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Æèòòÿ ç ÷èñòîãî ëèñòêà
� Äî Êèºâà ïîâåðíóëèñÿ á³éö³ 90-ãî äåñàíòíî-øòóðìîâîãî áàòàëüéîíó 81-¿ áðèãàäè

ËÀÃ²ÄÍÅ òåïëå ñîíöå íàä ìèð-
íèì íåáîì ñòîëèö³, êâ³òè òà îá³é-
ìè ð³äíèõ — âñå, ïðî ùî äîíåäàâ-
íà ëèøå ìð³ÿëè á³éö³ 90-ãî áà-
òàëüéîíó, ñòàëî ðåàëüí³ñòþ. Â³é-
íà íå ïðîñòî çì³íèëà ¿õí³ æèòòÿ,
âîíà íà÷å â³ä³ðâàëà ÷àñòèíó ñà-
ìîãî ñåáå, ñâî¿õ íàä³é òà ïëàí³â ³
ïî-íîâîìó ïðèìóñèëà äèâèòèñÿ
íà ñâ³ò. 25-ð³÷íèé Ñâÿòîñëàâ Òè-
ìîùóê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó», ùî
íå çíàº, ÿê äàë³ áóäå æèòè, àäæå
ï³ñëÿ ïåðåæèòîãî ïîòð³áíî àäàï-
òóâàòèñÿ äî çâè÷àéíèõ áóäåííèõ
ñïðàâ. «Ö³ëèé ð³ê íà â³éí³. ß âîþâàâ
ó Äîíåöüê³é îáëàñò³: Ï³ñêè, Âîäÿ-
íå, Äîíåöüêèé àåðîïîðò. Íàøà

áðèãàäà âèêîíóâàëà ð³çí³ áîéîâ³
çàâäàííÿ — ñòðèìóâàëà âîðîãà,
ùîá â³í íå éøîâ äàë³. Äóæå äîïî-
ìàãàëà ï³äòðèìêà ð³äíèõ, âîëîí-
òåð³â, ìàëþíêè ä³òåé. ² êîëè ïðè-
¿æäæàëè âîëîíòåðè, ìè ðîçóì³-
ëè, ùî ëþäè ïîñò³éíî äóìàþòü
ïðî íàñ, ³ öå ðàäóâàëî á³éö³â. Çà-
ðàç, êîëè ïîâåðíóâñÿ, òàêå â³ä-
÷óòòÿ, ùî íà÷å ÷àñòèíó æèòòÿ â³-
ä³ðâàëè. Íà äàíèé ÷àñ ïðîñòî íå
çíàþ, ùî ðîáèòè. Êîëè òè ïðè-
¿æäæàºø ó â³äïóñòêó — òî ïðîñòî
çíàºø, ùî òîá³ ïîòð³áíî äîáðå
â³äïî÷èòè, ïîáóòè ç ð³äíèìè, à
ïîò³ì ïîâåðíóòèñÿ íàçàä. Òîìó
ñïîä³âàþñü, ùî ÿêîñü òóò ³ ç ðî-

áîòîþ äîïîìîæóòü»,— ãîâîðèòü
áîºöü. Íà â³éíó Ñâÿòîñëàâ çà âëàñ-
í³ êîøòè êóïóâàâ âñå îáìóíäè-
ðóâàííÿ ³ òîìó îñîáëèâî íà äåð-
æàâó íå ñïîä³âàºòüñÿ ³ çàðàç. Íàâ-
ïàêè, ðîç÷àðîâàíèé ò³ºþ ñèòóàö³-
ºþ, ùî çàðàç êî¿òüñÿ â êðà¿í³. À
îò éîãî ïîáðàòèìó Ìàêñèìó Äå-
íèñîâó â³éíà ùå äîâãî íàãàäóâà-
òèìå ïðî ñåáå. Ó á³éöÿ ïîïåðåäó
äâ³ îïåðàö³¿, àëå â³í ïîñì³õàºòü-
ñÿ ³ ðàä³º, ùî àíãåë-îõîðîíåöü
âáåð³ã éîìó æèòòÿ. «ß áóâ ïðèçâà-
íèé ó æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó. Â
ìèðíîìó æèòò³ — ïðèâàòíèé ï³ä-
ïðèºìåöü. ß äóæå õîò³â çàõèùà-
òè êðà¿íó. Îòðèìàâ ïîðàíåííÿ â
ãîëîâó â áîÿõ á³ëÿ Äîíåöüêîãî
àåðîïîðòó. Òîä³ áàãàòî íàøèõ
õëîïö³â çàãèíóëî. Ïðî öå íàâ³òü
âàæêî ðîçïîâ³äàòè. ß â³ðþ, ùî
ìè ìàºìî ïåðåìîãòè. Ó íàñ º
çáðîÿ, ñîëäàòè, âåëè÷åçíèé ïàò-
ð³îòèçì, àëå ïîòð³áíî, ùîá íàøå
êåð³âíèöòâî öå ðîçóì³ëî»,— ãî-
âîðèòü, ñòðèìóþ÷è âàæêèé á³ëü,
Ìàêñèì. Â ìèðíîìó æèòò³ â³í ïî-
êè ùî íå çíàº, ÿê áóäå æèòè ³ ïðà-

öþâàòè. Îêð³ì òîãî, õëîïåöü çà-
ðàç íàéá³ëüøå òóðáóºòüñÿ ïðî òå,
ùî éîãî ðîäèíó äåê³ëüêà ðîê³â
òîìó íàõàáíî îáìàíóëè. «ß îðåí-
äóþ êâàðòèðó. Àäæå ìîþ ñ³ì’þ
îá³êðàëè øàõðà¿. Ìè ïðîäàëè ñâîþ
êâàðòèðó, ùîá âêëàñòè ãðîø³ â
íîâèé áóäèíîê. Àëå â ðåçóëüòàò³
çàëèøèëèñÿ áåç îñåë³ òà êîøò³â.
Õîò³ëîñÿ á, ùîá öþ ëþäèíó çíàé-
øëè òà ïðèòÿãíóëè äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³. Àëå ç áþðîêðàò³ºþ âî-
þâàòè âàæ÷å, í³æ òàì ç îçáðîºíè-
ìè áîéîâèêàìè»,— ñêàðæèòüñÿ
Ìàêñèì.

Â³äòàê ó êîæíîãî á³éöÿ ñâîÿ íå-
ëåãêà ³ñòîð³ÿ æèòòÿ. Îäíàê âñ³ âî-
íè, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ êëîïîòè òà
íåãàðàçäè, ìð³þòü ëèøå ïðî îä-
íå — ìèðíå íåáî íàä ãîëîâîþ.
Êèÿíêà Ëþáîâ Ãàâðèê êàæå, ùî
íàéá³ëüøå ùàñòÿ — áà÷èòè ïîðó÷
ñâîãî ÷îëîâ³êà æèâèì òà çäîðî-
âèì. ²íø³ êëîïîòè æèòòÿ äëÿ íå¿
çäàþòüñÿ äð³áíèöÿìè. Òîìó ï³ä-
òðèìêà ³ äîáðå ñëîâî íàøèì ãå-
ðîÿì ïîòð³áí³ çàâæäè, íàâ³òü ó òè-
ëó, ñåðåä ìèðíîãî æèòòÿ �
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Á³ëüøå ðîêó ÷îëîâ³êè ñóìë³ííî çàõèùàëè íàøó
êðà¿íó íà ñõîä³. Íà ïî÷àòêó îñåí³ â ðàìêàõ äåìîá³-
ë³çàö³¿ âîíè íàðåøò³ ïîâåðíóëèñÿ äî ñâîº¿ ð³äíî¿
îñåë³. Â Êèºâ³ ¿õ çóñòð³ëè ç ïî÷åñòÿìè òà êâ³òàìè, à
ð³äí³ íå ñòðèìóâàëè ñë³ç.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Â Êèºâ³ á³éö³â 90-ãî äåñàíòíî-øòóðìîâîãî áàòàëüéîíó 81-¿ áðèãàäè çóñòð³ëè ç ïî÷åñòÿìè òà êâ³òàìè, à ð³äí³ íå ñòðèìóâàëè ñë³ç 

Íàì — 25!

Ãàçåò³ «Õðåùàòèê» âèïîâíèëîñÿ 25

ðîê³â. Äëÿ äðóêîâàíîãî âèäàííÿ öå

÷àñ ñòàíîâëåííÿ, ðîçêâ³òó òà íàáóò-

òÿ âëàñíîãî îðèã³íàëüíîãî ñòèëþ

âèêëàäó íàéãîëîâí³øèõ ïîä³é ñòî-

ëè÷íîãî æèòòÿ. ×âåðòü ñòîë³òòÿ —

öå äàòà, ÿêà äëÿ êîæíîãî êîëåêòè-

âó º ñâîºð³äíèì ï³äñóìêîì ïðîâå-

äåíî¿ ðîáîòè ³ òåñòîì íà çð³ë³ñòü.

Ãàçåòà «Õðåùàòèê» ïðîòÿãîì öüî-

ãî ÷àñó íàðîäèëàñÿ, ñòàëà ïîâíî-

ë³òíüîþ òà âèðîñòèëà ö³ëå ïîêîë³í-

íÿ ñòîëè÷íèõ æóðíàë³ñò³â, ÿê³ çàëè-

øàþòüñÿ â³ðíèìè ñâîºìó ïîêëèêàí-

íþ — ïèñàòè ³ñòîð³þ Êèºâà. Óïðî-

äîâæ 25 ðîê³â ãàçåòà «Õðåùàòèê»

áóëà ð³äíîþ ³ áëèçüêîþ êîæíîìó

êèÿíèíó, îñíîâíèì äæåðåëîì ³í-

ôîðìàö³¿ ïðî áóðõëèâå ³ íåâãàìîâ-

íå æèòòÿ ñòîëèö³, âèñâ³òëþâàëà ä³-

ÿëüí³ñòü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ. Âèäàííÿ ìàº äîâ³ðó òà

êîðèñòóºòüñÿ ïîâàãîþ, âîíî º ïåð-

øîäæåðåëîì ³íôîðìóâàííÿ êèÿí

ïðî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ äî-

êóìåíòè ì³ñüêî¿ âëàäè.

Íàãàäàéìî, ùî, çã³äíî ç ð³øåí-

íÿì Êè¿âðàäè â³ä 16 êâ³òíÿ 2015

ðîêó ¹ 408/1273 «Ïðî ðåîðãàí³-

çàö³þ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ»,

ñòâîðåíî ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â», ÿêå

âèäàº äâ³ ãàçåòè. Â³äòàê «Õðåùà-

òèê» ñòàâ îô³ö³éíèì âèäàííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à ãàçåòà «Âå-

÷³ðí³é Êè¿â» — ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷-

íèì òèæíåâèêîì. Â ìåæàõ ö³º¿ ðå-

îðãàí³çàö³¿ ãàçåòà «Õðåùàòèê» âè-

õîäèòü ó íîâîìó ôîðìàò³ ïî â³âòîð-

êàõ, ñåðåäàõ ³ ï’ÿòíèöÿõ.

Ç äíåì íàðîäæåííÿ,

äîðîãèé «Õðåùàòèêó»!

Çåìëþ á³ëÿ çàòîêè 
íà Îáîëîí³ ïîâåðíóòî
ãðîìàä³

Çàâäÿêè ïðèíöèïîâ³é ïîçèö³¿ â ñó-

ä³ ïðîêóðàòóðè Îáîëîíñüêîãî ðàéî-

íó ç íåçàêîííî¿ îðåíäè ïîâåðíóòî

ïîíàä 1 ãà çåìë³ âàðò³ñòþ ïîíàä 1,7

ìëí ãðèâåíü íà âóë. Ïðèð³÷í³é á³-

ëÿ çàòîêè Ñîáà÷å ãèðëî. Ïðî öå

«Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³ëè â ïðåñ-ñëóæ-

á³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè.

ßê ïîâ³äîìëÿëîñü, âêàçàíà çåìëÿ

ó 2007 ðîö³ áóëà íàäàíà â îðåíäó

ïðèâàòí³é ô³ðì³ äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîð-

òèâíî-ðåêðåàö³éíîãî êîìïëåêñó.Âò³ì,

â ïîðóøåííÿ óìîâ äîãîâîðó ç ñ³÷íÿ

ìèíóëîãî ðîêó ô³ðìà ïðèïèíèëà

ñïëà÷óâàòè îðåíäíó ïëàòó, çàáîðãó-

âàâøè äî áþäæåòó 230 òèñ. ãðèâåíü.

Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè ïîðó-

øåííÿìè ïðîêóðàòóðà ðàéîíó çàÿâè-

ëà ïîçîâ ùîäî ðîç³ðâàííÿ äîãîâî-

ðó îðåíäè, ïîâåðíåííÿ çåìë³ òà â³ä-

øêîäóâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé

áóâ çàäîâîëåíèé ñóäîì ó ïîâíîìó

îáñÿç³.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про призначення Назарова Ю. Л.
Розпорядження № 574 від 25 серпня 2015 року

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від
19 травня 1999 року № 851 «Про затвердження Порядку перебування на державній службі працівників патро$
натної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій», від 09 берез$
ня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів вико$
навчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 грудня 2014 року № 1486 «Про затверджен$
ня Положення про матеріальне стимулювання працівників апарату виконавчого органу Київської міської ра$
ди (Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Призначити�Назарова�Юрія�Леонідови-

ча�радни�ом�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від-

діл��аналітично�о�забезпечення�діяльності

Київсь�о�о�місь�о�о��олови��правління�ор�а-

нізаційно-аналітично�о�забезпечення�діяль-

ності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(патронат-

ної�сл�жби)�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�з�26�серпня�2015�ро��

з�посадовим�о�ладом�з�ідно�зі�штатним�роз-

писом,���поряд���переведення�з��ом�нально-

�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ент-

ство».

2.�Відповідно�до�статей�25�і�26�За�он��У�ра-

їни�«Про�державн��сл�жб�»�присвоїти�Назаро-

в��Ю.�Л.�одинадцятий�ран��державно�о�сл�ж-

бовця.

3.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці

Назарова�Ю.�Л.�стаж�державної�сл�жби�ста-

ном�на�26.08.2015�відс�тній.

4.�Встановити�Назаров��Ю.�Л.�надбав���за�оди-

надцятий�ран��державно�о�сл�жбовця���роз-

мірі�70,00��рн.

Голова В. Кличко

Про призначення Півнєва Д. С.
Розпорядження № 585 від 31 серпня 2015 року

Відповідно до Кодексу законів про працю України та Порядку укладання контрактів з керівниками підпри$
ємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, за$
твердженого розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 (в редакції розпоря$
дження Київського міського голови від 10 жовтня 2014 року № 311), враховуючи рішення Київської міської
ради від 02 липня 2015 року № 665/1529 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 листо$
пада 2013 року № 487/9975 «Про перейменування комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київінжбудсервіс»:

1.�Призначити�Півнєва�Дениса�Сер�ійовича

на�посад��дире�тора��ом�нально�о�підприєм-

ства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївсь�ий�центр�розвит���місь�о�о�середовища»

з�31�серпня�2015�ро���на��онтра�тній�основі.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі-

�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Про вирішення кадрових питань
Розпорядження № 586 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18 грудня 2014 року № 1486 «Про затвердження Положення про матеріальне стимулюван$
ня працівників апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації)»:

Встановити�Мельничен�о�О�сані�Єв�енівні —

провідном��спеціалістові�відділ��інформацій-

но�о�забезпечення�та��ом�ні�ації��правління

інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до

п�блічної�інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�надбав���за�висо�і�до-

ся�нення���праці���розмірі�50�відсот�ів�поса-

дово�о�о�лад��з��рах�ванням�надбав�и�за�ран�

державно�о�сл�жбовця�та�висл����ро�ів.

Голова В. Кличко

Про вирішення кадрових питань
Розпорядження № 587 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18 грудня 2014 року № 1486 «Про затвердження Положення про матеріальне стимулюван$
ня працівників апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації)»:

Встановити�Івановій�Ві�торії�Володимирів-

ні —��оловном��спеціалістові�відділ��аналі-

тичної�роботи�та��онтролю��правління�з�пи-

тань�звернень��ромадян�апарат��ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�надбав���за

висо�і�дося�нення���праці���розмірі�40�від-

сот�ів�посадово�о�о�лад��з��рах�ванням�над-

бав�и�за�ран��державно�о�сл�жбовця�та�ви-

сл����ро�ів.

Голова В. Кличко

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 589 від 1 вересня 2015 року

Враховуючи звернення депутата Київської міської ради О. Окопного від 19.08.2015 № 08/279/073$192, на
підставі рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» (із змі$
нами та доповненнями), розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
23.03.2015 № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Ки$
ївським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконан$
ня передвиборних програм та доручень виборців у 2015 році» (далі — Програма):

1.�Передати�бюджетні�призначення�від��о-

ловно�о�розпорядни�а —�се�ретаріат��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�Подільсь�ій�районній�в�міс-

ті�Києві�державній�адміністрації�для��ом�наль-

но�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія�з�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�фонд��Подільсь�о�о�райо-

н��м.�Києва»�на�проведення��апітально�о�ремон-

т��спортивно�о�майданчи�а�за�адресою�прос-

пе�т�Г.�Гон�адзе,�3б���с�мі�67 000,00��рн�(шіст-

десят�сім�тисяч��ривень�00��опійо�),�передба-

чені�Про�рамою�вирішення�Київсь�им�місь�им

�оловою�та�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради

соціально-е�ономічних�проблем,�ви�онання�пе-

редвиборних�про�рам�та�дор�чень�виборців��

2015�році.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�відповідно�до�п�н�т�

1�цьо�о�розпорядження�під�от�вати�зміни�до

бюджет��міста�Києва�в�частині�передачі�бю-

джетних�призначень.

3.�Контроль�за�цільовим�ви�ористанням�бю-

джетних�призначень,�визначених�відповідно�до

п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,�по�ласти�на

�оловно�о�розпорядни�а�бюджетних��оштів —

Подільсь���районн��в�місті�Києві�державн��ад-

міністрацію.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�о-

ва�О.�Ю.

Голова В. Кличко

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 590 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 23 березня 2015
року № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Київським
міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконання перед$
виборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської міської
ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�7 701,60

�рн�(сім�тисяч�сімсот�одна��ривня�60��опійо�),

передбачених�Про�рамою�вирішення�Київсь�им

місь�им��оловою�та�деп�татами�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви-

�онання�передвиборних�про�рам�та�дор�чень

виборців���2015�році,�за�напрямами�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення�та

звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их�прийма-

лень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповід-

но�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні-

�ова�О.�Ю.

Київський міський голова Кличко

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 588 від 1 вересня 2015 року

Враховуючи звернення депутата Київської міської ради Б. Бобровського від 19.08.2015 № 08/279/156$21, на
підставі рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» (із змі$
нами та доповненнями), розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
23.03.2015 № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Ки$
ївським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконан$
ня передвиборних програм та доручень виборців у 2015 році» (далі — Програма):

1.�Передати�бюджетні�призначення�від��о-

ловно�о�розпорядни�а —�се�ретаріат��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�Подільсь�ій�районній�в�міс-

ті�Києві�державній�адміністрації�для��ом�наль-

но�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія�з�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�фонд��Подільсь�о�о�райо-

н��м.�Києва»�на�проведення��апітально�о�ремон-

т��спортивно�о�майданчи�а�за�адресою�прос-

пе�т�Г.�Гон�адзе,�36���с�мі�133 000,00��рн�(сто

тридцять�три�тисячі��ривень�00��опійо�),�пе-

редбачені�Про�рамою�вирішення�Київсь�им

місь�им��оловою�та�деп�татами�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви-

�онання�передвиборних�про�рам�та�дор�чень

виборців���2015�році.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�відповідно�до�п�н�т�

1�цьо�о�розпорядження�під�от�вати�зміни�до

бюджет��міста�Києва�в�частині�передачі�бю-

джетних�призначень.

3.�Контроль�за�цільовим�ви�ористанням�бю-

джетних�призначень,�визначених�відповідно�до

п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,�по�ласти�на

�оловно�о�розпорядни�а�бюджетних��оштів —

Подільсь���районн��в�місті�Києві�дежавн��ад-

міністрацію.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні-

�ова�О.�Ю.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�01.09.2015�№ 590

Виділення коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
«Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київради

соціально$економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців»

громадським приймальням депутатів Київради

Разом 7 701.60

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

№з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська організація "Небайдужі" 7 701.60 Придбання руберойду для
житлового кооперативу
"Взуттєвик%5" м.Києва

Клюс О.В.
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Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 591 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 23 березня 2015
року № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Київським
міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконання перед$
виборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської міської
ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�135 113,05

�рн�(сто�тридцять�п’ять�тисяч�сто�тринадцять

�ривень�05��опійо�),�передбачених�Про�рамою

вирішення�Київсь�им�місь�им��оловою�та�де-

п�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�о-

номічних�проблем,�ви�онання�передвиборних

про�рам�та�дор�чень�виборців���2015�році,�за

напрямами�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення

та�звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их

приймалень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні-

�ова�О.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�01.09.2015�№ 591

Виділення коштів спеціального фонду бюджету міста Києва 
«Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київради

соціально$економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців»

громадським приймальням депутатів Київради

Разом� 135 113.05

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 592 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 23 березня 2015
року № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Київським
міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконання перед$
виборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської міської
ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�18 300,00

�рн�(вісімнадцять�тисяч�триста��ривень�00��о-

пійо�),�передбачених�Про�рамою�вирішення

Київсь�им�місь�им��оловою�та�деп�татами�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�ономічних

проблем,�ви�онання�передвиборних�про�рам

та�дор�чень�виборців���2015�році,�за�напряма-

ми�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення

та�звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их

приймалень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні-

�ова�О.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 594 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 23 березня 2015
року № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Київським
міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконання перед$
виборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської міської
ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�277 136,65

�рн�(двісті�сімдесят�сім�тисяч�сто�тридцять

шість��ривень�65��опійо�),�передбачених�Про-

�рамою�вирішення�Київсь�им�місь�им��оловою

та�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціаль-

но-е�ономічних�проблем,�ви�онання�передви-

борних�про�рам�та�дор�чень�виборців���2015

році,�за�напрямами�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення

та�звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их

приймалень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні-

�ова�О.�Ю.

Київський міський голова Кличко

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська організація
"Київський форум"

22 790.00 Придбання дитячих меблів для дошкільного
навчального закладу № 687 Солом'янського 
р%ну

Головня Р. Г.

2 Громадська організація
"Клуб голів громад
України"

40 885.05 Придбання товарів медичного призначення
для комунального некомерційного
підприємства "Консультативно%діагностичний
центр" Подільського р%ну

Омельченко О. О.

3 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально%правової
допомоги"

1 826.00 Придбання художнього інвентарю для
Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Дарницького р%ну

Павлик В. А.

4 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально%правової
допомоги"

49 612.00 Поточний ремонт дитячого майданчика за
адресою: м.Київ, вул.Харківське шосе,160%А,
Дарницького р%ну

Павлик В. А.

5 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально%правової
допомоги"

20 000.00 Придбання дитячих меблів та ігрових наборів
для дошкільного навчального закладу № 367
Дарницького р%ну

Сулига Ю. А.

Додато��

до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�01.09.2015�№ 592

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва
«Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київради

соціально$економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців»

громадським приймальням депутатів Київради

Разом 18 300.00

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 593 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 23 березня 2015
року № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Київським
міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконання перед$
виборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської міської
ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�99 840��рн

(дев’яносто�дев’ять�тисяч�вісімсот�соро���ри-

вень�00��опійо�),�передбачених�Про�рамою�ви-

рішення�Київсь�им�місь�им��оловою�та�деп�та-

тами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-е�оно-

мічних�проблем,�ви�онання�передвиборних

про�рам�та�дор�чень�виборців���2015�році,�за

напрямами�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення

та�звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их

приймалень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��о-

лови —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Рез-

ні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська організація
"Молодіжна Ліга"

18 300.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Котвицький C. O.

Додато��

до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�01.09.2015�№ 593

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва
«Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київради

соціально$економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців»

громадським приймальням депутатів Київради

Разом��������99 840.00

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська
організація
"Небайдужі"

99 840.00 Придбання камер відеоспостереження для ОСББ
"Золоте Сузір'я", ОСББ "Придніпровське", ОСББ "Зеніт",
ОСББ "Осокорки%Київ", ОСББ "Актив", ОСББ №13 по вул.
Б.Гмирі, ОСББ "Діброва", ОСББ "Скарб", ОСББ
"Сердолік", ОСББ "Господарник", ОСББ "Ювілейне",
ОСББ "Співдружність", ОСББ "Тополя", ОСББ "Мій дім"
м.Києва

Клюс О.В.

Додато��

до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�01.09.2015�№ 594

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва
«Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київради

соціально$економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців»

громадським приймальням депутатів Київради

Разом� 277 136.65

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"МОЛОДІЖНИЙ РУХ "ЄДИНА КРАЇНА"

45 808.61 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Ільїн Г.В.

2 Всеукраїнська громадська організація
"Український Молодіжний Собор"

40 460.84 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Окопний О.Ю.

3 Громадська організація "Організація
"Вільна людина"

40 821.85 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Опадчий І.М.

4 Громадська організація "Інститут місцевого
розвитку і сприяння демократії'"

4 395.87 Надання матеріальної допомоги
Темченко Ю.А. на лікування

Тарасюк П.І.

5 Громадська організація "Інститут місцевого
розвитку і сприяння демократії'"

16 025.18 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

ТарасюкП.І.

6 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

9 190.44 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Турець В.В.

7 Громадська організація "Розвитку
інноваційних технологій та впровадження
енергозбереження"

49 969.66 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Яловий К.В.

8 Громадська організація "Розвитку
інноваційних технологій та впровадження
енергозбереження"

70 464.20 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Яловий К.В.
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№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська організація
"Школа Боротьби"

99 987.00 Проведення поточного ремонту
Дитячого навчального закладу №599 по
вул.Стуса,26%а Святошинського р%ну

Березовський А.П.

2 Громадська організація
"Комітет сприяння захисту
прав співвласників
багатоквартирних будинків у
м.Києві"

18 135.07 Придбання жалюзей для спеціалізованої
школи І%ІІІ ступенів №250 з поглибленим
вивченням математики Деснянського р%
ну

Братищенко Ю.О.

3 Громадська організація
"Київський форум"

17 276.00 Придбання дитячих меблів для
дошкільного навчального закладу №774
Дарницького р%ну

Головня Р.Г.

4 Громадська організація
"Київський форум"

19 050.00 Придбання дитячих меблів для
дошкільного навчального закладу №51
Солом'янського р%ну

Головня Р.Г.

5 Громадська організація
"БОГДАНА КОЛОДІЯ"

4 719.00 Придбання меблів для центральної
бібліотечної системи "Свічадо"
Святошинського р%ну

Колодій Б. В.

6 Громадська організація
"БОГДАНА КОЛОДІЯ"

9 721.10 Придбання металопластикових віконних
блоків для ліцею "Еко" №198
Святошинського р%ну

Колодій Б. В.

7 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна оселя"

2 881.00 Придбання ігрових наборів для
дошкільного навчального закладу №397
Солом'янського р%ну

Конобас М.П.

8 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна оселя"

6 840.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського р%ну"
(вул.Мартиросяна,18)

Конобас М.П.

9 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна оселя"

6 840.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського р%ну"
(бул.Чоколовський,27)

Конобас М.П.

10 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна оселя"

6 840.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського р%ну"
(вул.Антонова,41)

Конобас М.П.

11 Громадська організація
"Кияни за Майбутнє"

9 709.20 Придбання поштових скриньок для
житлово%будівельного
кооперативу"Квазар%2" Подільського 
р%ну"

Мондриївський В.М.

12 Громадська організація
"Кияни за Майбутнє"

74 150.00 Придбання вуличних лавок
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Подільського р%ну"

Мондриївський В.М.

13 Громадська організація
"Кияни за Майбутнє"

83 786.80 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Подільського р%ну"

Мондриївський В.М.

14 Всеукраїнська громадська
організація "Український
Молодіжний Собор"

5 520.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Подільського району м.Києва"
(вул. Лейпцизька, буд. 14)

Окопний О.Ю.

15 Всеукраїнська громадська
організація "Український
Молодіжний Собор"

7 280.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Подільського району м.Києва"
(прос. Г.Гонгадзе, буд. 20В, 32А)

Окопний О.Ю.

16 Громадська організація
"Організація "Вільна людина"

9 299.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Деснянського р%ну" (ЖЕД%303)

Опадчий І.М.

17 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально%правової
допомоги"

24 739.00 Придбання металопластикових
віконних блоків для гімназії №261
Дарницького р%ну

Павлик В.А.

18 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально%правової
допомоги"

25 510.00 Придбання металопластикових
віконних блоків для гімназії №267
Дарницького р%ну

Павлик В.А.

19 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально%правової
допомоги"

19 800.00 Придбання дитячих меблів, ігрових
наборів для дошкільного навчального
закладу №99 Дарницького р%ну

Сулига Ю.А.

20 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально%правової
допомоги"

31 840.32 Придбання покриття для підлоги для
комплексної дитячо%юнацької
спортивної школи "Тріумф"
(спортивного клубу "Схід")
Голосіївського р%ну

Сулига Ю.А.

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 596 від 1 вересня 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 23 березня 2015
року № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Київським
міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконання передви$
борних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�483 923,49

�рн�(чотириста�вісімдесят�три�тисячі�дев’ятсот

двадцять�три��ривні�49��опійо�),�передбачених

Про�рамою�вирішення�Київсь�им�місь�им��оло-

вою�та�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�со-

ціально-е�ономічних�проблем,�ви�онання�пе-

редвиборних�про�рам�та�дор�чень�виборців��

2015�році,�за�напрямами�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення�та

звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их�прийма-

лень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповід-

но�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова Кличко

Додато��

до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�01.09.2015�№ 596

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва
«Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київради

соціально$економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців»

громадським приймальням депутатів Київради

Разом����������������������������483 923.49

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 126/1237

Про встановлення тарифів на теплову енергію, постачання 
теплової енергії, послуги з централізованого  опалення 
і централізованого постачання гарячої води Товариству 

з обмеженою відповідальністю «Житло Комфорт Сервіс»
Розпорядження № 764 від 7 серпня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово$комунальні послуги», постанов Кабінету Мі$
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово$комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно$правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен$
ня економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«Житло�Комфорт�Сервіс»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Житло�Комфорт�Сервіс»,�що�до-

даються.

3.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

лізовано�о�опалення�і�централізовано�о�пос-

тачання��арячої�води,�що�надаються�Товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Житло�Ком-

форт�Сервіс»,�я��ви�онавцем�цих�посл��,�що

додаються.

4.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 126/1237

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

07.08.2015�р.�№�764

Тарифи на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю
«Житло Комфорт Сервіс»

Керівник апарату О. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 127/1238

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

07.08.2015�р.�№�764

Тарифи на постачання теплової енергії 
Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житло Комфорт Сервіс»

Керівник апарату В. Бондаренко

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 554,08 664,90

2. Інші споживачі (крім населення) 1322,93 1587,52

№ п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 22,98 27,58

2. Інші споживачі (крім населення) 22,98 27,58
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 121/1232

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 

з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води та вартість витрат з проведення періодичної 

повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку
теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»
Розпорядження № 767 від 2 вересня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово@комунальні послуги», постанов Кабінету Мі@
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово@комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно@правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен@
ня економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію�ТО-

ВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КЕРУЮЧА�КОМПАНІЯ�«СТАТУС»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КЕРУЮЧА�КОМПАНІЯ

«СТАТУС»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КЕРУЮЧА�КОМПАНІЯ�«СТА-

ТУС»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

лізовано�о�опалення�і�централізовано�о�пос-

тачання��арячої�води,�що�надаються�ТОВАРИ-

СТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КЕРУЮЧА�КОМПАНІЯ�«СТАТУС»,�я@�ви@онавцем

цих�посл��,�що�додаються.

5.�Встановити�вартість�витрат�з�проведення

періодичної�повір@и,�обсл��ов�вання�і�ремон-

т��@вартирних�засобів�облі@��теплової�енер�ії,

��том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та

монтаж�після�повір@и,�що�нарахов�ються�ТОВА-

РИСТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«КЕРУЮЧА�КОМПАНІЯ�«СТАТУС»,�я@�ви@о-

навцем�посл���з�централізовано�о�опалення,

що�додаються.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

7.�Контроль�за�ви@онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по@ласти�на�заст�пни@ів��олови�Київсь@ої

місь@ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз@ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 128/1239

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�

(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)

07.08.2015�р.�№�764

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю
«Житло Комфорт Сервіс», як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи,
грн з пдв

1. Централізоване опалення при наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

" населення 1 Гкал 681,47

2. Централізоване опалення при відсутності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

" населення 1 кв. м опалювальної площі за місяць
протягом періоду надання послуги з
централізованого опалення

12,41

3. Централізоване постачання гарячої води за
умови підключення рушникосушильників
до системи гарячого водопостачання:

" населення 1 куб. м 44,86

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 121/1232

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�

(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)

07.08.2015�р.�№�767

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 122/1233

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�

(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)

07.08.2015�р.�№�767

Тарифи
на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 123/1234

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�

(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)

07.08.2015�р.�№�767

Тарифи на постачання теплової енергії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ 

1. Населення 519,40 623,28

2. Інші споживачі (крім населення) 1248,60 1498,32

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ 

1. Населення 512,40 614,88

2. Інші споживачі (крім населення) 1241,60 1489,92

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ 

1. Населення 7,00 8,40

2. Інші споживачі (крім населення) 7,00 8,40

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 124/1235

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�

(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)

07.08.2015�р.�№�767

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, що надаються 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС», як виконавцем цих послуг

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

2�вересня�2015�р.�за�№ 125/1236

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�

(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)

07.08.2015�р.�№�767

Вартість витрат з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії, 
у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, 

що нараховуються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС», 

як виконавцем послуг з централізованого опалення

№ п/п Найменування послуги Одиниця
виміру

Тарифи, 
грн з ПДВ

1 Централізоване опалення при наявності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується
на опалення:

" населення 1 Гкал 637,49

" інші споживачі (крім населення) 1 Гкал 1508,99

3. Централізоване постачання гарячої води за відсутності
рушникосушильників:

" населення 1 куб. м 36,55

" інші споживачі (крім населення) 1 куб. м 82,79

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 26,42

Листопад 52,84
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Грудень 52,84

Січень 52,84

Лютий 52,84

Березень 52,84

Квітень 26,42

Приміт@а:

Вартість�витрат�з�проведення�періодичної�повір@и,�обсл��ов�вання�і�ремонт��@вартирних

засобів�облі@��теплової�енер�ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та�монтаж�після

повір@и,�нарахов�ються���с@ладі�посл��и�з�централізовано�о�опалення�щомісяця�протя�ом

опалювально�о�сезон��споживачам,�@вартири�я@их�обладнані�@вартирними�засобами�облі@�

теплової�енер�ії�залежно�від�@іль@ості�та@их�засобів�облі@��шляхом�додавання�плати�за�проведення

періодичної�повір@и,�обсл��ов�вання�і�ремонт��@вартирних�засобів�облі@��теплової�енер�ії�до

за�альної�вартості�посл���з�централізовано�о�опалення.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення масового культурно@спортивного заходу 
«Фестиваль Point Fest»

Розпорядження № 834 від 28 серпня 2015 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто@герой Київ», статті 32 Закону Укра@

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418
«Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів по@
літичного, культурно@просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», Правил благоуст@
рою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, врахо@
вуючи звернення громадської організації «Парк Наталка» (лист від 29 липня 2015 року № 1), та з метою попу@
ляризації кращих традицій українського народу, організації змістовного дозвілля киян і гостей міста:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсь@ої�ор�ані-

зації�«Пар@�Натал@а»�щодо�проведення�фести-

валю�«Point�Fest»���пар@��«Натал@а»,�за�адре-

сою:�в�л.�Оболонсь@а�набережна�15,�@орп�с�3,

��період�29,�30�серпня�2015�ро@�,�5,�6�верес-

ня�та�12,�13�вересня�2015�ро@��з�9��од.�00�хв.

до�22��од.�00�хв.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов@�,�проведення�та�фінанс�вання�фес-

тивалю�«Point�Fest»�(далі —�Фестиваль)�бере

на�себе��ромадсь@а�ор�анізація�«Пар@�Натал-

@а».

3.�Громадсь@ій�ор�анізації�«Пар@�Натал@а»:

3.1�Забезпечити�дотримання�Правил�бла�о-

�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь@ої�місь@ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро@�

№ 1051/1051,�під�час�під�отов@и�та�проведен-

ня�заходів,�забезпечити�відновлення�пор�ше-

но�о�бла�о�строю.

3.2.�Забезпечити�ви@онання�с�б’є@тами��ос-

Про проведення тематичного ярмарку «Сьомий Всеукраїнський
ярмарок органічних продуктів» на Контрактовій площі

Розпорядження № 836 від 1 вересня 2015 року
Відповідно до підпункту 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду@

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання роз@
міщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально@культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності у м. Києві», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішен@
ням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507
«Про проведення ярмарків у місті Києві», звернення Федерації органічного руху України від 02 липня 2015
року № 0207/01, з метою забезпечення мешканців міста Києва органічними продуктами:

1.�Провести�12�вересня�2015�ро@��з�09��од

до�20��од�тематичний�ярмаро@�«Сьомий�Все-

�@раїнсь@ий�ярмаро@�ор�анічних�прод�@тів»�на

Контра@товій�площі�(далі —�ярмаро@).

2.�Визначити�@ом�нальне�підприємство�«Жит-

ній�рино@»�спільно�з�Федерацією�ор�анічно�о

р�х��У@раїни�ор�анізаторами�ярмар@�.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Житній�ри-

но@»�спільно�з�Федерацією�ор�анічно�о�р�х�

У@раїни:

3.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є@тів

тор�івлі�під�час�проведення�ярмар@��та�по�о-

дити�її�з�Департаментом�промисловості�та�роз-

вит@��підприємництва�ви@онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь@ої�місь@ої�ради�(Київсь@ої�місь@ої�держав-

ної�адміністрації).

3.2.�Розробити�про�рам��@�льт�рних�захо-

дів�під�час�проведення�ярмар@��та�по�одити�її

з�Департаментом�@�льт�ри�ви@онавчо�о�ор�а-

н��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Київсь@ої�місь@ої�дер-

жавної�адміністрації).

3.3.�Забезпечити�ви@онання�с�б’є@тами��ос-

подарювання�рішення�Київсь@ої�місь@ої�ради

від�23��р�дня�2010�ро@��№ 413/5225�«Про�де-

я@і�питання�з��поряд@�вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал@о�ольними,�слабоал@о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(@рім

безал@о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»�під

час�проведення�ярмар@�.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр�@-

т�ри�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ра-

ди�(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації):

4.1.�Внести�відповідні�зміни�в�робот��паса-

жирсь@о�о�транспорт��за�ально�о�@орист�вання

під�час�проведення�ярмар@��з�09��од�до�20��од

12�вересня�2015�ро@��на�Контра@товій�площі.

4.2.�Спільно�з�Управлінням�ДАІ�Головно�о

�правління�МВС�У@раїни�в�місті�Києві�забез-

печити�недоп�щення�пар@�вання�транспорт-

них�засобів���місці�проведення�ярмар@�.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�ви@онав-

чо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Київсь@ої

місь@ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ади�швид@ої�(е@стреної)�ме-

дичної�допомо�и�під�час�проведення�ярмар@�.

6.�Департамент��с�спільних�@ом�ні@ацій�ви-

@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Ки-

ївсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�інформ�вання�меш@анців�столиці�про

проведення�ярмар@�.

7.�Просити�Головне��правління�МВС�У@раїни

в�місті�Києві�забезпечити:

7.1.�Охорон���ромадсь@о�о�поряд@��під�час

під�отов@и�та�проведення�ярмар@�.

7.2.�Пере@риття�дорожньо�о�р�х��на�Кон-

тра@товій�площі�12�вересня�2015�ро@��з�09��од

до�20��од�на�час�проведення�ярмар@�.

8.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У@ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожеж-

ної�машини�під�час�проведення�ярмар@�.

9.�Контроль�за�ви@онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по@ласти�на�заст�пни@а��олови�Київ-

сь@ої�місь@ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про створення Київської міської призовної комісії з проведення
чергового призову громадян України на строкову військову

службу до Збройних Сил України та інших військових 
формувань України у жовтні@листопаді 2015 року

Розпорядження № 799 від 14 серпня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від

17 лютого 2015 року № 88/2015 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян Укра@
їни на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році»:

1.�Для�@ерівництва�і�@онтролю�за�діяльністю

районних�призовних�@омісій�створити�Київсь@�

місь@��призовн��@омісію�з�проведення�чер�ово-

�о�призов���ромадян�У@раїни�на�стро@ов��війсь-

@ов��сл�жб��до�Збройних�Сил�У@раїни�та�інших�вій-

сь@ових�форм�вань�У@раїни���жовтні-листопаді

2015�ро@��та�затвердити�її�с@лад,�що�додається.

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій:

2.1.�Підвести�підс�м@и�весняно�о�2015�ро@�

призов���ромадян�на�стро@ов��війсь@ов��сл�ж-

б�.

2.2.�Ор�аніз�вати�робот��з�під�отов@и�та�про-

ведення�осінньо�о�призов��2015�ро@�.

2.3.�Утворити�районні�призовні�@омісії�та�за-

твердити�їх�с@лад.

2.4.�Направити�для�роботи���районні�війсь@о-

ві�@омісаріати�на�період�під�отов@и�і�весь�термін

проведення�призов��технічних�працівни@ів�і�др�-

@аро@.

2.5.�Забезпечити�районні�війсь@ові�@омісарі-

ати�автомобільним�транспортом.

2.6.�У@омпле@т�вати�районні�лі@арсь@і�@омісії

лі@арямч-спеціалістами�та�забезпечити�їх�меди-

@аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і�санітар-

но-�осподарсь@им�майном.

3.�Просити�Головне��правління�МВС�У@раїни�в

м.�Києві�надавати�допомо���війсь@овим�@оміса-

ріатам�міста�Києва���проведенні�призов���рома-

дян�на�стро@ов��війсь@ов��сл�жб��до�Збройних

Сил�У@раїни�та�інших�війсь@ових�форм�вань�У@ра-

їни,�з�розш�@��призовни@ів,�я@і��хиляються�від

призов�,�забезпечити�охорон���ромадсь@о�о�по-

ряд@��на�призовних�дільницях�районів�міста,�Ки-

ївсь@ом��місь@ом��збірном��п�н@ті�та�на�приле�-

лій�до�ньо�о�території.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви@онав-

чо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Київсь@ої�місь-

@ої�державної�адміністрації):

4.1.�Забезпечити�робот��місь@ої�лі@арсь@ої�@о-

місії�з�03�вересня�до�11��р�дня�2015�ро@��для

проведення�@онтрольно�о�медично�о�о�ляд��при-

зовни@ів,�призваних�на�стро@ов��війсь@ов��сл�ж-

б��до�Збройних�Сил�У@раїни�та�інших�війсь@ових

форм�вань�У@раїни,�з�проведенням�обов’яз@о-

во�о�перелі@��обстежень�(ВІЛ,��епатит�«В»,�«С»

та�сифіліс)�відповідно�до�Положення�про�війсь@о-

во-лі@арсь@��е@спертиз��в�Збройних�Силах�У@ра-

їни,�затверджено�о�на@азом�Міністра�оборони

У@раїни�від�14�серпня�2008�ро@��№ 402,�зареєс-

трованим���Міністерстві�юстиції�У@раїни�17�лис-

топада�2008�ро@��за�№ 1109/15800,��ромадян,

я@і�заявили�про�нез�од��з�рез�льтатом�медично-

�о�о�ляд��і�рішенням�районної�лі@арсь@ої�@омісії,

та�перевір@и�за@онності�рішень�стосовно�призов-

ни@ів,�визнаних�непридатними�та�тимчасово�не-

придатними�до�війсь@ової�сл�жби�за�рез�льта-

тами�призов��та�припис@и�зі�100%�охопленням.

4.2.�Забезпечити�місь@��лі@арсь@��@омісію�ме-

ди@аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і�сані-

тарно-�осподарсь@им�майном.

4.3.�Забезпечити�проведення�обстеження�при-

зовни@ів���лі@�вальних�за@ладах�позачер�ово,�без-

оплатно�та�в�повном��обсязі�під�особист��відпо-

відальність�@ерівни@ів�лі@�вальних�за@ладів.

5.�Просити�війсь@ово�о�@омісара�Київсь@о�о

місь@о�о�війсь@ово�о�@омісаріат��зверн�тись�до�ди-

ре@тора�державно�о�підприємства�Київсь@ої�фі-

лії�№ 1�«Концерн�війсь@тор�сервіс»�щодо�надан-

ня�допомо�и�місь@ом��війсь@овом��@омісаріат��в

ор�анізації�роботи�б�фет����приміщенні�їдальні

Київсь@о�о�місь@о�о�збірно�о�п�н@т�,�виділити�для

йо�о�роботи�обсл��ов�ючий�персонал�та�забез-

печити�необхідними�продовольчими�товарами,

предметами�матеріально-технічно�о�постачання

за�відповідними�заяв@ами.

6.�Департамент��с�спільних�@ом�ні@ацій�ви@о-

навчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Київсь@ої

місь@ої�державної�адміністрації)�забезпечити�ви-

світлення�в�засобах�масової�інформації�зміст�

цьо�о�розпорядження.

7.�Контроль�за�ви@онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по@ласти�на�заст�пни@а��олови�Київсь@ої

місь@ої�державної�адміністрації�Рад�ць@о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

подарювання�рішення�Київсь@ої�місь@ої�ради

від�23��р�дня�2010�ро@��№ 413/5225�«Про�де-

я@і�питання�з��поряд@�вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал@о�ольними,�слабоал@о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(@рім

безал@о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»�під

час�проведення�ярмар@�.

4.�Громадсь@ій�ор�анізації�«Пар@�Натал@а»

спільно�з�Оболонсь@ою�районною�в�місті�Ки-

єві�державною�адміністрацією�та�Департамен-

том�житлово-@ом�нальної�інфрастр�@т�ри�ви-

@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Ки-

ївсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�встановлення�необхідної�@іль@ості�т�-

алетних�мод�льних�@абін,��рн�та�@онтейнерів�для

збор��поб�тових�відходів,�їх�належне�обсл��о-

в�вання�та��тримання�(своєчасне�вивезення

сміття)�під�час�проведення�заходів.

5.�Департамент��місь@о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви@онав-

чо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Київсь@ої

місь@ої�державної�адміністрації),�Громадсь@ій

ор�анізації�«Пар@�Натал@а»�та�Оболонсь@ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�забез-

печити�@онтроль�за�ви@онанням�тор�овельни-

ми�підприємствами�та�ор�анізаціями,�@ом�-

нальними�сл�жбами�район��постійно�о�сані-

тарно�о�прибирання�об’є@тів�тор�івлі�та�обсл�-

�ов�вання�населення,�приле�лих�і�за@ріплених

територіях�під�час�проведення�Фестивалю.

6.�Департамент��промисловості�та�розвит-

@��підприємництва�ви@онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь@ої�місь@ої�ради�(Київсь@ої�місь@ої�держав-

ної�адміністрації)�по�одити�за�поданням��ромад-

сь@ої�ор�анізації�«Пар@�Натал@а»�схем��розмі-

щення�об’є@тів�тор�івлі�з�продаж��прод�@тів

харч�вання,�солодощів,�безал@о�ольних�напо-

їв,�с�венірної�прод�@ції�та�проведення�майстер

@ласів.

7.�Просити�Головне��правління�МВС�У@раїни

в�м.�Києві�забезпечити:

7.1.�Охорон���ромадсь@о�о�поряд@��на�Обо-

лонсь@ій�набережній,�15�під�час�проведення

заходів�29,�30�серпня�2015�ро@�,�5,�6�вересня

та�12,�13�вересня�2015�ро@�.

7.2.�Умови�вільно�о�заїзд��та�виїзд��до�тери-

торії�проведення�заход��автотранспорт�,�я@ий

перевозитиме�обладнання�та�х�дожні�@оле@-

тиви.

8.�Департамент��транспортної�інфрастр�@-

т�ри�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ра-

ди�(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)

за�заяв@ою��ромадсь@ої�ор�анізації�«Пар@�На-

тал@а»�сприяти���вирішенні�питань�щодо�за-

безпечення�пар@�вання�транспорт���остей�під

час�проведення�Фестивалю.

9.�Просити�П�блічне�а@ціонерне�товариство

АЕК�«Київенер�о»�забезпечити�під@лючення�до

мереж�еле@тропостачання�сценічно�о�та�ви-

став@ово�о�обладнання,�об’є@тів�тор�івлі���міс-

цях�проведення�Фестивалю�за�заяв@ою��ро-

мадсь@ої�ор�анізації�«Пар@�Натал@а».

10.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У@ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожеж-

но-рят�вальних�сил�(пожежно�о�автомобіля)

під�час�проведення�Фестивалю.

11.�Департамент��охорони�здоров’я�ви@о-

навчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Київ-

сь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�чер��вання�бри�ад�е@стреної�(швид@ої)

медичної�допомо�и�під�час�проведення�Фес-

тивалю.

12.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те@т�ри�ви@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ра-

ди�(Київсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)

спільно�з��ромадсь@ою�ор�анізацією�«Пар@�На-

тал@а»�забезпечити�розроб@�,�ви�отовлення

та�розміщення�соціальної�ре@ламної�прод�@ції

про�проведення�Фестивалю.

13.�Департамент��с�спільних�@ом�ні@ацій�ви-

@онавчо�о�ор�ан��Київсь@ої�місь@ої�ради�(Ки-

ївсь@ої�місь@ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�висвітлення�заходів�в�@ом�нальних�за-

собах�масової�інформації.

14.�Контроль�за�ви@онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по@ласти�на�заст�пни@ів��олови�Київ-

сь@ої�місь@ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз@ів.

Голова В. Кличко



ÐÅÊËÀÌÀ
8 âåðåñíÿ 2015 ð.

¹126(4722)

7

Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ 03.08.2015 ðîêó ïðîâåäåíî êîíêóðñ

íà ïðàâî îðåíäè äåðæàâíîãî ìàéíà, à ñàìå: Âàãè åëåêòðîíí³ “Ëàõòà-Ó” ìîäåëü ÑÂ-60000À — 1 øò.; Ïðåñ ãîðèçîíòàëüíèé
íàï³âàâòîìàòè÷íèé MN-300 —1 øò.; Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Êîíâåºð âèâàíòàæóâàëüíèé —1 øò.; Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Êîíâåºð ãîðèçîíòàëüíèé—
1øò.; Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Êîíâåºð çàâàíòàæóâàëüíèé ç áóíêåðîì —1 øò.; Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Øêàô óïðàâë³ííÿ ØÓÓÊ-1 ç åëåêòðè÷íèì
óñòàòêóâàííÿì — 1 øò.; Ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ-Äîäàòêîâèé çàâàíòàæóâàëüíèé áóíêåð — 1øò.; Àâòîìîá³ëü Mersedes Benz Atego 915
(âàíòàæíèé áîðòîâèé -Ñ) ç êðàíîì òà ìàí³ïóëÿòîðîì — 1 øò.; Âàíòàæíèé àâòîìîá³ëü ÌÀÇ 437040-80 — 2 øò.; Ôðîíòàëüíèé
íàâàíòàæóâà÷ KL 35.02 TAH — 1 øò.; Êîíòåéíåðè ñ³ò÷àò³ äëÿ çáîðó ÒÏÂ îá’ºìîì 1,1 ì/êóá — 100 øò.; Êðèøêà êîíòåéíåðíà äëÿ
çáîðóÒÏÂ (åëåìåíò êð³ïëåííÿ) —100 øò.; Êîíòåéíåðè ñ³ò÷àò³ äëÿ çáîðóÒÏÂ îá’ºìîì 1,1 ì/êóá —200 øò.; ªâðîêîíòåéíåð ìåòàëåâèé
äëÿ çáîðó ÒÏÂ îá’ºìîì 1,1 ì2 — 100 øò.; Êîíòåéíåð ñêëîïëàñòè÷íèé äëÿ çáîðó ÒÏÂ îá. 3,5 ì3 — 160 øò., ïðî ïðîâåäåííÿ ÿêîãî
îïóáë³êîâàíî â ãàçåò³ “Õðåùàòèê” â³ä 12.08.2015 ðîêó ¹116.

Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàíî Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
“Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ”.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ñàìóñÿ ²âàíà Þð³éîâè÷à (âóë.Âåðøèãîðè,5,êâ.131,ì.Êè¿â) çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé Áàíê “Ïðèâàòáàíê” äî Ñàìóñÿ ²âàíà Þð³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 07.10.2015 ðîêó î 9.30 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. ¹ 7.

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè áóäå ðîçãëÿíóòà ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Ïðè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó, â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Ë.Î.Àíòèïîâà

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü
Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ìèëîñëàâñüêî¿, Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî,

Îëåêñàíäðà Ñóâîðîâà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ “²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì. Êèºâà” (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ìèëîñ-
ëàâñüêî¿, Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, Îëåêñàíäðà Ñóâîðîâà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàí-
íÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ) â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ìèëîñëàâ-
ñüêî¿, Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, Îëåêñàíäðà Ñóâîðîâà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-
âà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013
¹ 518/10006 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³” ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè â³ä 12.02.2015 ¹ 64/929.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåã-
ëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ æèòëà, áóä³âíèöòâî óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³ä-
ïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñ-
òð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, òðàñóâàííÿ âóëèöü òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ âèçíà÷åííÿ îá-
ñÿã³â ðîçì³ùåííÿ æèòëà,áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè,îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³äïðèºìñòâ
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè, ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ
äëÿ ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó, à òàêîæ çàáåçïå÷åí³ñòü íîðìàòèâíèì ñî-
ö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñ-
öÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, îçåëåíåííÿ òà ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííî-
ãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ â ïåðøó ÷åðãó ì³ñöÿìè çáå-
ð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, à òàêîæ óñòàíîâàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â
ìåæàõ êâàðòàë³â êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ðàéîí³ âóëèöü Ìèëîñëàâñüêî¿, Öâº-
òàºâî¿ òà Åëåêòðîòåõí³÷íî¿, ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ íîâèõ áàãàòîð³âíåâèõ ïàð-
ê³íã³â ç îá’ºêòàìè òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà çàêëàäàìè îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ó ñêëàä³ ÿêèõ ïåðåäáà÷àòèìåòüñÿ ïëàâàëüíèé áàñåéí òà ñïîð-
òèâíî-³ãðîâå ÿäðî, òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ êàñêàäó îçåð âçäîâæ âóëèö³ Ì. Çàêðåâ-
ñüêîãî, âçäîâæ âóëèö³ Îíîðå äå Áàëüçàêà ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ áàãàòîð³âíå-
âèõ ïàðê³íã³â îð³ºíòîâíîþ ê³ëüê³ñòþ 3000 ì/ì³ñöü. Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè â ìåæàõ
òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ³íâåñòîðà ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â
íà 1890 êâàðòèð ç áàãàòîð³âíåâèìè ïàðê³íãàìè òà òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ç ïàð-
êóâàëüíèì ìàéäàí÷èêîì.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ïðîñï.Â. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 29.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ
www.kga.gov.ua òà www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äå-
òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå ç 08.09.2015 äî 08.10.2015.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâè-
ùà, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè
îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001,ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,32,à òàêîæ çàïèñóâàòè â æóðíàë ðåºñ-
òðàö³¿ ïðîïîçèö³é òà çàóâàæåíü ãðîìàäÿí äî ïðîåêòó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â ì³ñö³ ðîç-
ì³ùåííÿ åêñïîçèö³¿ (Äåñíÿíñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî, 29).

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïðî ï³äñóìêè ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó ¹ 114-ÏÐ ç â³äáîðó ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî
ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá ºêò³â, ùî íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³
ì. Êèºâà, ç ìåòîþ ¿õ ïðèâàòèçàö³¿

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) ïðîñï. Ë³ñîâèé, 23-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëü-
íà ïëîùà — 49,40 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³
(23,10 êâ.ì) òà ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (26,30 êâ.ì), ñòàð-
òîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 100,89 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 4983,88 ãðí,
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äíî á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìå-
òîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êî-
ðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðî-
áî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìà-
òè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïðàâäè, 3-À, ïëîùà 72,22 êâ. ì,
âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1269900,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè —
1058 ãðí (áåç ÏÄÂ), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ, ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà, 35,
òåë. 425-03-60.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Áàóåð Îêñàíó (19.05.1972 ð.í. 78628,
Í³ìå÷÷èíà, ì. Ðîòòâàéëü, Ôîãåëüçàíã øòðàññå, áóä. 10), ÿêà º â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
¹ 760/10006/15-ö (2-4678/15) çà ïîçîâîì Ãóêîâà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à,ïðî ðîç³ðâàííÿ
øëþáó, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 01.10.2015 ðîêó íà 09.00, ÿêå â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàêñèìà Êðèâîíîñà, áóä. 25, êàá. ¹19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ³ ñïðàâó áóäå
ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ ó Âàøó â³äñóòí³ñòü, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Êèöþê Â.Ñ.

Âòðà÷åíèé àòåñòàò ñåðåäíüî-çàãàëüíî¿ øêîëè ¹ 148, ¹ 557207 òà

äîäàòîê äî íüîãî ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 23197955 â³ä 21.06.2003 ð. íà ³ì’ÿ Øâèäåíêà

Òàðàñà Âàëåíòèíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì.Êèºâà îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ãîëîâíèõ

êàçíà÷å¿â; ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 69-Á, (òåëåôîí 289-42-06).

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï

Àäðåñà îá’ºêòà
Ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ —

ïåðåìîæåöü êîíêóðñó

1.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 41,1 êâ. ì — ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìèðó, 2/3, ë³ò. “À”

TOB “Åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãî-
âèé ñîþç”

2.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 59,0 êâ. ì — ì. Êè¿â,
âóë. Àðñåíàëüíà, 1, ë³ò. “À”

TOB “ÎÖ²ÍÊÀ-ÊÎÍÑÀËÒ”

3.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 322,3 êâ. ì — ì. Êè¿â,
âóë. Ìóðàøêà Ìèêîëè, 4/2, ë³ò. “À’”

TOB “Ì Êîíñàëòèíã”

4.

Áóäèíêè òà ñïîðóäè äèòÿ÷îãî ñàíàòîð³þ “Ñàëþò” Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá’ºä-
íàííÿ, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîãî-
ë³âñüêà, 26-28

TOB “ÒÐÈÁÜÞÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ”
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 43004

8 âåðåñíÿ 2015 ð.

¹126(4722)

8

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ðîêó äî ñêàðáíèö³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè íàä³éøëî 
17 ì³ëüÿðä³â 855 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó,
ò³ëüêè ó ñåðïí³ êèÿíàìè ñïëà÷åíî 2 ì³ëüÿðäè 143 ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÃÓ ÄÔÑ Êèºâà �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê êèÿí 
ó áþäæåò

ÇÎÊÐÅÌÀ íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ð³-
øåííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ó
Êèºâ³ 10-òè âóëèöü, 1-ãî ïðîñ-
ïåêòó, 1-ãî ïðîâóëêó òà ïëîù³.

Òàê, çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿â-
ðàäè, ïåðåéìåíîâàíî:

— âóë.Àêàäåì³êà Øë³õòåðà íà
âóë. Âèôëåºìñüêó (Äí³ïðîâñüêèé
ðàéîí);

— âóë.Àðòåìà íà âóë. Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â (Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí);

— âóë. Êðèëåíêà íà âóë. Îëåê-
ñ³ÿ Áåðåñòà (Ñâÿòîøèíñüêèé
ðàéîí);

— âóë. Êðóïñüêî¿ íà âóë. Ïàâ-
ëà ×óáèíñüêîãî (Äàðíèöüêèé
ðàéîí);

— âóë. Ëåí³íñüêó íà âóë. Ïåò-
ðà Äîðîøåíêà (Ñâÿòîøèíñüêèé
ðàéîí);

— âóë. Ãîðüêîãî íà âóë. Àíà-
òîë³ÿ Ëóïèíîñà (Ñîëîì’ÿíñüêèé
ðàéîí);

— âóë. Ãîðüêîãî íà âóë. Êèðè-
ëà Îñüìàêà (Äàðíèöüêèé ðàéîí);

— âóë. ×àïàºâà íà âóë. Â’ÿ÷å-
ñëàâà Ëèïèíñüêîãî (Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé ðàéîí);

— âóë. Ùîðñà íà âóë. ªâãåíà
Êîíîâàëüöÿ (Ïå÷åðñüêèé ðàéîí);

— âóë. Þð³ÿ Êîöþáèíñüêîãî
íà âóë. Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà
(Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí);

— ïëîùó Äçåðæèíñüêîãî íà
Ëèá³äñüêó ïëîùó (Ãîëîñ³¿âñüêèé
ðàéîí);

— ïðîâóëîê ×åñëàâà Áºë³í-
ñüêîãî íà ïðîâóëîê Àëëè Ãîðñüêî¿
(Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí);

— ïðîñïåêò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ
íà Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñïåêò (Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé ðàéîí) �

Ó ì³ñò³ òðèâàº ïðîöåñ
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü

ÂÐÀÕÎÂÓÞ×È ñåçîííå çá³ëüøåííÿ ïàñàæèðîïîòî-
êó òà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî òðàíñïîðòíîãî
çâ’ÿçêó, ç âåðåñíÿ öüîãî ðîêó áóäå çá³ëüøåíî ê³ëü-
ê³ñòü ðóõîìîãî ñêëàäó íà ìàðøðóòàõ ãðîìàäñüêîãî
íàçåìíîãî òðàíñïîðòó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ÊÏ «Êè-
¿âïàñòðàíñ».

Òàê, ê³ëüê³ñòü âèïóñêó ðóõîìèõ îäèíèöü çá³ëü-
øèòüñÿ íà òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóòàõ: ¹ 5, 18, 27, 40,
24, 30, 31, 50, 50ê — íà îäíó ðóõîìó îäèíèöþ, ¹ 38 —
íà äâ³ ðóõîì³ îäèíèö³;

íà òðàìâàéíèõ ìàðøðóòàõ: ¹ 15, 16, 3, 8, 29, 35 —
íà îäíó ðóõîìó îäèíèöþ, ¹ 23 — íà äâ³ ðóõîì³ îäè-
íèö³, ¹ 1 — íà òðè ðóõîì³ îäèíèö³ �

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé öåíòð
ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè çi
ÑÍ²Äîì ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðî-
âåäåííÿ ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì öåíòðîì ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëî-
ä³ ç 15 ïî 25 âåðåñíÿ 2015 ðî-
êó çàãàëüíîì³ñüêî¿ àêö³¿ ç ³í-
ôîðìóâàííÿ òà òåñòóâàííÿ íà
Â²Ë «Ïðîòåñòóéñÿ íà Â²Ë — çáå-
ðåæè çäîðîâ’ÿ!».

Êîìàíäà ïðîôåñ³îíàëüíèõ
ïñèõîëîã³â, ìåäñåñòåð, ñîö³àëü-
íèõ ïðàö³âíèê³â òà âîëîíòåð³â
ïðàöþâàòèìå ó çðó÷íèõ äëÿ êè-
ÿí ì³ñöÿõ — á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî,
òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â.

Ôàõ³âö³ ïðîïîíóþòü ñêîðèñ-
òàòèñÿ ìîæëèâ³ñòþ áåç çàéâîãî
êëîïîòó, áåçêîøòîâíî, àíîí³ì-
íî òà êîíô³äåíö³éíî ó ñïåö³àëü-
íî îáëàäíàíîìó ìåäè÷íîìó àâ-
òîòðàíñïîðò³ îòðèìàòè ³íäèâ³-
äóàëüíó êîíñóëüòàö³þ, îáñòåæè-
òèñÿ íà Â²Ë-³íôåêö³þ øâèäêè-
ìè òåñòàìè òà ä³çíàòèñÿ ðåçóëü-
òàò çà 15 õâèëèí.

Óñ³õ îõî÷èõ çàïðîøóþòü äî
ìîá³ëüíèõ êàá³íåò³â «Äîâ³ðà» ó

áóäí³ äíi ç 15 ïî 25 âåðåñíÿ 2015
ðîêó ç 14.00 äî 18.00 çà òàêèìè àä-
ðåñàìè:

15 âåðåñíÿ (â³âòîðîê) Ñîëî-
ì’ÿíñüêèé ðàéîí: Ñåâàñòîïîëü-
ñüêà ïëîùà

16 âåðåñíÿ (ñåðåäà) Äåñíÿí-
ñüêèé ðàéîí: ïðîñïåêò Ë³ñî-
âèé, 19

17 âåðåñíÿ (÷åòâåð) Ïîä³ëü-
ñüêèé ðàéîí: ïëîùà Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà

18 âåðåñíÿ (ï’ÿòíèöÿ) Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé ðàéîí: ñò. ìåòðî «Òå-
ðåìêè»

21 âåðåñíÿ (ïîíåä³ëîê) Äàð-
íèöüêèé ðàéîí: âóë, ßëòèí-
ñüêà, 11

22 âåðåñíÿ (â³âòîðîê) Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ðàéîí: ñò. ìåòðî
«Ëóê’ÿí³âñüêà»

23 âåðåñíÿ (ñåðåäà) Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ðàéîí: âóë. Ï³äë³ñíà, 1

24 âåðåñíÿ (÷åòâåð) Øåâ÷åí-
ê³âñüêèé ðàéîí: ñò. ìåòðî «Áå-
ðåñòåéñüêà»

25 âåðåñíÿ (ï’ÿòíèöÿ) Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ðàéîí: ñò. ìåòðî
«Øóëÿâñüêà» �

Ïðîòåñòóéñÿ íà Â²Ë —çáåðåæè çäîðîâ’ÿ!

ÑÒÎËÈ×Í² áóäèíêè ïðîäîâæóþòü
îòðèìóâàòè ïàñïîðòè ãîòîâíîñò³ äî
ðîáîòè âçèìêó.ßê ïîâ³äîìèëè ó Äå-
ïàðòàìåíò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè,íàéêðàùå â öüîìó
íàïðÿì³ ïðàöþþòü Ñîëîì’ÿíñüêèé,
Ñâÿòîøèíñüêèé,Ïîä³ëüñüêèé òà Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé ðàéîíè.

Òðèâàþòü ðîáîòè ç ïîâòîðíî-
ãî î÷èùåííÿ áàëàíñîâèõ çëèâî-
ïðèéìà÷³â òà îãëÿäîâèõ êîëîäÿ-
ç³â — ïåðøî÷åðãîâî íà ñïóñêàõ òà
ï³äéîìàõ, ó çàíèæåíèõ ì³ñöÿõ ³ â
ì³ñöÿõ â³ðîã³äíèõ ï³äòîïëåíü. Ïðî-
âîäèòüñÿ ðåìîíò ñïåö³àëüíîãî îá-

ëàäíàííÿ, çàêóï³âëÿ çèìîâî¿ ãó-
ìè òà ñïåö³àëüíèõ ìàñòèë òîùî.

Íàãàäàºìî, ùî ÿê³ñòü âèêî-
íàííÿ öèõ ðîá³ò êîíòðîëþº Æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíà ³íñïåêö³ÿ ì³ñ-
òà Êèºâà.

«Ìîí³òîðèíã òà êîíòðîëü ïðî-
öåñó ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî çèìè ïðî-
âîäèòüñÿ çà óñ³ìà ñåêòîðàìè —
æèòëîâ³ áóäèíêè, çàêëàäè îñâ³òè,
ìåäèöèíè, êóëüòóðè, äåðæàâí³ òà
³íø³ óñòàíîâè, äîðîæíüî-òðàíñ-
ïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà, ñòàí òåï-
ëîìåðåæ òà åëåêòðîìåðåæ, ïðîâå-
äåííÿ çàõîä³â ç åíåðãîçáåðåæåí-

íÿ, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â òåï-
ëà òîùî»,— íàãîëîñèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ �

Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ äî çèìè

«Òèæäåíü çíàíü ç îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³»

²Ç 7 äî 13 âåðåñíÿ Äåïàðòàìåíò
îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ÊÌÄÀ ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ïðîâåäå «Òèæäåíü çíàíü ç
îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³».

ßê ïîâ³äîìèëè ó Äåïàðòà-
ìåíò³, â ïðîãðàì³ çàõîä³â — â³ä-
êðèò³ óðîêè, â³êòîðèíè, òåàòðà-
ë³çîâàí³ âèñòàâè ç ïðàâèë ïî-
æåæíî¿ áåçïåêè, áåñ³äè ç ä³òü-
ìè íà òåìó áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè
íà âîä³, â ë³ñ³, ìåòðî, ãðîìàä-

ñüêîìó òðàíñïîðò³, ï³ä ÷àñ ãðî-
çè, ñèëüíîãî â³òðó, à òàêîæ ï³ä
÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà äà÷³ òîùî.

Çàõîäè ìàþòü íà ìåò³ âèõî-
âàòè ó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³í-
íÿ ñâ³äîìå ñòàâëåííÿ äî çäî-
ðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ëþäåé, íàâ÷èòè ä³-
ÿòè â óìîâàõ çàãðîçè òà âèíèê-
íåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
îçíàéîìèòè ç ïèòàííÿìè áåç-
ïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³, çàóâàæè-
ëè ó ïðîô³ëüíîìó äåïàðòàìåí-
ò³ ÊÌÄÀ �

«×îðíèé» ñïèñîê ðîñ³éñüêèõ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè
ÍÀ ÂÈÊÎÍÀÍÍßâèìîãÇàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåíèÿ
çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî çàõèñòó ³íôîðìà-
ö³éíîãî òåëåðàä³îïðîñòîðó Óêðà¿íè» 7 ñåðïíÿ 2015 ðî-
êó Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè íàäàëà Ì³í³ñòåðñòâó êóëü-
òóðè ñïèñîê ä³ÿ÷³â êóëüòóðè,ä³¿ ÿêèõ ñòâîðþþòü çàãðî-
çó íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè, ç 14-òè ociá, à ñàìå:

1. Êó÷åðåíêî Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷
2. Õîëìîãîðîâ ªãop Ñòàí³ñëàâîâè÷
3. Õàç³í Ìèõàéëî Ëåîí³äîâè÷
4. Ãàçìàíîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷

5. Êîáçîí Éîñèô Äàâèäîâè÷
6. Ïåðô³ëîâà Âàëåð³ÿ Þð³¿âíà
7. Ïðèãîæèí Éîñèô ²ãîðîâè÷
8. Áåçðóêîâ Ñåðã³é Â³òàë³éîâè÷
9. Áîÿðñüêèé Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷
10. Ðàñòîðãóºâ Ìèêîëà Â’ÿ÷åñëàâîâè÷
11. Îõëîáèñò³í ²âàí ²âàíîâè÷
12. Ïîðå÷åíêîâ Ìèõàéëî ªâãåíîâè÷
13. Ëåïñ Ãðèãîð³é Â³êòîðîâè÷
14. Äåïàðäüº Æåðàð �

12 ÂÅÐÅÑÍß ç 9.00 äî 20.00 íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ êè-
ÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü â³äâ³äàòè òåìàòè÷íèé ÿð-
ìàðîê «Ñüîìèé Âñåóêðà¿íñüêèé ÿðìàðîê îðãàí³÷íèõ
ïðîäóêò³â».Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî .

Ìåòîþ çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â Êèºâà

îðãàí³÷íèìè ïðîäóêòàìè. Îðãàí³çàòîðîì àêö³¿ âè-
çíà÷åíî ÊÏ «Æèòí³é ðèíîê» ñï³ëüíî ç Ôåäåðàö³ºþ
îðãàí³÷íîãî ðóõó Óêðà¿íè. Âîíè ìàþòü ðîçðîáèòè ñõå-
ìó ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ÿðìàðêó òà ïîäáàþòü ïðî êóëüòóðíó ïðîãðàìó. Ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè âíåñå â³äïîâ³äí³ çì³íè â ðîáîòó ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó ó ñóáîòó ç 9.00 äî 20.00 ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåêðèòòÿì äîðîæíüîãî ðóõó íà Êîíòðàê-
òîâ³é ïëîù³ �

Êèÿí çàïðîøóþòü íà ÿðìàðîê 
îðãàí³÷íèõ ïðîäóêò³â

Ó âåðåñí³ «Êè¿âïàñòðàíñ» çá³ëüøèòü ê³ëüê³ñòü ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó íà ìàðøðóòàõ
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