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Зі святом 
Незалежності, 
кияни! 

«ЗА КІЛЬКА  днів ми відзна-
чатимемо символічний День 
народження нашої держави – 
свято Незалежності України. 
Цінувати насправді важливі речі 
люди часто починають, коли є 
загроза їх втратити. Уже чотири 
роки наша країна відстоює свою 
незалежність, територіальну ці-
лісність, європейський шлях роз-
витку, який обрали громадяни. 
І сьогодні українці, як ніколи, 
розуміють, що таке незалеж-
ність, якою ціною вона дається. 
Мені приємно бачити тут людей, 
які працюють на зміцнення, на 
процвітання нашої країни», – 
наголосив мер та додав, що вже 
традицією стало відзначення 
найкращих киян до Дня неза-
лежності України. 

Зокрема  державні  наго-
роди  та   в ідзнаки  місько-
го голови отримали столичні 
лікарі,освітяни,працівники буді-
вельної галузі, діячі культури, пред-
ставники громадськості, волонтери. 

«Завдяки вашій праці, профе-
сіоналізму, патріотизму, вашим 
добрим справам столиця та наша 
країна змінюється, стає комфорт-
нішою та гарнішою!» – підкреслив 
мер Києва. 

Звання «Заслужений лікар Укра-
їни» отримав й киянин Андрій 
Бойко, доцент кафедри урології 
Національної медичної академії 
післядипломної освіти. 

«Займаюся урологією четверть 
століття, сам практикуючий лікар і 
навчаю інших новим технологіям в 
медицині. На жаль, сьогодні до нас 

звертається досить багато пацієн-
тів – загалом проблема здоров'я у 
нас дуже актуальна, це пов'язано 
не лише зі способом життя, а й 
з соціальним аспектом, рівнем 
життя», – поділився він. 

Окремо Віталій Кличко наго-
лосив на важливості зародження 
волонтерського руху в Україні та 
його значному внеску в посилення 
обороноздатності країни. 

«Також тут сьогодні багато 
волонтерів. У складний для на-
шої держави час волонтерський 
рух став справжнім феноменом 
відданості, самопожертви і ве-
ликої людяності. Саме завдяки 
волонтерам українські воїни від-
чувають підтримку свого наро-
ду», – додав він. 

Серед тих, хто отримав відзнаку 
«За гуманітарну участь в антите-
рористичній операції», – Олена 
Гончарук. 

«10 років була солісткою в На-
цінальній опері, зараз викладаю 
вокал. Але як професійна оперна 
співачка даю багато концертів по 
Україні, за кордоном, а також у 
зоні АТО, в шпиталях перед вій-
ськовими, дітям-переселенцям. 
Ніколи не відмовляюся, бо це 
справа честі – допомагати тим, 

хто цього потребує, – поділилася 
вона. – В зоні АТО бійці особливо 
сприймають класичну музику, 
адже багато з них ніколи не були на 
таких концертах. Вони потребують 
мистецтва, яке вселяє надію, що 
Україна буде самостійною і не-
залежною, а їх життя зміниться 
на краще». 

Віталій Кличко привітав на-
городжених киян та побажав їм 
миру, добра, достатку, а також сил 
і оптимізму в усіх справах. 

Серед вручених нагород – ор-
ден князя Ярослава Мудрого V 
ступеня, орден «За заслуги» І, II та 
ІІІ ступенів, орден «За мужність» 
ІІІ ступеня, орден княгині Ольги 
ІІІ ступеня, звання «Народний ар-
тист України», «Заслужений артист 
України», «Заслужений архітектор 
України», «Заслужений будівель-
ник України», «Заслужений діяч 
мистецтв України», «Заслужений 
лікар України», «Заслужений юрист 
України», «Заслужений працівник 
освіти України», «Заслужений пра-
цівник охорони здоров’я України», 
подяки прем’єр-міністра України, 
відзнаки Президента України «За 
гуманітарну участь в антитерорис-
тичній операції», почесні грамоти 
КМДА �

 �  Столиця урочисто вшанувала кращих 
працівників різних галузей та волонтерів 

У Києві урочисто 
піднімуть Державний 
прапор 

23 серпня о 10.00 на вул. Хрещатик, 36 
біля будівлі Київської міської державної 
адміністрації відбудеться урочиста це-
ремонія підняття Державного прапора 
України. Участь у заході візьме Київський 
міський голова Віталій Кличко. 

Юним киянам – переможцям шкіль-
них олімпіад, творчих фестивалів, спор-
тивних змагань, активістам учнівського 
самоврядування – мер Києва урочисто 
вручить паспорти громадянина України. 
Захід завершиться святковою ходою із 
Державним прапором головною вули-
цею столиці до Майдану Незалежності. 
Також участь у заході візьмуть ветерани 
АТО, родини Героїв Небесної Сотні та 
родини загиблих учасників АТО. 

У місті планують 
розгорнути 
найдовший стяг 

В Дарницькому районі готуються вста-
новити новий рекорд Національного 
реєстру в номінації «Найдовший прапор 
України». Його довжина складатиме 
2 км 700 метрів, що приурочено до 
27-ї річниці незалежності України та 
сторіччю Української Революції. Пра-
пор розгорнуть від вулиці Руденко до 
Харківської площі. Акція розпочнеться 
о 8.00, всіх охочих запрошують до-
лучитися з 7.30.

Труханів 
перетвориться 
на «Острів здоров’я» 

Із метою популяризації та розвитку 
фізичної культури і спорту в Києві 
на Трухановому острові із серпня до 
31 грудня відбуватимуться спортивні 
заходи «Острів здоров’я». Перелік 
цих заходів затверджено розпоря-
дженням КМДА. Зокрема кияни та 
гості столиці зможуть взяти участь 
у таких подіях: «Спорт за чистий 
Київ» – із 20 серпня до 16 вересня; 
«Autumn meetings» – із 17 вересня 
до 15 жовтня; «Осінь спортивна» – із 
16 жовтня до 14 листопада; «Island of 
sport» – 15 листопада до 14 грудня; 
«Астіve winter» – із 15 до 31 грудня. 

Із ініціативою організувати «Ост-
рів здоров’я» виступила громадська 
спілка «Труханів острів». Так, 8-9 
вересня на Матвіївській затоці, 28-а 
відбудеться регата із байдарки та 
каное – всеукраїнські змагання, при-
свячені воїнам-інтернаціоналістам. 
Крім того, 8 вересня об 11.00 у рамках 
проекту STAR плогінг на Трухановому 
острові до екологічного забігу-ма-
рафону долучаться Олімпійські та 
Паралімпійські чемпіони, блогери, 
теле- та радіоведучі, зірки шоу-бізнесу, 
політики, представники бізнесу та ак-
тивної громадськості. Вони пробіжать 
встановлену дистанцію, прибираючи 
на своєму шляху сміття.
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З нагоди святкування 27-ї річниці Дня незалежності 
України в Колонній залі КМДА мер Києва Віталій 
Кличко вручив державні нагороди та відзнаки 
міського голови видатним киянам за значні 
здобутки у професійній і громадській діяльності. 
Усього нагороди отримали близько 100 киян. 

Марія КАТАЄВА | «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 89 (1901), середа, 22 серпня 2018 р.

Закінчення додатка до рішення №7/4071 від 8 лютого 2018 року. 
Початок у номерах газети «Хрещатик» від 18, 20, 24, 25, 27, 31 липня, 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17 та 21 серпня 2018 року.
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Про надання дозволу комунальному некомерційному 
підприємству  «Консультативно-діагностичний центр» 
Деснянського району м. Києва на списання шляхом 

ліквідації транспортних засобів 
Рішення Київської міської ради № 1001/5065 від 26 червня 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи листи 
комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва 
від 07 грудня 2017 року № 1993, Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 06 грудня 2016 
року №102/03/26-11001, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про прийняття 
за основу проекту рішення Київської міської ради 

«Про затвердження Порядку списання об’єктів 
комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» 
Рішення Київської міської ради № 1017/5081 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Регламенту Київської 
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 26.06.2018 року 1004/5068

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ п/п
Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 

фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди 
та орендована площа, 

кв.м
Орендна плата

Строк, на який 
укладається до-

говір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА»

1.

ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ 

УКРАЇНИ  ЛУЧКО ВАЛЕР’ЯН 
ОЛЕКСІЙОВИЧ  

Форма власності – приватна 
Форма фінансування – госпроз-

рахункова

ВУЛ. ГАРМАТНА, 
№ 33/1  

Солом’янський район 
Житловий – 5-повер-

ховий будинок 
Нежитлові при-

міщення  
Загальна площа – 

7144,70 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОР-
ЧОЇ МАЙСТЕРНІ ЧЛЕ-
НА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ  
НЕЖИТЛОВІ ПРИ-

МІЩЕННЯ 
20,0 кв.м  
6,70 кв.м  

1 – поверх 
Загальна площа – 26,70 

кв.м

1 %  
4 %

2 роки 364 дні 
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Про передачу в оренду без  проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 1004/5068 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 26.06.2018 року № 1002/5066

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, перебувають у володінні та користуванні приватного акціонерного 
товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», дозвіл на списання 

шляхом ліквідації яких  надається

№
Найменування основних 

засобів та їх технічні 
характеристики

Дата введення в 
експлуатацію

Первісна балан-
сова вартість,  

грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
01.04.2017, грн

Знос станом на 
01.04.2017, грн

Підстава для 
списання

1 2 3 4 5 6 7

1

Дворова мережа на 
вул. Лисківській, 5, діа-
метр 150,0 мм, протяж-
ність 83,85 м (списання 
частини протяжністю 

25,5 м), кераміка,  
інв. № 52410 К

1994 5055,68 2617,28 2438,4
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 2

2

Вулична мережа на 
вул. Цвєтаєвої, діаметр 
300,0 мм, протяжність 
129,5 м (списання  час-

тини протяжністю 47,5 м 
перехід через 

вул. Лисківську), чавун, 
інв. 24293/2 К

1993 37521,76 14327,02 23194,74
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 1

3

Вулична мережа на 
вул. Заломова, діаметр 
279,0 мм, протяжність 

762,0 м (списання  части-
ни протяжністю 

185,36 м), азбестоцемент, 
інв. 22261 К

1984 84094,1 17909,75 66184,35
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 3

4

Дворова  мережа на 
вул. Сєченова, 7, діаметр 

150,0 мм, протяжність 
101,5 м, кераміка, 

інв. 36793 К

1992 18269,4 9992,85 8276,55
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 4

5

Дворова  мережа на 
вул. Освіти, 14-а, діаметр 

150,0 мм, протяжність 
102,0  м, кераміка, 

інв. 47143 К

1989 17616,89 9402,15 8214,74
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 5

6

Дворова  мережа на 
вул. Козацькій, 112, 

діаметр 150,0 мм, про-
тяжність 34,0 м, кераміка, 

інв. 36556 К

1992 6588,62 3420,0 3168,62
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 6

7

Дворова  мережа на 
вул. Ушинського, 3-а, 

діаметр 150,0 мм, про-
тяжність 86,0 м, чавун, 

інв. 46680 К

1988 46563,43 18823,1 27740,33
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 7

8

Вулична мережа у 
пров. Феодосійському, 
діаметр 500,0 мм, про-

тяжність 262,3 м, чавун, 
інв. 18326/1 К

1980 419886,65 115058,45 304828,2
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 8

9

Вулична мережа у 
пров. Феодосійському, 
діаметр 500,0 мм, про-
тяжність 69,0 м, чавун, 

інв. 18326/2 К

1983 113336,13 32789,05 80547,08
Акт на списання 
основних засобів 
від 03.04.2017 № 9

ВСЬОГО - 748932,84 224339,65 524593,19 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про списання основних засобів, які належать 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1002/5066 від 26 червня 2018 року

Відповідно до частини  п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рішення  
Київської  міської  ради від 19 липня 2005 року  № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних   за-
собів   з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», 
враховуючи звернення  приватного акціонерного товариства  «Холдингова компанія «Київміськбуд»  від 19 червня  
2017 року  № 02079/0/2-17,  приватного акціонерного товариства  «Акціонерна компанія «Київводоканал»  від 31 
серпня  2017 року № 4064/41/36/02-17, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 26.06.2018 року № 1001/5065

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається 

комунальному некомерційному підприємству «Консультативно-
діагностичний центр» Деснянського району м. Києва

№  
п/п 

Найменування транспортного 
засобу та його технічна характе-

ристика
Рік ви-
пуску 

Первісна 
балансова 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 

вартість, грн
Підстава для списання 

1.
ВАЗ 2107, реєстраційний 
№ АА6710ВС, шасі/кузов 

№ ХТА210700W1153083, пробіг 
317000 км

1998 33177,00 33177,00 0,00
Акт на списання автотранспорт-

них засобів від 17.11.2017 № 3, 
лист Української універсальної 
біржі від 27.09.2017 № В-270/2

2.
ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ АА6706ВС, шасі/кузов 

№ Y7F311000Х0282768, пробіг 
474000 км

1999 28906,00 28906,00 0,00
Акт на списання автотранспорт-

них засобів від 17.11.2017 № 4,  
лист Української універсальної 
біржі від 27.09.2017 № В-270/2  

3.
ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ АА6707ВС, шасі/кузов 
№ 311000Y0340192, пробіг 

424000 км
2000 49192,00 49192,00 0,00

Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 17.11.2017 № 1, 
лист Української універсальної 
біржі від 27.09.2017 № В-270/2

4.
ГАЗ 2705 МД, реєстраційний 

№ АА4290АВ, шасі/кузов  
№ 27050040097729, пробіг 

200000 км
2004 49419,00 49419,00 0,00

Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 17.11.2017 № 2, 
лист Української універсальної 
біржі від 27.09.2017 № В-270/2

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³é-
íîìó ï³äïðèºìñòâó «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñ-
òè÷íèé öåíòð» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå 
ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé 
öåíòð» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà âèêî-
ðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, äîçâ³ë íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
ÿêèõ íàäàºòüñÿ, äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, 

ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ç ïî-
äàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â äî 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïîçèö³¿ 1.1-1.4 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó 
¹ 640/2802 «Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñïèñàííÿ 
øëÿõîì ïðîäàæó òà ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â» âèêëþ÷èòè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó 
ñïèñàííÿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà». 

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü âëàñíîñò³ äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé 

ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèâàòíîìó  àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

1.1. Äîçâîëèòè ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
îñíîâí³ çàñîáè,  çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

1.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ 
äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü  çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

1.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 26.06.2018 № 1018/5082 

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту на право 

оренди

№ п/п
Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса об’єкта нерухо-
мості та загальна площа

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди та 
орендована площа,  кв. м

Ставка 
орендної 

плати

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1.

 ФІЗИЧНА ОСОБА 
– ПІДПРИЄМЕЦЬ 

ПОБЕРЕЖНИЙ 
ДМИТРО ОЛЕК-

САНДРОВИЧ 
(3157413110)  

Форма власності – 
приватна  

Форма фінансування 
– госпрозрахункова

ВУЛИЦЯ  ІОАННА 
ПАВЛА ІІ, БУД.  № 14/21 

(спеціалізована школа 
№ 47  ім.  А.С. Макаренка  
з поглибленим вивченням 

іноземних мов Печер-
ського району м. Києва)  

Печерський район, 
НБк – 4 – поверховий 

Площа – 12073,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬ-
ТУРНО – СПОРТИВНОГО 

ЗАКЛАДУ, ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЯКОГО СПРЯМОВАНА 
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
РІЗНИМИ ВИДАМИ 

СПОРТУ 
(проведення занять з 

бадмінтону)  
І поверх Площа -523,20 

кв. м 

       3%

5 років за умови 
укладання охо-

ронного договору   
Графік: 

Пн:19.30-21.00 
Вт:17.00-21.00 
Ср:19.30-21.00 
Чт:17.00-21.00 
Пт:19.30-21.00 

Сб: 24 год. із індек-
сом 0,5 

Нд: 24 год.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23.06.2018  № 1101

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби 
України за кодом класифікації доходів бюджету 22010200 для внесення 

плати за видачу кожної ліцензії

№ 
з/п Отримувач

Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ)

Банк 
отримувача 
(ГУДКСУ)

Код банку 
(МФО 

ГУДКСУ)
Номер рахунку

Код кла-
сифікації 
доходів 

бюджету

Найменування коду 
класифікації доходів 

бюджету

1
ГУК у 

м.Києві/м.Київ/ 
22010200

37993783

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31411511700001 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

2
УК у Голосіїв-

ському районі/
Голосіївськнй 

район/22010200
38039757

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31410511700002 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ – ПЕЧЕРСЬК»

Розпорядження № 1101 від 23 червня 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про видачу КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 179 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА ліцензії на право провадження освітньої 
діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1080 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 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»:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 26.06.2018 № 1019/5083

Будівлі на вул. Робітничій, 2, мікрорайону Жуляни, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, дозвіл на списання яких надається комунальному некомерційному 
підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Солом’янського району м. Києва 

№ п/п Найменування 
об’єкта

Рік введення в 
експлуатацію 

Інвентарний 
номер

Балансова вартість, грн
Підстава для списання

Первісна Залишкова 

1
Будівля 

лікувального 
корпусу № 1

  1961   10310018   73262,00   0,00
Акт про списання осно-

вних засобів від 01.08.2017 
№1

2
Будівля 

лікувального 
корпусу № 2

  1961   10310019   55154,00   0,00
Акт про списання осно-

вних засобів від 01.08.2017 
№2 

3
Будівля 

лікувального 
корпусу № 3

  1961   10310020   70778,00   0,00
Акт про списання осно-

вних засобів від 01.08.2017 
№3 

4 Камера дезін-
фекції   1961   10310021   9395,00   0,00

Акт про списання осно-
вних засобів від 01.08.2017 

№6 

5 Будівля пральні   1961   10310017   17736,00   0,00
Акт про списання осно-

вних засобів від 01.08.2017 
№7 

6 Будівля харчо-
блоку   1961   10310014   27904,00   0,00

Акт про списання осно-
вних засобів від 01.08.2017 

№4 

7 Гараж цегляний   1984   10310013   95283,00   0,00
Акт про списання осно-

вних засобів від 01.08.2017 
№8 

8 Будівля рентген-
кабінету   1961   10310022   52472,00   0,00

Акт про списання осно-
вних засобів від 01.08.2017 

№5

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу комунальному некомерційному 
підприємству «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2» Солом’янського району м. Києва на 

списання будівель
Рішення Київської міської ради № 1019/5083 від 26 червня 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва» та враховуючи лист 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського 
району м. Києва від  01 серпня 2017 року № 735, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду єдиному претенденту на право 
оренди нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 1018/5082 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», По-
ложення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту 
на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåïëîåëåê-
òðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ 
åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ òà 
óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî 
ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà 
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 Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ ÎÑÅËß – ÏÅ×ÅÐÑÜÊ» 
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

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒÍÀ ÎÑÅËß – 
ÏÅ×ÅÐÑÜÊ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 37480492, 

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01014, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Áîë-
ñóíîâñüêà, áóäèíîê 2, ñåêö³ÿ Á, ïðèì³ùåííÿ 
²-V²²²) ë³öåíç³¿: 

1. Âèäàòè ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÄÎ-
ØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ (ßÑËÀ-ÑÀÄÎÊ) ¹ 179 ÑÂß-
ÒÎØÈÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ (³äåíòè-
ô³êàö³éíèé êîä 42020731, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
03146, ì. Êè¿â, âóëèöÿ ßêóáà Êîëàñà, áóäèíîê 
19-À), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ (ßÑËÀ– ÑÀÄÎÊ) ¹ 179 ÑÂßÒÎØÈÍ-
ÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîç-
ðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà÷åíèé ó 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 çä³éñíåí-
íÿ ñàìîâðÿäðíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³é-
íîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ñïèñàííÿ áóä³âåëü, ÿê³ íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà âòðàòèëè êðèòåð³¿ âèçíàííÿ ¿õ 
àêòèâàìè, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ, 
çà óìîâè, ùî:

– íà ì³ñö³ çíåñåíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷åì áóäóòü çä³éñíåí³ çàõîäè ùîäî 
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿;

– íà ì³ñö³ ñïèñàíèõ áóä³âåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ òà ðîçòàøîâàí³ âèêëþ÷íî 
îá’ºêòè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà 
ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ 
çà óìîâ, ùî  ÔÎÏ Ïîáåðåæíèì Ä.Î. áóäóòü 
âèêîíàí³ ³íâåñòèö³éí³ çîáîâ’ÿçàííÿ, â ÿêîñò³ 
îðåíäàðÿ, à ñàìå: 

– ðåìîíò äóøîâèõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó íåíà-
ëåæíîìó ñòàí³ (ðåìîíò âêëþ÷àº äåìîíòàæ ñòà-
ðèõ äóøîâèõ ï³ääîí³â òà óí³òàçó, çàì³íó ïëèòêè, 
âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ïåðåãîðîäîê, äâåðöÿò, çëèâó 
äëÿ âîäè, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ íîâî¿ ñàíòåõí³êè 
³ ãåðìåòèçàö³¿ çà ïîòðåáîþ)  íà ñóìó 30 000 ãðí, 
ñòðîê âèêîíàííÿ – äî 1 âåðåñíÿ 2019 ðîêó;

– ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåìîíò ñêëîïàêåò³â òà â³-
êîííî¿ ôóðí³òóðè ó çàë³ – íà ñóìó 4 000,00 ãðí;

–  ðåìîíò øâåäñüêî¿ ñò³íêè (çàì³íà çëàìàíèõ 
÷àñòèí, ðåìîíò êð³ïëåííÿ) –íà ñóìó 1 000,00 
ãðí, ñòðîê âèêîíàííÿ – äî 31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó;

– ðåìîíò ï³äâ³ñíî¿ ñ³òêè íà ñòåë³ íà ñóìó  
1 500 ãðí;

– ðåìîíò ïàðêåòíîãî ïîêðèòòÿ ï³äëîãè çàëè 
òà îíîâëåííÿ ðîçì³òêè (ðåìîíò âêëþ÷àº çíÿòòÿ 
ñòàðîãî ëàêîâîãî ïîêðèòòÿ, øë³ôîâêà ³ ðåìîíò 
çëàìàíèõ äîøîê, ä³ðîê, ïîêðèòòÿ ï³äëîãè ïî-
ë³óðåòàíîâèì ì³öíèì ëàêîì íåîáõ³äíîþ äëÿ 
òàêèõ ïðèì³ùåíü ê³ëüê³ñòþ øàð³â, íàíåñåííÿ 
ñïîðòèâíî¿ ðîçì³òêè ñïåö³àë³çîâàíîþ ôàðáîþ) 
–  íà ñóìó  60 000 ãðí, ñòðîê âèêîíàííÿ – âïðî-
äîâæ 2023 ðîêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
22 серпня 2018 р.
№91 (5142)

3
УК у Дарниць-
кому районі/
Дарницький 

район/22010200
38021179

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31419511700003 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

4
УК у Деснян-

ському районі/
Десняньський 

район/22010200
37984978

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31418511700004 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

5
УК у Оболон-

ському районі/
Оболонський 

район/22010200
38002491

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31416511700006 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

6
УК у Печер-

ському районі/
Печерський 

район/22010200
38004897

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31415511700007 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

7
УК у Поділь-

ському районі/
Подільський 

район/22010200
37975298

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31414511700008 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

8
УК у Святошин-
ському районі/

Святошинський 
район/22010200

37962074

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31413511700009 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

9

УК у 
Солом’янському 

районі/
Солом’янський 
район/22010200

38050812

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31413511700010 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

10
УК у Шевченків-
ському районі/

Шевченківський 
район/22010200

37995466

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31412511700011 22010200 

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органа-

ми виконавчої влади

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Про видачу КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) 

№ 362 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 1108 від 25 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 ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÄÎ-
ØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ (ßÑËÀ-ÑÀ-
ÄÎÊ) ¹ 362 ÄÅÑÍßÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ 
ÊÈªÂÀ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41526616, ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ: 02232, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ìèêîëè 
Çàêðåâñüêîãî, áóäèíîê 99-À), ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ (ßÑËÀ-ÑÀÄÎÊ) ¹ 362 
ÄÅÑÍßÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ íå ï³ç-
í³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 
íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà-

÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ 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 Про видачу ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ (для КИЇВСЬКОГО 
ТРАНСПОРТНО– ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ) 

ліцензії на право провадження освітньої діяльності 
у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 1172 від 5 липня 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»:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23.06.2018 № 1102

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби 
України за кодом класифікації доходів бюджету 22010200

для внесення плати за видачу ліцензії

№ 
з/п Отримувач

Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ)

Банк 
отримувача 
(ГУДКСУ)

Код банку 
(МФО 

ГУДКСУ)
Номер рахунку

Код кла-
сифікації 
доходів 

бюджету

Найменування коду класи-
фікації доходів бюджету

1 ГУК у м.Києві/м.
Київ/ 22010200 37993783

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31411511700001 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

2
УК у Голосіїв-

ському районі/
Голосіївський 

район/22010200
38039757

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31410511700002 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

3
УК у Дарниць-
кому районі/ 
Дарницький 

район/22010200
38021179

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31419511700003 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

4
УК у Деснян-

ському районі/
Деснянський 

район/22010200
37984978

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31418511700004 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

5
УК у Оболон-

ському районі/
Оболонський 

район/22010200
38002491

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31416511700006 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

6
УК у Печер-

ському районі/
Печерський 

район/22010200
38004897

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31415511700007 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

7
УК у Поділь-

ському районі/
Подільськнй 

район/22010200
37975298

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31414511700008 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

8
УК у Святошин-
ському районі/

Святошинський 
район/22010200

37962074

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31413511700009 22010200

Плата за ліцензії на пенні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

9

УК у 
Солом’янському 

районі/
Солом’янський 
район/22010200

38050812

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31413511700010 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

10
УК у Шевченків-
ському районі/

Шевченківський 
район/22010200

37995466

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31412511700011 22010200

Плата за ліцензії на певні 
види господарської ді-

яльності та сертифікати, 
що видаються Радою 

Міністрів АРК, виконав-
чими органами місцевих 
рад і місцевими органами 

виконавчої влади

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè Ä. Íàóìåíêî

Про видачу ліцензії КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Розпорядження № 1102 від 23 червня 2018 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

1. Âèäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÈ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É (äëÿ ÊÈ-
¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ 
ÊÎËÅÄÆÓ) (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41330257, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04071, ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ 
Êèðèë³âñüêà, áóäèíîê 9) ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïî-
âíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì 
ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì 
îáñÿãîì 305 îñ³á.

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

ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìà-
ö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ 
ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹1113.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèäàòè ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ 
ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ 
Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯ÂÒÅ-
ÏËÎÅÍÅÐÃÎ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40538421, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01001, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Âå-
ëèêà Æèòîìèðñüêà, áóäèíîê 15-À) ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà óñòàíîâêàõ ç 
âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâà-
íèõ äæåðåë åíåðã³¿, êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ ÂÈ-
ÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ 
Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯ÂÒÅ-
ÏËÎÅÍÅÐÃÎ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ 

äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî 
îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè 
çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 
çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà 
ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü 
âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 01 
ñåðïíÿ 2018 ðîêó.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№91 (5142)

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñîâîìó óòðèìàíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà». Ïåðåë³ê îá’ºêò³â íàâåäåíèé íèæ÷å.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ôîéº 
àêòîâî¿ çàëè íà 2 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ê³ì. 210 (ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 06 âåðåñíÿ 2018 ðîêó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé 
ðîçì³ð 

îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ãðí 

áåç ïäâ

Ñòðîê 
îðåíäè

Àâàíñîâèé îðåíäíèé ïëàò³æ äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³

Óìîâè êîíêóðñó

ï / í àäðåñà ïëîùà
òåõí³÷íà 

õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ðîçì³ð, ãðí 
áåç ÏÄÂ

Ðåêâ³çèòè äëÿ âíå-
ñåííÿ ïëàòåæó

1

Ïðåäñëàâèí-
ñüêà, 12

38,0

öîêîëüíèé 
ïîâåðõ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ: 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº 

ïîáóòîâå îáñëóãîâó-
âàííÿ ç ðåìîíòó îäÿãó 

òà âçóòòÿ

2366,00

2 ðîêè 364 
äí³

4732,00

Ïðèçíà÷åííÿ 
ïëàòåæó: àâàíñîâà 
îðåíäíà ïëàòà äëÿ 

ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 
íà ïðàâî îðåíäè 

ìàéíà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³

Îäåðæóâà÷: 
Êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà», 

ð/ð 26001192399100 
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå 

òîâàðèñòâî «Óê-
ðÑèááàíê»,

ÌÔÎ: 351005, ªÄ-
ÐÏÎÓ: 35692211

– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; 
– êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº: 
– ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî 

îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ; 

– êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, 
íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè; 

– êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåí-
äîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ 
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ  ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî  äîãîâîðó,  óêëàäåíîãî  ì³æ 
îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì; 

– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî 
ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì; 

– ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ’ÿçàíèé 
çàñòðàõóâàòè îá’ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè 
äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá’ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé); 

– îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü; 

– êîìïåíñàö³ÿ  ïåðåìîæöåì  êîíêóðñó  âèòðàò íà çä³éñíåííÿ  íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè  
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè); 

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó 
íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó 
îðåíäè); 

– âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì; 
– äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà îðåíäè; 
– çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ’ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ 
äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó); 

– óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ 
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³; 

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè; 
– âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè; 
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðåìîæöþ êîíêóðñó â ðàõó-

íîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè; 
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðå-

ìîæöÿìè, ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ; 

– àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì 
ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè; 

– äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó óêëàäàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³äïîâ³äíî äî óìîâ Òèïîâî¿ 
ôîðìè äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280

2 68,5

äëÿ ðîçì³ùåííÿ: 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº 

ïîáóòîâå îáñëóãîâó-
âàííÿ ç ðåìîíòó îäÿãó 

òà âçóòòÿ

4621,75 9243,50

3 24,7

äëÿ ðîçì³ùåííÿ: 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº 
ïîáóòîâå îáñëóãî-
âóâàííÿ íàñåëåííÿ 
(ðåìîíò ïîáóòîâî¿ 

òåõí³êè)

2010,33 4020,66

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº 
êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü äðóãîãî ïîâåðõó 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 89 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ïëî-

ùåþ 332,6 êâ. ì, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó ¹ 4 íà 
âóë. Ðèáàëüñüê³é äëÿ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çà-

êëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíî íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ 
çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿ 
(ñïîðòèâí³ áàëüí³ òàíö³). Ïîãîäèííà îðåíäà (ïîíåä³ëîê – ï’ÿòíèöÿ 

ç 17.30 äî 21.00)

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ çàëè íà 2 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280 
³ç çì³íàìè äî íüîãî.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè-
÷à-Ïàâëåíêà, 15, ê³ì. 210 (ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ 
ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 06 âåðåñíÿ 
2018 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 4007,08 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 8014,16 ãðí áåç ÏÄÂ: 
Ðåêâ³çèòè äëÿ âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà 

ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Îäåðæóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, ð/ð 31559241390740, áàíê ÃÓ ÄÊÑÓ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà, 
ÌÔÎ 820019, êîä çà ªÄÐÏÎÓ 39833860, ²ÏÍ 398338626555, ¹ ñâ³äîöòâà 
ïëàòíèêà ÏÄÂ 200229439 

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå 

ìåíøå ñòàðòîâî¿;
– êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:
– ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì 

Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 
ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ 
îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ;

– êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;

– êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, 
ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, 
ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüî-
áóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà 
ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì,

– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî 
äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

– ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
îðåíäàð çîáîâ’ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá’ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 
áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, 
ùîá óâåñü ñòðîê îá’ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);

– îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ 

îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ 
äîãîâîðó îðåíäè);

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü 
ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ 
«Õðåùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè),

– âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
– äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà îðåíäè;
– çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ’ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ 
(ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

– óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ 
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³,

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
– âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðå-

ìîæöþ êîíêóðñó â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ 
äîãîâîðó îðåíäè;

– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, 
ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè, ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì 
òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

– àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì 
êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ 
íèìè äîãîâîðó îðåíäè;

– äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó óêëàäàþòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³ä-
ïîâ³äíî äî óìîâ Òèïîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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.
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Підготувала Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

Музика на будь-який смак 

На Русанівці бігтимуть у вишиванках 

У центрі міста покажуть 
історію тризуба 

На Печерську влаштують 
масштабне свято

ДО 27-Ї РІЧНИЦІ незалежності 
України у Києві триватимуть чис-
ленні державні та загальноміські 
святково-урочисті заходи. 

24 серпня у Соборі Святої Со-
фії пролунає Молебень за Україну 
й український народ. Керівники 
держави та міста покладуть квіти 
до пам’ятників Тарасові Шевченку 
і Михайлові Грушевському, вшану-
ють пам’ять героїв Небесної Сотні 
на вул. Інститутській. 

Цьогоріч до 100-річчя відро-
дження української державності 
передбачено парад військ «Марш 
нової армії», в якому візьмуть 
участь 4,5 тис. військових та 250 
одиниць техніки. А на Майдані 
Незалежності художні колекти-
ви силових структур привітають 
українців тематичним концертом 
«Пісня за волю України». 

Крім того, у столиці заплано-
вано чимало інших мистецьких, 
спортивних і благодійних подій. 
До 26 серпня на Михайлівській 
площі триває виставка сучасних 
зразків озброєння, військової тех-
ніки та інших матеріально-техніч-
них засобів. Із 23 до 25 серпня 
проходитиме автомобільне свято 
«Motor-Show 27 UA» (біля обеліс-
ка міста-героя Києва, проспект 
Перемоги). 

24 серпня біля будівлі Київської 
міської ради (вул. Хрещатик, 36)
проходитиме святковий захід із 
нагоди 27-ї річниці незалежності 
України та фестиваль етнічних 
громад «Мати Україно – ти одна у 
нас!», а на Хрещатику – VIII вулич-
ний фестиваль «Найбільша карта 
мрії». Також цього дня в центрі 
міста відбудеться благодійний за-
біг «Вони біжать заради дітей» (вул. 
Сагайдачного, 2 – Володимирський 
узвіз – розворот біля Європей-
ської площі – Володимирський 
узвіз – вул. Сагайдачного, 2). А 
біля арки Дружби народів із нагоди 
Дня незалежності України пройде 
фестиваль Всеукраїнського центру 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх». Також 24 серпня 
о 18.30 на вул. Басейній, 11-17 
(дублююча дорога) розпочнеться 
показ колекції жіночого вбрання 
SEREBROVA сезону весна-літо 2019. 
Дизайнерка використала принти за 
мотивами петриківського розпису, 
а побачити шоу можуть усі охочі. 

Святкові заходи у парках культу-
ри і відпочинку «Перемога», «Пар-
тизанської слави», «Гідропарк», 
Центральний парк культури і від-
починку заплановані на 23 серпня. 

Із 24 до 26 серпня на Андріїв-
ському узвозі триватиме традицій-

не свято мистецтв. А на Контра-
ктовій працюватиме тематичний 
«Великий подільський ярмарок 
«Київські Контракти» – з майстер-
класами, дитячими розвагами та 
мистецькою сценою, де проходити-
муть виступи музичних колективів, 
літературні читання, театральні 
перформанси, кінопокази. 

25 серпня на Поштовій площі 
відбудеться фестиваль до Дня неза-
лежності України «Кримський дім 
об’єднує серця», а біля арки Дружби 
народів – Чемпіонат України із 
стріт воркауту. 

На 26 серпня заплановані кін-
но-спортивні змагання до Дня 
незалежності України на Київ-
ському іподромі (вул. Академіка 
Глушкова, 10). 

Також 22-23 серпня у кінотеатрах 
«Старт», «Факел», «Ліра» покажуть 
фільми «Сильніше, ніж зброя», «Вої-
ни духу» та «Михайло Грушевський». 
27–28 серпня у Націо нальному 
історико-архітектурному музеї 
«Київська фортеця» триватиме 
фотовиставка «Україно моя». Крім 
того, в серпні у читальному залі 
Державного архіву м. Києва відкрита 
виставка архівних документів «До 
27-ї річниці незалежності України», 
проходять тематичні просвітницькі 
заходи у бібліотеках міста  

24 СЕРПНЯ у Печерському ландшафтному парку пройде Все-
український фестиваль-конкурс народної творчості «Ти у серці 
моїм, Україно!», що збере колективи з різних областей України. 
Шанувальників класичної музики запрошують у парк Шевченка 
на концерт «Класик Пікнік. Українська поема». В програмі – твори 
українських композиторів у виконанні Національного ансамблю 
солістів «Київська камерата». Початок о 19.00. Також цього дня на 
НСК «Олімпійський» виступатиме група «Океан Ельзи» з програмою, 
присвяченою Дню незалежності України. 

25 серпня на літній естраді у Центральному парку культури 
та відпочинку відбудеться звітний концерт муніципальних 
творчих колективів «Мистецькі перлини Києва». А 26 серпня 
тут пройде Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги куль-
тур». Із 12.00 триватиме програма «Dances and Styles», в якій всі 
охочі зможуть побачити та приєднатися до танців кінця ХІХ та 
початку ХХ століть. А о 19.30 розпочнеться арт-проект «Нічні 
Серенади», що представить унікальну концертну програму ше-
деврів класики і джазу  

24 СЕРПНЯ о 9.00 на перехресті Руса-
нівської набережної та Русанівського 
бульвару стартує традиційний «Забіг у 
вишиванках» – яскраве патріотичне та 
родинне свято єдності, що символізує 
волю й незалежність нашої країни та 
нації. Мета заходу: поширення патрі-
отичного настрою серед українців, 
залучення населення до регулярних 
занять фізичною культурою і спортом, 
розвиток масового спорту в Києві та 
Україні, створення позитивного іміджу 
нашої країни у світі. Дистанції забігу: 
від 100 м (для дітей 2-6 років) до 10 км 
(для бажаючих від 16 років). Реєстрація 
учасників на сайті http://vyshyvanka.
club/events/kiev  

23 СЕРПНЯ біля столичного Голо-
впоштамту відкриється фотодоку-
ментальна виставка «Символ твоєї 
свободи. 100 років Державного герба 
України», підготовлена Українським 
інститутом національної пам’яті у 
співпраці з видавництвом «Родовід». 
На плакатах покажуть історію три-
зуба. У 1918 році власницький знак 
із монет часів князя Володимира 
Великого взяли за основу для ма-
люнків герба та печатки УНР. Тризуб фактично легітимізував історичний 
зв’язок модерної України із княжою Руссю – як головної її спадкоємиці. 
Упродовж XX столітття тризуб надихав митців на створення його ху-
дожніх інтерпретацій. Зокрема, виставка присвячена роботам Василя 
Кричевського, Георгія Нарбута, Павла Ковжуна Роберта Лісовського, 
Миколи Битинського, Ніла Хасевича, Святослава Гординського, Андрія 
Гречила, Івана Турецького, Олексія Кохана та інших. 

Крім того, на Майдані Незалежності представлена експозиція 
«100 років боротьби за незалежність», приурочена до сторіччя 
проголошення УНР. Вона розповідає 10 історій провідників рево-
люційного руху та різні аспекти творення Української державності 
1917-1921 років   

24 СЕРПНЯ о 12.00 на Печер-
ську вздовж вулиці Івана Мазепи 
(від метро «Арсенальна» до готе-
лю «Салют») відбудеться низка 
святкових заходів під лозунгом 
«Багатонаціональна, дружня та 
єдина Україна». Ключовою подією 
стане презентація українським 
скульптором Ігорем Гречаником, 
бронзової скульптури «Молитва 
за Україну». Також відбудеться 
гала-концерт за участю укра-
їнських виконавців, молодих 
талантів, інструментальних та 
хореографічних колективів. На 
юних гостей свята чекатиме ди-
тячий боді-арт, майстер-класи із 
виготовлення сувенірів, сучасне 
п’ятиборство, навчання художньої 
майстерності тощо. А освітян-
ська молодь Печерського району 
встановить новий рекорд Украї-

ни, до якого можуть залучитися 
всі охочі, – найбільша кількість 
дитячих малюнків на тему «Не-
залежна Україна». 

В розважальній зоні гостям го-
тують виставки живих скульптур 
і книжок, ярмарок хенд-мейду, 
демонстрацію різновидів техніч-
них спецзасобів від комунальних 
підприємств Печерського району, 
презентацію військової техніки 
від Національної Гвардії України 
та багато іншого. Відбудуться 
видовищні показові виступи 
з козацького бойового мисте-
цтва від громадської організації 
«Росичі». 

Упродовж святкового заходу 
працюватиме фестиваль вулич-
ної їжі, де всі охочі матимуть 
змогу поласувати смаколиками 
традиційної кухні народів світу  

Відзначимо День незалежності разом 
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