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Легенди боксу – Легенди боксу – 
у «Місті щасливих дітей»у «Місті щасливих дітей»
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ЦЕНТР реабілітації «Місто щасливих дітей» 
організатори заходу обрали не випадково. 
Тут перебувають хлопчаки і дівчатка, які 
стали жертвами складних сімейних обста-
вин. Працює заклад у Києві вже 11 років. 
І за цей час його вихователі допомогли 
більш ніж трьом сотням дітей. 

«Кожен з чемпіонів – це людина, яка 
доcягла в житті своєї мети. Це – успішні 
люди. І йшли вони до свого успіху з ди-
тинства. Тому вихованцям закладу зараз 
дуже важливо дарувати позитивні емоції, 
надихати їх, – переконаний Віталій Клич-
ко. – Ця соціальна акція, яку ми проводимо 
разом з WBC, всією боксерською родиною 
допоможе таким дітям. І навіть, якщо вони 

не стануть великими спортсменами, сьогод-
нішня зустріч стане великою мотивацією 
для них в житті». 

«Я завжди беру участь у таких благо-
дійних заходах, які організовує WBC. І мені 
дуже подобається сама атмосфера, яка тут 
панує», – розповів Евандер Холіфілд. 

Нині в центрі перебувають 39 дітей. По-
над 10% вихованців — сироти. Всі інші — ті, 
кого вилучили з неблагополучних сімей, де 
батьки вже позбавлені батьківських прав, 
або ж на стадії позбавлення. У деяких ма-
люків через психологічні травми проблеми 
з розвитком. 

Під час візиту до «Міста щасливих дітей» 
Віталій Кличко та чемпіони WBC подарували 

дітям боксерські рукавички зі своїми авто-
графами, футбольні м’ячі, інше спортивне 
спорядження та солодкі гостинці. Але го-
ловне – діти мали змогу поспілкуватися з 
легендами світового боксу та показали їм 
невеличку виставу, яку підготували. 

«Ми багато отримали від життя. І тепер 
наша місія – передавати свій досвід, діли-
тися увагою та емоціями з такими дітьми. 
Я дуже радію, що нам вдалося погратися з 
малечею і навіть розвеселити їх», – розпо-
вів журналістам Леннокс Льюїс. 

Під час цього заходу меру столиці Ві-
талію Кличку від Всесвітньої боксерської 
ради (WBC) вручили спеціальну нагороду 
за благодійність. «Це нагорода не мені. Це 
нагорода нашому прекрасному місту», – за-
значив Віталій Володимирович. 

Нагадаємо, 56-й конгрес Всесвітньої бок-
серської ради (WBC) 1 жовтня розпочався в 
столиці України. До Києва приїхали зірки 
світового боксу Леннокс Льюїс, Евандер 
Холіфілд, Ерік Моралес та багато інших. 
Прибули також президенти федерацій кра-
їн-членів WBC, судді, спортивні менеджери 
та функціонери. Всього в столицю України 
для участі у конгресі приїхало близько 700 
учасників зі 166 країн світу. Триватиме 
конгрес до 5 жовтня �

 �  Учасники та гості 56-го конгресу WBC, 
що проходить у столиці, взяли участь у благодійній акції 

До зими місто 
придбає снігоплавильні 
комплекси 

Готуючись до прибирання міста взимку, Київ за-
купить снігоплавильні комплекси. Про це в ефірі 
ТРК «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко. 

«У Києві понад 1600 кілометрів доріг, які 
потрібно буде розчищати під час зимових 
снігопадів. Ми закуповуємо нову спецтехніку. 
Також, першими в Україні, плануємо придбати 
снігоплавильні машини», – повідомив Віталій 
Володимирович. 

За його словами, економічно дешевше купити 
снігоплавильні комплекси, ніж вивозити тонни 
снігу з міста вантажівками. 

«Будемо відвертими: золотий сніг, якщо його 
вивозити за 30-40 кілометрів від міста, – вважає 
мер. – Тому задля ефективності розчищення 
столичних вулиць і прибирання снігу маємо 
намір закупити два снігоплавильних комплекси». 

У столиці з’явиться 
5 нових ОСН 

Учора на пленарному засіданні Київради 
депутати створили 5 органів самоорганізації 
населення: «Будинковий комітет «Вулиця Княжий 
Затон, 14-в», «Будинковий комітет «Ахматова, 
39-б – Надія», «Будинковий комітет «Вулиця 
Урлівська, 3», «Будинковий комітет «Вулиця Ва-
щенка, 5» у Дарницькому районі та «Будинковий 
комітет «Поліграфічний» у Деснянському районі. 

Окрім того, депутати перейменували ОСН 
«Ленінградська площа» у Дніпровському районі. 
Відтепер він називатиметься «Дарницька площа». 

«Київський підприємець 
в об’єктиві: акценти 
особистості та успіх 
стратегії» 

5 жовтня о 16.00 у вестибюлі станції метро 
«Золоті ворота» (Золотоворітський проїзд, 3), 
відбудеться відкриття фотовиставки «Київський 
підприємець в об’єктиві: акценти особистості 
та успіх стратегії». Фотовиставка налічує 12 
плакатів, на яких зображені підприємці «Во-
лодимирського ринку». На думку організаторів, 
такий захід – черговий крок на шляху до діа-
логу та співробітництва малого та середньо-
го підприємництва Києва, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств та 
української спільноти. 

У відкритті фотовиставки візьмуть участь 
представники КП «Володимирський ринок», КП 
«Київський метрополітен», які є організаторами 
заходу, а також представники Інституту індивідуа-
лізації та тьюторства, Київського інституту бізнесу 
та технологій, Спілки українських підприємців. 

Виставка триватиме протягом місяця. 

На «Арсенальній» 
ремонтуватимуть 
ескалатори 

Із 9 жовтня на ст. м. «Арсенальна» починається 
ремонт ескалаторів, який триватиме до 22 
січня 2020 року, повідомили у КП «Київський 
метрополітен». 

Станція працюватиме у звичайному режи-
мі, однак у пікові години можливі скупчення 
людей на вхід. 

У метрополітені закликають враховувати цю 
інформацію під час планування маршрутів, а та-
кож просять вибачення за тимчасові незручності.

íîâèíè

Учора мер Києва, вічний чемпіон WBC Віталій Кличко разом із 
чемпіонами та представниками WBC відвідав центр допомоги 
«Місто щасливих дітей» на Оболоні. Нині тут перебувають 39 дітей. 
Понад 10% вихованців — сироти. Всі інші — ті, кого вилучили з 
неблагополучних сімей, де батьки вже позбавлені батьківських прав, 
або ж на стадії позбавлення. Подібні благодійні заходи, спрямовані 
на допомогу дітям, Всесвітня боксерська рада влаштовує регулярно. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Учора мер Києва, вічний чемпіон WBC Віталій Кличко разом із чемпіонами та представниками WBC відвідав центр допомоги «Місто щасливих дітей» 
на Оболоні
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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 28 серпня 2018 року № 1568

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 
îòðèìóâà÷à 
(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê îòðè-
ìóâà÷à 

(ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêà

Êîä-
êëàñèô³êàö³¿ 

äîõîä³â 
áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ êîäó 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó 

ðàéîí³/ Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé ðàéîí, 

22011800

38039757

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

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

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ / 
Äàðíèöüêèé 

ðàéîí 22011800

38021179

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34313896040609 20011800

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

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Äåñíÿíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37984978

Êàçíà-
÷åéñòâî 
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/ 

Äí³ïðîâ-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38012871

Êàçíà-
÷åéñòâî 
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/ 

Îáîëîí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38002491

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

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

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Ïå÷åðñüêèé ðà-
éîí/ 22011800

38004897

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

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

ë³öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ïîä³ëüñüêèé ðà-
éîí/ 22011800

37975298

Êàçíà-
÷åéñòâî 
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/ 

Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37962074

Êàçíà-
÷åéñòâî 
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’ÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38050812

Êàçíà-
÷åéñòâî 
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-
÷åéñò âî 
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 
Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖИСЕРВІС»

Розпорядження № 1508 від 21 серпня 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-

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

Про видачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ГІМНАЗІЯ «ГРЕЙС» (для ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ГРЕЙСЛЕНД») 

ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти

Розпорядження № 1568 від 28 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»:

6.

ÓÊ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ / 
Ïå÷åðñüêèé ðà-
éîí/ 22011800

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

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ïîä³ëüñüêèé ðà-
éîí/ 22011800

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

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

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

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

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 ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

10.

ÓÊ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37995466
Êàçíà÷åéñò
âî Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)
899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

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

від 27 серпня 2018 року№ 1557

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 áàí-
êó (ÌÔÎ 
ÃÓÄÊÑÓ)

Íîìåð ðàõóíêà
Êîä êëàñè ô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ êîäó 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Ãîëîñ³¿âñü-
êèé ðàéîí/ 
22011800

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

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

2.

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

22011800

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

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Äåñíÿíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

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

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ 

/ Äí³ïðîâ-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

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

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Îáîëîíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

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

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ПОЧАТКОВА 
ШКОЛА-ЗАКЛАД ОСВІТИ І СТУПЕНЯ «МАНДАРИНКА» 

ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти
Розпорядження № 1557 від 27 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»:

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

від 21 серпня 2018 року № 1508

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

для внесення плати за видачу ліцензії
¹ 
ç/ï Îòðèìóâà÷

Êîä îòðè-
ìóâà÷à 

(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê îòðè-
ìóâà÷à

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêó

Êîä êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ êîäó 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1

ÃÓÊ ó 
ì.Êèºâ³/
ì.Êè¿â/ 

22010200

37993783
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 31417511026001 22010200

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ íà 
ïåâí³ âèäè ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî âèäà-
þòüñÿ Ðàäîþ Ì³í³ñòð³â 

ÀÐÊ, âèêîíàâ÷èìè 
îðãàíàìè ì³ñöåâèõ ðàä 
³ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè 

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
Äìèòðî ÍÀÓÌÅÍÊÎ

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 42085610, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
01103, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äðàãîìèðîâà, áóäèíîê 2-à), 
ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ç òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
ìàã³ñòðàëüíèìè ³ ì³ñöåâèìè (ðîçïîä³ëü÷èìè) 
òåïëîâèìè ìåðåæàìè, êð³ì òðàíñïîðòóâàííÿ 
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¿ 
êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñè-
ô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äî-
äàòêîì, 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¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà
Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÈ-
¯ÂÑÜÊÀ ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍß Ã²ÌÍÀÇ²ß «ÃÐÅÉÑ» 
(äëÿ ÇÀÊËÀÄÓ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ (ßÑËÀ-
ÑÀÄÎÊ) «ÃÐÅÉÑËÅÍÄ») (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
24377716, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02156, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ Øîëîì-Àëåéõåìà, áóäèíîê, 1-à), ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÈ¯Â-
ÑÜÊÀ ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍß Ã²ÌÍÀÇ²ß «ÃÐÅÉÑ» 
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
Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ 
«ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ-ÇÀÊËÀÄ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÑÒÓ-
ÏÅÍß «ÌÀÍÄÀÐÈÍÊÀ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
41402064, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02132, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ Ìàëîçåìåëüíà, áóäèíîê 75), ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì ïî-
÷àòêîâî¿ îñâ³òè ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 45 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ «ÏÎ-
×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ-ÇÀÊËÀÄ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÑÒÓÏÅÍß 
«ÌÀÍÄÀÐÈÍÊÀ» 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
Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 105 (1917), середа, 3 жовтня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
3 жовтня 2018 р.

№107 (5158)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу



МІСТОХрещатик
3 жовтня 2018 р.
№ 107 (5158)

4

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.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 64955

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Кияни можуть отримати екстрену та невідкладну 
меддопомогу, зателефонувавши за єдиним 
номером – «103»

Одну з вулиць міста можуть перейменувати 
на честь Джона Маккейна

Фонтани «відпочиватимуть» 
до 1 травня

У Києві пройде 
тиждень моди 
для дітей

Незаконно привласнені 
приміщення «Київводфонду» 
повернуть громаді

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У ЧЕТВЕР на пленарному засідан-
ні Київради депутати в першому 
читанні підтримали внесення змін 
до Концепції розвитку паркуваль-
ного простору в Києві. Кількість 
автомобілів у столиці постійно 
зростає. В таких умовах особливо 
гостро стоїть питання вільного 
пересування містом та створен-

ня достатньої кількості місць для 
паркування транспортних засобів. 
На поліпшення ситуації якраз і 
спрямована відповідна Концепція. 
Документ передбачає збільшення 
кількості паркомісць для денного 
та нічного паркування. 

«Запропонована Концепція пе-
редбачає підвищення рівня якості 

та надання послуг з паркування. 
Також ми плануємо запроваджу-
вати інноваційні технології при 
оплаті послуг за стоянку. Наразі 
прописано послідовне збільшення 
паркомісць на майданчиках для 
денного та нічного паркування. 
Ми розраховуємо, що їх кількість 
зросте з 25 тисяч до 125 тисяч. 
Тобто плануємо до кінця 2020 
року щорічно облаштовувати 20 
тисяч паркомісць», – розповів 
директор Департаменту тран-
спортної інфраструктури КМДА 
Сергій Симонов. 

Відповідно до Концепції, перехо-
плюючі паркінги можуть з’явитися 
на Вишгородському, Чернігівському, 
Бориспільському, Дніпропетров-
ському, Одеському, Житомирському 
та Ірпінському напрямках. Загалом 
розглядається можливість обла-
штування 23-х таких майданчиків. 
Також заплановано поступове об-
лаштування місць для підзарядки 
електромобілів на парковках. Зо-
крема планується щорічно до 2020 
року 5% паркомісць облаштовувати 
такими системами 

«ІЗ 1 ВЕРЕСНЯ бригади невідкладної медичної 
допомоги перейшли у підпорядкування Центру екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф 
м. Києва. У рамках цих змін функції невідкладної 
меддопомоги ніхто не скасовував, і вона надається 
киянам, як і раніше. Отримавши дзвінок, оператор 
оперативно-диспетчерської служби, вислухавши 
скарги, приймає рішення про направлення до паці-
єнта невідкладної чи екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. Тож маніпуляції щодо ненадання киянам 
невідкладної медичної допомоги повністю безпід-
ставні», – повідомила директор Департаменту охорони 
здоров’я Валентина Гінзбург. 

За її словами, щоденне надання невідкладної 
медичної допомоги здійснюється лікарями первин-
ної ланки із 8.00 до 20.00 у вихідні та святкові дні у 
чергових кабінетах районних Центрів первинної ме-

дико-санітарної служби. Констатація смерті пацієнта 
на місці виїзду здійснюється у присутності бригади 
«швидкої» та поліції 

ОДНУ зі столичних вулиць плану-
ють назвати ім’ям сенатора Спо-
лучених штатів Америки Джона 
Маккейна. Відповідну ініціативу 
Президента України Петра По-
рошенка підтримують депутати 
фракції «Солідарність» у Київраді. 
Вони вже підготували звернення 
на ім’я Київського міського голови 
Віталія Кличка, аби мер забезпечив 
належну процедуру та дозволив у 
найкоротші терміни переймену-
вати вулицю Івана Кудрі на честь 
американського сенатора. 

«Президент пропонує перей-
менувати вулицю Івана Кудрі, що 
у Печерському районі, на честь 
Джона Маккейна. Саме цій вулиці 
пропонується дати нове ім’я, адже 

Кудря був радянським розвідником 
і керівником підпільної розвіду-
вально-диверсійної групи в Києві 
під час Другої світової війни. Його 
головним завданням була боротьба 
з українськими націоналістами. 
Переконаний, що депутатський 

корпус буде єдиним у цьому пи-
танні, адже сенатор був справжнім 
другом українського народу. Саме 
Маккейн стояв з нами пліч-о-пліч 
на Майдані під час Революції Гід-
ності. Він неодноразово бував на 
фронті, й активно відстоював ін-
тереси України та підтримував 
наше прагнення жити в сучасній, 
демократичній державі», – зазначив 
заступник міського голови – секре-
тар Київради Володимир Прокопів. 

За його словами, ініціативу під-
тримують і жителі столиці. На сайті 
міської влади уже зареєстровано 11 
різних петицій, аби увіковічнити 
ім’я великого друга нашої країни 
Джона Маккейна, назвавши одну зі 
столичних вулиць на його честь 

ІЗ 1 ЖОВТНЯ міські фонтани 
припиняють роботу та перехо-
дять в осінньо-зимовий режим. 
Працівники спеціалізованого 
комунального водогосподар-
ського підприємства «Київ-
водфонд» наразі проводять 
необхідні роботи демонтажу 
зовнішнього обладнання для 
його збереження у період хо-
лодів. 

«Перш за все демонтуєть-
ся все зовнішнє обладнання, 
проводяться санітарно-профі-
лактичні роботи, вимиваються 
чаші, а далі роботи продовжать-
ся безпосередньо у підземній 
частині водограїв. Як і минулого 
року, світло-музичний фонтан-
ний комплекс на Майдані Не-
залежності, який складається з 

одного великого та шести малих 
водограїв, буде законсервовано 
із застосуванням спеціальної 
конструкції, яка захищатиме 
фонтани у зимовий період та 
слугуватиме антивандальним 
захистом», – говорить дирек-
тор «Київводфонду» Світлана 
Козловська. 

Дванадцять водограїв, роз-
ташованих в акваторії Русанів-
ського каналу, теж демонтують 
із залученням спеціалістів-дай-
верів та вивезуть для належного 
збереження до наступного року. 

Столичні фонтани відновлять 
свою роботу із 1 травня 2019 
року. Нагадаємо, що в цьому 
році було оновлено та збільшено 
музичний репертуар київських 
водограїв 

ІЗ 4 ДО 7 жовтня у Києві (Паркова 
дорога, 16-а, КВЦ «Парковий») 
триватиме тиждень моди для ді-
тей – Junior Fashion Week. Колекції 
представлять українські та іно-
земні дизайнери дитячого одягу. 
У заході планують взяти участь 
14 брендів, а на подіум вийдуть 
понад 400 маленьких киян. 

Також у рамках події відбу-
дуться майстер-класи у дитячому 
лекторіумі та виставки відомих 
українських митців. Завершиться 
тиждень грандіозною вечіркою 
для юних киян до 14 років. 

На думку організаторів заходу, 
розвиток у сфері моди й краси дасть дітям можливість розкрити 
творчий потенціал та знайти себе у цікавій галузі. 

Урочиста церемонія відкриття Junior Fashion Week розпочнеться 
о 12.00 4 жовтня 

У СТОЛИЦІ триває досудове 
розслідування з метою повер-
нення 14-ти нежитлових при-
міщень, що незаконно при-
власнені сторонніми особами. 
Приміщення обліковуються на 
балансі Спеціалізованого водо-
господарського комунального 
підприємства «Київводфонд», 
проте шляхом підробки доку-
ментації незаконно перейшли 
у володіння приватних осіб. 

Наразі Київською місцевою 
прокуратурою № 10 та Сектором 
спеціальної поліції Шевчен-
ківського УП ГУНП в м. Києві 

здійснюється досудове розслі-
дування. 

Зазначені приміщення є 
стаціонарними громадськими 
вбиральнями, частина з яких 
наразі перебувають у незадо-
вільному технічному стані. СВКП 
«Київводфонд» співпрацює зі 
слідством, щоб у рамках чинних 
норм законодавства довести 
незаконність процедури відчу-
ження майна київської громади, 
повернути у фактичне володіння 
підприємства зазначені при-
міщення, привести їх до ладу 
та відновити роботу 

До 2020 року в столиці 
облаштують 125 тисяч паркомісць
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