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«Розумна» школа: комфорт, 
безпека, енергозбереження 

ЗА СЛОВАМИ першого заступ-
ника голови КМДА Миколи По-
ворозника, будівництво школи 
було розпочато ще 25 років тому 
і стало довгобудом вже за рік – на 
стадії зведення стін. Відновили 
роботи лише у 2017-му. 

«У будівлі розмістять ново-
створену початкову школу № 334 
та ліцей «Інтелект». Це перша 
енергоефективна і «розумна» 
школа в Україні. Вона спору-
джена та оснащена відповідно 
до принципів Нового освітнього 
простору – мотивуючий простір 
та креативність, технологічність, 
енергоефективність та інклю-
зивність. Тут, окрім навчальних 
класів, є спеціалізовані лаборато-
рії, комп’ютерні, лінгафонні ка-
бінети, класи образотворчого та 
музичного мистецтва, спортивні, 
актова зала зі звуковим та світ-

ловим обладнанням, бібліотека, 
медичний блок із процедурним 
та терапевтичним кабінетами, 
а також кабінет психолога і со-
ціального педагога», – розповів 
Микола Поворозник. 

За його словами, у будівництві 
застосовані сучасні технології, 
які дозволять проводити освітній 
процес у максимально комфорт-
них умовах. 

«Інженерні системи школи 
обладнані системою автомати-
ки, а управління ними здійсню-
ється за принципом «розумно-
го» будинку. Тобто із єдиного 
центру  автоматично регулю-
ється залежно від розкладу за-
нять та зовнішніх природних 
факторів. Коли в окремому 
приміщенні не проводяться 
уроки, туди зменшується подача 
повітря та тепла. Якщо сонце 

освітлює східний фасад, то у 
класи, розташовані на сході, 
подається менше тепла, ніж в 
інші. Система вентиляції об-
ладнана рекуператорами теп ла, 
що дозволяють нагрівати при-
пливне холодне повітря за ра-
хунок теплого, що видаляється. 
Також освітлювальні прилади у 
класах автоматично змінюють 
яскравість залежно від наявного 
природного освітлення у примі-
щенні. Ці прогресивні рішення 
із енергозбереження дозволя-
ють удвічі знизити споживання 
тепла в школі та забезпечують 
енергоефективність будівлі на 
рівні класу А», – зазначив пер-
ший заступник голови КМДА. 

У школі встановлена система 
геотермальних теплових насосів, 
які використовують енергію зем-
лі для обігріву приміщень, роб-
лять систему опалення повністю 
автономною та незалежною від 
традиційних постачальників 
тепла. 

«Усі ці технології дозволяють 
школі бути повністю енергоне-
залежною. Крім того, за підра-
хунками експертів, застосовуючи 
ноу-хау, ми зможемо зеконо-
мити на споживанні теплової 
енергії за 10 років понад 15 млн 
гривень», – наголосив Микола 
Поворозник. 

Будівля школи пристосована 

до потреб маломобільних груп, 
встановлено ліфти, пандуси та 
заїзди. 

Особлива увага приділена 
питанню безпеки. Територія 
навчального закладу огородже-
на і перебуває під постійним 
контролем. Встановлено камери 
внутрішнього та зовнішнього 
відеоспостереження. Уся інфор-
мація із них зберігається на сер-
вері протягом місяця. Також 
працюють системи охоронної 
сигналізації та протипожежного 
захисту. 

«У цьому закладі буде і су-
часне навчальне обладнання: 
комп’ютери, інтерактивні до-
шки, спеціальні прилади для 
вивчення іноземних мов та інше. 
Також облаштовано спортивні 
та ігрові майданчики, танцю-
вальну студію, студію музики та 
співу, радіовузол. Загалом школа 
укомплектована із розрахунку 
на 1,5 тис. учнів. Початкова ж 
школа відповідає усім вимо-
гам Концепції «Нова українська 
школа»: закуплено одномісні 
різнокольорові парти-транс-
формери з регулюванням висоти 
для кожного учня, сучасні шафи. 
Є необхідне мультимедійне об-
ладнання. Робоче місце вчите-
ля обладнане комп’ютерною 
технікою», – зауважив Микола 
Поворозник �

 �  На столичних Осокорках з’явився перший в Україні 
надсучасний навчальний заклад

Київ пропонує рішення, 
що врегулює проблему 
заборгованості перед 
«Нафтогазом» 
та дозволить повернути 
мешканцям гарячу воду 
Сьогодні Кабмін має розглянути зміни до 
Постанови КМУ № 110 та виділення держав-
ної субвенції на різницю в тарифах для ПАТ 
«Київенерго». Це дозволить вирішити питання 
штрафних санкцій, що були нараховані «На-
фтогазом», та правонаступництва боргу. Лише 
за таких умов можна відновити постачання 
гарячої води у столиці. 

«У результаті тривалих переговорів на рівні 
уряду маємо найбільш прийнятний варіант 
розв’язання проблеми. Держава виконує свої 
зобов’язання – виділяє субвенцію на погашен-
ня різниці у тарифах перед «Київенерго» у 
розмірі 729 млн грн. Лише після цього «НАК 
«Нафтогаз» та «Київтеплоенерго» зможуть 
укласти угоду про постачання природного 
газу», – зазначив заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. – Чинне законодавство передба-
чає: єдиним отримувачем та користувачем 
вказаної субвенції може бути виключно ПАТ 
«Київенерго», тобто механізму передачі її до 
«Київтеплоенерго» – немає. У випадку, якщо 
цей механізм не використають, взагалі буде 
втрачена можливість часткового погашення 
боргу перед «НАК «Нафтогаз». 

Він повідомив, що відповідне рішення 
Кабміну 29 серпня та виконання зазначеного 
алгоритму стане передумовою для подолання 
кризи в енергопостачанні міста. Подальше за-
тягування призведе до неминучих негативних 
наслідків для нинішнього опалювального 
сезону. 

Нагадаємо, «НАК «Нафтогаз» наполягає, 
щоб КП «Київтеплоенерго» взяло на себе 
борги за природний газ, що утворилися за 
період дії угоди з ПАТ «Київенерго». До цього 
НАК «Нафтогаз України» відмовився укласти 
угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання 
природного газу. Це cпричинило відсутність 
гарячої води у киян та загрозу відключення 
ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. 

«Наразі справа розглядається в Господар-
ському суді м. Києва. Але ми усвідомлюємо, 
що не маємо часу очікувати судового рішення. 
У разі зупинки ТЕЦ-5 місто наражається на 
ризики перебоїв із електропостачанням, а 
якщо до середини вересня не запрацюють 
котельні і ТЕЦ на планову потужність, матимемо 
загрозу зриву початку опалювального сезону. 
Саме тому закликаємо Уряд розглянути це 
питання та дати можливість Києву завершити 
процедуру врегулювання проблеми заборго-
ваності», – сказав Петро Пантелеєв. 

На «Золотих воротах» 
презентують фотопроект 
«неЗВИЧАЙНІ» 

Сьогодні о 16.00 у вестибюлі станції метро 
«Золоті ворота» відбудеться презентація со-
ціального фотопроекту Олександри Шурун 
«неЗВИЧАЙНІ». Захід відбудеться за сприяння 
КМДА і КП «Київський метрополітен» 

Виставка (триватиме до 29 вересня) роз-
повідає про життєві історії чотирьох молодих 
людей, які, не дивлячись на важкі життєві 
випробування, не втратили сили духу, про-
довжують жити активним життям і прагнуть 
до втілення своїх мрій.
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У Києві, на житловому масиві Осокорки, збудували 
першу в Україні енергоефективну та «розумну» 
школу. Навчальний заклад розрахований на 
36 класів – майже 1100 учнів. Про це учора 
повідомив перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник, який перевірив готовність 
освітнього об’єкта до початку занять.
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ДОКУМЕНТХрещатик
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про видачу 
ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ – ПІДПРИЄМЦЮ 

ЧАУС ЯШ ОЛЕКСАНДРІВНІ 
ліцензії на право провадження 

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 1128 від 3 липня 2018 року

Відповідно до статті 13 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 ви-
конавчого 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 
ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 
«КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
ліцензії на право провадження 

освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти

Розпорядження № 1144 від 3 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»:

1. Âèäàòè Ô²ÇÈ×Í²É ÎÑÎÁ² – Ï²ÄÏÐÈªÌÖÞ 
×ÀÓÑ ßÍ² ÎËÅÊÑÀÍÄÐ²ÂÍ²

ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. Ô²ÇÈ×Í²É ÎÑÎÁ² – Ï²ÄÏÐÈªÌÖÞ ×ÀÓÑ 
ßÍ² ÎËÅÊÑÀÍÄÐ²ÂÍ² íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè 
ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðà-
õóíêîâèé 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 çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âèäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÒÅÕ-
Í²×ÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÅ 
ÂÈÙÅ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÅ Ó×ÈËÈÙÅ ÌÀØÈÍÎÁÓ-
ÄÓÂÀÍÍß ÒÀ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ-²ÍÒÅÃÐÎÂÀÍÈÕ 
ÒÅÕÍÎËÎÃ²É» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41837141, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03148, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ëåñÿ 
Êóðáàñà, áóäèíîê 2-À) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì ïðîô³ëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 400 îñ³á.

2. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎÌÓ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÅ ÂÈÙÅ 
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÅ Ó×ÈËÈÙÅ ÌÀØÈÍÎÁÓÄÓÂÀÍÍß 
ÒÀ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ-²ÍÒÅÃÐÎÂÀÍÈÕ 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 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 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

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 91 (1903), середа, 29 серпня 2018 р.

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»:

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¿:

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

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 отри-
мувача 

(ЄДРПОУ)

Банк 
отримувача 
(ГУДКСУ)

Код бан-
ку (МФО 
ГУДКСУ)

Номер рахунку
Код кла-
сифікації 
доходів 

бюджету

Найменування коду класифіка-
ції 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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими 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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими 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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими 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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими 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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими 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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими органами місцевих 
рад і місцевими органами 
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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими 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 певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими 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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими 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 діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів АРК, ви-
конавчими органами місцевих 
рад і місцевими органами 
виконавчої влади

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Про видачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«МАТУСИНА ШКОЛА» ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти

Розпорядження № 1173 від 5 липня 2018 року
Відповідно до статті 13 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 Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ 
«ÌÀÒÓÑÈÍÀ ØÊÎËÀ» ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðî-
âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì ïî÷àòêîâî¿ 
îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 60 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÌÀÒÓÑÈÍÀ 
ØÊÎËÀ» íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðè-
ëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé 
ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³-
í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ 
ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 

ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó 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



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
29 серпня 2018 р.

№93 (5144)

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖИСЕРВІС»

Розпорядження № 1311 від 25 липня 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»:

2.
УК у Дарницько-
му районі/ Дар-
ницький район/ 
22011800

38021179 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34313896040609 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

3.
УК у Деснян-
ському районі/ 
Деснянський 
район/ 22011800

37984978 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34313896040610 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

4.
УК у Дніпров-
ському районі /
 Дніпровський 
район/ 22011800

38012871 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34312896040611 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

5.
УК у Оболонсько-
му районі/ Обо-
лонський район/ 
22011800

38002491 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34311896040612 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

6.
УК у Печерському 
районі / Печер-
ський район/ 
22011800

38004897 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34310896040613 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

7.
УК у Подільсько-
му районі/ По-
дільський район/ 
22011800

37975298 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34319896040614 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

8.
УК у Святошин-
ському районі / 
Святошинський 
район/ 22011800

37962074 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34318896040615 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

9.
УК у Солом’ян-
ському районі/ 
Солом’янський 
район/ 22011800

38050812 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34317896040616 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

10.
УК у Шевченків-
ському районі / 
Шевченківський 
район/ 22011800

37995466 Казначейство 
України (ЕАП) 899998 34316896040617 20011800

Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Î. Ô³äàíÿí

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
16.07.2018 № 1239

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби 
України за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 для внесення 

плати за видачу ліцензії

№ 
з/п Отримувач

Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ)

Банк 
отримувача 
(ГУДКСУ)

Код банку 
(МФО 

ГУДКСУ)
Номер рахунку

Код класи 
фікації 
доходів 

бюджету

Найменування коду 
класифік ації доходів 

бюджету

1.
УК у Голосіїв-
ському районі /
 Голосіївьский 
район/ 22011800

38039757
Казначейство 
України 
(ЕАП)

899998 34314896040608 20011800
Плата за ліцензії та сер-
тифікати, що сплачується 
ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності

Про видачу ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 106 ліцензії 
на право провадження освітньої діяльності у сфері 

дошкільної освіти
Розпорядження № 1239 від 16 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 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»:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 13 жовтня 2017 року № 1272 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 23 серпня 2018 року № 1537)

Персональний склад
Ради ветеранів антитерористичної операції при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Ìàð³ ²ãîð Âëàäèñëàâîâè÷ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ñï³ëêà âåòåðàí³â ÀÒÎ», ãîëîâà

Áóãàé Îëåã Ôåäîðîâè÷ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ñï³ëêà âåòåðàí³â ÀÒÎ Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó», 
çàñòóïíèê ãîëîâè

Êóíàõ Ãåîðã³é ªâãåíîâè÷ Äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ óñòàíîâè 
«Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè ó÷àñíèêàì 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿», ñåêðåòàð

Áîíäàð Ñåðã³é Â³êòîðîâè÷ Êîîðäèíàòîð ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêà 
ñï³ëêà âåòåðàí³â â³éíè ç Ðîñ³ºþ»

Êîëóìáåò Àíòîí Ñåðã³éîâè÷ Çàñòóïíèê ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà âåòåðàí³â ÀÒÎ»

Âàñèëü÷åíêî
Îëåêñàíäð Â’ÿ÷åñëàâîâè÷

Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêà ñï³ëêà 
âåòåðàí³â ÀÒÎ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó»

Äîðîøåíêî Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ Çàñòóïíèê ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Öåíòð 
ãóìàí³òàðíèõ ì³ñ³é»

Äþäåíêî Îëåêñ³é Ëåîíò³éîâè÷ Çàñòóïíèê ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà âåòåðàí³â ÀÒÎ Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó»

Êðèâîáîê ªâãåí Ïåòðîâè÷ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñï³ëêà âåòåðàí³â 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà»

Ì³õíþê ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà ×ëåí ïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè «Êè¿âñüêèé 
ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ»

Íèøïîð Îëåã Ïåòðîâè÷ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ñï³ëêà âåòåðàí³â ÀÒÎ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó»

Ðÿáîâ Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ñï³ëêà âåòåðàí³â ÀÒÎ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó»

Òóð÷àê ªâãåí Ïàâëîâè÷ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âåòåðàíñüêèé 
ðóõ Óêðà¿íè»

Øàðîâñüêèé Äìèòðî Îëåãîâè÷ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âåòåðàíñüêå 
áðàòåðñòâî»

Øåâ÷åíêî Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñëàâà ÑÏÃ»
Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â

êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Про зміни у складі Ради ветеранів антитерористичної 
операції при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 1537 від 23 серпня 2018 року

З метою забезпечення належної організації роботи з розгляду проблемних питань учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 42085610, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
01103, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äðàãîìèðîâà, áóäèíîê 
2-À,) ë³öåíç³¿:

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 Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» ó ñòðîê íå 
ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé 
ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàç-
íà÷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 ÇÀÊËÀÄÓ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
¹ 106 (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41980932, ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ: 03083, ì. Êè¿â, Ïðîñïåêò Íàóêè, 
áóäèíîê 65), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè 
çà ð³âíåì äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. ÇÀÊËÀÄÓ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ ¹ 106 
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 22011800 
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. 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. Óíåñòè çì³íè äî ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó 
Ðàäè âåòåðàí³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ 
ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), 
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13 æîâòíÿ 2017 
ðîêó ¹ 1272, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè 
îïðèëþäíåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.07.2018 № 1311

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 отримува-
ча (ГУДКСУ)

Код банку 
(МФО 

ГУДКСУ)
Номер рахунку

Код класифі-
кації доходів 

бюджету
Нанменування коду класифікації 

доходів бюджету

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

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31411511700001 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

2
УК у Голосіївсько-
му районі/ Голо-
сіївський район/ 
22010200

38039757

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31410511700002 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

3
УК у Дарниць-
кому районі /
Дарницький 
район/22010200

38021179

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31419511700003 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

4
УК у Деснян-
ському районі/
Десняньський 
район/22010200

37984978

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31418511700004 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

5
УК у Оболон-
ському районі/
Оболонський 
район/22010200

38002491

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31416511700006 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

6
УК у Печерському 
районі/Печерський 
район/22010200

38004897

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31415511700007 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

7
УК у Поділь-
ському районі/
Подільський 
район/22010200

37975298

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31414511700008 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

8
УК у Святошин-
ському районі/
Святошинський 
район/22010200

37962074

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31413511700009 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

9

УК у 
Солом’янському 
районі/
Солом’янський 
район/22010200

38050812

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31413511700010 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

10
УК у Шевченків-
ському районі/
Шевченківський 
район/22010200

37995466

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України 

у м. Києві

899998 31412511700011 22010200

Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими ор-
ганами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

Â.î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ². Ïàñòóõîâ
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Фото Віктора ПІСКУНОВА

Міська невідкладна медична допомога 
працюватиме в новому форматі

У столиці запрацювала гаряча 
туристична лінія 61-16

У суботу в Києві відбудеться 
Олімпійський урок

Обмежать рух авто на шляхопроводі 
на вул. Михайла Бойчука 

Прокуратура виступила 
на захист скверу 
імені загиблого Героя України 
Максима Шаповала

У НАЦІОНАЛЬНОМУ  музеї 
народної архітектури та побуту 
України відкрили виставку «Лицар 
гідності й свободи». Вона присвя-
чена Герою України, політичному 
та громадському діячеві, пись-
меннику, правозахиснику – Левку 
Лук’яненку. 

«Ім’я Левка Лук’яненка стало 
символом незламності українсько-
го духу. Своє життя він присвятив 
боротьбі за незалежність нашої 
країни. Письменник провів 27 

років у тюрмах і концтаборах, але 
не відмовився від своєї ідеї про 
суверенність. І, мабуть, найвища 
нагорода за роки поневірянь – 24 
серпня 1991 року Верховна Рада 
прийняла Акт проголошення Не-
залежності, написаний Левком 
Лук’яненком. Його життя є при-
кладом самопожертви заради за-
гального блага, заради власного 
народу», – зазначив заступник 
міського голови – секретар Київ-
ради Володимир Прокопів. 

Виставка знайомить відвідува-
чів з різними гранями особистості 
Лук’яненка – як патріота і гро-
мадянина, політика, мислителя, 
історика, філософа, щирої і світ-
лої людини. У рамках експозиції 
представлені особисті речі Левка 
Григоровича, його світлини різних 
років у колі родини та однодумців; 
державні нагороди, літературний 
доробок – автобіографічні та іс-
торичні книги. 

«Левко завжди говорив, що 
«Україна – понад усе». Ми всі ма-
ємо дочекатися того часу, коли 
наша держава стане повністю не-
залежною. За це маємо вболівати, 
молитися і боротися. Українська 
мова, українська держава мають 
бути вільними. Мир на колінах 
нам не потрібен. Так заповідав 
Левко», – наголосила дружина 
Героя України Надія Лук’яненко 

ІЗ 1 ВЕРЕСНЯ бригади невідкладної медичної до-
помоги переходять у підпорядкування Центру екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф 
м. Києва. Про це повідомила директор Департаменту 
охорони здоров’я Валентина Гінзбург. За її словами, 
для киян це означає низку змін у роботі цієї служби, 
що позитивно позначиться на якості надання послуг 
та зручності у їх отриманні. 

«По-перше, щоб викликати додому невідкладну 
допомогу, достатньо буде набрати єдиний та добре 
відомий усім номер «103». Таким чином, відпадає 
необхідність дізнаватися та пам’ятати семизначний 
номер «невідкладки» свого району, а натомість 
з’являється контроль за викликом вже на етапі його 
отримання. Адже відомо, що ведеться аудіозапис 
всіх розмов із диспетчером Центру екстреної ме-
дичної допомоги, а номер абонента автоматично 
ідентифікується. Тож ми сподіваємося значно зни-
зити кількість скарг киян із приводу некоректності 
медиків чи того, що виклик проігноровано. По-друге, 
відтепер усі виклики прийматиме фахівець, який 
здатен миттєво зорієнтуватися: насправді вам 
потрібна «невідкладна допомога», чи може до вас 
необхідно направити «швидку». Отже кияни будуть 
отримувати меддопомогу вчасно і саме ту, яка на-
разі потрібна», – наголосила Валентина Гінзбург. 

Крім того, вона зауважила, що також надання 

невідкладної медичної допомоги, відповідно до 
договорів про медобслуговування населення за 
програмою медичних гарантій, які Центри пер-
винної медико-санітарної допомоги міста уклали з 
Національною службою здоров’я України, щоденно 
здійснюється і сімейними лікарями, педіатрами та 
терапевтами із 08.00 до 20.00 у будні та із 9.00 до 
15.00 у вихідні та святкові дні  

ВІДУЧОРА і до 18.00 5 вересня, у зв’язку із ремонтними роботами на шляхопроводі на вул. Михайла 
Бойчука, рух транспорту буде частково обмежено у напрямку центру міста. У КК «Київавтодор» просять 
водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із цим 

БУДЬ-ЯКИЙ турист Києва від-
тепер може безкоштовно зате-
лефонувати зі свого мобільного 
чи стаціонарного телефону на 
спеціальну «гарячу» лінію 61-16 
і отримати будь-яку необхідну 
йому інформацію. Про це розпо-
вів начальник Управління туриз-
му та промоцій Антон Тараненко. 
За його словами, сервіс працює 
трьома мовами – українською, 
англійською та російською. За-
телефонувавши за номером 61-16, 
можна отримати вже записану 
вичерпну інформацію, що дає 

відповіді практично на всі мож-
ливі запитання. Наприклад, як 
добратися у місто з аеропорту чи 
де повечеряти. Крім того, можна 
зв’язатися безпосередньо з опе-
ратором. 

«Ми вважаємо, що це матиме 
попит. Куди піти, що подивитись, 
де заночувати, як викликати по-
ліцію... До речі, ми контактуємо 
із міською службою 15-51. Якщо, 
не дай Боже, щось станеться там, 
де проживає турист, ми також 
зможемо йому допомогти», – 
сказав Антон Тараненко 

У ДЕНЬ ЗНАНЬ, 1 вересня, о 
15.00 на Оболонській набережній 
(просп. Героїв Сталінграда, 10-д) 
та прилеглій до неї акваторії вод-
ного стадіону пройде Всеукраїн-
ський Олімпійський урок, який із 
2005 року триває у різних містах 
України за ініціативою президен-
та Національного олімпійського 
комітету України Сергія Бубки. 
Цей спортивний захід підтримано 
розпорядженням КМДА. 

За інформацією НОК, цьогорічне свято буде присвячено ІІІ літнім 
Юнацьким Олімпійським іграм, які на початку жовтня відбудуться 
у Буенос-Айресі. 

Усі охочі зможуть спробувати скласти олімпійські іспити на більш 
ніж 40 спортивних майданчиках, взяти участь в олімпійському 
квесті, ближче познайомитися із майбутніми юними учасниками 
ЮОІ-2018 та зустрітися з олімпійськими чемпіонами та призерами 

КИЇВСЬКОЮ місцевою проку-
ратурою № 9 до господарського 
суду столиці заявлено позов про 
розірвання договору оренди та 
повернення у користування киян 
ділянки по просп. Повітрофлот-
ському у Солом’янському районі. 

Зазначена територія ще у 2004 
році була передана в оренду то-
вариству на 25 років під будівни-
цтво торговельного комплексу. 
Роботи мали бути завершені ще 
у 2008-му, однак станом на сьо-
годні вони навіть не розпочаті, 
що є підставою для дострокового 

розірвання договору оренди та 
припинення права користування 
землею цим товариством. 

Крім того, враховуючи те, що 
на вказаній ділянці мешканцями 
району ініційовано облаштуван-
ня скверу імені загиблого Героя 
України Максима Шаповала, з 
метою збереження рекреаційної 
функції цієї території, Київською 
місцевою прокуратурою № 9 за-
явлено позов про дострокове 
розірвання договору оренди та 
повернення наділу у користу-
вання киян 

«Лицар гідності й свободи»

Левко Лук’яненко – дисидент, 
співзасновник Української гельсін-
ської групи, народний депутат чо-
тирьох скликань Верховної Ради. 
Удостоєний звання Героя України. 
Був першим Надзвичайним і По-
вноважним Послом України в Ка-
наді. Автор «Акта проголошення 
незалежності України». Лауреат 
Національної премії імені Тараса 
Шевченка 2016 року. 
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Óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 20.08.2018 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 910/234/18 ïðèïèíåíî 
ïîâíîâàæåííÿ ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà ÂÀÒ «Õë³á Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, êîä ªÄÐÏÎÓ 
33154039) Ìîðîçà Â.Â., ïðèïèíåíî ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Õë³á Êèºâà» òà ïðèçíà÷åíî 
êåðóþ÷èì ñàíàö³ºþ ÂÀÒ «Õë³á Êèºâà» àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî Áåí³öüêó Âàëåíòèíó ²âàí³âíó (Ñâ³äîöòâî 
íà ïðàâî çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ àðá³òðàæíîãî êåðóþ÷îãî (ðîçïîðÿäíèêà ìàéíà, êåðóþ÷îãî ñàíàö³ºþ, 
ë³êâ³äàòîðà) ¹ 1273 â³ä 04.07.2013 ðîêó.

Ó çâ’ÿçêó ³ç çàçíà÷åíèì, ïîâ³äîìëÿþ ïðî â³äêëèêàííÿ òà ñêàñóâàííÿ âñ³õ äîâ³ðåíîñòåé, âèäàíèõ 
ÂÀÒ «Õë³á Êèºâà» äî 27.08.2018 ðîêó íå çà ï³äïèñîì êåðóþ÷îãî ñàíàö³ºþ áîðæíèêà àðá³òðàæíîãî 
êåðóþ÷îãî Áåí³öüêî¿ Â.².

Ñòàòóòí³ òà óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè, äîêóìåíòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïå÷àòêà òà 
øòàìïè ÂÀÒ «Õë³á Êèºâà» êåðóþ÷îìó ñàíàö³ºþ àðá³òðàæíîìó êåðóþ÷îìó Áåí³öüê³é Â.². íå ïåðåäà-
âàëèñÿ, ç 27.07.2018 ðîêó ââàæàþòüñÿ âòðà÷åíèìè.

Ââîäèòüñÿ â ä³þ ïå÷àòêà ÂÀÒ «Õë³á Êèºâà» íîâîãî çðàçêà, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì âñ³ ïîïåðåäí³ ïå÷àòêè 
ÂÀÒ «Õë³á Êèºâà» ç 27.08.2018 ðîêó º íåä³éñíèìè.
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