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Є така професія — 
приборкувати вогонь
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15 ВЕРЕСНЯ з самого ранку на 
Хрещатику розпочалися Міжна-
родні змагання «Найсильніший 
пожежний-рятувальник». До 
міста прибула 31 команда зі всієї 
України, Білорусії та Німеччини. 
Після індивідуальних забігів жі-
нок, відбулися перегони серед 
чоловіків. Дистанція, яку долали 
учасники, була надскладною – 
спочатку чотириповерхова вежа, 
потім – підтягування рукавних 
скаток, прокладання рукавної лінії 
та евакуація умовного постражда-
лого – манекена вагою 80 кг. 

Впродовж 2 днів на гостей за-
ходу чекало безліч сюрпризів та 
незабутніх емоцій. А головне – 
видовищне шоу від професіо-

нальних вогнеборців. Крім того, 
усі присутні мали можливість на 
власні очі побачити, в яких умовах 
шліфується сила, витривалість та 
вправність рятувальників. 

«За 4 роки вашими руками, під-
розділами ДСНС, вашою мужністю 
врятовано понад 17 тисяч осіб. Я 
переконаний у тому, що ви маєте 
щиру повагу, авторитет і завдання 
уряду сьогодні зробити так, щоб ви 
були забезпечені, щоб у вас була 
краща спецтехніка і обладнання. 
Лише в останні роки ми втричі 
збільшили бюджет служби, підви-
щили заробітну плату рятуваль-
никам», – зазначив під час свого 
привітального виступу Голова 
Кабміну Володимир Гройсман. 

В рамках урочистостей Прем'єр-
міністр вручив п'ятьом надзвичай-
никам сертифікати на отримання 
службового житла та зазначив, 
що в цьому році Уряд виділив 
спеціальний ресурс, щоб забез-
печити вогнеборців квартирами. 
Так, найближчим часом ДСНС буде 
передано 204 оселі. 

У свою чергу, Міністр внутріш-
ніх справ Арсен Аваков вручив 
підрозділам ДСНС у Донецькій 
та Луганській областях, а також 
Першому спеціальному центру 
швидкого реагування та гуманітар-
ного розмінування ДСНС України 
сертифікати на вісім піротехнічних 
машин вітчизняного виробництва 
«КОЗАК». 

Цього ж дня 23 рятувальники 
ДСНС отримали нагороди Кабі-
нету Міністрів, подяки та цінні 
подарунки від Прем'єр-міністра 

та відомчі відзнаки Міністерства 
внутрішніх справ. 

Учора в мерії перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник 
урочисто привітав столичних ряту-
вальників із професійним святом. 
Посадовець вручив їм Подяки Ки-
ївського міського голови за особис-
тий внесок у реалізацію державної 
політики щодо попередження та 
ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного 
характеру, захисту життя і здоров’я 
людей та високий професіоналізм. 
Микола Поворозник також вручив 
сертифікат на отримання 6 спеціа-
лізованих автомобілів та пожежно-
рятувального обладнання на суму 
13 млн 500 тис.грн. 

«Як колишній військовий я 
знаю, що ваша професія вимагає 
самопожертви та готовності від-
дати власне життя задля поря-
тунку інших. Тому ваша щоденна 
робота не просто дуже важлива, 
вона вкрай цінна. Ми разом не 
просто працюємо пліч-о-пліч, 
ми сподіваємось один на одного 
і довіряємо один одному. Тому 
місто ніколи не лишає вас із про-
блемами наодинці. За останні роки 
Київська влада довела, що також 
є надійним партнером для служб 
порятунку міста», – звернувся до 
присутніх Микола Поворозник �

Із початку 2018 року пожежними 
підрозділами столиці здійснено 
близько 10 тисяч виїздів 
на гасіння та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій різного 
характеру. Вони врятували життя 
135-ти громадян (з них 9 дітей) та 
майна на 1 млн грн.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

 �  Їхня робота вимагає мужності й готовності віддати власне життя 
заради порятунку інших

Подальше будівництво 
метрополітену – одне 
з ключових завдань 
столичної влади 
Проект із будівництва четвертої лінії 
метро у Києві має бути реалізований 
в стислі терміни. Про це заявив мер 
столиці Віталій Кличко під час зустрічі 
із представниками китайської компанії 
China Pacifi c Construction Group, з якою 
торік у листопаді було підписано ме-
морандум про наміри співпрацювати 
щодо реалізації цього проекту. 

«Розвиток транспортної інфраструк-
тури – це один з пріоритетних напрямів 
нашої роботи. І подальше будівництво 
метрополітену – ключове завдання. 
Ми ознайомилися з можливостями, 
якими володіє компанія China Railway 
International Group and China Pacifi c 
Construction Group. І я впевнений, що 
цей проект теж буде пріоритетним 
для наших партнерів, щоб реалізувати 
його в максимально короткий термін», 
– підкреслив Віталій Володимирович. 

За його словами, нині триває робота 
з погодження «дорожньої карти», в 
якій будуть прописані поетапні дії як 
столичної влади, так і представників 
China Pacifi c Construction Group. Також 
продовжує роботу спільна робоча група 
українських та китайських фахівців, 
які розробляють оптимальні технічні 
та фінансові рішення для реалізації 
проекту. Вартість будівництва оцінюють 
у 2 млрд доларів США, при цьому 85% 
від прогнозованої вартості проекту 
пропонується забезпечити за рахунок 
кредиту від китайських фінустанов. 

«Дуже добре, що такі всесвітньо 
відомі компанії починають співпрацю з 
нами. Я в свою чергу особисто виступаю 
гарантом захисту інвестицій. Впевне-
ний, що до кінця року ми підготуємо 
всі необхідні документи. І почнемо 
працювати», – зазначив мер столиці. 

За проектом будівництва нової лінії 
метрополітену її протяжність – майже 
30 км з 13-ма станціями. Також буде 
побудовано пересадочну лінію протяж-
ністю 1 км між кільцевою електричкою 
та новою четвертою лінією. Для її екс-
плуатації спорудять два електродепо 
– основне «Троєщина» і друге – «Гат-
не». Передбачається, що будівництво 
триватиме 5 років. Розпочати його 
зможуть після добудови Подільсько-
Воскресенського мосту. 

Частково обмежать 
рух шляхопроводом 
на вул. Михайла 
Бойчука 

До 18.00 24 вересня у зв’язку з продо-
вженням ремонтних робіт на шляхо-
проводі на вул. Михайла Бойчука рух 
транспорту буде частково обмежено у 
напрямку центру міста. 

Комунальна корпорація «Київавто-
дор» просить водіїв з розумінням по-
ставитися до тимчасових незручностей, 
пов’язаних з виконанням ремонтних 
робіт.
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Напередодні Дня рятівника Прем'єр-міністр 
України Володимир Гройсман та Міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков привітали надзвичайників із 
професійним святом. Упродовж двох днів в центрі 
Києва тривали Міжнародні змагання «Найсильніший 
пожежний-рятувальник». Учора в мерії вшановували 
столичних вогнеборців. Від міської влади вони 
отримали сертифікат на 6 спецавто та пожежно-
рятувальне обладнання.
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У столиці відбулися заходи з нагоди Дня рятувальника УкраїниУ столиці відбулися заходи з нагоди Дня рятувальника України
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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 14 серпня 2018 року № 1483

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 îòðè-
ìóâà÷à 

(ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêó

Êîä êëàñè-
ô³êàö³¿ 

äîõîä³â 
áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ êîäó 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ 

/ Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38039757

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ 
/ Äàðíèöü-
êèé ðàéîí/ 
22011800

38021179

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñ-
íÿíñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Äåñíÿíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37984978

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³-
ïðîâñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Äí³ïðîâ-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38012871

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáî-
ëîíñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Îáîëîíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38002491

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Ïå÷åðñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38004897

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Ïîä³ëüñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37975298

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ñâÿòîøèí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37962074

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó 
Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó 
ðàéîí³/ 

Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38050812

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì

çä³éñíåííÿ ä³ÿëü-
íîñò³

10.

ÓÊ ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Øåâ÷åíê³â-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37995466

Êàçíà-
÷åéñò âî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, ùî 

ñïëà÷óºòüñÿ ë³öåíç³à-
òàìè çà ì³ñöåì çä³é-

ñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè 
Òåòÿíà ØÊÓÐÎÂÀ

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

«ДИВОЗАВРИК» ліцензії на право провадження освітньої 
діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1483 від 14 серпня 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 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 серпня 2018 року № 1491

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 ÃÓÄ-

ÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêó

Êîä êëàñè-
ô³êàö³¿ 

äîõîä³â 
áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ 
êîäó êëàñèô³êà-

ö³¿ äîõîä³â 
áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ãîëîñ³¿â-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38039757
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàð-
íèöüêîìó 
ðàéîí³ / 

Äàðíèöü-
êèé ðàéîí/ 
22011800

38021179
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñ-
íÿíñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Äåñíÿíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37984978
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³-
ïðîâñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Äí³ïðîâ-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38012871
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáî-
ëîíñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Îáîëîí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38002491
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå-
÷åðñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ïå÷åðñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38004897
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Ïîä³ëüñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37975298
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ñâÿòîøèí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37962074
Êàçíà÷åéñò-
âî Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)
899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó 
Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó 
ðàéîí³ / 

Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38050812
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

10.

ÓÊ ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Øåâ÷åíê³â-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37995466
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè 
Òåòÿíà ØÊÓÐÎÂÀ

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ «ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА РІЧ» 

ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти
Розпорядження № 1491 від 16 серпня 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 «ÇÀÊËÀÄ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ «ÄÈÂÎÇÀÂÐÈÊ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
42080476, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04112, ì.Êè¿â, 
âóëèöÿ Æàìáèëà Æàáàºâà, áóäèíîê 7-ä, êâàðòèðà 
17), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÊËÀÄ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
«ÄÈÂÎÇÀÂÐÈÊ» 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 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìîíäðè¿âñüêîãî Â. Ì.

Ãîëîâà
Â. ÊËÈ×ÊÎ

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ 
ÑÅÐÅÄÍÜÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «Ë²ÖÅÉ «ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÀ 
ØÊÎËÀ Ð²×» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 41921861, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02140, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò 
Ìèêîëè Áàæàíà, áóäèíîê 26), ë³öåíç³þ íà ïðà-
âî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíÿìè 
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì 
îáñÿãîì 400 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÑÅÐÅÄ-
ÍÜÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «Ë²ÖÅÉ «ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÀ ØÊÎËÀ 
Ð²×» 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 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìîíäðè¿âñüêîãî Â. Ì.

Ãîëîâà
Â. ÊËÈ×ÊÎ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 98 (1910), вівторок, 18 вересня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
18 вересня 2018 р.

№100 (5151)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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: íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó òåðàïåâòè÷íîãî êîðïóñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 

¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ðîãîç³âñüêà, 6 (ÊÌÊË ¹ 11).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 734 380,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ðîãîç³âñüêà, 6, 

(044) 568-80-86).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ àïòåê, ùî ðåàë³çóþòü ãîòîâ³ ë³êè â ïðèì³ùåííÿõ 

ë³êóâàëüïî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â (12%), ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 7 343,80 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 559-39-34.

ÒÎÂ «Âîäîêàíàë-ñåðâ³ñ» ïîâ³äîìëÿº, ùî â çâ’ÿçêó ³ç çì³íîþ âàðòîñò³ 
ïîêóïíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî», çá³ëüøåííÿì ö³íè íà 
õîëîäíó âîäó ÏðÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»(íà 7,9 %) òà ìàòåð³àëè, à òàêîæ 
ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåð-
æàâíèé áþäæåò íà 2018 ð³ê», ïåðåðàõîâàíî òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ 
ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì, ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè òà íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â 
ç íàñåëåííÿì. Òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ. 

Ä³þ÷³ íà öåé ÷àñ òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ çàòâåðäæåí³ Ïîñòàíîâàìè 
ÍÊÐÅÊÏ ¹ 974 â³ä 09.06.2016 ð.( äëÿ íàñåëåííÿ) òà ¹151 â³ä  01.02.2017 ð.
(äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â).

Ä³þ÷³ íà öåé ÷àñ òàðèôè íà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè çàòâåðäæåí³ Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ ¹ 1101 â³ä 09.06.2016 ð. «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ ¹ 1171 â³ä 31.03.2015 ð.»

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂ «Âîäîêàíàë-ñåðâ³ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â 

ç íàñåëåííÿì

Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â
Âàðò³ñòü, ãðí 

çà 1 Ãêàë

Âèòðàòè íà ïàëèâî 0

Âèòðàòè íà åëåêòðîåíåðã³þ 0

Âèòðàòè íà ïîêóïíó òåïëîâó åíåðã³þ 1097,94

Òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òåïëîâèìè ìåðåæàìè 
³íøèõ ï³äïðèºìñòâ 0

Âîäà äëÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïîòðåá òà âîäîâ³äâåäåííÿ 0

Ìàòåð³àëè, çàïàñí³ ÷àñòèíè òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè 0

Ïðÿì³ âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ç â³äðàõóâàííÿìè íà 
ñîö³àëüí³ çàõîäè 0

²íø³ ïðÿì³ âèòðàòè 2,72

Çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè 0

Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè 1,37

Âèòðàòè íà çáóò 0

Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè 0

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü 1102,03

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1322,44

Ä³þ÷èé òàðèô (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 09.06.2016 
ð. ¹ 974 ) 1388,70

Â³äñîòîê ï³äâèùåííÿ òàðèôó -4,8%

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂ «Âîäîêàíàë-ñåðâ³ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç ³íøèìè 

ñïîæèâà÷àìè

Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â
Âàðò³ñòü, ãðí 

çà 1 Ãêàë

Âèòðàòè íà ïàëèâî 0

Âèòðàòè íà åëåêòðîåíåðã³þ 0

Âèòðàòè íà ïîêóïíó òåïëîâó åíåðã³þ 1553,86

Òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òåïëîâèìè ìåðå-
æàìè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ 0

Âîäà äëÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïîòðåá òà âîäîâ³äâåäåííÿ 0

Ìàòåð³àëè, çàïàñí³ ÷àñòèíè òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ 
ðåñóðñè 0

Ïðÿì³ âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ç â³äðàõóâàííÿìè íà 
ñîö³àëüí³ çàõîäè 0

²íø³ ïðÿì³ âèòðàòè 2,72

Çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè 0

Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè 1,37

Âèòðàòè íà çáóò 0

Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè 0

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü 1557,95

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1869,54

Ä³þ÷èé òàðèô (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 01.02.2017 ð. 
¹ 151) 1814,30

Â³äñîòîê ï³äâèùåííÿ òàðèôó 3%

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïàëåííÿ ÒÎÂ «Âîäîêàíàë-ñåðâ³ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç 

íàñåëåííÿì

Íàéìåíóâàííÿ ïî-
êàçíèê³â

Âàðò³ñòü, ãðí 

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1102,03 85,16

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ 
àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 10,48 0,81

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïî-
ñëóã áàíêó 8,49 0,66

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, 
áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã 
áàíêó

1120,99 86,62

Ðîçðàõóíêîâèé ïðè-
áóòîê 0 0

Ïîñëóãè áàíêó 6,54 0,51

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³-
âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðà-
õóâàííÿì ïîñëóã áàíêó

1127,04 87,13

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1353,04 104,56

Ä³þ÷èé òàðèô (Ïî-
ñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 
09.06.2016 ð. ¹ 1101 )

1404,97 211,86

Â³äñîòîê ï³äâèùåííÿ 
òàðèôó -3,7%

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ «Âîäîêàíàë-ñåðâ³ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ 

ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí/êóá. ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åí-
íÿ ðóøíèêîñóøîê 

äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñò³ ðóøíè-
êîñóøîê

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 59,51 60,50

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ 
àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,63 0

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ 
âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãà-
ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

6,91 6,91

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó 
ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çà-
ñîá³â îáë³êó

0 0

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïî-
ñëóã áàíêó 0,51 0,52

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, 
áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã 
áàíêó

67,56 67,93

Ðîçðàõóíêîâèé ïðè-
áóòîê 0 0

Ïîñëóãè áàíêó 0,39 0,4

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³-
âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðà-
õóâàííÿì ïîñëóã áàíêó

67,95 68,33

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 81,54 82,00

Ä³þ÷èé òàðèô (Ïî-
ñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 
09.06.2016 ð. ¹ 1101 )

82,73 76,28

Â³äñîòîê ï³äâèùåííÿ 
òàðèôó -1,4% 7,5%

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â  
ç äíÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 50-à, òåë.
(044) 337-21-42(43)

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 12) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ïðèâàòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «ßÑÌ²Í ÒÐÅÉÄ ÊÎÌÏÀÍ²» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 41622545), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ 
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1664.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç 
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 14) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÎÐÏ ÌÅÌÎÍÒ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 42049022), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1672.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 15) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÐÀÄÓÑ-Ò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 38746437), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ 
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1663.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 16) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÀÍ-ÕÎÑÅ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 42139372), ðåçóëüòàòè çàòâåð-
äæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1667.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 17) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ïðèâàòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «ßÑÌ²Í ÒÐÅÉÄ ÊÎÌÏÀÍ²» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 41622545), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ 
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1674.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 18) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ïðèâàòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «ßÑÌ²Í ÒÐÅÉÄ ÊÎÌÏÀÍ²» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 41622545), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ 
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1673.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç 
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 19) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÐÒÑÒÎÓÍ ÑÈÌÏÀÒÈ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 38308813), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ 
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1669.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 21) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞÊÐÅÉÍ²ÀÍ Ä²ÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÑÅÐÂ²Ñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 
35364545), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1671.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 24) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞÊÐÅÉÍ²ÀÍ Ä²ÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÑÅÐÂ²Ñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 35364545), 
ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 
2018 ðîêó ¹ 1668.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 26) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞÊÐÅÉÍ²ÀÍ Ä²ÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÑÅÐÂ²Ñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 35364545), 
ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 
2018 ðîêó ¹ 1670.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 27) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÐÀÄÓÑ-Ò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 38746437), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ 
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1666.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ 
çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 28) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÃÐÀÄÓÑ-Ò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 38746437), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ 
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1665.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Â³òàë³é Êóð³ííèé

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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«Велосипедом на роботу» 

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

НАПЕРЕДОДНІ Всесвітнього дня без авто, 21 вересня, Київ при-
єднається до флешмобу «Велосипедом на роботу». Запрошуються 
співробітники компаній, організацій та установ міста, повідомили 
організатори – Асоціація велосипедистів Києва. 

За традицією, учасників очікує зустріч на Майдані Незалеж-
ності, сніданок з кавою та круасанами, фотозона, конкурси та 
спілкування. Після збору проведуть конкурс Best Corporate Team, в 
якому переможе найчисленніша корпоративна велоколона. Після 
цього – конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників 
та учасниць заходу. 

Щоб взяти участь у флешмобі та змаганнях, потрібно зареє-
струватись: https://goo.gl/q8gpHh. 

Дістатися на флешмоб можна поодинці, разом з іншими учас-
никами зі свого району (мапа збору колон у районах Києва) або 
разом з колегами у складі корпоративної колони. Для тих, хто хоче 
спробувати їздити двоколісним на роботу чи навчання, Асоціація 
велосипедистів Києва підготувала 10 порад, як спланувати свій 
щоденний веломаршрут. 

Програма осіннього флешмобу «Велосипедом на роботу»: 
07.00-07.30 – старт колон з різних районів Києва для тих, хто 

не хоче їхати наодинці; 
08.00-08.30 – зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова 

кава, спілкування, музичний супровід від велодіджея; 
08.30-08.45 – обрання переможців конкурсів на найкращий 

діловий велосипедний лук та найчисельнішу корпоративну коло-
ну Best Corporate Team; 

08.45-08.50 – традиційне спільне фото; 
08.50-10.00 – спілкування за кавою та від’їзд на роботу; 
Флешмоб проводиться в рамках проекту Cycling Matters за фі-

нансової підтримки Програми сприяння громадській активності 
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні. 

Нагадаємо, флешмоб «Велосипедом на роботу» відбудеться 
в рамках Європейського тижня мобільності, який відзначають 
16-22 вересня в понад 2 тисячах міст в усьому світі  

ВІДПОВІДНИЙ проект рішення 
можуть винести міські обранці 
на пленарне засідання міськради 
уже 20 вересня. Про це стало відо-
мо на засіданні постійної комісії 
Київради з питань торгівлі. Перед-
бачається обмеження продажу 
спиртовмісних напоїв з 23.00 до 
10.00. Йдеться про заборону тор-
гівлі вином, пивом, алкогольними 
та слабоалкогольними напоями 
в МАФах і стаціонарних об’єктах 
торгівлі. Правило не поширюва-
тиметься на заклади ресторанного 

господарства – кафе, бари, заклади 
громадського харчування тощо. 

«Постійна комісія Київради з 
питань торгівлі підтримала в ціло-
му проект рішення про обмеження 
продажу алкоголю вночі. Споді-
ваюся, документ як невідкладний 
буде винесено на сесію 20 вересня. 
Адже місто обіцяло киянам, що 
уже в жовтні нові правила по-
чнуть діяти. Зазначу, що документ 
підтриманий і підписаний усіма 
фракціями в Київраді, секрета-
рем Київради та мером міста. Я 

переконаний, що така єдність у 
цьому питанні буде запорукою 
нашого успіху», – зазначив депутат 
Київради Владислав Михайленко. 

За його словами, цього разу 
місто повноцінно контролюва-
тиме роботу МАФів і стаціонар-
них об’єктів торгівлі. «Згідно з 
документом, передбачається, що 
Департамент міського благоустрою 
КМДА отримає функції контролю 
за підприємцями, які не виконува-
тимуть встановлені обмеження. Як 
це відбуватиметься на практиці: 
при виявленні часового порушен-
ня продажу алкоголю інспектори 
складатимуть на місці протокол; 
згодом документ відправлятимуть 
у відповідні служби ліцензування; 
після опрацювання протоколу ви-
носиться вирок – або відкликання 
ліцензії на продаж спиртного, або 
штраф», – пояснює депутат. 

У мерії переконані, що при-
йняття даного проекту рішення 
дозволить зменшити обсяги вжи-
вання алкогольних напоїв у Києві. 
Це у свою чергу знизить рівень 
злочинності та смертності, а та-
кож збільшить тривалість життя 
населення  

Триває реконструкція 
легкоатлетичного 
манежу на Березняках 
У ДНІПРОВСЬКОМУ районі на проспекті Тичини, 
18 проводиться новий етап реконструкції легкоат-
летичного манежу. Зокрема зводиться двоповерхова 
прибудова до манежу. На першому поверсі буде 
розміщено сектор для стрибків у довжину, 4 бігові 
доріжки, зону безпеки, роздягальні й душові. На 
другому – зали для боксу, настільного тенісу та 
вільної боротьби. 

«Після завершення першого етапу в 2013-му 
місто одержало не тільки сучасний спортоб’єкт, а 
й нових чемпіонів, які нарешті отримали базу для 
тренувань. З минулого року стартував новий етап 
робіт», – прокоментував заступник голови КМДА 
Вячеслав Непоп. 

На сьогодні споруджено металевий каркас та 
плити перекриття прибудови. Перекладено теплові 
та внутрішні мережі електропостачання, зовнішні 
мережі побутової та дощової каналізації. Частково 
влаштовано системи вентиляції, пожежної сигна-
лізації, автоматизації та диспетчеризації, зв’язку 
та сигналізації. Виконано облицювання входів, за-
вершено спорядження сантехнічного блоку та під-
вальних приміщень адмінблоку. Утеплено покрівлю 

на вхідних групах манежу. Проведено зовнішнє 
освітлення та благоустрій території. 

Окрім підготовки професійних спортсменів, 
у легкоатлетичному манежі після першого етапу 
реконструкції проводили зайняття 12 ДЮСШ (600-
800 дітей у період з 14.00 до 18.00), а також 3 мара-
фонських спортклуби (100-150 осіб у вечірній час). 

Проект профінансований з бюджету на 43%. За 
умови виділення коштів у повному обсязі, рекон-
струкцію об’єкта завершать у 2019 році  

«Зеленбудівці» відкривають громадську 
приймальню 
25 ВЕРЕСНЯ КО «Київзеленбуд» 
відкриває громадську приймальню 
для киян, які хочуть особисто об-
говорити питання, що стосуються 
сфери діяльності підприємства. 
Вона працюватиме кожного дру-
гого та четвертого вівторка мі-

сяця із 14.00 до 17.00 за адресою: 
вул. Кудрявська, 23. 

Кожного разу обиратиметься 
актуальна тема. В.о. гендирек-
тора КО «Київзеленбуд» Наталія 
Бєлоусова та профільні фахівці 
зможуть відповісти на запитання 

громадян та в межах компетенції 
посприяти вирішенню проблеми. 
Першою темою для обговорення 
обрано видалення сухостійних 
дерев та кущів. 

Для участі необхідно записатися 
за телефоном (044) 272-61-82  

Київ працює над обмеженням продажу 
спиртного вночі 

У парку «Сирецький Яр» 
побудують мережу LЕD-
освітлення
ДЛЯ КОМФОРТНОГО світлового середовища у Шевченківському 
районі в парку відпочинку «Сирецький Яр» на вулиці Ризькій по-
будують мережу LЕD-освітлення. Роботи мають здійснити протягом 
2018-2020 років. Про це йдеться в розпорядженні КМДА. 

Як зауважив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, вказаний 
проект благоустрою реалізовуватиметься як переможець Громадського 
бюджету 2018 року – № 695 «LЕD-освітлення парку «Сирецький яр». 
На його реалізацію передбачено 400 тис. грн. 

Замовником робіт визначено КП «Київміськсвітло». Підприємство 
має подбати про розробку, експертизу та затвердження проектної 
документації у 2018-2019 роках. 

«Якісне освітлення на вулицях і в парках – це зручно та без-
печно, і наше завдання зробити так у всьому місті», – підкреслив 
Дмитро Давтян. – Наразі вже понад 500 світлодіодних світильників 
установлено нещодавно під час капремонту мереж зовнішнього 
освітлення у Солом’янському і Печерському ландшафтному парках 
та Наводницькому парку» 
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