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КИЇВРАДА має внести зміни до бюджету 
міста, аби вчителі отримали заплановані 
надбавки до зарплати в повному обсязі. Про 
це Віталій Кличко заявив під час години 
запитань до мера на сесії Київради. За його 
словами, проблема з виплатами виникла 
через розподілення держсубвенції Мінфіну 
за новою формулою. В результаті цього Київ 
недоотримав понад 865 млн грн на заробітну 
плату вчителям. 

«Ми зверталися неодноразово до уряду 
з проханням збільшити обсяги освітньої 
субвенції столиці на 2018 рік. На жаль, Ки-
єву коштів не додали, – підкреслив Віталій 
Кличко. – Сьогодні Департамент фінансів 
КМДА спільно з РДА завершують розра-
хунки щодо необхідних сум для виплати 
надбавок вчителям у повному обсязі. Щоб 
вирішити це питання ми готові здійснити 
перерозподіл видатків між бюджетними 
програмами та галузями. Для цього Київрада 
має внести зміни до бюджету столиці, які 
наразі готуються». 

Також він зазначив, що в місті вирішене 
питання щодо виплати грошової винагороди 
вчителям з нагоди Дня працівника освіти. 

Столичні педагоги отримають її в першій 
половині жовтня. 

Також депутати Київради погодили зміни 
до порядку електронного запису дітей до 
дошкільних навчальних закладів комуналь-
ної власності. 

Відтак, дітлахи, які є рідними (усиновле-
ними) братами та/або сестрами дітей, які 
здобувають дошкільну освіту в обраному 
батьками садочку, а також діти, батьки яких 
є працівниками обраного закладу, зарахову-
ються першочергово. 

«Сьогодні завдяки нашим комплексним 
рішенням вдалося в 5 разів скоротити чергу 
до дитячих садочків. Важливим елементом 
забезпечення дошкільнят місцями в них є 
модернізація системи електронного запису. 
Саме завдяки її удосконаленню нам вдалося 
вилучити дуже багато подвоєнь. Система з 
одного боку не дозволяє ручне втручання, 
вона на 100% автоматизована, але разом із 
тим вона не бачить братиків і сестричок. І 
саме тому ми змінили порядок зарахування 
дітей до комунальних садочків», – зазначила 
депутат Київради Ганна Старостенко. 

Передбачається, що рішення надасть мож-

ливість зняти соціальну напругу серед батьків, 
які вимушені влаштовувати дітей (братів та/
або сестер) у різні заклади дошкільної освіти. 

Окрім цього учора в Київраді затвердили 
перелік ділянок доріг, на яких дозволяється 
швидкість руху транспортних засобів до 
80 км/год. в період з 1 квітня до 1 листопада. 

Починаючи з 1 січня 2018 року введено в дію 
оновлені вимоги Правил дорожнього руху, згідно 
з якими швидкість пересування транспорту 
в населених пунктах знижено з 60 км/год. до 
50 км/год. Однак, враховуючи важливість забез-
печення належних умов для життєдіяльності 
Києва, виникає необхідність збільшити до-
зволену швидкість руху на окремих ділянках. 
Відповідно до постанови Кабміну, міська влада 
повинна узгоджувати відповідний перелік 
автошляхів із Національною поліцією. Також 
мають враховуватись належні дорожні умови. 

Відтак, за результатами проведеного 
аналізу, було визначено 17 вулиць, на яких 
дозволяється швидкість руху до 80 км/год. в 
період з 1 квітня до 1 листопада. 

«Для комфорту та зручності водіїв, ми 
визначили перелік автошляхів, де у період 
із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі 
швидкістю до 80 км/год. У зимовий період 
через складні погодні умови на всіх столич-
них дорогах буде діяти єдине обмеження у 
50 км/год. Ці 17 ділянок є пристосованими 
для більш інтенсивного трафіку, бо не мають 
наземних пішохідних переходів і перетинів 
транспортних потоків в одному рівні. При 
швидкості 80 км/год. водій може контролювати 
дорожню ситуацію, а пропускна спроможність 
магістралей зберігається на нинішньому 
рівні», – зазначив заступник міського голо-
ви - секретар Київради Володимир Прокопів �

 �  Серед головних питань, розглянутих столичними депутатами, 
грошові виплати вчителям, впорядкування прийому 
до дитячих садків, комфорт і безпека на дорогах 

Київ готовий надати 
допомогу у ліквідації 
наслідків вибухів 
на військових складах 
у Чернігівській області 

Столична влада готова надати допомогу у 
ліквідації наслідків вибухів на військових 
складах біля Ічні та постраждалим місцевим 
мешканцям. 

«Уже багато людей евакуювали з небез-
печної зони, більшість – до Ніжина. Я говорив 
з мером міста. Запропонував допомогу. І в 
разі потреби – що необхідно, і що зможемо, 
надамо, – заявив учора Віталій Кличко на 
початку сесійного засідання Київради. – ГУ 
ДСНС у м.Києві підготувало 11 пожежних 
рятувальних авто і 50 осіб особового складу, 
які готові вирушити на Чернігівщину». 

Учора станом на 13.00, 12,5 тисяч гро-
мадян евакуйовано із зони можливого 
ураження в районі населеного пункту Ічня. 
Про це повідомив депутат Київради, голо-
ва Ніжинського відділення Чернігівського 
земляцтва Олександр Харченко.  

«Від імені Ніжинського відділення Чер-
нігівського земляцтва, ми відкрили пункт 
прийому допомоги для евакуйованих. В 
Ніжин, наприклад, щогодини прибуває 50 
осіб. Що потрібно на цю годину: матраци, 
ковдри, пледи, подушки, теплий одяг будь-
яких розмірів, взуття, шкарпетки, питна вода. 
Продуктів вистачає. Для немовлят – памперси 
та дитяче харчування. Кошти не приймаємо, 
лише допомогу, яку завеземо вже ввечері до 
Ніжина», – підкреслив Олександр Харченко. 

Пункт прийому облаштований за адресою: 
вул. Малишка, 25/1. Приміщення Спілки 
ветеранів АТО Дніпровського району. Кон-
тактний телефон (068)660-55-71. 

Нагадаємо, 9 жовтня о 03.40 до ДСНС 
надійшла інформація про пожежу та ви-
бухи на території 6 арсеналу Міноборони 
поблизу смт  Дружба в Ічнянському районі 
Чернігівської області. Радіус евакуації скла-
дає 30 км від епіцентру події. 

«Запроси мене з війни» 

12 жовтня о 17.00 в Колонній залі мерії від-
будеться урочистий захід до Дня захисника 
України – «Запроси мене з війни», органі-
зований Мінінформполітики. Це проект, що 
привертає увагу до проблеми реабілітації 
учасників бойових дій на сході України. 

Свої танцювальні номери представлять 
20 пар: захисники України та «Українські 
Амаzонки» – жінки-учасниці бойових дій 
на сході України, волонтерки та військо-
ві журналістки, які 14 травня 2018 року у 
«Мистецькому Арсеналі» взяли участь в 
етнопоказі у рамках дипломатичного при-
йому до Дня вишиванки. Під час заходу пари 
«розкажуть» у танці історії: про закоханих, 
котрі знайшли одне одного на полі бою; про 
людей, які навіть під час війни не втратили 
віру в життя; про боротьбу за життя на війні 
тощо. Українські гурти «The Doox» та «Без 
Обмежень» наживо супроводжуватимуть 
виступи пар. 

На урочистий захід запрошені представ-
ники дипломатичних місій в Україні, вище 
керівництво держави, народні депутати, 
голови ОДА, міжнародні та українські ЗМІ, 
представники міжнародних фондів, укра-
їнських та зарубіжних компаній.
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Під час учорашнього засідання Київради депутати погодили зміни до 
порядку електронного запису дітей до столичних ДНЗ комунальної 
власності, затвердили перелік ділянок доріг, на яких дозволяється 
швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. в період з 1 квітня 
до 1 листопада. Окрім цього вирішили питання щодо виплати 
грошової винагороди вчителям з нагоди Дня працівника освіти, яку 
столичні педагоги отримають уже в першій половині жовтня. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Учора на сесії Київради депутати розгянули низку важливих питань. Серед них – грошові виплати вчителям, впорядкування прийому до дитсадків, комфорт 
і безпека на дорогах та інші
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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 1571

Перелік рахунків територіального органу 
Державної казначейської служби України 

за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 
для внесення плати за видачу ліцензії
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òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³
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ÓÊ ó Äåñíÿí-
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³ Äåñíÿí-
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Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

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

ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³
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ÓÊ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ 

/ Äí³ïðîâ-
ñüêèé ðà-
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Êàçíà÷åé-
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(ÅÀÏ)
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Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
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ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³
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ÓÊ ó Îáîëîí-
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Êàçíà÷åé-
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Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

6.

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

38004897
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

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

ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³
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ñüêîìó ðàéîí³/ 
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Êàçíà÷åé-

ñòâî 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÷åé-

ñòâî 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 ðà-

éîí/22011800

38050812
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

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

ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³
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ÓÊ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó 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 
ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè
Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, 
ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ «КІДСЛАЙФ СКУЛ» ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти

Розпорядження № 1571 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»:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍ²É ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ (ÓÑÒÀÍÎ-
ÂÀ, ÇÀÊËÀÄ) «ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ 
ÑÅÐÅÄÍÜÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «Ã²ÌÍÀÇ²ß «Ê²ÄÑËÀÉÔ 
ÑÊÓË» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 42296170, ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ: 03164, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Àêàäåì³êà 
Áóëàõîâñüêîãî, áóäèíîê 5-á, îô³ñ 12), ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíÿìè 
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç 
ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 100 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍ²É ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ (ÓÑÒÀÍÎÂÀ, 
ÇÀÊËÀÄ) «ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ 
ÑÅÐÅÄÍÜÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «Ã²ÌÍÀÇ²ß «Ê²ÄÑËÀÉÔ 
ÑÊÓË» 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 ðîçïî-
ðÿäæåííÿ 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 № 108 (1920), середа, 10 жовтня 2018 р.

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 28 серпня 2018 року № 1570

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 ðàõóíêà

Êîä êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ 
êîäó êëàñèô³êàö³¿ 
äîõîä³â áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëî-
ñ¿¿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 
ä³ÿëüíîñò³

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 
ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñ-
íÿíñüêî 

ìó 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 
ä³ÿëüíîñò³

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 
ä³ÿëüíîñò³

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 
ä³ÿëüíîñò³

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 
ä³ÿëüíîñò³

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 
ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ñâÿòîøèí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37962074
Êàçíà÷åé-

ñòâî 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÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

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

ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

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 
ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè
Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

Про видачу ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» ІМЕНІ ВІКТОРА 

СОЛОМЕНКА ліцензії на право провадження освітньої 
діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

Розпорядження № 1570 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»:

1. Âèäàòè ÇÀÊËÀÄÓ «ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ØÊÎ-
ËÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «ÑËÀÂ²ß» ²ÌÅÍ² 
Â²ÊÒÎÐÀ ÑÎËÎÌÅÍÊÀ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
31457520, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02222, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ Ñàáóðîâà, áóäèíîê 16-à) ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì 
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì 
îáñÿãîì 208 îñ³á.

2. ÇÀÊËÀÄÓ «ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ØÊÎËÀ ÏÅÐ-
ÑÎÍÀËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «ÑËÀÂ²ß» ²ÌÅÍ Â²ÊÒÎÐÀ 
ÑÎËÎÌÅÍÊÀ 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
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РЕКЛАМА Хрещатик
10 жовтня 2018 р.

№110 (5161)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Çàâåðøåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ 
â ìåæàõ ïðîñïåêòó Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, Ïåðåìîãè, âóëèöü Ìèêîëè Óøàêîâà 

òà Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà» (Ðîçðîáíèê), êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 18. 21 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 
òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³», ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, Ïåðåìîãè, 
âóëèöü Ìèêîëè Óøàêîâà òà Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, Ïåðåìîãè, âóëèöü 
Ìèêîëè Óøàêîâà òà Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ðîçðîá-
ëÿâñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó 
ì. Êèºâ³».

Çã³äíî ç ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â 
ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» åêñïîçèö³þ 
ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, 
Ïåðåìîãè, âóëèöü Ìèêîëè Óøàêîâà òà Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà áóëî ðîçì³ùåíî â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97. Ðîçãëÿä ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é òðèâàâ 
ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â 
ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 105 (5018) â³ä 11.10.2017.

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàä-
ñüêîñò³, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, Ïåðåìîãè, âóëèöü 
Ìèêîëè Óøàêîâà òà Êîìàíäàðìà Óáîðåâè÷à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ìîæíà 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè http://kga.gov.ua/.

Çàâåðøåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ 
â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, âóëèöü Àííè Àõìàòîâî¿, Äðàãîìàíîâà, 

Ðåâóöüêîãî, ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «²íñòèòóò 
ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà» (Ðîçðîáíèê), êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 18, 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 
2011 ðîêó ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðà-
õóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà 
ì³ñöåâîìó ð³âí³», ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíîãî 
ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, âóëèöü Àííè Àõìàòîâî¿, Äðàãîìàíîâà, 
Ðåâóöüêîãî, ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, âóëèöü Àííè Àõìàòîâî¿, 
Äðàãîìàíîâà, Ðåâóöüêîãî, ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîç-
ðîáëÿâñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³».

Çã³äíî ç ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â 
ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³», åêñïîçèö³þ 
ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, âó-
ëèöü Àííè Àõìàòîâî¿, Äðàãîìàíîâà, Ðåâóöüêîãî, ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà áóëî ðîçì³ùåíî â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âóë. 
Îëåêñàíäðà Êîøèöÿ, 11. Ðîçãëÿä ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é òðèâàâ ïðîòÿãîì 1 
ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» 
¹ 92 (5143) â³ä 28.08.2018.

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàä-
ñüêîñò³, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, âóëèöü Àííè Àõìàòîâî¿, 
Äðàãîìàíîâà, Ðåâóöüêîãî, ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè http://kga.gov.ua/.

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 119,16 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-3 ïîâåðõàõ Äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 100 «Êàçêà» íà âóë. Óðë³âñüê³é, 21-â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü 
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà 
ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 ñòàíîâèòü 2 443 600,00 
ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 6 109,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ (ïîãîäèííà îðåíäà ðîç-
ðàõîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êó).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê). 
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êîøèöÿ Îëåêñàíäðà, 11, êàá. 301 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº, ùî â îãîëîøåíí³ ïðî ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ 
ñòàíö³é ïðîêàòó êàÿê³â, êàíîå òà ³íøîãî ñïîðÿäæåííÿ äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó â 
ì. Êèºâ³», îïóáë³êîâàíîìó ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â³ä 14 âåðåñíÿ 
2018 ðîêó ¹ 99 (5150) (ñòîð. 3), ó ïóíêò³ 6.1 öèôðè «1.7» ââàæàòè öèôðàìè «1.13».

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñ-
òèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îáëàøòóâàííÿ 
ìîòóçêîâîãî ïàðêó íà òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñèðåöüêèé» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³» ïå-
ðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ö²ÊÀÂÀ 
ÇÍÀÕ²ÄÊÀ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 38203106), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08 æîâòíÿ 2018 ðîêó ¹ 1802.

Â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 95 (5146) â³ä 04 âåðåñíÿ 2018 ð. â îãîëîøåíí³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëà äîïóùåíà ïîìèëêà. Ñë³ä ÷èòàòè: 
«ïî ïðîâ. Ïëàòîí³âñüêîìó, 3», – äàë³ çà òåêñòîì.

Çàâåðøåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â 
ðàéîí³ ñò. ì. «×åðâîíèé Õóò³ð» â ìåæàõ âóë. Â³íãðàíîâñüêîãî, Òðîñòÿíåöüêî¿, 

Âåðåñíåâî¿, Áîðèñï³ëüñüêî¿ òà ïðîâ. Ïîë³ñüêîãî 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì. Êèºâà» (Ðîçðîáíèê), êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 18, 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ 
ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó 
¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ 
ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó 
ð³âí³», ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíîãî ïëàíó 
òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ ñò. ì. «×åðâîíèé Õóò³ð» â ìåæàõ âóë. Â³íãðàíîâñüêîãî, Òðîñòÿíåöüêî¿, 
Âåðåñíåâî¿, Áîðèñï³ëüñüêî¿ òà ïðîâ. Ïîë³ñüêîãî ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ ñò. ì. «×åðâîíèé Õóò³ð» â ìåæàõ âóë. Â³íãðàíîâ-
ñüêîãî, Òðîñòÿíåöüêî¿, Âåðåñíåâî¿, Áîðèñï³ëüñüêî¿ òà ïðîâ. Ïîë³ñüêîãî ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçðîáëÿâñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 
¹ 518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³».

Çã³äíî ç ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â 
ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» åêñïîçèö³þ 
ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ ñò. ì. «×åðâîíèé Õóò³ð» â ìåæàõ 
âóë. Â³íãðàíîâñüêîãî, Òðîñòÿíåöüêî¿, Âåðåñíåâî¿, Áîðèñï³ëüñüêî¿ òà ïðîâ. Ïîë³ñüêîãî ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóëî ðîçì³ùåíî â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, âóë. Îëåêñàíäðà Êîøèöÿ, 11. Ðîçãëÿä ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é òðèâàâ 
ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â ãàçåò³ 
«Õðåùàòèê» ¹ 132 (5045) â³ä 15.12.2017.

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàä-
ñüêîñò³, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ ñò. ì. «×åðâîíèé Õóò³ð» â ìåæàõ âóë. Â³íãðàíîâ-
ñüêîãî, Òðîñòÿíåöüêî¿, Âåðåñíåâî¿, Áîðèñï³ëüñüêî¿ òà ïðîâ. Ïîë³ñüêîãî ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
http://kga.gov.ua/.
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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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Департамент земельних 
ресурсів суттєво спростив 
процедуру видачі документів
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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НА ПІДТРИМКУ ініціативи Кон-
гресу місцевих і регіональних влад 
Ради Європи в жовтні у столиці 
розпочався Європейський тиждень 
місцевої демократії, який має при-
вернути увагу киян, насамперед 
молоді, до цих питань. Розпоря-
дженням Київського міського голо-
ви затверджено план відповідних 
заходів. 

Зокрема у школах, бібліотеках 
та інших освітньо-культурних за-
кладах усіх 10 районів столиці від-
буватимуться тематичні виставки, 
уроки та бесіди, присвячені прин-
ципам самоврядування у школі 

та правам людини, лекції щодо 
європейських цінностей Украї-
ни, презентації, форуми, відкриті 
сесії, навчальні ігри, конкурси на 
тему громадської участі у розвит-
ку місцевої демократії, тренінги і 
рольові ігри «Я – лідер учнівського 
самоврядування», екскурсії тощо. 

Крім того, вчора відбувся на-
вчальний тренінг «Залучення до-
даткових ресурсів для реалізації 
місцевих ініціатив» за участю пред-
ставників ОСН та громадського 
сектора. 

17 жовтня керівництво міста уро-
чисто відзначить успішні практики 

реалізації громадських ініціатив у 
вирішенні питань місцевого зна-
чення разом з інститутами гро-
мадянського суспільства, у тому 
числі дитячого та молодіжного 
спрямування. 

20 жовтня стартує міський від-
критий фестиваль-конкурс «Журна-
лістське розслідування/дослідження 
«Київ – європейська столиця – очи-
ма столичної молоді». 

13-20 жовтня відбудеться сту-
дентський турнір «DRI дебати: ви-
рішуй для міста». 

25 жовтня пройде круглий стіл 
«Кращі практики. Громадський 
бюджет», під час якого презентують 
відповідні інформаційні брошури. 

27 жовтня розпочнеться ІІІ Київ-
ський дитячо-юнацький форум М18 
«Менші 18 – ми можемо більше!»  

НА ЧІТКУ вимогу киян при-
брати зайву бюрократію Де-
партамент земельних ресурсів 
КМДА суттєво спростив про-
цедуру видачі документів. Про 
це повідомив директор уста-
нови Петро Оленич в інтерв’ю 
OpenKyiv. 

«За невеликий проміжок часу 
в нас уже є реальні досягнення у 
цьому напрямі. Структуру робо-
ти змінено у такий спосіб, щоб 
зменшити кількість документів, 
черг за ними та зекономити час 
киян. Раніше прийом громадян 
підрозділами Департаменту від-
бувався лише два рази на тиж-
день і тривав обмежену кількість 
годин. Після звернення людям 
доводилося чекати два з полови-
ною тижні й приходити вдруге, 
щоб отримати довідку. Сьогодні 
ж ця процедура зводиться до 
одного документа і одного від-
відування установи», – сказав 
Петро Оленич. 

Наприклад, довідку про гро-

шову оцінку тепер можна отри-
мати щодня протягом 15 хвилин 
із моменту звернення. А вже 
найближчим часом її можна 
буде взяти онлайн через «кабінет 
киянина» за допомогою цифро-
вого підпису, BankID або картки 
киянина. Крім того, у майбут-
ньому заплановано надавати 
всі послуги Департаменту за до-
помогою електронних сервісів. 

«Наразі спільно із Державною 
фіскальною службою України ми 
тестуємо електронну систему 
обліку договорів оренди, а також 
здійснення плати за землю у 
режимі онлайн. У такий спосіб 
зможемо контролювати вико-
нання договірних відносин та 
своєчасно отримувати орендну 
плату в бюджет міста. Це дуже 
важливий крок до впорядкуван-
ня земельних відносин у Києві, 
забезпечення їхньої прозорості 
та ефективності згідно зі світо-
вими стандартами», – переко-
наний Петро Оленич   

ПРО ЦЕ МЕР Києва Віталій 
Кличко заявив у спецпроекті «Пер-
сона грата» в ефірі «Українського 
радіо». 

«Справді, Хрещатик сьогодні зна-
ходиться у «втомленому» стані. Але 
ми з вами зустрінемося там влітку 
наступного року, і ви поділитеся 
своїми враженнями від оновленої 
центральної вулиці столиці, – за-
явив мер Києва. – Справді, проблем 
зі станом вулиць дуже багато. Ми 
поки не ремонтували Хрещатик, 
бо оновлювали основні магістралі 
міста». 

Віталій Кличко підкреслив, що 
нині в столиці триває масштабний 
ремонт доріг. І зазначив, що під 
час робіт повністю замінюють усі 
комунікації та систему освітлення, 
тротуари та огородження на вули-
цях, де здійснюють капремонти. 

«Подивіться на вулицю Ле-

онтовича. Це стандарт, за яким 
будемо оновлювати всі вулиці. 
Коли сміттєві баки прибрані під 
землю, укладений новий асфальт, 

встановлене сучасне освітлення, 
висаджені газони. Вулиця має зо-
всім інший вигляд», – підкреслив 
мер столиці  

У СТОЛИЧНІЙ муніципальній програмі «70/30», що 
дає можливість проводити енергоефективні заходи за 
методом співфінансування, взяло участь уже триста 
тридцять три ОСББ та ЖБК. Спрямування коштів 

бюджету на цілі енергозбереження у результаті дають 
найголовніший дивіденд – економію на комунальних 
платіжках для мешканців. У Києві практика спрямуван-
ня бюджетних коштів на заходи із енергоефективності 
діє вже чотири роки. 

«Це дає можливість зменшити плату за комунальні 
послуги у рази за рахунок простих технічних заходів, 
які ще й роблять житло комфортнішим. Крім того, вони 
швидко окуповуються. Минулого тижня ми відвідали 
житловий будинок, де люди сплачують не 30 грн за 
квадратний метр, а лише 8», – повідомив заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Нагадаємо, програму «70/30» запроваджено у Києві 
ще 2014-го. Вона передбачає методику співфінансуван-
ня: 70% вартості робіт оплачує місто, 30 – мешканці. 

За чотири роки з міського бюджету на енергомо-
дернізацію житлових будинків киян із бюджету ви-
ділили 238 млн грн, а власники помешкань зі свого 
боку інвестували 122,7 млн грн. За рахунок програми у 
будинках встановлюють та реконструйовують індиві-
дуальні теплові пункти, утеплюють фасади, замінюють 
освітлення на енергоефективне, здійснюють заміну 
вхідних дверей та вікон у коридорах   

У Києві стартував Європейський 
тиждень місцевої демократії

333 ОСББ та ЖБК провели енергоефективні 
заходи у рамках програми «70/30» 

Столичному підприємництву 
присвячено фотовиставку 

ДО 20-РІЧЧЯ затвердження указу Президента України про День 
підприємця у вестибюлі станції метрополітену «Золоті ворота» 
відкрита фотовиставка «Київський підприємець в об’єктиві: 
акценти особистості та успіх стратегії». Про це повідомили у КП 
«Володимирський ринок», що разом із КП «Київський метропо-
літен» є організаторами заходу. 

Фотовиставка налічує 12 плакатів, на яких зображені підпри-
ємці Володимирського ринку. 

«Малий та середній бізнес – це локомотив країни та благопо-
лучної держави. На прикладі успішних людей хочеться показати, 
що вони змогли побудувати свій бізнес, ефективно розвиватися 
та стати незалежними», – зауважив директор комунального під-
приємства Олександр Литвин. 

Ідею створення фотовиставки підтримали навчальні заклади та 
суспільні організації, а саме: Київський інститут бізнесу та техно-
логій, Інститут індивідуалізації та тьюторства, Makers Game Group. 
Спікери Костянтин Галюк, Сергій Вєтров, Людмила Гридковець 
розповідали про особливості ведення малого та середнього бізнесу 
в Україні, давали поради майбутнім підприємцям, висвітлювали 
ефективний досвід ведення бізнесу. 

Виставка триватиме протягом місяця   

Наступного року оновлять вулицю Хрещатик
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