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Свято, що завжди з тобою 

У ПОНЕДІЛОК мер Києва Ві-
талій Кличко розпочав перший 
урок для першокласників та 
поцікавився мріями дітей про 
майбутнє. 

«Хочу привітати учнів із пер-
шим дзвінком. Це – свято, яке ви 
завжди пам’ятатимете у вашому 
житті. І привітати кожного учня 
із тим, що ви навчатиметесь у цій 
найсучаснішій школі в Україні. 

Також вітаю вчителів і батьків: 
наші діти йдуть у найкращу школу 
в державі, яка є зразком і стан-
дартом для всіх навчальних за-
кладів країни», – зазначив Віталій 
Володимирович. 

Міський голова передав симво-
лічний ключ дирекції початкової 
школи та ліцею «Інтелект». Також 
він оглянув класи і приміщення 
нового навчального закладу. 

У коментарі журналістам голо-
ва КМДА нагадав, що столична 
влада робить усе можливе, аби 
створити належні умови для якіс-
ної освіти у Києві. У 334-й школі 
зможуть навчатися близько 1,5 
тисячі дітей. У будівлі буде роз-
міщена початкова школа та ліцей 
«Інтелект». 

«Школа має все необхідне 
обладнання та техніку, аби діти 
навчалися комфортно та здобу-
вали освіту європейського рівня. 
Зокрема робоче місце вчителя 
обладнане комп’ютером, окрім 
звичайної дошки, у класах є великі 
інтерактивні дисплеї для перегляду 
відеоматеріалів. Є спеціальні кабі-
нети для вивчення іноземних мов, 
танцювальна студія, студія музики 
та співу, 3 спортивні зали, медична 
частина, душові кімнати, кабінет 
психолога. Початкова школа має 
окремі ігрові класи та сучасні пар-
ти-трансформери. Школа – енер-
гоефективна. Вона має автономне 
опалення, яке здійснюватиметься 

системою теплонасосів», – зазна-
чив Віталій Кличко. 

Також у будівлі встановлена 
і система «розумний дім», що 
передбачає автоматичне регулю-
вання температури приміщень у 
залежності від того, чи перебува-
ють в них люди та яка температура 
на дворі. Будівля має додаткове 
утеплення та енергоефективне 
LED-освітлення. 

«Ми працюємо над тим, аби 
всі столичні школи були такого 
зразка!» – наголосив мер Києва. 

Так, до кінця року міська влада 
планує завершити реконструкцію 
із прибудовами ще у двох школах 
– у Биківні та у Голосіївському 
районі. А ще у 2018 році запла-
новано відкрити 8 садочків (1 
новозбудований та 7 реконстру-
йованих). Три ДНЗ вже відкрили. 

Всього ж за останніх чотири 
роки, наголосив Віталій Кличко, 
у столиці побудували або повніс-
тю реконструювали 7 шкіл та 19 
дитячих садочків �

 �  Юні мешканці Осокорків навчатимуться у кращій школі країни 
За тиждень голосування 
кияни віддали понад 
100 тисяч голосів 
за проекти ГБ-3 

Наразі за проекти проголосували понад 37 
тис. киян. Про це написав на своїй сторінці 
у Facebook перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. Він нагадав, що у Києві 
389 команд запропонували киянам підтримати 
940 проектів. 

«Вже є команда-чемпіон, яка зібрала біль-
ше 3000 голосів. 50 команд подолали межу 
500 голосів. На сторінці проекту реалізована 
можливість автоматизовано долучитися до 
команди. Лідером став Солом’янський район 
– 47 команд, далі Дарницький – 37, Дніпров-
ський – 36, Деснянський – 34, Оболонський 
– 33, Подільській та Шевченківський – обидва 
по 28, Голосіївський – 26, Печерський – 20, 
Святошинський – 18 команд», – зазначив 
Микола Поворозник. 

За його словами, найбільше проектів подано 
у категорії «Громадянське суспільство» – 311. 
У нових категоріях «Публічний простір» та 
«IT» на голосуванні 42 та 13 проектів. Решта 
проектів: «Освіта» – 249, «Спорт» – 115, «Куль-
тура, туризм» – 56, «Комунальне господарство, 
енергозбереження» – 54, «Соціальний захист» 
– 24, «Екологія» – 22, «Охорона здоров’я» – 19, 
«Дороги, транспорт» – 13, «Безпека» – 10, 
інше – 12 тощо. 

«Завдяки вимозі про загальнодоступність 
для киян реалізованих ідей Громадського 
бюджету-2019 серед поданих освітянських 
проектів спостерігається збільшення кількості 
проектів із інноваційною складовою. Йдеться 
про збільшення кількості пропозицій, пов’язаних 
із робототехнікою, лабораторіями та школами 
різних напрямів і водночас зменшення кількості 
проектів, пов’язаних із ремонтами», – зауважив 
Микола Поворозник. 

Через підготовчі роботи 
до ремонту мосту Метро 
обмежать рух авто 

У вересні розпочнуть капітальний ремонт 
мосту Метро через Русанівську протоку. Із 7 
до 14 вересня триватимуть підготовчі заходи. 
I етап передбачає оновлення 2-х смуг руху в 
напрямку центру міста. 

КК «Київавтодор» звертає увагу водіїв, що 
упродовж виконання робіт рух транспорту 
здійснюватиметься зустрічним напрямком 
в обидва боки. 

У рамках реконструкції передбачаєть-
ся заміна та підсилення прогонових будов 
мосту, ремонт опор, дорожнього покриття, 
тротуарів тощо. 

У столиці переважатиме 
надзвичайний рівень 
пожежної небезпеки 

У Києві 4-6 вересня переважатиме надзвичай-
ний рівень пожежної небезпеки, попередили в 
«Укргідрометцентрі». Фахівці закликають киян 
максимально обережно поводитися із вогнем, 
особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про 
правила поведінки у разі виникнення пожежі.

íîâèíè

Учора Київський міський голова Віталій Кличко 
відкрив нову найсучаснішу школу в Україні – школу 
№ 334 у Дарницькому районі та привітав дітей і 
вчителів із початком навчального року. У новому 
освітньому закладі буде розміщена початкова школа 
та ліцей «Інтелект». Тут зможуть навчатися близько 
1,5 тисячі дітей. Для них є все необхідне обладнання 
та техніка, аби учні навчалися комфортно та 
здобували освіту європейського рівня. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) 

від 26.07.2018 № 1321

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

платиза видачу ліцензії
¹ 
ç/ï Îòðèìóâà÷

Êîä îòðè-
ìóâà÷à 

(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê 
îòðèìóâà÷à 

(ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêó

Êîä êëàñè 
ô³êàö³¿ äîõî-
ä³â áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ êîäó 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ 

/ Ãîëîñ³¿âüñêè é 
ðàéîí/ 22011800

38039757
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ / Äàð-
íèöüêèé ðàéîí/ 

22011800

38021179
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³/ Äåñ-
íÿíñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37984978
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ 

/ Äí³ïðîâñüêèé 
ðàéîí/ 22011800

38012871
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Îáîëîíñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

38002491
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ / Ïå-

÷åðñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38004897
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³/ Ïî-

ä³ëüñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37975298
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ / 
Ñâÿòîøèíñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

37962074
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Ñîëîì’ÿíñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

38050812
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

10.

ÓÊ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ / 
Øåâ÷åíê³âñüêèé 
ðàéîí/ 22011800

37995466
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà ñåð-
òèô³êàòè, ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

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

Î. Ô³äàíÿí

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ АРТ» (для ПРИВАТНОГО 
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІ-ІІІ ступенів 

«ГІМНАЗІЯ «А+») ліцензії на право провадження освітньої 
діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

Розпорядження № 1321 від 26 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»:

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³/ Ïî-

ä³ëüñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37975298 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ / 
Ñâÿòîøèíñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

37962074 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Ñîëîì’ÿíñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

38050812 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

10.

ÓÊ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ / 
Øåâ÷åíê³âñüêèé 
ðàéîí/ 22011800

37995466 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

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) 
від 20.07.2018 № 1290

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

плати за видачу ліцензії
¹ 
ç/ï Îòðèìóâà÷

Êîä îòðè-
ìóâà÷à 

(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê 
îòðèìóâà÷à 

(ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêó

Êîä êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ êîäó 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ / Ãîëî-
ñ³¿âüñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38039757 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³/ Äàð-

íèöüêèé ðàéîí/ 
22011800

38021179 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³/ Äåñíÿí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37984978 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³/ Äí³-

ïðîâñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38012871 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³/ Îáî-
ëîíñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38002491 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ / Ïå÷åð-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38004897 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³-
àòàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

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

середньої освіти
Розпорядження № 1290 від 20 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 ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÀÐÒ» (äëÿ 
ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÑÅÐÅÄÍÜÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ ²²-²²² ñòóïåí³â «Ã²ÌÍÀÇ²ß «À+») (³äåíòè-
ô³êàö³éíèé êîä 38013812, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
02160, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ðåãåíåðàòîðíà, áóäèíîê 
4-Â), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
ÎÑÂ²ÒÈ çà ð³âíÿìè áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ ÎÑÂ²ÒÈ; 
ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì 
îáñÿãîì 600 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÀÐÒ» 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 ïðà-
öåçäàòíèõ 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. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41696135, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 01010, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ì.Îìåëÿíîâè÷à-
Ïàâëåíêî, áóäèíîê 19-à, êâàðòèðà 53), ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó ñôåð³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà 
ð³âíåì áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì 
îáñÿãîì 80 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ 
ÇÀÊËÀÄ «ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» 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 ïðà-
öåçäàòíèõ 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.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 93 (1905), вівторок, 4 вересня 2018 р.

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

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

середньої освіти
Розпорядження № 1289 від 20 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 ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41696135, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 01010, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ì. Îìåëÿíîâè÷à-
Ïàâëåíêî, áóäèíîê 19-à, êâàðòèðà 53), ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó ñôåð³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà 
ð³âíåì ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îá-
ñÿãîì 80 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ÍÀÂ×ÀËÜ-
ÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯» ó ñòðîê 
íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðè-
ëþäíåííÿ 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 ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç 
ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü 
Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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РЕКЛАМА Хрещатик
4 вересня 2018 р.

№95 (5146)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó 
ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ â îêðåìîðîçòàøîâàí³é áóä³âë³ 
(ñì³òòºçá³ðíèê) íà âóë. Âåðáèöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 9-ã, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (27,60 êâ.ì), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà 
ñòàíîâèòü 5% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 ñòàíîâèòü 474 780,00 ãðí. 
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 1 978,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28,20 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó íà 
âóë. Àõìàòîâî¿ Àííè, 9/18, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (28,20 êâ. ì), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 
1% (íà ïëîùó, ùî íå ïåðåâèùóº 20 êâ. ì) òà 2% (íà ÷àñòèíó ïëîù³ á³ëüøå í³æ 20 êâ. ì äî 50 êâ.ì) â³ä âàðòîñò³ 
îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 ñòàíîâèòü 355 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà 
ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 381,86 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 301 
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

12.10.2018 î 15.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (âóëèöÿ 
Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, ñóääÿ Øðàìêî Þ.Ò.) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè 
¹ 826/7615/18 çà ïîçîâîì ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðóõ êèÿíè çà ñïðàâåäëèâ³ñòü» äî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ îñîáè: Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíà ðàäà Äåïàðòàìåíòó 
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ì³ñòà Êèºâà, Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ», Êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî «ÆÈÒËÎ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ-ÓÊÁ» ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2017 ¹ 1006/4013 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî 
ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Äîíåöüêî¿, Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó, âóë. Ñì³ëÿíñüêî¿, 
âóë. Ôàñò³âñüêî¿ òà çàë³çíèö³ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 185,8 êâ. ì, ðîçòàøî-

âàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ ²íñòèòóòñüêà, áóäèíîê 22/7. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç 
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà 
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, 
ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, òåðì³í ä³¿ – íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåà-
á³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ: 150,0 êâ. ì – 1 ãðí íà ð³ê, 35,8 êâ. ì – 6%. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé 
ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 3790,99 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 53,10 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà àäðå-

ñîþ: Ïðàö³ áóëüâ., 1/1.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 – 776000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ò. 296-65-57).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³ä-

àêöèçíî¿ ãðóïè (6%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Çä³éñíþâàòè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà îá’ºêò³ îðåíäè çã³äíî ðåæèìó ðîáîòè, ïîãîäæåíîãî ç îðåíäîäàâöåì.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 3880,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, 

áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

Äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðèçíà÷åíà àäì³í³ñòðàòèâíà ñïðàâà ¹ 826/3133/18 
çà ïîçîâîì Ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «²íäèâ³äóàë» äî Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñó-
âàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 20.10.2017 ¹1313 «Ïðî òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ íà 
ïðèéîì ³ ðîçãëÿä çàÿâ ïðî íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè 
ó ì³ñò³ Êèºâ³», ÿêå â³äáóäåòüñÿ 11 âåðåñíÿ 2018 ðîêó îá 11.00 çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 1.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà òà ïåðåäàíèé äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯
– ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê, ïëîùåþ 1 204,6 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèé íà òåðèòîð³¿ ÑØ ¹ 7 ïî ïðîâ. Ïëàòîí³âñüêîìó, 7, 

çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà 
îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ïîãîäèííî, ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà 
ñòàíîì íà 30.04.2018 ñòàíîâèòü 2 461 696,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó ñòàíîâèòü 12,82 ãðí 
(áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî 
îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 
03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá 179. Îòðèìàòè 
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 165397 íà ³ì’ÿ 
Çóáêî Àíäð³ÿ Ñåðã³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Ремонт шляхопроводу на перетині 
вул. Олени Теліги та Кирилівської завершений

«Київтеплоенерго» розширює 
співпрацю із міжнародними 
організаціями 

Директора ДЮСШ та підрядника 
звинувачують у розкраданні коштів для ремонту 
футбольних полів

ДЛЯ ПЕРЕПОХОВАНЬ видат-
них українських діячів, похованих 
за межами України, у 2018-2020 
роках у столиці на території 
Державного історико-меморі-
ального Лук’янівського заповід-
ника (ДІМЛЗ) побудують алею 
перепоховань. Розпорядженням 
КМДА передбачено також зведен-
ня комплексу адміністративно-
господарських споруд. 

У світі наразі поховано чимало 
українських видатних особис-
тостей, які колись емігрували. 
Останки багатьох із них потрібно 
перевозити, щоб перепоховати 
саме на Батьківщині. Для цього 
на державному рівні піднято пи-
тання створення національного 
пантеону видатних особистостей, 
хто своїм талантом, місією і ді-
яльністю ідентифікував нашу 
державу. 

Долучився до цього питання і 
ДІМЛЗ, що планує активізувати 

діяльність із дослідження, ви-
вчення та гідного вшанування 
місць поховань цілої плеяди ви-
датних діячів науки і культури. 
Зокрема буде розгорнуто на-
уково-просвітницьку діяльність 
– проведення екскурсій, масових 
заходів, створення музейної 
експозиції тощо. 

Замовником робіт визначено 
ДІМЛЗ, який має отримати ви-
хідні дані для проектування, 
визначити генпроектну та під-
рядну будівельну організації 
для виконання заходів тощо. 
У договорі обов’язково перед-
бачать гарантію якості робіт, 
гарантійний строк експлуатації 
об’єкта. 

Фінансування будівництва 
алеї перепоховань здійснюва-
тиметься за рахунок бюджетних 
коштів у рамках Програми еко-
номічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2018-2020 роки 

У ОСТАННІ  два літніх міся-
ці, в липні та серпні, фахівці 
КК«Київавтодор» завершили капре-
монт вул. Олени Теліги, Ярославів 
Вал, Леонтовича, Генерала Родимце-
ва, Назарівської, Набережного шосе, 
бульв. Академіка Вернадського 
тощо. Дорожники також замінили 
покриття проїжджої частини шля-
хопроводу на перетині вул. Олени 
Теліги та Кирилівської, завдяки 
чому було знято обмеження руху 
авто. Наразі тут тривають роботи 
з ремонту прогонових будов. 

На завершальному етапі онов-
лення дорожнього покриття тран-
спортних розв’язок біля станцій 
метро «Харківська», «Позняки», 

«Осокорки», в активній фазі – на 
просп. Академіка Палладіна та 
шляхопроводу, який розташо-
ваний на цьому проспекті, вул. 
Заболотного, Сім’ї Кульженків, 
Алматинської. 

Крім того, тривають заходи 
на перетині просп. Комарова та 
бульв. Вацлава Гавела, транспорт-
ній розв’язці на перетині просп. 
Леся Курбаса та вулиць Гната Юри 
та Володимира Покотила, на шля-
хопроводі на вул. Алматинській 
тощо 

К О М У Н А Л Ь Н Е 
підприємство «Ки-
ївтеплоенерго» роз-
ширює співпрацю із 
міжнародними орга-
нізаціями, зокрема 
з Агентством США із 
міжнародного розвит-
ку (USAID), для опти-
мізації діяльності та 
підвищення сервісу. 
Спільна робота по-
лягатиме в оптимізації процесів, що стосуються менеджменту та 
операційної діяльності, а також залучення міжнародних інвестицій 
у теплоенергетичний комплекс Києва. Про це йшлося на зустрічі 
представників КМДА, КП «Київтеплоенерго», USAID, проекту USAID 
«Розвиток енергетичних ринків в Україні», а також партнерів USAID 
Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (Pacifi c 
Northwest National Laboratory, PNNL) і KPMG International. 

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, більш 
системна співпраця із міжнародними структурами, що націлена 
на підвищення ефективності «Київтеплоенерго», є надзвичайно 
важливою для Києва. 

«Ми проходимо глобальні трансформації на шляху до технічної 
модернізації теплоенергетичного блоку столиці. У цьому дуже 
важливою є співпраця із авторитетними міжнародними орга-
нізаціями, що мають необхідний досвід і знання. Паралельно 
із тактичними завданнями ми вже зараз формуємо стратегічні 
довгострокові плани, які стосуються технічних аспектів, методів 
управління на підприємстві й, у результаті, покращення сервісу 
для кінцевого споживача», – заявив Петро Пантелеєв. 

Зокрема на зустрічі обговорили надання допомоги з боку USAID у 
напрямі побудови системи управлінського обліку. Також мова йшла 
про візію в питаннях удосконалення фінансової моделі. 

Як підтвердили представники USAID, одним із спільних завдань 
стане створення умов на підприємстві «Київтеплоенерго» для 
впровадження найкращих світових практик у комунальній сфері 
та залучення інвестицій у реновацію та покращення якості послуг 
опалення та гарячого водопостачання в Києві 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ спільної 
співпраці Київської місцевої про-
куратури №2 та Дарницького УП 
ГУНП у м. Києві директору ДЮСШ 
та підряднику повідомлено про 
підозру за фактами розтрати та 
привласнення бюджетних коштів, 
а також службового підроблення. 

Досудовим розслідуванням 
установлено, що упродовж груд-
ня 2017-го директором однієї з 
дитячих спортшкіл, розташованих 
у Дарницькому районі, були під-
писані акти приймання виконаних 

робіт з проведення капремонту 
футбольних полів. Вказані за-
ходи були повністю оплачені зі 
столичного бюджету. Однак, як 
з’ясувалось, значний обсяг робіт 
не був виконаний взагалі. Розмір 
збитків, нанесених міській скарб-
ниці, складає понад 9 млн грн. 

На підставі зібраних доказів 
директору ДЮСШ та директору 
підрядної організації оголошено 
підозру у вчиненні кримінальних 
правопорушень, а саме – у розтраті 
та привласненні бюджетних ко-

штів в особливо великих розмірах 
шляхом зловживання службовими 
особами своїм службовим стано-
вищем та службовому підробленні. 

До суду скеровані клопотання 
про обрання підозрюваним запо-
біжних заходів у вигляді тримання 
під вартою та накладення арешту 
на їхнє майно з метою відшкоду-
вання завданих збитків. 

В межах слідства встановлю-
ється причетність інших осіб до 
вчинення вказаних кримінальних 
правопорушень  

У столиці з’явиться алея 
перепоховань видатних 
українських діячів

Ôîíä ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè çàïðîâàäæóº 
íîâó ñèñòåìó ô³íàíñóâàííÿ ë³êàðíÿíèõ ëèñòê³â

Ñüîãîäí³ íàø ñï³âðîçìîâíèê – âèêî-
íóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ 
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðà-
õóâàííÿ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ Âàäèì Õðàï÷óí 
³ ðîçìîâà ï³äå ïðî ââåäåííÿ â ä³þ íîâîãî 
ìåõàí³çìó òà óìîâ çä³éñíåííÿ ô³íàíñóâàííÿ 
ñòðàõóâàëüíèê³â-ðîáîòîäàâö³â äëÿ íàäàííÿ 
ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòðàõîâàíèì 
îñîáàì ó çâ’ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðà-
öåçäàòíîñò³ òà îêðåìèõ âèïëàò ïîòåðï³ëèì 
íà âèðîáíèöòâ³ çà ðàõóíîê êîøò³â Ôîíäó.

Ç ìåòîþ çìåíøåííÿ ðèçèêó çàòðèìîê ó 
âèïëàò³ ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çà-
ñòðàõîâàíèì îñîáàì òà çá³ëüøåííÿ êîíòðî-
ëþ çà äîòðèìàííÿì ðîáîòîäàâöÿìè ïðàâ 
çàñòðàõîâàíèõ îñ³á, ïðàâë³ííÿì Ôîíäó áóëî 
çàòâåðäæåíî Ïîñòàíîâó â³ä 19.07.2018 ¹ 12 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó ô³íàíñóâàííÿ 
ñòðàõóâàëüíèê³â äëÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòðàõîâàíèì îñîáàì 
ó çâ’ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöå-
çäàòíîñò³ òà îêðåìèõ âèïëàò ïîòåðï³ëèì 
íà âèðîáíèöòâ³ çà ðàõóíîê êîøò³â Ôîíäó 
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè» (äàë³ – 
Ïîðÿäîê).

Íîâèé Ïîðÿäîê âñòàíîâëþº ìåõàí³çì 
âçàºìîä³¿ ðîáî÷èõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ äè-
ðåêö³¿ Ôîíäó ³ç ðîáîòîäàâöÿìè äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á íàëåæíèìè òà 
ñâîº÷àñíèìè âèïëàòàìè ¿ì ìàòåð³àëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâ-
íå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ» â³ä 23.09.1999 
¹ 1105-XIV (äàë³ – Çàêîí). 

²ç 1 æîâòíÿ 2018 ðîêó Ïîðÿäîê ââîäèòü ó 
ä³þ íîâó ôîðìó çàÿâè-ðîçðàõóíêó òà çàïðî-
âàäæóº ñèñòåìó îïåðàòèâíîãî ³íôîðìóâàííÿ 
ðîáîòîäàâöÿìè ïðî ïðîâåäåííÿ âèïëàò 
çàñòðàõîâàíèì îñîáàì øëÿõîì íàäàííÿ 
äî ðîáî÷èõ îðãàí³â Ôîíäó ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî âèïëàòó êîøò³â çàñòðàõîâàíèì îñîáàì. 

²ç 1 æîâòíÿ íîâà ôîðìà çàÿâè-ðîçðàõóíêó 
îá’ºäíàº íàñòóïí³ â³äîìîñò³:

• äîïîìîãà ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöå-
çäàòíîñò³ (âêëþ÷àþ÷è äîãëÿä  çà õâîðîþ 
äèòèíîþ);

• äîïîìîãà ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ;
• äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ;
• äîïîìîãà ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàò-

íîñò³, ÿêà íàñòàëà âíàñë³äîê íåùàñíîãî 

âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ àáî ïðîôåñ³éíîãî 
çàõâîðþâàííÿ; 

• â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ ïîõîâàííÿ 
ïîòåðï³ëîãî òà ïîâ’ÿçàíèõ ç öèì ðèòóàëü-
íèõ ïîñëóã;

• âèïëàòà ïðè òèì÷àñîâîìó ïåðåâåäåíí³ 
ïîòåðï³ëîãî íà ëåãøó, íèæ÷åîïëà÷óâàíó 
ðîáîòó.

Ó ðàç³ íàñòàííÿ ó çàñòðàõîâàíî¿ îñîáè 
ñòðàõîâîãî âèïàäêó, ïîâ’ÿçàíîãî ç òèì-
÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³, êîì³ñ³ÿ 
(óïîâíîâàæåíèé) ³ç ñîö³àëüíîãî ñòðàõó-
âàííÿ ï³äïðèºìñòâà, ç óðàõóâàííÿì âèìîã 
Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ (óïîâíîâàæåíîãî) 
³ç ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöå-
çäàòíîñò³, íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 31 Çàêîíó, ïðèéìàº 
ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ çàñòðàõîâàí³é îñîá³.

 Íå ï³çí³øå 5 ðîáî÷èõ äí³â  â³ä äàòè ïðè-
éíÿòòÿ êîì³ñ³ºþ ³ç ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàí-
íÿ ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè, 
ñòðàõóâàëüíèê-ðîáîòîäàâåöü ïîâèíåí 
ñôîðìóâàòè çàÿâó-ðîçðàõóíîê, ÿêà ì³ñòèòü 
³íôîðìàö³þ ïðî íàðàõîâàí³ ñóìè ìàòåð³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòðàõîâàíèì îñîáàì, 
òà ïîäàòè ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ äî ðîáî÷îãî 
îðãàíó Ôîíäó.

 Ñë³ä  â³äçíà÷èòè, ùî çàÿâà-ðîçðàõóíîê 
ìîæå ïîäàâàòèñÿ ÿê â ïàïåðîâîìó, òàê ³ 
íàäñèëàòèñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ³ç 
çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî 
ï³äïèñó. Ïðè ïîäà÷³ äîêóìåíòó â åëåêòðîííî-
ìó âèãëÿä³ ó ðîáîòîäàâöÿ ìàº çáåð³ãàòèñÿ 
ðîçäðóêîâàíèé åêçåìïëÿð.

Äëÿ óïåðåäæåííÿ ìîæëèâèõ ïîìèëîê ïðè 
âèçíà÷åíí³ ðîáîòîäàâöåì ñóìè ìàòåð³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ðîáî÷èé îðãàí Ôîíäó 
äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíþâàòèìå ïîïåðåäí³é 
êîíòðîëü ùîäî ïðàâèëüíîñò³ íàðàõóâàííÿ 
âèïëàò. Ïåðåâ³ðêà ³íôîðìàö³¿ áóäå çä³éñíþ-
âàòèñÿ çà äîïîìîãîþ çâ³ðêè äàíèõ, íàâå-
äåíèõ ðîáîòîäàâöåì ó çàÿâ³-ðîçðàõóíêó, ç 
â³äîìîñòÿìè, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó Äåðæàâíîìó 
ðåºñòð³ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíî-
ãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, äàíèìè ïðî 
ñïëàòó ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó. Çà 
ïîòðåáè ðîáî÷èé îðãàí Ôîíäó ìàº ïðàâî 
çä³éñíþâàòè îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ç³ ñòðàõó-

âàëüíèêîì-ðîáîòîäàâöåì øëÿõîì íàïðàâ-
ëåííÿ çàïèòó ùîäî óòî÷íåííÿ ³íôîðìàö³¿, 
íàâåäåíî¿ ó çàÿâ³.

Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîìèëîê òà/àáî íåäî-
ñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé çàÿâà-ðîçðàõóíîê 
ïîâåðòàºòüñÿ ñòðàõóâàëüíèêó ç â³äïîâ³ä-
íèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè ùîäî ¿õ óñóíåííÿ.

Ïåðåâ³ðêà çàÿâè-ðîçðàõóíêó, íàäàííÿ 
ðåêîìåíäàö³é çà ¿¿ ðåçóëüòàòàìè, ô³íàí-
ñóâàííÿ çàÿâè-ðîçðàõóíêó àáî íàäàííÿ 
îá´ðóíòîâàíî¿ â³äìîâè ó ¿¿ ïðèéíÿòò³ çä³é-
ñíþºòüñÿ ðîáî÷èìè îðãàíàìè Ôîíäó àáî 
¿õ â³ää³ëåííÿìè ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ 
äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ çàÿâè-ðîçðàõóíêó.

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âèïëàò ìàòåð³àëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ çàñòðàõîâàíèì îñîáàì, 
ðîáîòîäàâåöü ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïðî-
âåäåííÿ  òàêèõ âèïëàò ìàº íàä³ñëàòè äî 
ðîáî÷îãî îðãàíó Ôîíäó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ïðîâåäåííÿ âèïëàò çà ôîðìîþ, âèçíà-
÷åíîþ Ïîðÿäêîì.  Ïîâ³äîìëåííÿ ìîæå 
áóòè íàä³ñëàíî â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ç 
âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî 
ï³äïèñó àáî íàä³ñëàíî ëèñòîì ç ïîâ³äî-
ìëåííÿì, àáî íàäàíî áåçïîñåðåäíüî äî 
ðîáî÷îãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó 
÷è éîãî â³ää³ëåííÿ.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ³íôîðìàö³¿ â³ä ðîáîòî-
äàâöÿ ïðî âèïëàòè çàñòðàõîâàíèì îñîáàì 
ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ çä³éñíåííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ ðîáî÷³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ 
äèðåêö³¿ Ôîíäó çä³éñíþþòü ïåðåâ³ðêó ùîäî 
âèêîðèñòàííÿ ñòðàõóâàëüíèêîì êîøò³â 
Ôîíäó. 

Âèùåçàçíà÷åí³ çì³íè äîçâîëÿòü ðîáî-
÷èì îðãàíàì Ôîíäó êîíòðîëþâàòè ñâîº-
÷àñí³ñòü  âèïëàòè çàñòðàõîâàíèì îñîáàì 
ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, â ðåçóëüòàò³ 
÷îãî êîæíèé ïðàöþþ÷èé â³ä÷óº ñåáå á³ëüø 
çàõèùåíèì, ùî º ïð³îðèòåòíîþ ìåòîþ 
Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè, à 
òàêîæ â ïîäàëüøîìó äîçâîëèòü çìåíøèòè 
íàâàíòàæåííÿ íà ðîáîòîäàâö³â çà ðàõóíîê 
ñïðîùåííÿ çâ³òíîñò³.

Îçíàéîìèòèñÿ ç íîâèì Ïîðÿäêîì ìîæíà 
çà ïîñèëàííÿì: http://www.fssu.gov.ua/
fse/control/main/uk/publish/article/958546

Óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ 
Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ 

Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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