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Êè¿â çìîæå
� Ó Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ ïðîéøëà ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà 

áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ

Â Ï’ßÒÍÈÖÞ â Êîëîíí³é çàë³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ï³ä îäíèì äàõîì ç³áðàëèñÿ ïîñà-
äîâö³ ç Îäåñè, Â³ííèö³, Æèòîìèðà
òà ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Âñ³ âî-
íè ïðè¿õàëè äî ñòîëèö³, àáè ïåðåé-
íÿòè ö³ííèé äîñâ³ä êèÿí ó áîðîòü-
á³ ç êîðóïö³îíåðàìè. Çîêðåìà ìåð
ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî ðîçïîâ³â ïðè-
ñóòí³ì ïðî âàæëèâ³ çì³íè, ÿê³ çðî-
áèëà ñòîëè÷íà âëàäà äëÿ âèð³øåí-
íÿ ö³º¿ ïðîáëåìè. «Ìè âñ³ ðîçóì³-
ºìî,ñï³éìàòè êîðóïö³îíåðà—öå ùå
íå ãàðàíò³ÿ, ùî íà éîãî ì³ñöå íå
ïðîë³çå ³íøèé. Òîìó âàæëèâî ñòâî-
ðèòè òàêó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ, â
ÿê³é íåìàº ì³ñöÿ êîðóïö³¿. Ìè ïðî-
âåëè âíóòð³øí³é àóäèò â ÊÌÄÀ, äå

âèÿâèëè ì³ëüÿðäè ãðèâåíü âòðàò,
çâ³ëüíèëè ìàéæå 400 ÷èíîâíèê³â.
Âæå â³äêðèòî 65 êðèì³íàëüíèõ ïðî-
âàäæåíü, ê³ëüêà ñïðàâ ïåðåäàëè äî
ñóäó. Àëå ¿õ ìàº áóòè çíà÷íî á³ëü-
øå. Çà êîæíîþ ñïðàâîþ ñòî¿òü êîí-
êðåòíà îñîáà, ÿêà çàç³õíóëà íà ãðî-
ø³ êèÿí. ² çà öå òðåáà â³äïîâ³äàòè
ïî çàêîíó. Ñüîãîäí³ ó êîðóïö³îíå-
ð³â çåìëÿ ïîâèííà ãîð³òè ï³ä íî-
ãàìè. Ò³ëüêè òîä³ ìè çìîæåìî âè-
ãðàòè öþ â³éíó»,— íàãîëîñèâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè òàêîæ ç
ïîçèòèâîì îö³íèëè ðîáîòó ì³ñüêî¿
âëàäè, îäíàê çàçíà÷èëè, ùî, àáè
ïîâí³ñòþ äîñÿãòè óñï³õó ³ ïðîçîðî-
ñò³, ïîòð³áíî ùå âèð³øèòè áàãàòî

ïèòàíü. «Êîðóïö³ÿ â Óêðà¿í³ ïðî-
íèêëà â äåðæàâíèé ñåêòîð òà æèò-
òÿ ïðèâàòíèõ îñ³á,— ñêàçàâ ðåã³î-
íàëüíèé äèðåêòîð ì³ñ³¿ USAID Äæåä
Áàðòîí.— Óðÿä Óêðà¿íè âæå çä³é-
ñíèâ ðÿä âàæëèâèõ êðîê³â, ùîá
ïîäîëàòè êîðóïö³þ: ñòâîðåíî àí-
òèêîðóïö³éíå áþðî. Ð³ê òîìó Â³-
òàë³é Êëè÷êî çâåðíóâñÿ äî íàñ çà
äîïîìîãîþ, ³ ìè âèä³ëèëè 1,3 ì³ëü-
ÿðäè äîëàð³â Êèºâó íà ìåíåäæìåíò,
³íâåñòèö³¿ ³ âæå ìàºìî ãàðí³ ðå-
çóëüòàòè». Â ñâîþ ÷åðãó ïîñîë Í³-
ìå÷÷èíè â Óêðà¿í³ Ä-ð Êð³ñòîô
Âàéëü çàçíà÷èâ, ùî ï³ñëÿ Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³ óêðà¿íö³ íå áà÷àòü æîä-
íèõ ïîçèòèâíèõ çì³í ó ïîäîëàí-
í³ êîðóïö³¿. «Íàñàìïåðåä ìàþòü
áóòè ïðîâåäåí³ àäåêâàòí³ ðåôîð-
ìè. Òàêèì ïðèêëàäîì ìîæå áóòè
ñòâîðåííÿ åëåêòðîííîãî óðÿäó»,—
ââàæàº í³ìåöüêèé äèïëîìàò.

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³, íå âèõîäÿ÷è
ç äîìó, ìîæíà ïåðåâ³ðèòè, ÿê âè-
òðà÷àþòüñÿ áþäæåòí³ êîøòè. À òà-
êîæ ïîáà÷èòè âñ³ äàí³ ïî ïëàòå-
æàõ äàíîãî ï³äïðèºìñòâà, êâèòàí-
ö³¿. Êè¿â — ºäèíèé ó ñâ³ò³ çì³ã ïîâ-
í³ñòþ ðîçêðèòè ãëèáèíó âèêîðèñ-
òàííÿ äîõîä³â òà âèäàòê³â. Öå íîó-
õàó íàëåæèòü äî òàê çâàíîãî ïðî-
åêòó Smart City. «Íàì âäàëîñÿ ðå-

àë³çóâàòè òàê³ âàæëèâ³ ïðîåêòè,
ÿê åëåêòðîíí³ çàêóï³âë³ é ïîñëó-
ãè. Òîáòî íà ïîðòàë³ ìîæíà ïîáà-
÷èòè ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â òîðã³â ³
ö³íó. Òàêîæ óæå ïðàöþº ñèñòåìà
îáë³êó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ãîñ-
ïîäàðñòâ.Ó æîâòí³ ùå áóäóòü åëåê-
òðîíí³ ïåòèö³¿ äî ÊÌÐ. ßêùî òàêà
ïåòèö³ÿ â îíëàéí-ðåæèì³ íàáåðå
á³ëüøå 10 000 ãîëîñ³â, ¿¿ çìîæóòü
ðîçãëÿíóòè. Ùå îäíèì êðîêîì ñòà-
íå «áþäæåò ó÷àñò³», ùî äîçâîëÿ-
òèìå ãðîìàäÿíàì ïðîïîíóâàòè,
íà ùî ñàìå âèòðà÷àòè êîøòè. Òà-
ê³ çàõîäè, áåçïåðå÷íî, º êëþ÷îâè-
ìè ³íñòðóìåíòàìè ó ì³ñò³ äëÿ áî-
ðîòüáè ç êîðóïö³ºþ»,— çàçíà÷èâ
ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Þð³é Íàçàðîâ.

Îêð³ì öüîãî, ï³ä ÷àñ ðîáîòè
êîíôåðåíö³¿ áóëî ïðåçåíòîâàíî
îô³ö³éíèé âåá-ïîðòàë Àíòèêîðóï-
ö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³. Åêñïåðòè áóëè âðà-
æåí³ ïðåäñòàâëåíèìè ³ííîâàö³é-
íèìè ï³äõîäàìè ó áîðîòüá³ ç õà-
áàðíèöòâîì òà ñëóæáîâèì çëî-
âæèâàííÿì, îäíàê ïîðàäèëè ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ áóòè á³ëüø ñóâîðèì ó
ïèòàííÿõ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ ³
çàâæäè ðåàãóâàòè íà âñ³ çàÿâè â³ä
ãðîìàäñüêîñò³ �

Ì³æíàðîäí³ òà óêðà¿íñüê³ åêñïåðòè ó õîä³ êîíôå-
ðåíö³¿ âèñëîâèëè ñâî¿ äóìêè ç ïðîáëåìè õàáàð-
íèöòâà òà ïîäîëàííÿ íåçàêîííèõ ò³íüîâèõ ñõåì.
Îêð³ì öüîãî, ïðèñóòí³ì ó÷àñíèêàì çàõîäó ïðåä-
ñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè ðîçïîâ³ëè, ùî â ì³ñò³
ðîáèòüñÿ â öüîìó íàïðÿìêó, à òàêîæ ïðåçåíòóâàëè
³ííîâàö³éíèé ïðîåêò «Ðîçóìíå ì³ñòî».

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿, ïðèñâÿ÷åí³é áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ, ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè ðîçïîâ³ëè, ùî â Êèºâ³ ðîáèòüñÿ â öüîìó íàïðÿìêó, à òàêîæ ïðåçåíòóâàëè
³ííîâàö³éíèé ïðîåêò «Ðîçóìíå ì³ñòî»

Ñòàð³ òðàìâà¿
ïîâåðíóòü íà ìàðøðóòè

34 òðàìâàéíèõ âàãîíè ç âè÷åðïàíèì

ðåñóðñîì áóäóòü êàï³òàëüíî â³äðå-

ìîíòîâàí³ çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæå-

òó. ²í³ö³àòèâó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» ùî-

äî çóïèíåííÿ ïðîöåäóðè ¿õ ñïèñàí-

íÿ íåùîäàâíî ï³äòðèìàëè íà çàñ³-

äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç

ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

Òàêèì ÷èíîì, âèâåäåí³ ç åêñïëó-

àòàö³¿ ó 2013-2014 ð.ð. 34 òðàìâàé-

í³ âàãîíè ïîâåðíóòüñÿ íà ìàðøðóòè

ì³ñòà òà áóäóòü ïåðåâîçèòè ïàñàæè-

ð³â ùå 10 ðîê³â, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, º

äóæå àêòóàëüíèì äëÿ ÊÏ «Êè¿âïàñ-

òðàíñ» òà ì³ñòà Êèºâà â ö³ëîìó.

ßê çàóâàæèëè óÄåïàðòàìåíò³ òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,ïèòàííÿ îíîâ-

ëåííÿ âàãîí³â øëÿõîì êàïðåìîíòó

äëÿ ñòîëèö³ º äóæå àêòóàëüíèì,àäæå

íîâ³ òðàìâà¿ íàäçâè÷àéíî äîðîãî-

âàðò³ñí³ — â ñåðåäíüîìó ñó÷àñíèé

òðàìâàé êîøòóº á³ëüøå 10 ìëí ãðí,

òîä³ ÿê âàðò³ñòü êàïðåìîíòó îäíîãî

âàãîíó íà çàâîä³ «ÊÇÅÒ» —1 ìëí 284

òèñ. ãðí, ùî íå ïåðåâèùóº 10 % âàð-

òîñò³ íîâîãî òðàìâàþ.

Íà Îáîëîí³ 
â³äíîâèâ ðîáîòó 
ïóíêò íåâ³äêëàäíî¿
ìåääîïîìîãè äëÿ ä³òåé

Â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ çíîâó çàïðà-

öþâàâ 2-é ïóíêò íåâ³äêëàäíî¿ ìå-

äè÷íî¿ äîïîìîãè äëÿ äèòÿ÷îãî íà-

ñåëåííÿ. Çà òåëåôîíîì 419-38-80

ôàõ³âö³ ïðèéìàþòü âèêëèêè òà íà-

äàþòü êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó ùî-

äî çäîðîâ’ÿ ìàëåíüêèõ ìåøêàíö³â

ðàéîíó òà ãîñòåé Êèºâà ó ðàç³ íåîá-

õ³äíîñò³. Ïðàöþº ïóíêò çà àäðåñîþ:

âóëèöÿ Ëàéîøà Ãàâðî, 26.

ßê ïîâ³äîìëÿº Îáîëîíñüêà ÐÄÀ,

ð³øåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ïóíêòó

ïðèéíÿòî äëÿ åôåêòèâí³øîãî âèêî-

ðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ÊÍÏ «Öåíòð ïåð-

âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìî-

ãè ¹ 2» òà âðàõîâóþ÷è ðîçãàëóæå-

íó æèòëîâó ³íôðàñòðóêòóðó ðàéîíó,

çîêðåìà Ì³íñüêîãî ìàñèâó.

Îçåðî Æàíäàðêà
î÷èñòèëè â³ä ñì³òòÿ

Íà ÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ ìåøêàíö³â Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó,ÊÏ «Ïëåñî» ðîç÷èñ-

òèëî îçåðî Æàíäàðêà.Ðîáîòè ïðîâî-

äèëè çà äîïîìîãîþ áàãàòîôóíêö³î-

íàëüíî¿ ìàøèíè-àìô³á³¿ «Òðóêñîð».

Áóëî âèêîðèñòàíî äâà ð³çíèõ ðåæè-

ìè ìàøèíè: äëÿ âèäàëåííÿ âåëèêî-

ãàáàðèòíèõ ïðåäìåò³â (àâòîìîá³ëüí³

øèíè, êîð÷³) òà äð³áíèõ âîäîðîñòåé,

äð³áíîãî ñì³òòÿ (ïëÿøêè,áàíêè,ïàêå-

òè). Ñì³òòÿ âèâàíòàæåíå íà áåðåã òà

áóäå âèâåçåíî ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â.

Êð³ì òîãî,ï³äïðèºìñòâî îïóáë³êó-

âàëî íà ñâîºìó îô³ö³éíîìó ñàéò³ ãðà-

ô³ê ïðîâåäåííÿ ñóáîòíèê³â ï³ä ÷àñ

îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ,

îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíî-

ãî ñòàíó ì³ñòà ó 2015 ðîö³ íà ïëÿæàõ,

çîíàõ â³äïî÷èíêó òà âîäíèõ îá’ºêòàõ

Êèºâà: http://pleso. com. ua/450-2/.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Задорожньо
о�Сер
ія�Івановича —�началь-

ни�а��ом�нально
о�підприємства�«Автодорсер-

віс» —� звільнити� з� займаної� посади� 10

вересня 2015�ро�����поряд���переведння�для

подальшої�роботи�в��ом�нальній��орпорації

«Київавтодор»�(п.5�ст.36�КЗпП�У�раїни).

2.�Ви�онання�обов’яз�ів�начальни�а��ом�-

нально
о�підприємства�«Автодорсервіс»�по-

�ласти� на� заст�пни�а� начальни�а� цьо
о

підприємства�Дорошен�а�Василя�Івановича,

тимчасово,�до�вирішення�питання�щодо�призна-

чення�начальни�а��ом�нально
о�підприємства

«Автодорсервіс»�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

Голова В. Кличко

Про звільнення Задорожнього С. І.
Розпорядження № 613 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про пра$
цю України:

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 615 від 10 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 місь$
ким головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконання передвибор$
них програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�184 679,98


ри�(сто�вісімдесят�чотири�тисячі�шістсот�сім-

десят�дев’ять�
ривень�98��опійо�),�передбаче-

них�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,�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�о-

ва�О.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

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

від�10.09.2015�№�615

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

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Київська міська організація
роботодавців ринків, торгівлі та
сфери послуг

7 405,70 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Білозір А. І.

2 Громадська організація
"Київський форум"

3 495,00 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Головня Р. Г.

3 Громадська організація
"Будуймо разом Україну"

15 925,07 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Гончаров В. В.

4 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

500,00 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Діденко Я. О.

5 Громадська організація "СОКІЛ
СВОБОДИ"

25 536,07 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Колісніченко О. М.

6 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна оселя"

1 001,60 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Конобас М. П.

7 Громадська організація "СОКІЛ
СВОБОДИ"

10 213,63 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Кузик П. М.

8 Громадська організація "СОКІЛ
СВОБОДИ"

27 236,79 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Кузик П. М.

9 Громадська організація "Школа
Боротьби"

19 805,00 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Лимар Ю. В.

10 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

16 948,48 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Михайленко В. О.

11 Громадська організація
"Ресурсний центр ініціатив
громади"

18 728,05 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Місюренко Є. В.

12 Громадська організація "Кияни
за Майбутнє"

10 279,73 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Мондриївський В. М.

13 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

2 500,00 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Турець В. В.

14 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

5 300,00 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Турець В. В.

15 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

8 597,61 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Турець В. В.

16 Всеукраїнська молодіжна
організація "Молодь проти
корупції"

6 400,00 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Федоренко І. П.

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Київська міська організація
роботодавців ринків, торгівлі та
сфери послуг

12 669,00 Придбання поштових скриньок для
житловоGбудівельного
кооперативу"Весна" м. Києва

Білозір А. І.

2 Київська міська організація
роботодавців ринків, торгівлі та
сфери послуг

18 598,00 Придбання поштових скриньок для
житловоGбудівельного
кооперативу"Кондитер" м. Києва

Білозір А. І.

3 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ОКРУГ 24"

13 214,16 Придбання будівельних матеріалів
для дошкільного навчального
закладу № 591 Дніпровського рGну

Велімовський А. Р.

4 Громадська організація
"Громадська рада
самоврядування "Джерело"

99 450,00 Проведення поточного ремонту
приміщення хореографічного залу за
адресою: м. Київ, вул. Огарьова, 2,
школа № 96 у Святошинському рGні

Каретко В. О.

5 Громадська організація "СОКІЛ
СВОБОДИ"

2 051,00 Придбання дошки під крейду для
школи ІGІІІ ступенів № 36 ім. 
С. П. Корольова Голосіївського рGну

Колісніченко О. М.

б Благодійний фонд "Благодійний
та екологічний фонд Олега
Костюшка"

3 129,36 Придбання подарункових наборів
першокласника для середньої
загальноосвітньої школи № 12
Солом'янського рGну

Костюшко О. П.

7 Благодійний фонд "Благодійний
та екологічний фонд Олега
Костюшка"

6 499,44 Придбання подарункових наборів
першокласника для спеціалізованої
школи № 64 Солом'янського рGну

Костюшко О. П.

8 Благодійний фонд "Благодійний
та екологічний фонд Олега
Костюшка"

6 920,70 Придбання подарункових наборів
першокласника для середньої
загальноосвітньої школи № 279
ім. Петра Григоренка Солом'янського
рGну

Костюшко О. П.

9 Благодійний фонд "Благодійний
та екологічний фонд Олега
Костюшка"

8 124,30 Придбання подарункових наборів
першокласника для гімназії
"Міленіум" № 318 Солом'янського 
рGну

Костюшко О. П.

10 Благодійний фонд "Благодійний
та екологічний фонд Олега
Костюшка"

21 000,00 Придбання дитячих меблів для
дошкільного навчального закладу
№ 211 Солом'янського рGну

Костюшко О. П.

11 Громадська організація "Школа
Боротьби"

10 532,00 Придбання поштових скриньок для
органу самоорганізації населення
квартальний комітет "Шулявка"
Шевченківського рGну

Лимар Ю. В.

12 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

9 099,96 Придбання вуличних лавок,
поштових скриньок для житловоG
будівельного кооперативу
"Русанівський" Дніпровського рGну

Маляревич О. В.

13 Благодійна організація
"Благодійний фонд соціальноG
правової допомоги"

2 954,40 Придбання фарби для дошкільного
навчального закладу № 773
санаторного типу для дітей від
батьків, що постраджали внаслідок
аварії на ЧАЕС, з патологією верхніх
дихальних шляхів Дарницького рGну

Павлик В. А.

14 Благодійна організація
"Благодійний фонд соціальноG
правової допомоги"

26 160,00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Дарницького рGну"

Сулига Ю. А.

15 Всеукраїнська молодіжна
організація "Молодь проти
корупції"

36 784,62 Придбання металопластикових
віконних блоків, підвіконь та відливів
для дошкільного навчального
закладу № 192 Дніпровського рGну

Федоренко І. П.

17 Представництво громадської
організації "Об'єднання
"Самопоміч" у місті Києві

4 807,25 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Шульга Н. І.

Разом 184 679,98

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 616 від 10 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 Ки$
ївським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконан$
ня передвиборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської
міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�322 282,08


рн�(триста�двадцять�дві�тисячі�двісті�вісімде-

сят�дві�
ривні�08��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�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�
о-

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

ні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

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

від�10.09.2015�№�616

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
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16 Громадська організація "Спортивний
клуб "ЮНІОР РУСАНІВКА"

8 064,00 Придбання дверних металевих блоків
для комунального підприємства
"Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дніпровського 
рGну"

Харченко О. В.

17 Громадська організація "Спортивний
клуб "ЮНІОР РУСАНІВКА"

8 689,68 Придбання вуличних лавок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Дніпровського рGну"

Харченко О. В.

18 Громадська організація "Спортивний
клуб "ЮНІОР РУСАНІВКА"

28 241,46 Придбання вуличних лавок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Дніпровського рGну" (ЖЕД
№401)

Харченко О. В.

Разом 322 282,08

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 617 від 10 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�11 517,25


рн�(одинадцять�тисяч�п’ятсот�сімнадцять�
ри-

вень�25��опійо�),�передбачених�Про
рамою�ви-

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

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�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  В. Кличко

Додато��

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

від�10.09.2015�№�617

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

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Київський міський
благодійний фонд
"Рідна оселя"

11 517.25 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Бондаренко В.Д.

Разом 11 517.25

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 618 від 10 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�1 136 021,42


рн�(один�мільйон�сто�тридцять�шість�тисяч

двадцять�одна�
ривня�42��опій�и),�передбаче-

них�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,�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�о-

ва�О.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

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

від�10.09.2015�№�618

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

5 ГО"Солідарна Оболонь" 6 169,68 Придбання поштових скриньок для
житловоGбудівельного кооперативу
"АкадемічнийG6" м.Києва

Безпалий О.І.

6 ГО"Солідарна Оболонь" 17 480,76 Придбання поштових скриньок для
житловоGбудівельного кооперативу
"КиївG6" м.Києва

Безпалий О.І.

7 ГО"Солідарна Оболонь" 18 509,04 Придбання поштових скриньок для
житловоGбудівельного кооперативу
"ПечерськийGХІІ" м.Києва

Безпалий О.І.

8 Громадська організація "Рада
самоврядування"

15 840,00 Придбання шкільних дощок для
середньої загальноосвітньої школи
№235 ім.В.Чорновола
Святошинського рGну

Білич В.0.

9 Громадська організація "Рада
самоврядування"

16 230,00 Придбання дитячих меблів для
дошкільного навчального закладу
№693 "Волошка" Святошинського 
рGну

Білич В.О.

10 Громадська організація "Київ G
наше місто"

14 800,02 Придбання шкільних меблів для
спеціалізованої школи ІGІІІ ступенів
№24 ім.О.Білаша з поглибленим
вивченням російської мови та
літератури Шевченківського рGну

Бродський О.Я.

11 Громадська організація "Київ G
наше місто"

15 999,00 Придбання шкільних меблів для
спеціалізованої школи ІGІІІ ступенів
№28 з поглибленим вивченням
англійської мови Шевченківського 
рGну

Бродський О.Я.

12 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ОКРУГ 24"

18 250,79 Придбання подарункових наборів
першокласника для навчальноG
виховиого комплексу "Домінанта"
(дошкільний навчальний заклад G
спеціалізована школа І ст. G
суспільноGгуманітарна гімназія G 
СШ №204 з поглибленим вивченням
фізичної культури) Дніпровського 
рGну

Велімовський А.Р.

13 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ОКРУГ 24"

25 298,00 Придбання будівельних матеріалів
для навчальноGвиховного комплексу
"Домінанта" (дошкільний навчальний
заклад G спеціалізована школа І ст. G
суспільноGгуманітарна гімназія G 
СШ №204 з поглибленим вивченням
фізичної культури) Дніпровського 
рGну

Велімовський А.Р.

14 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ОКРУГ 24"

31 500,00 Придбання поштових скриньок для
житловоGбудівельного кооперативу
"Суднобудівник" м.Києва

Велімовський А.Р.

15 Громадська організація
"Київський форум"

2 479,00 Придбання принтера для
спеціалізованої школи ІGІІІ ступенів
№102 Шевченківського району

Головня Р.Г.

16 Громадська організація
"Київський форум"

9 325,00 Придбання дитячих меблів для
дошкільного навчального закладу 
№ 432 м.Києва

Головня Р.Г.

17 Громадська організація
"Київський форум"

17 712,00 Придбання шкільних меблів для
спеціалізованої школи № 80
Печерського рGну

Головня Р.Г.

18 Громадська організація "Студія
народної творчості "Джерело"

5 952,00 Придбання бензотримерів для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Деснянського
району м.Києва" ЖЕД305

Гулей Я.Т.

19 Громадська організація "Студія
народної творчості "Джерело"

8 928,00 Придбання бензотримерів для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Деснянського
району м.Києва" ЖЕД307

Гулей Я.Т.

20 Представництво громадської
організації "Об'єднання
"Самопоміч" у місті Києві

19 975,00 Придбання постільної білизни для
дошкільного навчального закладу
№100 "Казка" Дарницького рGну

Гусовський С.М.

21 Представництво громадської
організації "Об'єднання
"Самопоміч" у місті Києві

27 624,00 Придбання жалюзі для дошкільного
навчального закладу №100 "Казка"
Дарницького рGну

Гусовський С.М.

22 Представництво громадської
організації "Об'єднання
"Самопоміч" у місті Києві

45 050,00 Придбання постільної білизни для
дошкільного навчального закладу
(яслаGсадок) №775 Деснянського 
рGну

Гусовський С.М.

23 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

8 115,00 Придбання посуду для дошкільного
навчального закладу №373
Печерського рGну

Діденко Я.О.

24 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

18 561,60 Придбання посуду для дошкільного
навчального закладу №205
Печерського рGну

Діденко Я.О.

25 Громадська організація "Довіра
людей"

6 840,00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського 
рGну" вул.Мартиросяна,20)

Кисіль Р.П.

26 Громадська організація "Довіра
людей"

б 840,00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського 
рGну" (вул.Антонова,35}

Кисіль Р.П.

27 Громадська організація "Довіра
людей"

7 980,00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського 
рGну" (вул.Донецька,5)

Кисіль Р.П.

28 Громадська організація "Довіра
людей"

7 980,00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського 
рGну" (вул.Очаківська, 13)

Кисіль Р.П.

29 Громадська організація "Довіра
людей"

8 550,00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського 
рGну" (вул.Мішина,41)

Кисіль Р.П.

30 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

43 740,00 Придбання вуличних лавок для
комунального підприємства
'ЖитловоGексплуатаційна контора
"Дегтярівська" Шевченківського рGну

Кісільов І.П.

31 Громадська організація
"ЕКОСТОЛИЦЯ"

11 610,49 Придбання будівельних матеріалів
для спеціалізованої школи №139 ІGІІІ
ступенів з поглибленим вивченням
математики Шевченківського рGну

Кутняк С.В.

32 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

99 999,00 Придбання медичних препаратів для
Київського міського пологового
будинку №5

Макаренко М.В.

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5
1 Громадська організація "СОКІЛ

СВОБОДИ"
6 720,00 Придбання м'якого інвентарю для

дошкільного навчального закладу
№328 Голосіївського рGну

Андрійко Р.Ю.

2 Громадська організація інвалідів
"Інвойт"

19 656,00 Придбання металопластикових
віконних блоків для дошкільного
навчального закладу №59
Дарницького рGну

Баленко І.М.

3 Громадська організація інвалідів
"Інвойт"

36 000,00 Придбання металопластикових
віконних блоків для гімназії №237
Дарницького рGну

Баленко І.М.
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33 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

1 600,00 Придбання дитячих меблів для
дошкільного навчального закладу
№ 452 Дніпровського рGну

Маляревич О. В.

34 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

11 446,42 Придбання ігрових наборів для
дошкільного навчального закладу 
№ 441 Дніпровського рGну

Маляревич О. В.

35 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

13501,42 Придбання будівельних матеріалів
для житловоGбудівельного
кооперативу "Сатурн" м. Києва

Маляревич О. В.

36 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

22 050,00 Придбання вуличних лавок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Дніпровського
району м.Києва" ЖЕД №410

Маляревич О. В.

37 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

4 860,00 Придбання лавок для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м.Києва"
вул.Героїв Дніпра,40GА)

Михайленко В. О.

38 Громадська організація
"СВІДОМІ"

47 682,95 Придбання лавок та поштових
скриньок для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м.Києва" ЖЕД
№410

Петровець О. Ф.

39 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ
ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС
ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ
КЛИЧКА"

40 162,00 Придбання шкільних меблів для
школи ІGІІІ ступенів №272
Деснянського рGну

Старостенко Г. В.

40 Громадська організація
"Будуємо нове життя разом"

56 429,60 Придбання лінолеуму, спортивного
інвентарю, ігрових наборів та посуду
для дошкільного навчального
закладу №312 Голосіївського рGну

Сухін Ю. М.

41 Громадська організація
"Будуємо нове життя разом"

84 965,95 Придбання лінолеуму, спортивного
інвентарю та посуду для дошкільного
навчального закладу №643
Голосіївського рGну

Сухін Ю. М.

42 Громадська організація
"Будуємо нове життя разом"

99 802,80 Придбання лінолеуму та посуду для
дошкільного навчального закладу 
№ 725 Голосіївського рGну

Сухін Ю. М.

43 Всеукраїнська молодіжна
організація "Молодь проти
корупції"

110 005,90 Придбання шкільних меблів та
мольбертів для дитячої школи
мистецтв №5 Оболонського рGну

Федоренко І. П.

Разом 1 136 021,42

11 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна
оселя"

1 178,10 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Конобас М. П.

12 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна
оселя"

5 008,00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Конобас М. П.

13 Благодійний фонд
"Благодійний та екологічний
фонд Олега Костюшка"

34 647,05 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Костюшко О. П.

14 Громадська організація
"Школа Боротьби"

17 000,00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Лимар Ю. В.

15 Громадська організація
"Країна Правди"

63 299,43 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Оаоаменко О. В.

16 Громадська організація
"Країна Правди"

79 124,98 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Овраменко О. В.

17 Благодійна організація
"Благодійний Фонд "СВІТ
МРІЙ"

37 055,50 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Онуфрійчук В. М.

18 Благодійнз організація
"Благодійний фонд
соціальноGправової
допомоги"

9 614,00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Сулига Ю. А.

19 Всеукраїнська молодіжна
організація "Молодь проти
корупції"

11 920,00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Федоренко І. П.

20 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна
оселя"

13 312,19 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Шкуро М. Ю.

21 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна
оселя"

15 224,32 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Шкуро М. Ю.

22 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна
оселя"

15 224,32 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Шкуро М. Ю.

23 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна
оселя"

16 125,76 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Шкуро М. Ю.

24 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна
оселя"

17 027,20 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Шкуро М. Ю.

Разом 560 425,34

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 619 від 10 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 Ки$
ївським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконан$
ня передвиборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської
міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�560 425,34
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3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо
о�розпоря-
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о�
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Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��

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

від�10.09.2015�№�619

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

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 ГО "Солідарна Оболонь" 26 041,60 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Безпалий О. І.

2 Київська міська організація
роботодавців ринків, торгівлі та
сфери послуг

35 278,42 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Білозір А. І.

3 Представництво громадської
організації "Об'єднання
"Самопоміч" у місті Києві

3 184,70 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Гапчук М. М.

4 Представництво громадської
організації "Об'єднання
"Самопоміч" у місті Києві

81 026,91 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Гапчук М. М.

5 Громадська організація
"Київський форум"

19 805,00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Головня Р. Г.

6 Громадська організація
"Будуймо разом Україну"

4 802,11 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Гончаров В. В.

7 Громадська організація "Школа
Боротьби"

31 165,00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Даниленко В. В.

8 Голосіївська районна жіноча
організація Київської міської
організації "Дія"

12 611,31 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Дворніков В. М.

9 Громадська організація "Довіра
людей"

4 240,34 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Кисіль Р. П.

10 Громадська організація "Довіра
людей"

6 509,10 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Кисіль Р. П.

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 620 від 10 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 Ки$
ївським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконан$
ня передвиборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської
міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�20 000,00


рн�(двадцять�тисяч�
ривень�00��опійо�),�перед-

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

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

ди�соціально-е�ономічних�проблем,�ви�онан-

ня�передвиборних�про
рам�та�дор�чень�ви-

борців���2015�році,�за�напрямами�з
ідно�з�до-

дат�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�
о-

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

ні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

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

від�10.09.2015�№�620

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

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська
організація
"Інститут місцевого
розвитку і
сприяння
демократі)"

20 000,00 Придбання постільної білизни, рушників для
загальноосвітнього навчального закладу І
ступеня "ШколаGдитячий садок ім. С. Русової"
Подільського рGну

Тарасюк П. І.

Разом  20 000,00  

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 621 від 10 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 Ки$
ївським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$економічних проблем, виконан$
ня передвиборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської
міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�4 500,00


рн�(чотири�тисячі�п’ятсот�
ривень�00��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

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

Додато��

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

від�10.09.2015�№�621

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

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська
організація
"Небайдужі"

4 500.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Клюс О.В.

Разом  4 500.00  

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 622 від 10 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 берез$
ня 2015 року № 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення
Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально$екоиомічних проблем, вико$
нання передвиборних програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Ки$
ївської міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�67 706,00


рн�(шістдесят�сім�тисяч�сімсот�шість�
ривень

00��опійо�),�передбачених�Про
рамою�вирі-

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

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

них�проблем,�ви�онання�передвиборних�про-


рам�та�дор�чень�виборців���2015�році,�за�на-

прямами�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�
о-

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

ні�ова�О.�Ю,

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

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

від�10.09.2015�№�622

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

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська організація
"Небайдужі"

18 815.00 Придбання дитячих меблів для
гімназії "Київська Русь" Дарницького
рGну

Клюс О.В.

2 Всеукраїнська громадська
організація "Український
Молодіжний Собор"

19 800.00 Придбання м'якого інвентарю для
дошкільного навчального закладу
№679 Подільського рGну

Окопний О.Ю.

3 Благодійна організація
"Благодійний фонд соціальноG
правової допомоги"

12 720.00 Придбання робочого інвентарю для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду Дарницького рGну"

Павлик В.А.

4 Благодійна організація
"Благодійний фонд соціальноG
правової допомоги"

16 371.00 Придбання металопластикових
віконних блоків, підвіконня, відливів,
протимоскітної сітки для дошкільного
навчального закладу № 779
Дарницького рGну

Паелик В.А.

Разом  67 706.00  

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 623 від 10 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 депутата Київської міської
ради Шкура М. Ю. від 28.08.2015 № 08/279/041/066:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�Київсь�о
о�місь�о
о�
олови�від�04.08.2015�№ 533�«Про�ви-

рішення�фінансових�питань»,�а�саме:�позицію�53�додат�а�до�розпорядження�Київсь�о
о�місь�о-


о�
олови�від�04.08.2015�№ 533�«Виділення��оштів�за
ально
о�фонд��бюджет��міста�Києва�«Про-


рами�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»

ви�ласти���новій�реда�ції:

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо
о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о
о�
олови —

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

Київський міський голова В. Кличко

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат 

1  2 3 4 5

53 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна оселя"

4200,00 Придбання поштових скриньок
для комунального
підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду
Солом'янського району
м.Києва" для будинку за
адресою: вуд. Донця, 20

Шкуро М.Ю.

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 624 від 10 вересня 2015 року

Враховуючи звернення депутата Київської міської ради О. Гаряги від 01.09.2015 № 08/279/019$85, на під$
ставі 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��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�Шевчен�івсь�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації�для

�ом�нально
о�підприємства�«Кер�юча��ом-

панія�з�обсл�
ов�вання�житлово
о�фонд�

Шевчен�івсь�о
о�район��м.�Києва»�на�про-

ведення�ремонтних�робіт���під’їзді�№ 1�за

адресою�в�л.�Молдавсь�а,�5���с�мі�80 000,00


рн�(вісімдесят�тисяч�
ривень�00��опійо�),

проведення�ремонтних�робіт�та�встановлен-

ня�нових�елементів�дитячо
о�майданчи�а�по

в�л.�Довнар-Запольсь�о
о,�4-А���с�мі�90 000,00


рн�(дев’яносто�тисяч�
ривень�00��опійо�)

та�встановлення�нових�поштових�с�риньо��за

адресами:�в�л.�Молдавсь�а,�5,�Я�іра,�12/42,

Коперни�а,�17,�Деп
ярівсь�а,�6���с�мі�42 100,00


рн�(соро��дві�тисячі�сто�
ривень�00��опі-

йо�),�передбачені�Про
рамою�вирішення�Ки-

ївсь�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.

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�бю-

джет��міста�Києва�в�частині�передачі�бюджетних

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��ош-

тів —�Шевчен�івсь���районн��в�місті�Києві�дер-

жавн��адміністрацію.

4.�Контроль�за�ви�онанням�ньо
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.

Голова В. Кличко

Про звільнення Першина В. Г.
Розпорядження № 626 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до Кодексу законів про працю України та Порядку укладання контрактів з керівниками під$
приємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Ки$
єва, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 (в редакції
розпорядження Київського міського голови від 10 жовтня 2014 року № 311): 

1.�Звільнити�Першина�Володимира�Генна-

дійовича,�дире�тора��ом�нально
о�підприєм-

ства�«Київтранспар�сервіс»,�з�займаної�поса-

ди�11�вересня�2015�ро���за�власним�бажан-

ням�(п.�4�ч.�1�ст.�36�КЗпП�У�раїни).

2.�По�ласти�на�Іванова�Артема�Валерійови-

ча,�першо
о�заст�пни�а�дире�тора��ом�наль-

но
о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»,�ви-

�онання�обов’яз�ів�дире�тора�цьо
о�підпри-

ємства�тимчасово�до�вирішення�питання�що-

до�призначення�в��становленом��поряд���ди-

ре�тора��ом�нально
о�підприємства�«Київ-

транспар�сервіс».

Голова  В. Кличко

Про звільнення Рябікіна П. Б.
Розпорядження № 634 від 14 вересня 2015 року

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про відпустки» та згоди Кабінету Мі$
ністрів України від 07 вересня 2015 року № 14949/0/2$15:

1.�Рябі�іна�Павла�Борисовича —�заст�пни�а


олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції —�звільнити�з�займаної�посади�14�вересня

2015�ро���за�власним�бажанням�(ст.38�КЗпП

У�раїни).

2.�Управлінню�б�х
алтерсь�о
о�облі���та�звіт-

ності�апарат��ви�онавчо
о�ор
ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�провести�розрах�но�.

Голова В. Кличко

Про призначення премії Київського міського голови 
студентам міста

Розпорядження № 635 від 14 вересня 2015 року
Відповідно до позиції 1.9 розділу 5 Додатка 1 до Міської цільової програми підтримки сім’ї та молоді на

2012$2016 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 5/8289, розпо$
рядження Київського міського голови від 12 листопада 2002 року № 330 «Про премію Київського міського го$
лови студентам міста»:

1.�Призначити�60�премій�Київсь�о
о�місь�о-


о�
олови�ст�дентам�міста —�переможцям��он-

��рсно
о�відбор��2014�ро���з
ідно�зі�спис�ом,

що�додається.

2.�Врах�вати,�що�премії�Київсь�о
о�місь�о-


о�
олови�ст�дентам�міста���розмірі�1275�(од-

на�тисяча�двісті�сімдесят�п’ять)�
ривень��ож-

на�в�2014�році�не�виплач�вались.

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт��ви�онавчо
о�ор
ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�забезпечити�виплат��премій�Київсь�о
о

місь�о
о�
олови�ст�дентам�міста���розмірі�1275

(одна�тисяча�двісті�сімдесят�п’ять)�
ривень

�ожна�в�межах�бюджетних�призначень�по�
а-

л�зі�«Соціальні�про
рами�з�питань�сім’ї,�дітей

та�молоді»�на�2015�рі�.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Додато��

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

від�14.09.2015�№�635

Список преміантів Київського міського голови

1.�Адамовсь�ий�

Михайло�Іванович

2.�Балиць�а

Марія�Валеріївна

3.�Бєловол

Віолетта�Вячеславівна

4.�Бих

Ярослав�Ма�симович

5.�Біло�онь�

Оле�сій�Юрійович

6.�Бо�данець�

Єв�еній�Іванович

7.�Бой�о

Світлана�Юхимівна

8.�Бондар

Володимир�Анатолійович

9.�Бондарен�о

Марина�Валеріївна

10.�Верхова

Оле�сандра�Сер�іївна

11.�Витвиць�ий

Ві�тор�Миронович

12.�Вихристю�

Оль�а�Володимирівна

13.�Вінніч*�

Іванна�Володимирівна

14.�Водяни�

Ар�адій�Ар�адійович

15.�Волоте�

Аліна�Оле�івна

16.�Грицю�

Оль�а�Віталіївна

17.�Г*бар

Оле�сандр�Ми�олайович

18.�Дацен�о

Наталія�Володимирівна

19.�Дорошен�о�

Аліса�Сер�іївна

20.�Дьячен�о�

Юлія�Сер�іївна

21.�Дячен�о

Віта�Володимирівна

22.�За�ородню��

Ганна�Юріївна

23.�Засє�іна�

Бо�дана�Василівна

24.�Захар�о

Марта�Володимирівна

25.�Зень�ова

Марія�Оле�сандрівна

26.�Ізірінсь�а�

Юлія�Р*сланівна

27.�Калита

Наталія�Валеріївна

28.�Каплінсь�а

Валерія�Володимирівна

29.�Кап*стін

Володимир�Володимирович

30.�Козій

Альона�Ми�олаївна

31.�Костовсь�а

Алла�Володимирівна

32.�Кравців

Ірина�Оле�івна

33.�Лапань

О�сана�Володимирівна

34.�Малащ*��

Наталія�Савівна

35.�Мартинен�о

Юлія�Володимирівна

36.�Медведь

Марина�Анатоліївна

37.�Ми�ол*та�

Єв�еній�Юрійович

38.�Можаровсь�а�

Уляна�Оле�сандрівна

39.�М*рзін

Оле�сандр�Оле�сандрович

40.�М*шта

Сер�ій�Сер�ійович

41.�О�арь

Юлія�Віталіївна

42.�Під�орна�

Анна�Оле�сіївна

43.�Пла�сій

Ілона�І�орівна

44.�Решіть�о

Юлія�Оле�сандрівна

45.�Ро�оча

Анастасія�Тарасівна

46.�Романен�о�

О�сана�І�орівна

47.�Сила

Оль�а�Володимирівна

48.�Сінь�о

Ярослава�Ростиславівна

49.�Тютюнни��

Ростислав�Сер�ійович

50.�Файдю�

Олена�Валентинівна

51.�Фарбота�

Галина�Романівна

52.�Федчен�о�

Марія�Сер�іївна

53.�Феліпен�о�

Юрій�Сер�ійович

54.�Хащеваць�а�

Юлія�Оле�івна

55.�Хільо�

Єв�ен�Ед*ардович

56.�Хома

Ві�торія�Сер�іївна

57.�Ціш�овсь�а

Тетяна�Леонідівна

58.�Чай�а

Дар’я�Андріївна

59.�Черпа�

Іван�Оле�сандрович

60.�Черн*ха

Катерина�Володимирівна

—�Ст*дент�1��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»�

Київсь�о�о�національно�о�*ніверситет*�імені�Тараса�Шевчен�а

—�Ст*дент�а�2��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»

Київсь�о�о�національно�о�*ніверситет*�імені�Тараса�Шевчен�а

—� Ст*дент�а� 3� �*рс*� Київсь�о�о� �оледж*� �омп’ютерних�

техноло�ій�та�е�ономі�и�Національно�о�авіаційно�о�*ніверситет*

—�Ст*дент�2��*рс*�Національної�м*зичної�а�адемії�У�раїни�

імені�П.�І.�Чай�овсь�о�о

—�Ст*дент�4��*рс*�Державно�о�вищо�о�навчально�о�за�лад*

«Київсь�ий�транспортно-е�ономічний��оледж»�Національно�о�транс-

портно�о�*ніверситет*

—�Ст*дент�4��*рс*�Національно�о�транспортно�о�*ніверситет*

—�Ст*дент�а�5��*рс*�Державно�о�вищо�о�навчально�о�за�лад*

«Київсь�ий�національний�е�ономічний�*ніверситет�імені�Вадима

Гетьмана»

—�Ст*дент�4��*рс*�Державно�о�вищо�о�навчально�о�за�лад*

«Київсь�ий�національний�е�ономічний�*ніверситет�імені�Вадима

Гетьмана»

—�Ст*дент�а�5��*рс*�Київсь�о�о�національно�о�*ніверситет*�

техноло�ій�та�дизайн*

—�Ст*дент�а�5��*рс*�Київсь�о�о�національно�о�*ніверситет*�

б*дівництва�і�архіте�т*ри

—�Ст*дент�1��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»�

Національно�о�технічно�о�*ніверситет*�У�раїни�«Київсь�ий�

політехнічний�інстит*т»

—�Ст*дент�а�2��*рс*�Промислово-е�ономічно�о��оледж*�

Національно�о�авіаційно�о�*ніверситет*

—�Ст*дент�а�4��*рс*�Київсь�о�о�національно�о�лін�вістично�о

*ніверситет*

—�Ст*дент�5��*рс*�Національно�о�медично�о�*ніверситет*�

імені�О.�О.�Бо�омольця

—�Ст*дент�а�4��*рс*�У�раїнсь�о�о�державно�о�*ніверситет*�

фінансів�та�міжнародної�тор�івлі

—�Ст*дент�а�2��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»

Київсь�о�о�національно�о�*ніверситет*�імені�Тараса�Шевчен�а

—�Ст*дент�1��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»�

Київсь�о�о�національно�о�*ніверситет*�імені�Тараса�Шевчен�а

—�Ст*дент�а�3��*рс*�Київсь�о�о�національно�о�лін�вістично�о

*ніверситет*

—�Ст*дент�а�2��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»

Національно�о�технічно�о�*ніверситет*�У�раїни�«Київсь�ий�

політехнічний�інст*т*т»

—�Ст*дент�а�4��*рс*�Національно�о�авіаційно�о�*ніверситет*�

—�Ст*дент�а�3��*рс*�Національно�о�транспортно�о�*ніверситет*

— К*рсант�4��*рс*�Національної�а�адемії�Сл*жби�безпе�и�У�раїни

— Ст*дент�а�6��*рс*�Національно�о�*ніверситет*�харчових�

техноло�ій

— Ст*дент�а� 5� �*рс*� Національно�о� *ніверситет*�

«Києво-Мо�илянсь�а�а�адемія»

— Ст*дент�а�6��*рс*�Київсь�о�о�державно�о�інстит*т*�де�оративно-

при�ладно�о�мистецтва�і�дизайн*�імені�Михайла�Бойч*�а

— Ст*дент�а�4��*рс*�Київсь�о�о�місь�о�о�медично�о��оледж*

— Ст*дент�а�5��*рс*�Від�рито�о�міжнародно�о�*ніверситет*�

розвит�*�людини�«У�раїна»

— Ст*дент�а�5��*рс*�Національної�а�адемії�статисти�и,�облі�*

та�а*дит*

— Ст*дент�3��*рс*�Київсь�о�о�*ніверситет*�права�Національної

а�адемії�на*��У�раїни

— Ст*дент�а�5��*рс*�Київсь�о�о�національно�о�*ніверситет*�

б*дівництва�і�архіте�т*ри

— Ст*дент�а� 5� �*рс*� Інстит*т*� *�раїнсь�ої� філоло�ії� та�

літерат*рної�творчості�імені�Андрія�Малиш�а�Національно�о�

педа�о�ічно�о�*ніверситет*�імені�М.�П,�Дра�оманова

— Ст*дент�а�6��*рс*�Київсь�о�о�національно�оо�тор�овельно-

е�ономічно�о�*ніверситет*

— Ст*дент�а�5��*рс*�Національно�о�авіаційно�о�*ніверситет*

— Ст*дент�а�1��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»

Національно�о�технічно�о�*ніверситет*�У�раїни�«Київсь�ий�

політехнічний�інстит*т»

— Ст*дент�а�4��*рс*�А�адемії�м*ніципально�о�*правління�

— Ст*дент�а�1��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»

Київсь�о�о�національно�о�тор�овельно-е�ономічно�о�*ніверситет*

— Ст*дент�5��*рс*�Національної�а�адемії�статисти�и,�облі�*�та

а*дит*

— Ст*дент�а�3��*рс*�Державно�о�е�ономі�о-техноло�ічно�о�

*ніверситет*�транспорт*

— Ст*дент�6��*рс*�Національно�о�технічно�о�*ніверситет*�

У�раїни�«Київсь�ий�політехнічний�інстит*т»

—�Ст*дент�5��*рс*�Державно�о�*ніверситет*�теле�ом*ні�ацій

— Ст*дент�а�5��*рс*�Київсь�о�о�*ніверситет*�імені�Бориса�

Грінчен�а

—Ст*дент�а�4��*рс*�Національно�о�авіаційно�о�*ніверситет*

— Ст*дент�а�3��*рс*�Національно�о�*ніверситет*�біорес*рсів�і�

природо�орист*вання�У�раїни

— Ст*дент�а�2��*рс*�освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«ма�істр»

Інстит*т*�міжнародних� відносин�Київсь�о�о� національно�о�

*ніверситет*�імені�Тараса�Шевчен�а

— Ст*дент�а�3��*рс*�Державно�о�вищо�о�навчально�о�за�лад*

«Київсь�ий�інд*стріальний��оледж»

— Ст*дент�а�3��*рс*�Київсь�о�о�техні�*м*��отельно�о��осподарства

— Ст*дент�а�4��*рс*�Національно�о�*ніверситет*�фізично�о�

виховання�і�спорт*�У�раїни

— Ст*дент�а�5��*рс*�Вищо�о�навчально�о�за�лад*�«Університет

е�ономі�и�та�права�«КРОК»

— К*рсант�2��*рс*�Національної�а�адемії�вн*трішніх�справ

— Ст*дент�а�4��*рс*�Київсь�о�о�*ніверситет*�імені�Бориса�

Грінчен�а

— Ст*дент�а�4��*рс*�Національно�о�авіаційно�о�*ніверситет*

— К*рсант�3��*рс*�Національної�а�адемії�вн*трішніх�справ

— Ст*дент�4��*рс*�Київсь�о�о�національно�о�*ніверситет*�

театр*,��іно�і�телебачення�імені�І.�К.�Карпен�а-Каро�о

— Ст*дент�а�3��*рс*�Державно�о�вищо�о�навчально�о�за�лад*

«Київсь�ий�національний�е�ономічний�*ніверситет�імені�Вадима

Гетьмана»

— Ст*дент�5��*рс*�Національно�о�*ніверситет*�харчових�

техноло�ій

— Ст*дент�а�2��*рс*�Державно�о�вищо�о�навчально�о�за�лад*

«Київсь�ий�національний�е�ономічний�*ніверситет�імені�Вадима

Гетьмана»

— Ст*дент�а�3��*рс*�Національно�о�*ніверситет*�біорес*рсів�і�

природо�орист*вання�У�раїни

— Ст*дент�а�3��*рс*�Київсь�о�о�професійно-педа�о�ічно�о�

�оледж*�імені�Антона�Ма�арен�а

— Ст*дент�2��*рс*�Державно�о�вищо�о�навчально�о�за�лад*

«Київсь�ий�енер�етичний��оледж»

— Ст*дент�а�5��*рс*�Національно�о�технічно�о�*ніверситет*

У�раїни�«Київсь�ий�політехнічний�інстит*т»

Керівник апарату В. Бондаренко
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1.�Затвердити�
раничн�чисельність�працівни�ів�стр�-

трних�підрозділів�ви�онавчо
о�ор
ан�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�до-

дається.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�о
о�місь�о
о�
олови�від�16�
рд-

ня�2014�ро��№ 492�«Про�затвердження�
раничної�чи-

сельності�працівни�ів�стр�трних�підрозділів�ви�онав-

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

жавної�адміністрації)»;

розпорядження�Київсь�о
о�місь�о
о�
олови�від�14�січ-

ня�2015�ро��№ 6�«Про�затвердження�змін�до�
раничної

чисельності�працівни�ів�стр�трних�підрозділів�ви�о-

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

державної�адміністрації)»;

розпорядження�Київсь�о
о�місь�о
о�
олови�від�03�лю-

то
о�2015�ро��№ 43�«Про�затвердження�змін�до�
ра-

ничної�чисельності�працівни�ів�стр�трних�підрозділів

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

місь�ої�державної�адміністрації)»;

розпорядження�Київсь�о
о�місь�о
о�
олови�від�13�лю-

то
о�2015�ро��№ 70�«Про�затвердження�змін�до�
ра-

ничної�чисельності�працівни�ів�стр�трних�підрозділів

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

місь�ої�державної�адміністрації)»;

розпорядження�Київсь�о
о�місь�о
о�
олови�від�02��віт-

ня�2015�ро��№ 175�«Про�затвердження�змін�до�
ранич-

ної�чисельності�працівни�ів�стр�трних�підрозділів�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)»;

розпорядження�Київсь�о
о�місь�о
о�
олови�від�05�трав-

ня�2015�ро��№ 260�«Про�затвердження�змін�до�
ранич-

ної�чисельності�працівни�ів�стр�трних�підрозділів�ви-

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

�ої�державної�адміністрації»)»;

розпорядження�Київсь�о
о�місь�о
о�
олови�від�29�лип-

ня�2015�ро��№ 519�«Про�внесення�змін�до�
раничної

чисельності�працівни�ів�стр�трних�підрозділів�ви�о-

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

державної�адміністрації)»,

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

лишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 636 від 14 вересня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого ор"

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Затверджено�

Розпорядження��Київсь�о
о�місь�о
о�
олови

від�14.�09.�2015�ро��№�636

Гранична чисельність працівників 
структурних підрозділів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Апарат�ви�онавчо
о�ор
ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)� 275

2.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій� 123

3.�Департамент�соціальної�політи�и� 120

4.�Департамент�промисловості�та�розвит��підприємництва� 65

5.�Департамент�транспортної�інфрастр�три� 51

6.�Департамент�фінансів� 97

7.�Департамент�містобдвання�та�архіте�три� 88

8.�Департамент�бдівництва�та�житлово
о�забезпечення� 80

9.�Департамент�земельних�ресрсів 126

10.�Департамент�житлово-�омнальної�інфрастр�три� 109

11.�Департамент�сспільних��омні�ацій� 53

12.�Департамент��льтри� 81

13.�Департамент�охорони�здоров’я� 79

14.�Департамент��омнальної�власності�м.�Києва� 80

15.�Департамент�освіти�і�на�и,�молоді�та�спорт� 94

16.�Департамент�місь�о
о�бла
острою�та�збереження�природно
о�середовища� 100

17.�Департамент�внтрішньо
о�фінансово
о��онтролю�та�адит 41

18.�Департамент�(Центр)�надання�адміністративних�посл
� 116

19.�Департамент�з�питань�державно
о�архіте�трно-бдівельно
о��онтролю�міста�Києва� 39

20.�Управління�(інспе�ція)�самоврядно
о��онтролю� 14

21.�Слжба��справах�дітей�та�сім’ї� 21

22.�Державний�архів�м.�Києва� 10

Керівник апарату В. Бондаренко

Ë³êâ³äàòîð ÒÎÂ “Ïîë³ðåì” (êîä ªÄÐÏÎÓ 24918352, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02094, ì. Êè¿â,

âóë. Ìàãí³òîãîðñüêà, áóä. 1) îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç âèçíà÷åííÿ îðãàí³çàòîðà ïðîâåäåííÿ àóêö³-

îíó ç ïðîäàæó ìàéíà áàíêðóòà.

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî íàäàòè òàê³ äîêóìåíòè:

- çàÿâó íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó ³ç çàçíà÷åííÿì â³äîìîñòåé ïðî êàí-

äèäàòóðó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó;

- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â;

çàñâ³ä÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ çàÿâ-

íèê ìàº ïðàâî ïðîâîäèòè àóêö³îíè;

- äîêàçè, ùî ì³ñòÿòü ïåðåë³ê ïðîâåäåíèõ çàÿâíèêîì àóêö³îí³â äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ éîãî äîñ-

â³äó ó ö³é ñôåð³ íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â;

- ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñóìè âèíàãîðîäè çà ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó. Çàÿâè êàíäèäàò³â ïðèéìà-

þòüñÿ ë³êâ³äàòîðîì ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â. Ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,

âóë. Â. Æèòîìèðñüêà, 21, îô. 3.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 2,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 140,6 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ
ñàëîí³â êðàñè, ïåðóêàðåíü. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 6502,08 ãðí.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-34.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âèáîðçüêà, 22, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 71,0 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ êóðñ³â ç
íàâ÷àííÿ âîä³¿â àâòîìîá³ë³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 7208,33 ãðí.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-34.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Æèëÿíñüêà, 55.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 166,8 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 3 884 500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü: 11888,18 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó” ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-Á,
ì. Êè¿â, 03040, òåë./ôàêñ 525-21-44).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216. Äîâ³ä-
êîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 

òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:
- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 2, 3 ïîâåðõàõ ÄÍÇ

¹ 242 íà âóë. Êîøèöÿ, 9-À, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìî-
ãî ìàéíà) òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 1 382 910,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü
16 976,60 ãðí, áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ (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. Î. Êîøè-
öÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 40,60 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 870 290,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 8 702,90 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿

äîïîìîãè ¹ 1” Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6, ì. Êè¿â, 03191,òåë./ôàêñ 250-32-27)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

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 Êèº-
â³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñ-
ëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 29,
2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 32,02 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³-
ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà
1 êâ.ì — 95,08 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 3044,42 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³;
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåí-
äíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íô-
ëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³-
êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî,
29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 3, ñåð³ÿ À, ¹ — íà ³ì’ÿ Ïàëàìàð÷óêà

Ñåðã³ÿ Ñåðã³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)
01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,
репроцентр�
азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 43381
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«ÏÐÎÑÈËÈ ìàòè, ïðîñèëè áàòü-
êî, ³ ìè ïðîñèìî íà õë³á, íà ñ³ëü, íà
êîðîâàé, íà âåñ³ëëÿ». Òàê çàêëè-
êàëè ä³â÷àòà â óêðà¿íñüêèõ êîñòþ-
ìàõ ãîñòåé òà â³äâ³äóâà÷³â Íàö³î-
íàëüíîãî ìóçåþ íà òåàòðàë³çîâà-
í³ ä³éñòâà. ² òàêèìè æ ñëîâàìè êî-
ëèñü ìîëîäà ðàçîì ç³ ñâî¿ìè íå-
çàì³æí³ìè ïîäðóæêàìè êëèêàëà
ñóñ³ä³â íà ñâîº âåñ³ëëÿ. Äî ðå÷³,
êîæíîìó ìàëà ïîäàðóâàòè øèø-
êó — õë³áíèé âèð³á ç òîãî æ ò³ñòà,
ùî ³ ïåêëè êîðîâàé.

Ïàðóáêè òàêîæ êëèêàëè ñâî¿õ
ãîñòåé. ßê ñàìå, íà ñâÿò³ â Ïèðî-
ãîâ³ ïðîäåìîíñòðóâàâ 17-ð³÷íèé
Âëàäèñëàâ Ïåøê³í, ÿêèé ðàçîì ç³
ñâî¿ì ôîëüêëîðíèì êîëåêòèâîì
â³äòâîðþâàâ çàïðîñèíè.

«ß ñàì ³ç Æèòîìèðà. Çàðàç íà-
â÷àþñü â Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëü-
íîìó óí³âåðñèòåò³ êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâ íà êàôåäð³ íàðîäíî¿ õóäîæ-
íüî¿ òâîð÷îñò³»,— ðîçïîâ³â õëî-
ïåöü ³ äîäàâ, ùî äî ñâÿòà ãîòóâà-
ëèñÿ ðåòåëüíî — âèâ÷àëè ìàòåð³-
àëè ïðî îáðÿäè, çîêðåìà ³ ç³áðàí³
¿õí³ì êåð³âíèêîì â ð³çíèõ êóòî÷-
êàõ êðà¿íè. Âëàäèñëàâ òàêîæ çà-
çíà÷èâ, ùî íàéá³ëüøå éîìó ïîäî-
áàºòüñÿ â óêðà¿íñüêîìó òðàäèö³é-
íîìó âåñ³ëë³ âèï³êàííÿ êîðîâàþ.

ßê â³äáóâàâñÿ öåé îáðÿä, ïî-
êàçàâ êîëåêòèâ ç Êè¿âùèíè «Êà-

ëèíîíüêà». Çà ñëîâàìè îäí³º¿ ç
éîãî ó÷àñíèöü Íàä³¿ Êîë³ñíè÷åí-
êî, ÿêùî ñàìå âåñ³ëëÿ çàçâè÷àé
â³äáóâàëîñÿ â íåä³ëþ, òî â ñóáî-
òó ñòàðø³ æ³íêè ïåêëè êîðîâàé.
Áóëè ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Òàê, íà-
ïðèêëàä, äëÿ ò³ñòà ìàëà áóòè âî-
äà ç òðüîõ êðèíèöü, à ÿéöÿ ïîâèí-
í³ áóëè ïðèíåñòè òðè ìîëîäèö³.
Áóâàëî, ùî ó êîðîâàé êëàëè ãðî-
ø³. ßêùî ìîëîä³ ¿õ çíàõîäèëè, òî
íå âèòðà÷àëè îäðàçó, à çáåð³ãàëè
³ äîêëàäàëè íà âåëèêó ïîêóïêó,
ñêàæ³ìî, êîðîâè.

Ðîçïàëþâàòè ï³÷ äîçâîëÿëè ÷î-
ëîâ³êó. Éîãî æ³íîöòâî íàçèâàëî
êó÷åðÿâèì. Ïðè ï³äãîòîâö³ äî âè-
ï³êàííÿ æ³íêè æàðòóâàòè ç ÷îëî-
â³êîì ñîá³ íå äîçâîëÿëè, à îñü êî-
ëè ò³ñòî âæå áóëî â ïå÷³, ìîæíà áó-
ëî ³ ïîñì³ÿòèñÿ òà é «ï³ä ä³æêîþ
ïîö³ëóâàòèñÿ».

«ßê ïîñàäèëè êîðîâàé ó ï³÷, òî
êó÷åðÿâèé ³ òðè êîðîâàéíèö³ ìó-
ñÿòü ïîêàçàòè, ùî ä³æà ïóñòà. ¯¿
íîñÿòü ³ ï³ä íåþ ö³ëóþòüñÿ. Õòî
ïåðøèé êîãî ïîö³ëóº, â òîãî ä³òè
áóäóòü ðàí³øå îäðóæóâàòèñü ³ äîá-

ðå æèòè»,— ðîçïîâ³ëà Íàä³ÿ Êî-
ë³ñíè÷åíêî.

À êåð³âíèê íàðîäíîãî ôîëüê-
ëîðíî-åòíîãðàô³÷íîãî àíñàìáëþ
«Áðàíè÷àíêà» ç ×åðí³ã³âùèíè Îëü-
ãà Òèðòîâà çàçíà÷èëà, ùî â ï’ÿò-
íèöþ ìîëîäü çáèðàëàñÿ ó ìîëî-
äî¿, âäÿãàëè â³ëüöå — íåâåëèêå äå-
ðåâöå àáî ã³ëêó, ïðèêðàøàëè êâ³-
òàìè, ñï³âàëè, ïåêëè âåð÷.

Íà ñàìîìó æ ñâÿò³ êîëåêòèâ ïðî-
äåìîíñòðóâàâ îáðÿä îäÿãàííÿ ìî-
ëîäî¿. «Íàø êîëåêòèâ çàñíîâàíèé
â 1976 ðîö³. Ó 1985-ìó îäåðæàëè

çâàííÿ íàðîäíîãî. Ó íàøîìó ðå-
ïåðòóàð³, êð³ì âåñ³ëüíèõ îáðÿä³â,
º âå÷îðíèö³, ìàñëÿíà, ùåäð³âêè»,—
ðîçïîâ³ëà Îëüãà Òèðòîâà.

Íà çàõîä³, ÿêèé â³äáóâñÿ íà òå-
ðèòîð³¿ åêñïîçèö³¿ «Ñåðåäíÿ Íàä-
äí³ïðÿíùèíà», â ö³ëîìó àìàòîðè
ïðîäåìîíñòðóâàëè òàêîæ ³ ôðàã-
ìåíòè ñâàòàííÿ, ³ ðîçïë³òàííÿ êî-
ñè, ³ ïðè¿çäó ìîëîäîãî, ³ çóñòð³÷³
íåâ³ñòêè, ³ âèêóïó, ³ ïîêðèòòÿ ìî-
ëîäî¿ òîùî.

«Öå âæå 22-ãà «Îñ³íü âåñ³ëüíà».
Òîä³ â îðãàí³çàòîð³â âèíèêëà òà-
êà ³äåÿ,òîìó ùî ïîòð³áíî áóëî çáå-
ðåãòè âåñ³ëüíèé îáðÿä, ÿêèé âæå
íà òîé ÷àñ ìåíøå êîðèñòóâàâñÿ
ïîïèòîì, í³æ ñó÷àñí³ âåñ³ëëÿ»,—
ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê íàóêîâî-äî-
ñë³äíèöüêîãî â³ää³ëó «Êàðïàòè»
Îëåíà Ãðîìîâà. Âîíà äîäàëà, ùî
öüîãîð³÷ íà ñâÿòî ç³áðàëîñÿ 18 êî-
ëåêòèâ³â, ÿê³ ïðèâåçëè ³ ñâ³é îäÿã,
ñâî¿ àòðèáóòè, ï³ñí³, ãîâ³ðêè.

«Òîìó ùî íà öåíòðàëüí³é Óêðà-
¿í³, ÿê âè áà÷èëè, êàçàëè: ïðîñèëè
áàòüêî, ïðîñèëè ìàòè, ³ ìè âàñ ïðî-
ñèìî íà õë³á, íà ñ³ëü, íà âåñ³ëëÿ.
À íà Ãóöóëüùèí³ çàõîäèëà äî õàòè
ìîëîäà ç³ ñëîâàìè: ïðîñèëè íåíÿ,
ïðîñèëè ìàòêà, ³ ìè âàñ ïðîñèìî,
àáè ñ òå ïðîñòèëè ³ â äàëåêó ïóòü
áëàãîñëîâèëè.Áóëè ñâî¿ ïðèïîâ³äêè,
ñâî¿ ñëîâà, êîëîðèòí³ â³äì³ííîñò³,
òîìó ùî Óêðà¿íà áàãàòîãðàííà»,—
çàçíà÷èëà Îëåíà Ïåòð³âíà.

Äî ñëîâà, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
â äåíü ïðîâåäåííÿ ñâÿòà òðîõè äî-
ùèëî, íàñòð³é ó âñ³õ áóâ ÷óäîâèé,
³ â³äâ³äóâà÷³â — ÷èìàëî. Îêñàíà
Áàáàê ïðè¿õàëà ç³ ñâî¿ì õëîïöåì
Îëåêñàíäðîì ñïåö³àëüíî, ùîá á³ëü-
øå ä³çíàòèñÿ ïðî óêðà¿íñüê³ òðà-
äèö³¿. ² õî÷ ïîêè ùî âîíè âåñ³ëëÿ
íå ïëàíóþòü, â ìàéáóòíüîìó îò-
ðèìàí³ çíàííÿ ìîæóòü îáîâ’ÿçêî-
âî çíàäîáèòèñÿ. «Ìåí³ íå õîò³ëî-
ñÿ á âèõîäèòè çàì³æ òàê, ÿê öå ðîá-
ëÿòü çàðàç óñ³: â á³ë³é ñóêí³, âåëüî-
í³. Íàâïàêè, ÿ á ç ðàä³ñòþ îäÿãëà
âèøèòó ñîðî÷êó»,— ðîçïîâ³ëà ä³â-
÷èíà. À Ìèõàéëî Áîéêî, ÿêèé ïðè-
¿õàâ ç ×åðêàùèíè, ïîâ³äàâ, ùî ìàâ
âåñ³ëëÿ â óêðà¿íñüêîìó ñòèë³, àëå
ïðî á³ëüø³ñòü îáðÿä³â äîâ³äàâñÿ
ò³ëüêè íèí³ �

«Îñ³íü âåñ³ëüíà»
� 22 ðîêè ïîñï³ëü â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó

«Ïèðîã³â» â³äòâîðþþòü ñòàðîäàâí³ âåñ³ëüí³ îáðÿäè Óêðà¿íè 
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