîëîñ³¿âñüê³é, 
Äàðíèöüê³é, Äåñíÿíñüê³é, Äí³ïðîâñüê³é, Îáîëîíñüê³é, Ïå÷åðñüê³é, Ïîä³ëüñüê³é, Ñâÿòîøèíñüê³é, 
Ñîëîì’ÿíñüê³é òà Øåâ÷åíê³âñüê³é. Âñüîãî ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2018 ðîêó ïðîâåäåíî 34 ïåðåâ³ðêè. 
Çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàíî äîðó÷åííÿ ïðî âæèòòÿ çàõîä³â 
ùîäî ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, çîêðåìà, ï³äâèùåííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á ïðè ðîçãëÿä³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, íåóõèëüíîãî âèêîíàííÿ Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí». Ó ïîäàëüøîìó áóäå ïðîäîâæåíî ïðîâåäåííÿ òàêèõ ïåðå-
â³ðîê â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà.

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 22.12.2017 
íà âèêîíàííÿ Óêàçó, ïðî çâ³òóâàííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ãîë³â 
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà êåð³âíèê³â äåïàðòàìåíò³â òà ³íøèõ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. çâ³òóâàëè êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ 
ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿): åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é; âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó; êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà; æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é; ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà; òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè; ô³íàíñ³â; ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè; çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â; êóëüòóðè; áóä³âíèöòâà òà 
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ; îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; óïðàâë³íí³ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ 
òà Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿. Êð³ì öüîãî, çâ³òóâàëè ãîëîâè äåñÿòè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é: Ãîëîñ³¿âñüêî¿, Äàðíèöüêî¿, Äåñíÿíñüêî¿, Äí³ïðîâñüêî¿, Îáîëîíñüêî¿, 
Ïå÷åðñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿, Ñâÿòîøèíñüêî¿, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ òà Øåâ÷åíê³âñüêî¿. Óïðîäîâæ çâ³òíîãî 
ïåð³îäó êåð³âíèêàìè ï³äãîòîâëåíî òà íàäàíî Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Êëè÷êó Â.Â. 15 çâ³ò³â. Çà 
ðåçóëüòàòàìè çâ³òóâàííÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. íàäàíî â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ 
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó 2008 ðîö³ ñòâîðåíî ïîñò³éíî 
ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ 1 ï³âð³÷÷ÿ 2018 ðîêó â³äáóëîñü 6 
çàñ³äàíü êîì³ñ³¿, íà ÿêèõ ðîçãëÿíóòî 6 çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ä³ºâà ñèñòåìà êîíòðîëþ çà ñâîº-
÷àñíèì òà ÿê³ñíèì ðîçãëÿäîì çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü 
ãðîìàäÿí ùîñåðåäè ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ âèêîíàâöÿì ïðî íàáëèæåííÿ òà çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíèõ 
ñòðîê³â âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ ïèñüìîâèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà äîðó÷åíü, äàíèõ íà îñîáèñòîìó 
ïðèéîì³. Ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ùîòèæíÿ ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ðîçãëÿä çâåðíåíü ãðîìàäÿí: ùîñåðåäè ïðî íàáëèæåííÿ òà çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíèõ ñòðî-
ê³â âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ ïèñüìîâèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà äîðó÷åíü, äàíèõ íà îñîáèñòîìó 
ïðèéîì³, ùî÷åòâåðãà – ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ 
íàïðàâëåí³ íà ðîçãëÿä äî ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ùîï’ÿòíèö³ ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà ðîçãëÿä äî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîãî 
çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³ää³ë³â êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà äî óïðàâë³ííÿ 
êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ êåð³âíèöòâà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Âñÿ âèùåçàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ äîïî-
â³äàºòüñÿ âèêîíóâà÷ó îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ñèñòåìà ïîïåðåäí³õ íàãàäóâàíü, 
àäðåñîâàíèõ ïåðøîìó çàñòóïíèêó òà çàñòóïíèêàì ãîëîâè, ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é òà êåð³âíèêàì äåïàðòàìåíò³â, óïðàâë³íü òà ñëóæá Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿; ïîñò³éíî íàäàºòüñÿ ìåòîäè÷íà ³ ïðàêòè÷íà äîïîìîãà ïðàö³âíèêàì çàçíà÷åíèõ â³ä-
ä³ë³â, ïðàö³âíèêàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàíèõ àäì³í³ñòðàö³é, äåïàðòàìåíò³â òà óïðàâë³íü 
òîùî â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè êèÿí, ðîç’ÿñíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ïîâíîâàæåíü îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ ë³í³é, âïðîâàäæåíèõ ó Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âèñòóï³â ó 
ïðîãðàìàõ ì³ñöåâîãî òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³î, ïóáë³êàö³é â ðàéîííèõ ãàçåòàõ êîìåíòàð³â þðèñò³â 
òîùî. Ìåøêàíö³ ì³ñòà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿ òà âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ïèòàíü ùîêâàðòàëüíî îïðèëþäíþºòüñÿ ó 
êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

Ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ³ íàäàë³ 
ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ðîáîòà ³ç çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ïîñèëåííÿ 
ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ êåð³âíèê³â óñ³õ ð³âí³â çà âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, 
îñîáëèâî ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é; óäîñêîíàëåííÿ òà ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ 
ë³í³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àëîãó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè 
òà çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè; çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðå-
øêîäíîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí; îá’ºêòèâíà, íåóïåðåäæåíà ³ â÷àñíà ïåðåâ³ðêà ôàêò³â, âèêëàäåíèõ 
ó çâåðíåííÿõ; ôàêòè÷íå ïîíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí.

№ з/п

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 
першого 

заступника та 
заступників 
голови Київ-
ської міської 

державної 
адміністрації

Кількість особистих прийомів 
громадян

Кількість 
громадян, 

прийнятих на 
особистому 

прийомі

Результат розгляду Кількість Виїзних особистих 
прийомів громадян Кількість 

громадян, які 
звернулись 
на виїзних 
особистих 
прийомах 
громадян

Результат розгляду Кількість телефонних ліній

Кількість 
прийнятих 
телефонних 

дзвінківзапропано-
вано

фактично 
проведено роз’яснено задоволено відхилено запропано-

вано
фактично 
проведено роз’яснено задоволено відхилено запропано-

вано
відбулося 
фактично

1 Поворозник 
М.Ю. 6 7 5 5 0 0 12 10 0 0 0 0 6 6 0

2 Давтян О.Д. 6 2 5 3 0 0 11 4 0 0 0 0 6 5 0

3 Пантелеєв 
П.О. 6 3 7 6 0 0 12 8 25 22 0 0 6 5 8

4 Резніков 
О.Ю. 6 43 48 34 13 0 8 4 0 0 0 0 6 5 9

5 Спасибко 
О.В. 6 10 64 24 1 1 12 0 0 0 0 0 6 4 1

ВСЬОГО 30 65 129 72 14 1 55 26 25 22 0 0 30 25 18
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ДОКУМЕНТХрещатик
13 липня 2018 р.
№74 (5125)

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону «Голосіївський» у 

Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 971/5035 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 19.02.2018 
за № 08/КО-849, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 06.12.2017, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про створення комунального закладу 
«Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 593 Оболонського району м. Києва» 

Рішення Київської міської ради № 966/5030 від 21 червня 2018 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 16 Закону України «Про дошкільну освіту», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 
року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою забезпечення 
потреб мешканців Оболонського району в дошкільній освіті Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

3.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

3.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

3.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

3.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

3.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

3.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

3.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

3.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

3.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

3.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

3.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó 
ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç æèòåëÿìè.

3.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

4. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò 
ì³êðîðàéîíó «Ãîëîñ³¿âñüêèé» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü 
ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ».

5. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó «Ãîëîñ³¿âñüêèé» 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ä³º ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ òàêèõ  áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â:

5.1. Ïðîñïåêò Íàóêè, áóäèíêè ¹¹ 4, 9, 10, 
16, 16-à, 17/15, 18, 20, 24, 24 êîðïóñ 2, 25, 27, 
33, 35, 35 êîðïóñ 2, 35 êîðïóñ 3, 35 êîðïóñ 4.

5.2. Âóëèöÿ Ãîëîñ³¿âñüêà, áóäèíêè ¹¹ 3, 5. 
5.3. Øîñå Ñòðàòåã³÷íå, áóäèíêè ¹¹ 2-à, 

4/27, 11, 17, 21.
5.4. Âóëèöÿ Âåëèêà Êèòà¿âñüêà, áóäèíêè ¹¹ 

6, 10, 53-à, 55-à, 61-à, 83, 87, 108.
5.5. Âóëèöÿ Ìàëîêèòà¿âñüêà,  áóäèíêè ¹¹  

3, 7, 7-à, 29.
5.6. Âóëèöÿ Ôåîäîñ³éñüêà,  áóäèíêè ¹¹ 4, 

6, 8, 10, 48/52.
5.7. Ïðîâóëîê Êåðàì³÷íèé, áóäèíîê ¹ 9/5.        
6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò 

ì³êðîðàéîíó «Ãîëîñ³¿âñüêèé» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çà-
ö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-
ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. 

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó 
«Ãîëîñ³¿âñüêèé» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

 9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Êîì³òåò 
ì³êðîðàéîíó «Ãîëîñ³¿âñüêèé» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó 
«Ãîëîñ³¿âñüêèé» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

2.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

2.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

2.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

3. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó «Ãîëîñ³¿âñüêèé» ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî 
ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

3.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ì³êðîðà-
éîíó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. 

3.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Çàêëàä 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 593 Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Ìàê³¿âñüêà, 9.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Çàêëàä 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 593 Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî çàêëàäó 
«Çàêëàä äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 593 
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

3.2. Çä³éñíèòè ³íø³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ 
çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèäàòêè íà óòðèìàííÿ 
êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Çàêëàä äîøê³ëüíî¿ îñâ³-
òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 593 Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà äëÿ ãî-
ëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî ãàëóç³ 
«Îñâ³òà» íà â³äïîâ³äíèé ð³ê. 

5. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 72 (1884), п’ятниця, 13 липня 2018 р.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про видачу ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» (для КОЛЕДЖУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА)» ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти
Розпорядження № 1041 від 14 червня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÂÈÙÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜ-
ÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ 
ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ ²ÌÅÍ² ÂÀÄÈÌÀ 
ÃÅÒÜÌÀÍÀ (äëÿ ÊÎËÅÄÆÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÂÈÙÎÃÎ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²Î-
ÍÀËÜÍÈÉ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ ²ÌÅÍ² 
ÂÀÄÈÌÀ ÃÅÒÜÌÀÍÀ)» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
02070884, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03057, ì. Êè¿â, 
ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, áóäèíîê 54/1) ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì 

ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì 
îáñÿãîì 300 îñ³á.

2. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÂÈÙÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-
ÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ 
ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ ²ÌÅÍ² ÂÀÄÈÌÀ 
ÃÅÒÜÌÀÍÀ» íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè 
ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðà-
õóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé â ³íôîðìàö³éí³é 
êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ 
íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 

îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 
2016 ðîêó ¹ 1113.

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

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç 
ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü 
Ðåçí³êîâà Î. Þ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ 
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДЖЕРОНІМО» 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 1079 від 20 червня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÄÎØÊ²ËÜ-
ÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÄÆÅÐÎÍ²ÌÎ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 41668548, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
04210, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 
áóäèíîê 18-à, îô³ñ 83), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè çà ð³âíåì äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÄÆÅÐÎÍ²ÌÎ» íå ï³çí³-
øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 
íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà-

÷åíèé â ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

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

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî 
ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
ìàã³ñòðàëüíèìè ³ ì³ñöåâèìè (ðîçïîä³ëü÷èìè) 
òåïëîâèìè ìåðåæàìè, êð³ì òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì 
òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÒÅÏËÎ-ÑÂ²Ò» ó 
ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè 
íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó 

Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî 
ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà 
ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 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

Про видачу ПРИВАТНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 
КОМПЛЕКСУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД– 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯМБ» ліцензії 
на право провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти
Розпорядження № 697 від 26 квітня 2018 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах 
загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈ-
ÕÎÂÍÎÌÓ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀ-
Â×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ-ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀ-
Â×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ßÌÁ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 37395308, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04128, ì³ñòî 
Êè¿â, âóëèöÿ Òóïîëºâà, áóäèíîê 7-â) ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 
ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ó çâ’ÿçêó ç 
ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ³íøèì 
îñâ³òí³ì ð³âíåì (áàçîâà çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâ³òà) 
ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 100 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÎÌÓ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ 
ÇÀÊËÀÄ-ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ 
ÇÀÊËÀÄ «ßÌÁ» íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè 
ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðà-
õóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé â ³íôîðìàö³éí³é 
êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ 
íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності у сфері загальної 

середньої освіти
Розпорядження № 818 від 15 травня 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»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀ-
Â×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 41696135, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 
áóäèíîê 19-à, êâàðòèðà 53) ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜ-
ÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» íå ï³çí³øå 
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 
íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà-

÷åíèé â ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 
2016 ðîêó ¹ 1113.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про видачу ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ 

ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ» 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 

повної загальної середньої освіти
Розпорядження № 1008 від 13 червня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÒÅÕ-
Í²×ÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÅ 
ÂÈÙÅ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÅ Ó×ÈËÈÙÅ ÂÎÄÍÎÃÎ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41541660, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04070, ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ 
Áðàòñüêà, áóäèíîê 12) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì ïðîô³ëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 520 îñ³á.

2. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎÌÓ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÅ ÂÈÙÅ ÏÐÎ-
ÔÅÑ²ÉÍÅ Ó×ÈËÈÙÅ ÂÎÄÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ» 
íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó 
ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, 

çàçíà÷åíèé â ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³-
ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО-СВІТ»

Розпорядження № 1010 від 13 червня 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської ді-

яльності», 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 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у 
сфері теплопостачання»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÒÅÏËÎ-ÑÂ²Ò» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 42006345, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 01011, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ðèáàëüñüêà, 
áóäèíîê 22) ë³öåíç³¿:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåïëîåëåê-
òðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ 
åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ, òà 

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ 
«ПОЧАТКОВА ШКОЛА «СМАРТІКА» М.КИЄВА ліцензії на 
право провадження освітньої діяльності у сфері повної 

загальної середньої освіти
Розпорядження № 1011 від 13 червня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ 
² ÑÒÓÏÅÍß «ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ «ÑÌÀÐÒ²ÊÀ» 
Ì.ÊÈªÂÀ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 42032328, ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ: 04114, ì. Êè¿â, Õóò³ð Ðåäüêè-1, 
âóëèöÿ Ñàäîâà, áóäèíîê 22) ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì ïî÷àòêîâî¿ 
îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 120 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÑÒÓÏÅÍß 
«ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ «ÑÌÀÐÒ²ÊÀ» Ì.ÊÈªÂÀ íå 
ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó 
ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, 
çàçíà÷åíèé â ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³-
ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про видачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

ліцензії на право провадження освітньої 
діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти
Розпорядження № 1040 від 14 червня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

Про видачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДІМ МАЛЕЧІ» 
ліцензії на право провадження освітньої 
діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1032 від 14 червня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41696135, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 01010, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ì.Îìåëÿíîâè÷à-
Ïàâëåíêà, áóäèíîê 19-à, êâàðòèðà 53) ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì 
ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì 
îáñÿãîì 40 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ 
ÇÀÊËÀÄ «ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» íå ï³çí³øå 10 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ 
ÎÑÂ²ÒÈ «Ä²Ì ÌÀËÅ×²» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
39157318, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03191, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ Âàñèëÿ Êàñ³ÿíà, áóäèíîê 1), ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 
ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÎÑÂ²ÒÈ 
«Ä²Ì ÌÀËÅ×²» íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè 
ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðà-
õóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé â ³íôîðìàö³éí³é 

êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ 
íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
13 липня 2018 р.
№74 (5125)

Ðîç’ÿñíåííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ùîäî âèêîðèñòàííÿ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê â ìåòðîïîë³òåí³ 
òà îáì³íó ðàí³øå ïðèäáàíèõ æåòîí³â òà ðàçîâèõ êâèòê³â

Ç 14 ëèïíÿ 2018 ðîêó òåðì³í ä³¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè çá³ëüøóºòüñÿ ³ç 6 äî 
12 ì³ñÿö³â òà îá÷èñëþâàòèìåòüñÿ íå ç äàòè îñòàííüîãî ïîïîâíåííÿ, à ç äàòè 
îñòàííüîãî âèêîðèñòàííÿ. 

Ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê, îäíîðàçîâî ïðèäáàíèõ íà ïëàñòèêîâó áåçêîíòàêòíó êàðòêó, 
íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 50 îäèíèöü, à çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü òàêèõ ïî¿çäîê íå ìîæå 
ïåðåâèùóâàòè 100 îäèíèöü. 

Âàðò³ñòü íåâèêîðèñòàíèõ ïî¿çäîê, ùî çàëèøèëèñÿ íà ïëàñòèêîâ³é áåçêîíòàêòí³é 
êàðòö³, òåðì³í ä³¿ ÿêî¿ çàê³í÷èâñÿ, íå ïîâåðòàºòüñÿ.

Ïðè çì³í³ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó 
òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó, ïàñàæèðàì çàáåçïå÷óºòüñÿ 
ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ïðî¿çä çà ì³ñÿ÷íèìè ïðî¿çíèìè êâèòêàìè, ïðèäáàíèìè 
äî ìîìåíòó çì³íè òàðèô³â, äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ òàêèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â.

Äî ê³íöÿ ëèïíÿ 2018 ðîêó ïàñàæèðàì íàäàºòüñÿ ïðàâî çä³éñíþâàòè ïðî¿çä ó 
ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó – 
ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, ôóí³êóëåð³ òà ì³ñüê³é åëåêòðè÷ö³, çà 
ðàí³øå ïðèäáàíèìè çà ïîïåðåäíüîþ âàðò³ñòþ æåòîíàìè òà ðàçîâèìè êâèòêàìè 
ñòàðîãî çðàçêà áåç äîïëàòè. 

Òàê, äî ê³íöÿ ëèïíÿ 2018 ðîêó ïàñàæèðè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îáì³íó æåòîí³â 
ñòàðîãî çðàçêà â êàñàõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó (îäèí æåòîí ñòàðîãî çðàçêà íà 
îäèí æåòîí íîâîãî çðàçêà), ïðèäáàíèõ äî ìîìåíòó çì³íè òàðèô³â, íà íîâ³ áåç 
äîïëàòè äî ä³þ÷îãî òàðèôó. Äî ê³íöÿ ëèïíÿ 2018 ðîêó îáì³í æåòîí³â ñòàðî-
ãî çðàçêà (äâà ³ á³ëüøå æåòîíè ñòàðîãî çðàçêà íà äâà ³ á³ëüøå æåòîíè íîâîãî 
çðàçêà), ïðèäáàíèõ äî ìîìåíòó çì³íè òàðèô³â, íà íîâ³ áåç äîïëàòè äî ä³þ÷îãî 
òàðèôó, áóäå çä³éñíþâàòèñü íà ñòàíö³ÿõ «Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³», «Äîðîãîæè÷³», 
«Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò», «Äàðíèöÿ» (âåñòèáþëü ¹ 2).

Ïðîòÿãîì ñåðïíÿ 2018 ðîêó ïàñàæèðàì íàäàºòüñÿ ïðàâî îáì³íÿòè ðàí³øå ïðè-
äáàí³ æåòîíè òà ðàçîâ³ êâèòêè ñòàðîãî çðàçêà íà íîâ³ ïðîïîðö³éíî âñòàíîâëåíîìó 
ðîçì³ðó òàðèôó àáî ç â³äïîâ³äíîþ äîïëàòîþ. Ïðè öüîìó îáì³í æåòîí³â ñòàðîãî 
çðàçêà íà ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì ñåðïíÿ 2018 ðîêó íà 
ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó «Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³», «Äîðîãîæè÷³», «Ïîë³òåõí³÷íèé 
³íñòèòóò», «Äàðíèöÿ» (âåñòèáþëü ¹ 2).

Ïî÷èíàþ÷è ç 1 âåðåñíÿ 2018 ðîêó, ðàí³øå ïðèäáàí³ æåòîíè òà ðàçîâ³ êâèòêè 
ñòàðîãî çðàçêà îáì³íó íå ï³äëÿãàþòü ³ êîøòè çà íèõ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ç äàòè çì³íè òàðèô³â íà ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ ïàñàæèðàì çàáåçïå÷óºòüñÿ 
ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ïðî¿çä â ìåòðîïîë³òåí³ çà ïðèäáàíèìè äî ìîìåíòó çì³íè 
òàðèô³â ïî¿çäêàìè íà ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòêàõ.

1 На один вид транспорту:
автобус 390,00 195,00 195,00 97,50 97,50 48,75
трамвай 390,00 195,00 195,00 97,50 97,50 48,75
фунікулер 390,00 195,00 195,00 97,50 97,50 48,75
тролейбус 390,00 195,00 195,00 97,50 97,50 48,75
метрополітен 610,00 305,00 305,00 - 152,50 76,25
міська електричка 390,00 195,00 195,00 97,50 97,50 48,75

2 На два види транспорту:
трамвай – автобус 570,00 285,00 285,00 142,50 142,50 71,25
тролейбус – автобус 570,00 285,00 285,00 142,50 142,50 71,25
трамвай – тролейбус 570,00 285,00 285,00 142,50 142,50 71,25
трамвай – міська електричка 570,00 285,00 285,00 142,50 142,50 71,25
тролейбус – міська електричка 570,00 285,00 285,00 142,50 142,50 71,25
автобус – міська електричка 570,00 285,00 285,00 142,50 142,50 71,25
трамвай – метрополітен 860,00 430,00 430,00 - 215,00 107,50
тролейбус – метрополітен 860,00 430,00 430,00 - 215,00 107,50
автобус – метрополітен 860,00 430,00 430,00 - 215,00 107,50
міська електричка – метрополітен 860,00 430,00 430,00 –   215,00 107,50

3 На три види транспорту:
автобус – трамвай – тролейбус 750,00 375,00 375,00 187,50 187,50 93,75
трамвай – метрополітен – міська електричка 1070,00 535,00 535,00 - 267,50 133,75
тролейбус – метрополітен – міська електричка 1070,00 535,00 535,00 - 267,50 133,75
автобус – метрополітен – міська електричка 1070,00 535,00 535,00 - 267,50 133,75

4 На чотири види транспорту: 
автобус – трамвай – тролейбус – метрополітен 1300,00 650,00 650,00 - 325,00 162,50

3 обмеженням кількості поїздок метрополітеном
5 На один вид транспорту:

метрополітен (46 поїздок) 290,00 - 145,00 - 72,50 -
метрополітен (23 поїздки) - 145,00 - - - 36,25
метрополітен (62 поїздки) 390,00 - 195,00 - 97,50 -
метрополітен (31 поїздка) - 195,00 - - 48,75

6 На два види транспорту:
трамвай – метрополітен (46 поїздок) 570,00 - 285,00 - 142,50 -
трамвай – метрополітен (23 поїздки) - 285,00 - - - 71,25
тролейбус – метрополітен (46 поїздок) 570,00 - 285,00 - 142,50 -
тролейбус – метрополітен (23 поїздки) - 285,00 - - - 71,25
автобус – метрополітен (46 поїздок) 570,00 - 285,00 - 142,50 -
автобус – метрополітен (23 поїздки) - 285,00 - - - 71,25
міська електричка – метрополітен (46 поїздок) 570,00 - 285,00 - 142,50 -
міська електричка – метрополітен (23 поїздки) - 285,00 - - - 71,25
трамвай – метрополітен (62 поїздки) 670,00 - 335,00 - 167,50 -
трамвай – метрополітен - 335,00 - - - 83,75
(31 поїздка) - - - - - -
тролейбус – метрополітен (62 поїздки) 670,00 - 335,00 - 167,50 -
тролейбус – метрополітен (31 поїздка) 335,00 - - 83,75
автобус – метрополітен (62 поїздки) 670,00 - 335,00 - 167,50 -
автобус – метрополітен (31 поїздка) 335,00 - - 83,75
міська електричка – метрополітен (62 поїздки) 670,00 - 335,00 - 167,50
міська електричка – метрополітен (31 поїздка) - 335,00 - - - 83,75

7 На три види транспорту:
автобус – метрополітен (46 поїздок) – міська 
електричка 780,00 - 390,00 - 195,00 -

автобус – метрополітен (23 поїздки) – міська 
електричка - 390,00 - - - 97,50

трамвай – метрополітен (46 поїздок) – міська 
електричка 780,00 - 390,00 - 195,00 -

трамвай – метрополітен (23 поїздки) – міська 
електричка - 390,00 - - - 97,50

тролейбус – метрополітен (46 поїздок) – міська 
електричка 780,00 - 390,00 - 195,00

тролейбус – метрополітен (23 поїздки) – міська 
електричка - 390,00 - - - 97,50

автобус – трамвай – метрополітен (46 поїздок) 780,00 - 390,00 - 195,00
автобус – трамвай – метрополітен (23 поїздки) 390,00 97,50
автобус – тролейбус – метрополітен (46 поїздок) 780,00 - 390,00 - 195,00
автобус – тролейбус – метрополітен (23 поїздки) - 390,00 - - - 97,50
автобус – метрополітен (62 поїздки) – міська 
електричка 880,00 - 440,00 - 220,00 -

автобус – метрополітен (31 поїздка) – міська 
електричка - 440,00 - - - 110,00

трамвай – метрополітен (62 поїздки) – міська 
електричка 880,00 - 440,00 - 220,00 -

трамвай – метрополітен (31 поїздка) – міська 
електричка - 440,00 - - - 110,00

тролейбус – метрополітен (62 поїздки) – міська 
електричка 880,00 440,00 220,00

тролейбус – метрополітен (31 поїздка) – міська 
електричка - 440,00 - - - 110,00

8 На чотири види транспорту:
автобус – трамвай – тролейбус – метрополітен 
(46 поїздок) 1020,00 - 510,00 - 255,00 -

автобус – трамвай – тролейбус – метрополітен 
(23 поїздки) 510,00 - - - 127,50

автобус – трамвай – тролейбус – метрополітен 
(62 поїздки) 1120,00 - 560,00 - 280,00 -

автобус – трамвай – тролейбус – метрополітен 
(31 поїздка) - 560,00 - - - 140,00

Ïðèì³òêà. Ó âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â, êð³ì âèãîòîâëåíèõ íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ 
êàðòîê, âðàõîâàíî âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòîê.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

05 липня 2018 року № 1147

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
6 липня 2018 р. за № 162/2010

ВАРТІСТЬ
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – метрополітені, що

використовуються з моменту активації
№ Вид проїзних квитків Вартість проїзного квитка, грн

1 10 поїздок на 5 календарних днів 75,00

2 14 поїздок на 7 календарні дні 104,00

3 30 поїздок на 15 календарних днів 210,00

Ïðèì³òêà. Ó âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â, êð³ì âèãîòîâëåíèõ íà îñíîâ³ ïëàñòèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ 
êàðòîê, âðàõîâàíî âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòîê.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

05 липня 2018 року№ 1147

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
6 липня 2018 р. за № 160/2008

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – 

метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює 
у звичайному режимі руху

Вид послуг Кількість поїздок Тариф на 1 поїздку, грн

Перевезення пасажирів:

автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером, метрополітеном (без пластикової без-
контактної картки) 1 8,00

метрополітеном (у разі використання пластикової безконтактної картки при одноразово-
му придбанні поїздок)

1-9 8,00

10-19 7,70

20-29 7,40

30-39 7,10

40-49 6,80

50 6,50

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

05 липня 201 8 року № 1147

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
6 липня 2018 р. за № 161/2009

ВАРТІСТЬ
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – метрополітені, 
автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці, який 

працює у звичайному режимі руху

№ 
п/п Вид проїзних квитків

Вартість проїзного квитка, грн.

Для фізичних та юридичних 
осіб

Для студентів вищих 
навчальних закладів 
та учнів професійно– 
технічних навчальних 
закладів денної форми 

навчання

Для учнів денної форми 
навчання

на місяць на другу поло-
вину місяця на місяць

на другу 
половину 

місяця
на місяць

на другу 
половину 

місяця
1 2 3 4 5 6 7 8

Без обмеження кількості поїздок

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
6 липня 2018 р. за № 160/2008

Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів 
і вартості проїзних квитків у міському пасажирському 
транспорті, який працює у звичайному режимі руху

Розпорядження № 1147 від 5 липня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ціни і 

ціноутворення», статей 8, 14 Закону України «Про міський електричний транспорт», статей 5, 10 та 11 Закону України 
«Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвер-
дження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів влади», наказу 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 05 березня 2007 року № 191 «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
27 березня 2007 року за №276/13543, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року 
№ 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2009 року за № 1146/17162, наказу Міністерства 
інфраструктури України від 25 листопада 2013 року № 940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 
листопада 2013 року за №2035/24567, рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 125/2028 «Про 
встановлення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
щодо регулювання цін (тарифів) на соціально значущі послуги автомобільного транспорту», з метою встановлення 
економічно обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, який працює 
у звичайному режимі руху:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïà-
ñàæèð³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ 
– ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, 
ôóí³êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ 
ðóõó, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü ðàçîâîãî êâèòêà íà 
ïåðåâåçåííÿ ì³ñüêîþ åëåêòðè÷êîþ, ÿêà ïðàöþº 
ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó, â ðîçì³ð³ 8,00 ãðí.

3. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó 
ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ – ìåòðîïî-
ë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, ôóí³êóëåð³ 
òà ì³ñüê³é åëåêòðè÷ö³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó 
ðåæèì³ ðóõó, ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó 
ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ – ìåòðîïî-
ë³òåí³, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ç ìîìåíòó àêòèâàö³¿, 
ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè çàñòàâíó âàðò³ñòü ïëàñòèêîâî¿ 
áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè â ðîçì³ð³ 15,00 ãðí.

6. Ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê, ÿêó ìîæå áóòè îäíîðàçîâî 
ïðèäáàíî íà ïëàñòèêîâó áåçêîíòàêòíó êàðòêó, 
íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 50 îäèíèöü. Çàãàëüíà 
ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê, ÿêó ìîæå áóòè ïðèäáàíî íà 
ïëàñòèêîâó áåçêîíòàêòíó êàðòêó, íå ìîæå ïåðå-
âèùóâàòè 100 îäèíèöü.

7. Òåðì³í ä³¿ ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè 
ñòàíîâèòü 12 ì³ñÿö³â ç äàòè îñòàííüîãî âèêî-
ðèñòàííÿ. Âàðò³ñòü íåâèêîðèñòàíèõ ïî¿çäîê, 
ùî çàëèøèëèñÿ íà ïëàñòèêîâ²é áåçêîíòàêòí³é 
êàðòö³, òåðì³í ä³¿ ÿêî¿ çàê³í÷èâñÿ, íå ïîâåðòàºòüñÿ.

8. Ïðî¿çä ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí çä³é-
ñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà 
Óêðà¿íè.

9. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 16 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 732 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ 
òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ 
ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó 
òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ 
ðóõó», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëü-
íîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 ÷åðâíÿ 
2017 ðîêó çà ¹ 136/1728.

10. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 
14 ëèïíÿ 2018 ðîêó.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç 
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Реклама



7

РЕКЛАМА Хрещатик
13 липня 2018 р.

№74 (5125)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â
ÀÒÇÒ «ÊÂÎ «Ïðîñòîð» ó áåçäîêóìåíòàðí³é ôîðì³

1. Ðåêâ³çèòè åì³òåíòà: Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî çàêðèòîãî òèïó «Êè¿âñüêå âèðîáíè÷å 
îá’ºäíàííÿ «Ïðîñòîð». Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÀÒÇÒ «ÊÂÎ «Ïðîñòîð». Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 21551324. Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ: 03134, ì. Êè¿â, âóë. Òðóáëà¿í³, 2-á, àäðåñà äëÿ ïîøòîâèõ ïîâ³äîìëåíü: 03134, ì. Êè¿â, âóë. Òðóáëà¿í³, 
2-á. Òåëåôîí, ôàêñ: +380503113452, Êîíòàêòíà îñîáà: â. î. Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Êðèêóíåíêî Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷.

2. Ðåêâ³çèòè âèïóñêó ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â äîêóìåíòàðíî¿ ôîðìè ³ñíóâàííÿ, ùîäî ÿêîãî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ 
ïðî çàáåçïå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â ó áåçäîêóìåíòàðí³é ôîðì³: Âèä ö³ííèõ ïàïåð³â (³ç çàçíà-
÷åííÿì òèïó): àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³. Äàí³ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ âèïóñêó: äàòà ðåºñòðàö³¿: 19.07.2002 ð., îðãàí, 
ùî âèäàâ ñâ³äîöòâî: Òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó ó ì. Êèºâ³, 
ðåºñòðàö³éíèé íîìåð âèïóñêó: 140/10/1/06. Ì³æíàðîäíèé ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð ö³ííèõ ïàïåð³â: UÀ4000044689.

3. Ðåêâ³çèòè Öåíòðàëüíîãî äåïîçèòàð³þ, ÿêèé áóäå îáñëóãîâóâàòè âèïóñê àêö³é, ùîäî ÿêîãî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ 
ïðî äåìàòåð³àë³çàö³þ: Íàéìåíóâàííÿ: Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Íàö³îíàëüíèé äåïîçèòàð³é Óêðà¿íè». Êîä 
çà ªÄÐÏÎÓ: 30370711. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 17/8.

4. Ðåêâ³çèòè äåïîçèòàðíî¿ óñòàíîâè, ó ÿêî¿ åì³òåíò áóäå â³äêðèâàòè ðàõóíêè â ö³ííèõ ïàïåðàõ âëàñíèêàì ö³ííèõ 
ïàïåð³â: Íàéìåíóâàííÿ: ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÞÐÎ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎ-
ËÎÃ²É». Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 33056212. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/7. Òåëåôîíè êîíòàêòíî¿ 
îñîáè: òåë. /044/ 369-50-91, ôàêñ: /044/ 286-39-72. Äàí³ ë³öåíç³¿ íà ïðîâàäæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 
ôîíäîâîìó ðèíêó – äåïîçèòàðíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå äåïîçèòàðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåïîçèòàðíî¿ óñòàíîâè: Ñåð³ÿ ÀÅ 
¹ 286543, âèäàíà Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó 08.10.2013 ð.

5. Ï³äòâåðäæåííÿì ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè òà ïðàâ çà ö³ííèìè ïàïåðàìè â áåçäîêóìåíòàðí³é ôîðì³ º îáë³êîâèé 
çàïèñ íà ðàõóíêó ó ö³ííèõ ïàïåðàõ âëàñíèêà â äåïîçèòàðí³é óñòàíîâ³, à äîêóìåíòàëüíèì ï³äòâåðäæåííÿì ¿õ íà-
ÿâíîñò³ íà ïåâíèé ìîìåíò ÷àñó º âèïèñêà ç öüîãî ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ.

6. Ï³ñëÿ äåïîíóâàííÿ ãëîáàëüíîãî ñåðòèô³êàòó Öåíòðàëüíèì äåïîçèòàð³ºì, Òîâàðèñòâî â³äêðèâàº ðàõóíêè 
ó ö³ííèõ ïàïåðàõ â îáðàí³é íèì äåïîçèòàðí³é óñòàíîâ³ òà ïîäàº ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàðàõóâàííÿ íà íèõ àêö³é. 
Äëÿ ïîäàëüøîãî îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó ó ö³ííèõ ïàïåðàõ òà îäåðæàííÿ äåïîçèòàðíèõ ïîñëóã âëàñíèêàì àêö³é 
íåîáõ³äíî çâåðíóòèñü äî äåïîçèòàðíî¿ óñòàíîâè òà îñîáèñòî óêëàñòè äîãîâ³ð ïðî îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó ó 
ö³ííèõ ïàïåðàõ ç îáðàíîþ Òîâàðèñòâîì äåïîçèòàðíîþ óñòàíîâîþ àáî ç îáðàíîþ íèì äåïîçèòàðíîþ óñòàíîâîþ 
(ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî äîãîâîðó).

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîøåþ 26,0 êâ. ì, ðîçòà-

øîâàíå çà àäðåñîþ: Ëèïñüêà, áóä, 12/5 ë³ò. «À». Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 667100,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèåâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: 
äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 8 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 4447,33 ãðí 
áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîþ 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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâ. Ïîë³òåõí³÷íèé, 3-à (ë³öåé «ÓÍ²ÂÅÐÑÓÌ» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 2-èé ïîâåðõ, çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 45,75 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ øê³ë, êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ âîä³¿â àâòîìîá³ë³â (ïîãîäèííà îðåíäà) ïí. 
19.00 – 21.00 ãîä.; âò. 19.00 – 21.00 ãîä.; ñð. 19:00 -21:00 ãîä.; ÷ò. 19.00 – 21.00 ãîä. (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). Òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 1172840,00 ãðí (áåç 
ÏÄÂ). Îðåíäíà ñòàâêà – 15 %. Îðåíäíà ïëàòà – 1121,76 ãðí (áåç ÏÄÂ) (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512, 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77, 235-53-56.

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: áóëüâ. Âàöëàâà Ãàâåëà, 7-â, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 126,40 êâ. ì, çàïðî-

ïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 5 557,50 ãðí (áåç 
ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 24 082,50 ãðí (áåç ÏÄÂ). Âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì 
íà 31.05.2018 ñòàíîâèòü 2 223 000,00 ãðí.

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 ²íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åí-

ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îá’ºêò îðåíäè (àäðåñà, 
ïëîùà òåõí³÷íà õàðàêòå-

ðèñòèêà)

Âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç 

ÏÄÂ)*

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó 

êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåí-
äè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìó-
âà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»

âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 55 
38,9 êâ.ì 

öîêîëü

ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº 
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ (ïîøèâ îäÿãó)

2709,65 
(69,65 ãðí çà 1 êâ.ì) 5419,30

ð/ð 26008302839918 ÃÓÄÊÓ ó 
ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüêî¿ îáë. 

ÀÒ «Îùàäáàíê» 
êîä áàíêó 322669, 
ªÄÐÏÎÓ 34966254
²ÏÍ 349662526590

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – äî ìî-
ìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ç 
ïîêóïöåì îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, àëå íå á³ëüøå 
í³æ 2 ðîêè 364 äí³

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåí-
äîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî 
ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ 
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
çã³äíî ç ïåðåë³êîì âèçíà÷åíèì çàêîíîì). 
Óìîâè êîíêóðñó:

– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ 
ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâó-
ºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ 
òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè;

– âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì;

– äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âòðàò ï³äïðèºìñòà (áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò 

îðåíäè; 
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà 

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàòè íà 

óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,
– âàðò³ñòü ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó 

îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ 
òà âíóòð³øíüî-áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó 
áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ 
àáî ñïëàòè çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â 
ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³-
òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, 
äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ 
òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âñ³ 
çîáîâ’ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

– óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó íà 
ïàì’ÿòêó êóëüòóðíî¿ ñïàäèíè;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò 
íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè. 

Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ 
ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ 
ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì 
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè,

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âòðàò 
íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó 
íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà 
âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âè-
òðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà 
âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº (çà 
àäðåñîþ: 01030, ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 
24, êàá. 512 àáî êàá. 208, ÷àñ ðîáîòè Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 
äî 16.45): íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çà-
ïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ» 
ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè 
ðàçîì ç îïèñîì (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé 
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ 
³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó, õà-
ðàêòåðèñòèêè îá’ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, 
áàëàíñîóòðèìóâà÷), ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ 
äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 30.07.2018:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. 
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü 

ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ 

ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â çàâ³ðåí³ 

çàÿâíèêîì;

– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà 

íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà 
ïðåäñòàâíèêà;

– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áà-
çîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó 
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íþ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, 
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ 
ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëà-
ðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà 
ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàí-
íÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, 
ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêî¿ âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì 
êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðå-
òåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè 
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåð-
íåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 03.08.2018 î 09.30 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 
24, êàá. 406. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-00-77.

Êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:
Íàéá³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè òà çà 

óìîâ âçÿòòÿ çîáîâ’ÿçàíü, âèêîíàííÿ ³íøèõ 
óìîâ êîíêóðñó.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïðî-
ïîçèö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó, 
ïåðåìîæåöü âèçíà÷àºòüñÿ êîíêóðñíîþ êîì³-
ñ³ºþ çà êðèòåð³ºì íàéá³ëüøî¿ çàïðîïîíîâàíî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü 
îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ 
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 

1 ãîä. ó ãðí
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíä-

íî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, òåë. 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ âóë. Ðàéäóæíà, 53 
ÇÍÇ ¹ 265 135,00

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè 

(ïîãîäèííî) (Ïí-ïò: 15.00-18.00)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2018

4% 14,95 986,70

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ìí. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ
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Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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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.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Мешканцям Оболоні 
повернули дитсадок 

У місті відбудеться велопарад 
дівчат «KyivCycleChic» 

КИЇВСЬКА місцева прокура-
тура №5 через суд зобов’язала 
ГУ Пенсійного фонду України 
в м. Києва звільнити неза-
конно займані приміщення 
дитячого садочка в Оболон-
ському районі. Приміщення 
дошкільного навчального за-
кладу на вул. Озерній загаль-
ною площею майже 1000 кв.м 
були передані за договором 
оренди для розміщення цієї 
бюджетної установи. 

Такий договір суперечить нормам законодавства, оскільки за-
бороняється використання приміщень ДНЗ не за цільовим призна-
ченням. Окрім того, строк дії договору завершився. 

Відстоюючи інтереси мешканців столиці, місцева прокуратура 
звернулась до Господарського суду м. Києва із позовною заявою 
про виселення установи Пенсійного фонду з приміщення дитсадка. 

Рішенням Господарського суду м. Києва позовні вимоги про-
куратури задоволені в повному обсязі  

У СУБОТУ 14 липня центром столиці проїде велопарад дівчат 
«KyivCycleChic». За задумом організаторів – Асоціації велосипедистів 
Києва – це буде велопрогулянка вулицями міста, яка показує, що 
поїздки на двоколісному можливі з будь-якої нагоди і в одязі на 
будь-який смак. 

Як зазначають організатори, серед усіх користувачів велосипеда 
жінок дуже мало — від 14 до 21%, що є показником безпеки пере-
сування на ньому і запит на появу безпечної велоінфраструктури. 

Місце збору: площа біля Національного академічного театру 
опери та балети України (вул. Володимирська, 50). 

Розклад велопараду дівчат «KyivCycleChic»: 
15.00 - 16.00 – джаз, фотозона, формування велоколон біля театру; 
16.00 - 17.00 – неспішний велокруїз двома маршрутами (5 і 10 км) 

центром Києва; 
17.00 – екскурсія вуличною виставкою «Велобум 1890-х» і джаз 

на галявині біля Пейзажної алеї. 
Для участі у велопараді необхідно зареєструватись: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfECpn4Xdm6e5TE6YW

A3OTYKwwUErKT3rX-UCkB45Smctxrw/viewform  

«РАДІО КИЇВ» продовжує на-
вчання у «Kyiv Radio School» 
(https://www.facebook.com/groups/
kyivschool/about/), запустивши 

відеоуроки з техніки мовлення 
та ораторського мистецтва «Твоя 
особиста радіошкола». Всі уро-
ки доступні онлайн на youtube-

сторінці «Радіо Київ 98 ФМ» 
(https://www.youtube.com/channel/
UCcUjBj6OWL7qzO5ONqonZdg). 

Нагадаємо, що проект «Kyiv 
Radio School» став переможцем 
Громадського бюджету-2. Слу-
хачів школи визначили шляхом 
відкритого жеребкування, упро-
довж двох місяців вони вчилися 
писати сценарії програм, брати 
інтерв’ю, створювати новини, 
монтувати звук. Також їм ви-
кладали техніку мовлення та 
риторику, психологію ефіру та 
особливості музичних форматів 
радіостанцій. Після закінчення 
слухачі отримали сертифікати 
та демоверсії власних програм, а 
найактивніші з них – можливість 
пройти стажування на «Радіо 
Київ 98 ФМ»  

Київрада заборонила суцільну вирубку лісів 
у лісопаркових господарствах столиці 

ДЕПУТАТИ Київради внесли до 
переліку територій, на які розпо-
всюджується мораторій на зни-
щення дерев, Дарницьке, Свя-
тошинське та Конча-Заспівське 

лісопаркові господарства. Раніше 
заборона розповсюджувалася на 
насадження у межах об’єктів при-
родно-заповідного фонду. 

За словами депутатів, всього 

за останні 17 років за офіційними 
даними зрубано 1280 га, а за відо-
мостями екологічних організацій – 
близько 2300 га. 

У лісах Києва під виглядом са-
нітарних суцільних вирубок про-
водиться комерційна заготовка 
деревини, переконані у мерії. Під 
виглядом очищення лісу від хворих 
або пошкоджених насаджень дуже 
часто знищуються цілком здорові. 

«За 17 років, починаючи з 2000-го, 
суцільними вирубками знищено 
в Дарницькому лісопарковому 
господарстві 4% території, в Конча-
Заспі – 3,6%, а в Святошинському – 
3% території», – зазначив депутат 
Київради Сергій Пилипенко. 

Мораторій не поширюється на 
проведення вибіркових необхідних 
вирубок на цих ділянках, за умови 
що вони не призведуть зниження 
повноти деревостану 0,1  

ПІСЛЯ активних громадських обговорень та вне-
сення змін відповідно до потреб місцевих мешканців, 
на засіданні архітектурно-містобудівної ради було 
розглянуто проект детального плану промрайону 
Троєщина. 

Як повідомили у Департаменті містобудування та 
архітектури КМДА, згідно із проектом заплановано 
будівництво нових багатоповерхових паркінгів на 
місці старих гаражів, що збільшить кількість парко-
місць із 4 тис. до понад 10 тисяч і значно поліпшить 
ситуацію з паркуванням у Деснянському районі. 

Крім того, план включає будівництво транспорт-
ної розв’язки на перетині просп. Генерала Ватутіна 
з вул. Братиславською, Теодора Драйзера та Елек-
тротехнічною з урахуванням продовження просп. 
Ватутіна у напрямку Чернігова. Таким чином, він 
стане дублером Броварського проспекту в обхід 

Броварів. Також подовжить вул. Електротехнічну до 
вул. Марини Цвєтаєвої з улаштуванням кільцевих 
розв’язок. 

Як повідомили розробники проекту, після прове-
дення громадських слухань було прийнято рішення 
залишити частину садибної забудови, яка не по-
трапляє у санітарно-захисні зони. 

Відповідно до проекту, у мікрорайоні планується 
забезпечення 11 тисяч робочих місць  

На Троєщині побудують 
сучасні паркінги та нову 
розв’язку 

«Радіо Київ» запускає уроки з техніки мовлення 
та ораторського мистецтва

ГУ ДФС у м. Києві звертає увагу платників податків на те, що у 
зв’язку з реформуванням діяльності державних податкових інспекцій 
(ДПІ) міста та включення їх до організаційної структури Головного 
управління ДФС у м. Києві, відбувається переведення працівників 
колишніх інспекцій до складу столичного управління фіскальної 
служби. Саме тому, щоб не втрачати телефонного зв’язку з ДПІ у 
вашому районі, з організаційних питань, питань діяльності ДПІ, а 
також у разі виникнення проблемних ситуацій, радимо телефонувати 
до модераторів Центрів обслуговування платників: 
   ЦОП ДПІ у Голосіївському районі: тел. (044) 591-61-24; 
   ЦОП ДПІ у Дарницькому районі: тел. (044) 596-60-53; 
   ЦОП ДПІ у Деснянському районі: тел. (044) 591-65-70; 
   ЦОП ДПІ у Дніпровському районі: тел. (044) 296-73-88; 
   ЦОП ДПІ в Оболонському районі: тел. (044) 485-22-47; 
   ЦОП ДПІ у Печерському районі: тел. (044) 454-68-04; 
   ЦОП ДПІ у Подільському районі: тел. (044) 462-47-57, 462-49-40; 
   ЦОП ДПІ у Святошинському районі: тел. (044) 591-62-49; 
   ЦОП ДПІ у Солом’янському районі: тел. (044) 244-80-20; 
   ЦОП ДПІ у Шевченківському районі: тел. (044) 238-95-57; 
   а також, ЦОП ГУ ДФС у м. Києві: тел. (044) 454-70-87  

Податкові інспекції 
реформуються: контакт 
залишається 
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