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×óæèõ ä³òåé íå áóâàº
� Ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ðîäèíè Ãåäç³â íèí³ ìåøêàº 12 õëîï÷àê³â ³ ä³â÷àòîê

Â ÄÎÌ² Íàòàë³¿ òà Ñåðã³ÿ Ãåäç³â
ð³äêî áóâàº òèøà. ¯õíÿ ðîäèíà —
îäíà ç ïåðøèõ ó Êèºâ³, ÿê³ ñòâîðè-
ëè äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî
òèïó. ² òåïåð âîíè âèõîâóþòü 12 ä³-
òåé. Ç ñàìîãî äèòèíñòâà ïîäðóæ-
æÿ ìð³ÿëî ïðî ñ³ì’þ, àëå é óÿâè-
òè íå ìîãëî, ùî âîíà áóäå òàêîþ
âåëèêîþ. ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòè-
êó» ãîëîâà ðîäèíè Ñåðã³é Ãåäç,
ïåðøó äèòèíó-ñèðîòó ïîäðóææÿ
âçÿëî ï³ä ñâîþ îï³êó 15 ðîê³â òî-
ìó. «Äî íàøîãî âåñ³ëëÿ Íàòàë³ÿ
ãîâîðèëà, ùî äóæå õîò³ëà âñèíî-
âèòè äèòèíó. ß ïîãîäæóâàâñÿ, àëå
äëÿ ïî÷àòêó ïîòð³áíî ìàòè ñâî-
¿õ. Ìè íå ïëàíóâàëè âñèíîâëþ-
âàòè í³êîãî. Öå ïðîñòî æèòòÿ. Áó-
âàþòü ð³çí³ ñèòóàö³¿. Áà÷èø êîí-
êðåòíó ïîêèíóòó äèòèíó ³ ðîçó-
ì³ºø, ùî âæå íå ìîæåø ¿¿ çàëè-

øèòè»,— êàæå ãëàâà áàãàòîä³òíî¿
ðîäèíè. Ñåðöÿ Íàòàë³¿ ³ Ñåðã³ÿ âè-
ù³ ñèëè ïîñò³éíî âèïðîáóâàëè íà
òåðïëÿ÷³ñòü ³ ëþáîâ. Íàéá³ëüøå
çàïàì’ÿòàëàñÿ ¿ì ³ñòîð³ÿ ç óñè-
íîâëåííÿì ìàëåíüêîãî Àíòîí³î.
Öå îñîáëèâà äèòèíà ³ç âàæêèì
ä³àãíîçîì ÄÖÏ. «Ìè í³êîëè íå âè-
áèðàëè äèòèíó çà òèïîì î÷åé,
çäîðîâ’ÿì ÷è êîëüîðîì î÷åé. ×àñ-
òî â³äâ³äóâàëè îäíó ë³êàðíþ, äå
ïåðåáóâàþòü âàæêî õâîð³ ä³òè-ñè-
ðîòè. Ïðèíîñèëè öóêåðêè, áàíà-
íè. Ïîì³òèëè, ùî îäèí õëîï÷èê
òàì çíàõîäèâñÿ ïîñò³éíî. Ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî â³í ïàðàë³çîâàíèé. Öå
áóâ Àíòîí³î. Â³í íå ì³ã í³ õîäè-
òè, í³ ñì³ÿòèñÿ, í³ ðîçìîâëÿòè,
àëå ïîñò³éíî äèâèâñÿ íà íàñ ñâî-
¿ìè áëàãàþ÷èìè î÷èìà. ² ìè âè-
ð³øèëè éîãî çàáðàòè. Ïîò³ì âè-

ÿâèëîñÿ, ùî ÿê ò³ëüêè äèòèíó â³ä-
ïðàâëÿëè íàçàä äî äèòÿ÷îãî áó-
äèíêó, ó íüîãî ï³äí³ìàëàñÿ òåì-
ïåðàòóðà ³ â³í õâîð³â. Àëå êîëè ìè
âñèíîâèëè õëîï÷èêà, â³í âèÿâèâ-
ñÿ íàéçäîðîâ³øèì â³ä óñ³õ, í³êî-
ëè íå õâîð³â. Ìè êàæåìî: òè, õèò-
ðóí, âèáðàâ íàñ ñàì»,— ðîçïîâ³äàº
ïîäðóææÿ. Ðîäèíà âèð³øèëà âñè-
íîâèòè óñ³õ ä³òåé ³ äàòè ¿ì îäíå
ïð³çâèùå. Çàðàäè ö³º¿ âåëèêî¿ ñ³-
ìåéíî¿ ñïðàâè âîíè ïîæåðòâóâà-
ëè äåê³ëüêîìà ì³ëüéîíàìè ãðè-
âåíü äåðæàâíî¿ äîïîìîãè. Çàðàç
ñ³ì’ÿ Ãåäç³â íàìàãàºòüñÿ þðèäè÷-
íî îôîðìèòè â³äîì÷ó êâàðòèðó,
ÿêó ó íèõ ìîæóòü â³ä³áðàòè. «Íàé-
á³ëüøà ïðîáëåìà ö³º¿ ðîäèíè íà
ñüîãîäí³ — ç æèòëîì. Àäæå âîíè
îòðèìàëè â³ä äåðæàâè îñåëþ, êî-
ëè áóëè îôîðìëåí³ ÿê áóäèíîê ñ³-
ìåéíîãî òèïó. Çàðàç öå àáñîëþò-
íî çâè÷àéíà ðîäèíà, ³ òîìó ñüî-
ãîäí³ íàøå çàâäàííÿ äîïîìîãòè ¿ì
îòðèìàòè öå ñëóæáîâå æèòëî, àäæå
ä³òè çàâæäè áóäóòü ÷ëåíàìè ¿õ-
íüî¿ ðîäèíè. ² âîíè ìàþòü ðîñòè
ðàçîì ³ ñï³ëüíî»,— ãîâîðèòü çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî. Âîíà îñîáèñòî â³äâ³-
äàëà çàòèøíå ãí³çäå÷êî áàãàòî-
ä³òíî¿ ñ³ì’¿ ³ áóëà âðàæåíà òåïëî-
òîþ òà òèì âèõîâàííÿì, ëþáîâ’þ,
ÿê³ òóò ïàíóþòü. Íàòàë³ÿ òà Ñåðã³é
íå ëþáëÿòü ñåáå âîçâåëè÷óâàòè ³

ãîâîðÿòü, ùî ó âèõîâàíí³ ä³òåé ¿ì
äîïîìàãàº Áîã. Âîíè íàâ÷àþòü
ìàëå÷ó õðèñòèÿíñüêèì íîðìàì
òà çàïîâ³äÿì. Ùîòèæíÿ âñ³ºþ ðî-
äèíîþ õîäÿòü äî öåðêâè. Ä³òè íà-
â÷èëèñÿ ãàðíî ñï³ëêóâàòèñÿ, ÷è-
òàòè, çàéìàþòüñÿ ìóçèêîþ, ñïîð-
òîì, ïîñò³éíî ðîçâèâàþòüñÿ. «ß
æèâó òóò 10 ðîê³â. ² ùàñëèâèé, ùî
ìåíå çàáðàëè ç äèòÿ÷îãî áóäèíêó.
ß çàéìàþñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ,
ìàëþþ, ñï³âàþ, ï³êëóþñÿ ïðî ñâî-
¿õ áðàòèê³â ³ ñåñòðè÷îê. Ìè âñ³ äî-
ïîìàãàºìî ìàì³»,— ä³ëèòüñÿ Ð³-
êàðäî. À îò éîãî ìàëåíüêà çâåäå-
íà ñåñòðà Â³êà óæå â 10 ðîê³â óì³º
ñàìîñò³éíî ãîòóâàòè òà ïåêòè ïè-
ð³ã. Ç³ âñ³ìà òðóäíîùàìè ðîäèíà
çâèêëà áîðîòèñÿ ðàçîì. Âîíè ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî äåðæàâà íå â³äáå-
ðå ó íèõ äàõ íàä ãîëîâîþ. Àäæå é
äîñ³ ñ³ì’ÿ Ãåäç³â íå âïåâíåíà, ÷è
ðàïòîì äî ¿õíüîãî ãí³çäà íå ïðè-
ïàäå ùå õòîñü. «Ó íàñ íåìàº ïëà-
í³â, áóäåìî ìè ùå áðàòè ä³òåé ÷è
í³. Áóâ âèïàäîê, êîëè íàì ïðèâå-
ëè ï³ä ïîð³ã áóäèíêó ä³â÷èíêó ³
ñêàçàëè: â³çüì³òü, ìè çíàºìî, ùî
âè õîðîøà ðîäèíà»,— çãàäóº Ñåð-
ã³é Ãåäç.

Äî ñëîâà, îñòàíí³ì ÷àñîì ó ñòî-
ëèö³ çàô³êñîâàíî òåíäåíö³þ, êî-
ëè ä³òåé-ñèð³ò ÷àñò³øå âñèíîâëþ-
þòü ñàìå êèÿíè, à íå ³íîçåìö³, ÿê
öå áóëî ðàí³øå �

Ïîäðóææÿ Ãåäç³â âèõîâóº 12 ä³òîê: äâîº âëàñíèõ,
â³ñ³ì óñèíîâëåíèõ òà äâîº ïðèéîìíèõ, ÿêèõ áàòüêè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òàêîæ ìàþòü áàæàííÿ óñèíî-
âèòè. Ñåðåä âèõîâàíö³â ³ ìàëå÷à ç îñîáëèâèìè ïî-
òðåáàìè. Âñ³ âîíè â³ä÷óâàþòü ñåáå ïîâíîö³ííèìè
÷ëåíàìè ðîäèíè ³ íàìàãàþòüñÿ ïîêàçóâàòè ïðè-
êëàä ñïðàâæíüî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ñ³ì’¿.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà â ãîñò³ äî áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè Ãåäç³â çàâ³òàëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî, ÿêà áóëà âðàæåíà âèõîâàííÿì, òåïëîòîþ òà ëþáîâ’þ, ÿê³ ïàíóþòü ó ö³é ñ³ì’¿

Á³áë³îòåêà äëÿ âî¿í³â

Äíÿìè äî Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè

³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè çàâ³òàëè ïðåä-

ñòàâíèêè ðåäàêö³¿ ãàçåò «Âå÷³ðí³é

Êè¿â» òà «Õðåùàòèê», ÿê³ ðîçïî÷àëè

ðîáîòó ç êîìïëåêòóâàííÿ «Á³áë³îòå÷-

êè äëÿ âî¿íà». Ç³áðàí³ çà äîïîìîãîþ

âîëîíòåð³â êíèãè ïåðåäàâàòèìóòüñÿ

á³éöÿì íà ôðîíò. Âèñòóïèòè ç òàêîþ

³í³ö³àòèâîþ æóðíàë³ñò³â ïîïðîñèëè

ñàìå ñîëäàòè, çàõèñíèêè Â³ò÷èçíè,

ÿê³ ñòâåðäæóþòü, ùî ó çîí³ ÀÒÎ áðà-

êóº êíèæîê, ãàçåò,æóðíàë³â.Òîìó «Âå-

÷³ðêà» òà «Õðåùàòèê» óæå ðîçïî÷à-

ëè íàïðàâëÿòè íà ïåðåäîâó ÷àñòèíè

íàêëàä³â ÷åðãîâèõ íîìåð³â.

Á³áë³îòåêà, â ñâîþ ÷åðãó, ïåðåäà-

ëà ó «Á³áë³îòå÷êó äëÿ âî¿íà» 102 íà-

çâè êíèã (139 ïðèì.). Öå ïåðåâàæíî

íîâà ë³òåðàòóðà 2010-2014 ðð. âè-

äàííÿ, òâîðè ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ

ïèñüìåííèê³â ç ³ñòîðè÷íî¿ òåìàòè-

êè, ïðèãîäè, ôàíòàñòèêà òà ïîåç³ÿ.

Óñ³ îõî÷³ äîëó÷èòèñÿ äî àêö³¿ ìî-

æóòü ïðèíîñèòè êíèãè çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á, ç

10.00 äî 16.00. Òåëåôîí äëÿ äîâ³-

äîê — 235-23-34.

Øêîëÿð³ âèñàäèëè 
ïîíàä 5000 äåðåâ,
êóù³â ³ êâ³ò³â

Àêö³ÿ «Êèºâó çåëåíèì áóòè» íà-

áèðàº ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä âèõîâàí-

ö³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ¿õí³õ áàòü-

ê³â. Íà ñüîãîäí³ â ì³ñò³ âæå âèñàäæå-

íî 180 äåðåâ òà 800 êóù³â, à òàêîæ

ïîíàä 4000 êâ³ò³â.Óñÿ êâ³òêîâà ïðî-

äóêö³ÿ âèðîùåíà ó ïàðíèêîâî-òåï-

ëè÷íèõ ãîñïîäàðñòâàõ ï³äïðèºìñòâ,

à êóù³ òà äåðåâà ïîäàðóâàëè êîìåð-

ö³éí³ ðîçñàäíèêè.

Çîêðåìà ï³ä ÷àñ çàõîäó ó øêîë³

¹ 54, ùî ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³,

ãåíäèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ñåð-

ã³é Ñèìîíîâ çàçíà÷èâ: «Äóæå âàæ-

ëèâî, ùîá òåðèòîð³ÿ ïîðó÷ ³ç âàøèì

áóäèíêîì ÷è øêîëîþ áóëà çåëåíîþ

³ äîãëÿíóòîþ. Öå ðîçóì³þòü íàâ³òü

ä³òè, ï³äòâåðäæåííÿì öüîìó º ìà-

ëþíêè, ÿê³ âîíè íàìàëþâàëè. Âïåâ-

íåíèé,ùî ïîòåíö³àë àêö³¿ «Êèºâó çå-

ëåíèì áóòè» ùå íå ðîçêðèòèé. ² íà

íàñòóïíèé ð³ê ìè ïëàíóºìî çíà÷íî

ðîçøèðèòè àñîðòèìåíò ðîñëèí òà çà-

ëó÷èòè äî ó÷àñò³ â çàõîä³ ÿêîìîãà

á³ëüøå ñòîëè÷íèõ øê³ë».

²ç æóðíàë³ñò³â —
ó â÷èòåë³

Æóðíàë³ñò ãàçåòè «Âå÷³ðí³é Êè-

¿â» Êàòåðèíà Ñêðèïí³êîâà âèð³øè-

ëà çì³íèòè ïðîôåñ³þ òà ñòàòè â÷è-

òåëåì.Ùîïðàâäà,ëèøå íà îäèí äåíü.

Ó ñòîëè÷í³é øêîë³ ¹ 17 íà Ïîäîë³

(âóë. Êèðèë³âñüêà, 8) âîíà ïðîâåëà

óðîê àíãë³éñüêî¿ ìîâè, à ïîò³ì, çâè-

÷àéíî, ïîä³ëèëàñÿ ñâî¿ìè âðàæåí-

íÿìè â ãàçåò³.

Ðåïîðòàæ ÷èòàéòå ó ÷åòâåðãîâî-

ìó íîìåð³ «Âå÷³ðíüîãî Êèºâà».
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Затвердити�зміни�до�Поряд�����ладання��он-

тра�тів�з��ерівни�ами�підприємств,��станов�і

ор�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�за-

тверджено�о�розпорядженням�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�15�липня�2013�ро���№ 118�(в

реда�ції�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови�від�10�жовтня�2014�ро���№ 311),�що�до-

даються.

2.�Затвердити�зміни�до�Типової�форми��он-

тра�т��з��ерівни�ами�підприємств,��станов�і

ор�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�за-

твердженої�розпорядженням�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�15�липня�2013�ро���№ 118�(в

реда�ції�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови�від�08�серпня�2014�ро���№ 139).�що�до-

даються.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження Київського міського 
голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення

та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, 
що належать до комунальної власності територіальної громади

міста Києва»
Розпорядження № 640 від 16 вересня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення регулюван'
ня у сфері призначення, звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до кому'
нальної власності міста Києва:

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

16.09.2015�№�640

ЗМІНИ
до Порядку укладання контрактів з керівниками підприємств, 
установ і організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, затвердженого 
розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 

(в редакції розпорядження Київського міського голови 
від 10 жовтня 2014 року № 311)

1.�У�розділі�II�Поряд��:�

1.1.�У�п�н�ті�5:

Абзац�перший�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.�Прийняття�на�робот���ерівни�а�підприємства,��станови�чи�ор�анізації,�що�належить�до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�(далі —��ерівни�),�здійснюється�Ки-

ївсь�им�місь�им��оловою�за�поданням��ерівни�а�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ом��підпоряд�оване�та�е�під-

приємство,��станова�чи�ор�анізація,�по�одженим�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни�ом��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�на��онтра�тній�основі.»

Абзац�четвертий�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Прийняття�на�робот���ерівни�ів��ом�нальних�підприємств,�що�входять�до�с�лад��Київсь�о-

�о��ом�нально�о�об’єднання�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста

«Київзеленб�д»�та�Ком�нальної��орпорації�«Київавтодор»�здійснюється�Київсь�им�місь�им��оло-

вою�за�поданням��ерівни�а�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ом��підпоряд�оване�та�е�підприємство,�по�одже-

ним�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл�

обов’яз�ів,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�ами

Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднання�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»�та�Ком�нальної��орпорації�«Київавтодор»�відповідно,�а�та�ож��оловами

відповідних�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�на��онтра�тній�основі.»

1.2.�Абзац�перший�п�н�т��6�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.�Подання�щодо�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�а�підприємства,

�станови�чи�ор�анізації,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�вноситься�Київсь�ом��місь�ом���олові��ерівни�ом�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ом��підпоряд�оване

та�е�підприємство,��станова�чи�ор�анізація,�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни�ом��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.»

1.3.�Абзаци�перший�та�др��ий�п�н�т��10�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції;

«10.�Прое�т�розпорядження�вноситься�за�поданням��ерівни�а�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ом��підпо-

ряд�оване�підприємство,��станова�чи�ор�анізація,�та�в�обов’яз�овом��поряд���по�одж�ється�із

заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз-

�ів,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�дире�тором�Депар-

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�начальни�ом��правління�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�начальни�ом�юри-

дично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

Прое�т��онтра�т���от�ється�та�подається��ерівни�ом�відповідно�о�стр��т�рно�о�підроз-

діл��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

по�одж�ється�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до

розподіл��обов’яз�ів,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�дире�тором�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�дире�тором�Департамент���ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�дире�тором�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�частині��мов�матеріально�о�забезпе-

чення��ерівни�а;�начальни�ом��правління�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�начальни�ом�юридично�о

�правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).»

2.�П�н�т�25�розділ��III�Поряд���ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«25.�Підп�н�т�2.3.2�п�н�т��2.3�Типової�форми��онтра�т��в�частині�визначення�с�ми�правочи-

нів�заповнюється�др��арсь�им�способом�та�по�одж�ється��ерівни�ом�стр��т�рно�о�підрозділ�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(відповід-

ним�стр��т�рним�підрозділом�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації),�я�ий��от�є�подан-

ня�щодо�призначення��ерівни�а�підприємства,��станови�чи�ор�анізації,�я�і�належать�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.»

3.�У�розділі�IV�Поряд��:�

3.1.�У�п�н�ті�27:

Абзац�перший�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«27.�У�разі�розірвання��онтра�т��з�ініціативи�власни�а�або�ор�ан���правління�майном��е-

рівни��стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�я�ом��підпоряд�оване�підприємство,��станова�чи�ор�анізація

(відповідний�стр��т�рний�підрозділ�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації),�на�ім’я

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(�олови�відповідної�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації)�надає�подання,�по�оджене�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації,�в�я�ом��обґр�нтов�ються�підстави�йо�о�розірвання.»

Абзац�четвертий�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«пояснення��ерівни�а�підприємства�на�ім’я�Київсь�о�о�місь�ою��олови�(�олови�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації)���випад�ах,�передбачених�Коде�сом�за�онів�про�працю�У�ра-

їни;»

3.2.�П�н�т�28�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«28.�У�разі�розірвання��онтра�т��з�ініціативи��ерівни�а�підприємства,��станови,�ор�анізації

звільнення�здійснюється�на�підставі�йо�о�заяви�та�подання��ерівни�а�стр��т�рно�о�підрозділ�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ом��під-

поряд�оване�підприємство,��станова�чи�ор�анізація�(�ерівни�а�відповідно�о�стр��т�рно�о�під-

розділ��районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації),�по�оджено�о�із�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни-

�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.»

3.3.�П�н�т�29�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«29.�За�три�місяці�до�за�інчення�стро���дії��онтра�т���ерівни��стр��т�рно�о�підрозділ��ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ом�

підпоряд�оване�підприємство,��станова�чи�ор�анізація�(відповідний�стр��т�рний�підрозділ

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації),�на�підставі�під�отовлених�матеріалів,�вно-

сить�на�ім’я�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(�олови�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації)�подання,�по�оджене�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�з�пропозиціями�щодо�звільнення��ерівни�а�підприємства,��станови�чи

ор�анізації���зв’яз���із�за�інченням�термін��дії��онтра�т�,�продовження��онтра�т��шляхом���ла-

дення�додат�ової���оди,�що�є�невід’ємною�частиною��онтра�т�,�або���ладання��онтра�т�

на�новий�термін.»

3.4.�П�н�т�31�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«31.�За�один�місяць�до�звільнення��ерівни�а�підприємства,��станови�чи�ор�анізації���зв’яз��

із�за�інченням�стро���дії��онтра�т���ерівни��стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ом��підпоряд�оване�підприєм-

ство,��станова�чи�ор�анізашя(відповідний�стр��т�рний�підрозділ�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації),�надає�на�ім’я�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(�олови�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації)�подання,�по�оджене�з�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�та�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�щодо�призначення�ново�о��ерівни�а�підприємства,��станови�чи�ор�ані-

зації�відповідно�до�п�н�тів�5,�6�цьо�о�Поряд��.»

3.5.�Абзац�перший�п�н�т��33�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�

«33.�Прое�т�розпорядження�про�звільнення��ерівни�а�вноситься�за�поданням��ерівни�а�стр��-

т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�я�ом��підпоряд�оване�підприємство,��станова�чи�ор�анізація,�та�по�одж�є-

ться�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’яз�ів,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�дире�тором

Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�начальни�ом��правління�по�роботі�з�персона-

лом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),�начальни�ом�юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).»

4.�По�те�ст��Поряд���слова�«�правління��адрової�роботи�і�на�ород»�замінити�словами�«�прав-

ління�по�роботі�з�персоналом»���відповідних�відмін�ах.
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

16.09.2015�№�640

ЗМІНИ
до Типової форми контракту з керівниками підприємств, 

установ і організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, затвердженої 

розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 
(в редакції розпорядження Київського міського голови 

від 08 серпня 2014 року № 139)

1.�Преамб�л��Типової�форми�після�слів�та�символів�«(Київсь�а�місь�а�державна�адміністра-

ція)»�доповнити�словами�та�символами�«(далі —�Ор�ан��правління�майном)».
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Про призначення Козловської С. С.
Розпорядження № 643 від 17 вересня 2015 року

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про пра'
цю України та Порядку укладання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 липня 2013 р. № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»;

Про оголошення Подяки 
Київського міського голови

Розпорядження № 646 від 18 вересня 2015 року
Відповідно до Положення про Подяку Київського міського голови, затвердженого рішенням Київської місь'

кої ради від 1 червня 2000 року № 141/862 (в редакції рішення Київської міської ради від 24 лютого 2005 ро'
ку № 122/2698):

1.�О�олосити�Подя���Київсь�о�о�місь�о�о��олови�за�ва�омі�дося�нення���професійній�діяль-

ності,�ба�аторічн��с�млінн��працю,�а�тивн���ромадсь���діяльність:

2.�У�п�н�ті�1.1�розділ��1�Типової�форми�слова�та�символи�«(далі —�Ор�ан��правління�май-

ном)»�ви�лючити.

3.�У�підп�н�ті�4.2.6�п�н�т��4�розділ��4�Типової�форми�слова�«За�оном�У�раїни�«Про�заса-

ди�запобі�ання�і�протидії��ор�пції»»�замінити�словами�«За�оном�У�раїни�«Про�запобі�ання

�ор�пції»».

4.�Подання�та�По�одження�Типової�форми�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Подання:

Керівни��стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)

По�одження:

Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Дире�тор�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни���правління�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Призначити�Козловсь���Світлан��Стані-

славівн��на�посад���енерально�о�дире�тора

спеціалізовано�о�водо�осподарсь�о�о��ом�-

нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації’)�«Київводфонд»�з�21�вересня

2015�ро���на��онтра�тній�основі.

2.�П�н�т�2�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�02�червня�2015�ро���№�350

«Про�звільнення�Ма�симен�а�О.�Ф.»�ви�лючи-

ти,

3.�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

БАБАЯНЦ

О�сані�Сер�іївні

БЕЗЗУБЕНКУ

Оле�сандр��Васильович�

БІЛАНУ

Володимир��Оле�сійович�

БОБКО

Софії�Антонівні

БОБРУ

Віталію�Оле�сійович�

БОНДАРЕНКО

О�сані�Василівні

БРЕУС

Юлії�Володимирівні

БРОНІКОВІЙ

Світлані�Анатоліївні

ВОЙТОВИЧ

Радмилі�Василівні

ГОЛУБЬ

Валерії�Володимирівні

ГОНЮКОВІЙ

Лілії�Василівні

ГОРОБЕЙ

Олені�Ми�олаївні

ГРИБЕНКО

Інні�Оле�сандрівні

ГУРОВІЙ

Інні�Володимирівні

ДАКАЛ

Катерині�Ми�олаївні

ДАЦЕНКУ

Юрію�Ми�олайович�

ДРОЗДОВУ

Ми�олі�Сер�ійович�

ДУШЦІ

Інні�Михайлівні�

ЄГОРОВІЙ

Тетяні�Дмитрівні

ЗАГРЕБІ

Анатолію�Михайлович�

ІБРАГІМОВІЙ

Іванні�Михайлівні

ІЛЬЇНУ

Михайл��Ві�торовичv

КАПЛЮКУ

Анатолію�Климентійович�

КАРДАНОВІЙ

Тетяні�Степанівні

КЛИМЕНКО

Раїсі�Костянтинівні

КОВАЛЕНКО

Наталії�Петрівні

КОВАЛЕНКО

Наталії�Юріївні

КОВАЛЕНКУ

Анатолію�Я�ович�

КОВАЛЬ

Яні�Юріївні

КОЛЕСНИКУ

Анатолію�Юрійович�

КОЛОДІЮ

Павл��Павлович�

КОЛОС

Ларисі�Єв�енівні

КРАВЧЕНКО

Ірині�Семенівні

КРАВЧЕНКО

Мілені�В’ячеславівні

КРИВОПУСКУ

Сер�ію�Михайлович�

— водієві�трамвайно�о�ремонтно-е�спл�атаційно�о�депо�ім.�Шев-

чен�а��ом�нально�о�підприємства�«Київпастранс»

— заст�пни�ові��омандира�батальйон��пол���дорожньо-патр�ль-

ної�сл�жби�Державної�автомобільної�інспе�ції,�підпоряд�овано�о

Головном���правлінню�МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�майор��міліції

— �оловном��спеціалістові�се�тор��міжнародних�зв’яз�ів�Го-

ловно�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�майор��міліції

— завід�вачеві��анцелярії��правління��арно�о�розш����Голов-

но�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві

— старшом��дільничном��інспе�торові�міліції�1�відділ��міліції

Шевчен�івсь�о�о�районно�о��правління�Головно�о��правління

МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�старшом��лейтенант��міліції

— слідчом��слідчо�о�відділ��Дарниць�о�о�районно�о��правління

Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�майор��міліції

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,��с-

танов�і�ор�анізацій

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,��с-

танов�і�ор�анізацій

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,��с-

танов�і�ор�анізацій

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій

— вчителеві�ш�оли�І�ст�пеня�№ 330�«Р�санів�а»�Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва

— заст�пни�ові�начальни�а�відділ��захист��прав�інвесторів

та��онтролю�за�діяльністю�емітентів�цінних�паперів�департа-

мент���онтрольно-правової�роботи�Національної��омісії�з�цін-

них�паперів�та�фондово�о�рин��

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій

—��оловном��спеціалістові�відділ��по�профіла�тичній�роботі

та��онтролю�за�спец�становами�Сл�жби���справах�дітей�ви�о-

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

жавної�адміністрації)

— інспе�торові�патр�льної�сл�жби�взвод��№ 2�батальйон�

патр�льної�сл�жби�Дніпровсь�о�о�районно�о��правління�Голов-

но�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�старшом��прапор-

щи���міліції

—�заст�пни�ові�начальни�а�відділ��аналітичної�роботи�і��ом-

п’ютерної�розвід�и�Управління�боротьби�з��іберзлочинністю�Го-

ловно�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�підпол�овни��

міліції

— начальни�ові�відділ��Київсь�о�о�місь�о�о�центр��сім’ї�«Ро-

динний�дім»

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій

— старшом��інспе�торові��р�пи��адрово�о�забезпечення�пол-

���міліції�спеціально�о�призначення�Головно�о��правління�МВС

У�раїни�в�місті�Києві,�майор��міліції

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій

—��олові�правління�міжнародної��ромадсь�ої�ор�анізації�«Фе-

дерація�всесвітньо�о�мир�»

—�заст�пни�ові�начальни�а�відділ��до��ментально�о�забез-

печення�Державно�о�підприємства�«У�раїнсь�ий�державний

центр�транспортно�о�сервіс��«Ліс�и»

— волонтерові

—��олові�ради��ромадсь�ої�ор�анізації�«Ор�анізація�ветеранів

У�раїни�Дарниць�о�о�район��м.�Києва»

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій

— заст�пни�ові�начальни�а��правління —�начальни���відді-

л��методоло�ії�пр�денційно�о�та��онсолідовано�о�на�ляд���прав-

ління�пр�денційно�о�та��онсолідовано�о�на�ляд��Національної

�омісії�з�цінних�паперів�та�фондово�о�рин��

— старшом��опер�повноваженом��в�особливо�важливих�спра-

вах��правління�оперативно-розш��ової�діяльності�Головно�о

�правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�майор��міліції

— �чителеві�спеціалізованої�ш�оли�№ 250�з�по�либленим�ви-

вченням�математи�и�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва

—�старшом��інспе�торові�штаб��пол����онвойної�сл�жби�мі-

ліції�Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві,�лейтенан-

т��міліції

— �ерівни�ові�во�ально�о���рт�а�ш�оли-ліцею�№ 198�«ЕКО»,

х�дожньом���ерівни���(продюсер�)�м�зично�о��оле�тив��«КО-

ЛОДІЙ»

— �олові�правління��ромадсь�ої�ор�анізації�«Київсь�а�ш�ола

рівних�можливостей»

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій

— ви�ладачеві�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��перепід�отов�и�та

підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�ор�анів�державної�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�державних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій

— заст�пни�ові��омандира�батальйон��пол���патр�льної�сл�ж-

би�Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві
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ЛАВРЕНЮКУ
Андрію
Васильович� -
опер�повноваженом�
Печерсь�о�о
районно�о

�правління
Головно�о
�правління
МВС
У�раїни
в

місті
Києві,
�апітан�
міліції

ЛЕБІДЬ
Нелі
Костянтинівні -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

ЛЕВАДІ
Сер�ію
Я�ович� -
деп�татові
Київсь�ої
місь�ої
ради,
�олові
постійної

�омісії
Київради
з
питань
містоб�д�вання,
архіте�т�ри

та
земле�орист�вання,
�олові
правління
бла�одійно�о

фонд�
"Наш
дім
-
Дарниця"

ЛЕВЧЕНКО
Ірині
Василівні -
 заст�пни�ові
 начальни�а
 Відділ�
 зв'яз�ів
 з

�ромадсь�істю
Головно�о
�правління
МВС
У�раїни

в
місті
Києві,
підпол�овни��
міліції

ЛЕМЕШЕВІЙ
Олені
Володимирівні
 -заст�пни�ові
начальни�а
відділ�
оперативних
облі�ів

�правління
інформаційно-аналітично�о
забезпечення

Головно�о
�правління
МВС
У�раїни
в
місті
Києві,

підпол�овни��
міліції

ЛЕСІВУ
Андрію
Ярославович� -
�енеральном�
дире�торові
видавничо�о
дом�

"Справи
сімейні"

ЛУЦИШИНУ
Василю
Станіславович� -
помічни�ові
дире�тора
Державно�о
підприємства

"У�раїнсь�ий
державний
центр
транспортно�о
сервіс�

"Ліс�и"

ЛЮБИНЕЦЬКІЙ
Марії
Володимирівні -
�оловном�
спеціалістові
відділ�
опі�и,
пі�л�вання,

�синовлення
та
інших
форм
виховання
Сл�жби
�

справах
дітей
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

МАКАРИНСЬКОМУ
Ярослав�
 -
заст�пни�ові
начальни�а
Подільсь�о�о
районно�о


Ми�олайович� �правління
Головно�о
�правління
МВС
У�раїни
в

місті
Києві,
підпол�овни��
міліції

МАКСЮТІ
Наталії
Дмитрівні -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання.

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

МАЛЕНКУ
Юрію
І�орович�
 -
співа�ові,
волонтер�

MAЛИК
Юлії
Оле�сандрівні -
�чителеві
спеціалізованої
ш�оли
№
15
з
по�либленим

вивченням
ан�лійсь�ої
мови
Голосіївсь�о�о
район�

м.
Києва

МАРЧЕНКО
Ві�торії
Ми�олаївні -
начальни�ові
відділ�
представництва
в
с�дах

юридично�о
департамент�
Національної
�омісії
з

цінних
паперів
та
фондово�о
рин��

МАРЧУКУ
Ростислав�
Петрович� -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

МАШУРЕНКУ
Р�слан�
Оле�сандрович� -
заст�пни�ові
дире�тора
департамент�
�онтрольно-

правової
роботи
Національної
�омісії
з
цінних
паперів

та
фондово�о
рин��

МИЩАКУ
Іван�
Ми�олайович� -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

МІЛЯЄВІЙ
Валерії
Робертівні -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

МІНОЧКІНУ
Анатолію
Іванович� -
начальни�ові
Війсь�ово�о
інстит�т�
теле�ом�ні�ацій

та
інформатизації,
�енерал-
майор�

МОТИЦІ
Сер�ію
Ми�олайович� -
тимчасово
ви�он�ючом�
обов'яз�и
начальни�а

Київсь�о�о
війсь�ово�о
ліцею
імені
Івана
Бо��на,

пол�овни��

ПАВЛОВУ
Вадим�
Анатолійович� -
заст�пни�ові
начальни�а
відділ�
-
начальни��
се�тор�

пош���,
 е�спертно�о
 о�ляд�,
 розрядження,

транспорт�вання
та
знеш�одження
виб�хових

пристроїв,
 речовин
 відділ�
 виб�хотехнічної
 і

пожежотехнічної
е�спертизи
на��ово-дослідно�о

е�спертно-
�риміналістично�о
центр�
при
Головном�

�правлінні
MВC
У�раїни
в
місті
Києві
підпол�овни��

міліції

ПАНЧЕНКО
Наталії
Оле�сіївні -
вчителеві
ш�оли
І
ст�пеня
№
330
"Р�санів�а"

Дніпровсь�о�о
район�
м.
Києва

ПЛАХОТНЮК
Наталії
Гри�орівні -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

ПЛОТНИЦЬКІЙ
Інні
Михайлівні -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

ПОБЕРЕЖЦЮ
Володимир�
Валерійович� -
старшом�
опер�повноваженом�
�правління
боротьби

зі
злочинами,
пов'язаними
з
тор�івлею
людьми,

Головно�о
�правління
МВС
У�раїни
в
місті
Києві,

майор�
міліції

ПОВАРУ
Анатолію
Іванович� -
старшом�
інспе�торові
відділ�
забезпечення
масових

заходів
�правління
�ромадсь�ої
безпе�и
Головно�о

�правління
МВС
У�раїни
в
місті
Києві,
�апітан�
міліції

ПОЧТАРЕНКО
Ользі
Ми�олаївні -
�чителеві
�імназії
№
191
ім.
П.Г.Тичини
з
по�либленим

вивченням
іноземних
мов
Дніпровсь�о�о
район�
м.
Києва

РЕЙТЕРОВИЧУ
І�орю
Вячеславович� -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних

підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

РОЗАНОВІЙ
МаріаннІ
Володимирівні -
 ви�ладачеві
 Київсь�о�о
 місь�о�о
 центр�

перепід�отов�и
та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів

ор�анів
 державної
 влади,
 ор�анів
 місцево�о

самовряд�вання,
державних
підприємств,
�станов

і
ор�анізацій

РОМАНОВУ
Віталію
Ві�торович� -
старшом�
опер�повноваженом�
в
особливо
важливих

справах
відділ�
�римінальної
міліції
�
справах
дітей

Головно�о
�правління
МВС
У�раїни
в
місті
Києві,

майор�
міліції

САДОВЕНКО
Світлані
Ми�олаївні -
заст�пни�ові
дире�тора
з
на��ово-технічної
роботи

У�раїнсь�о�о
центр�
��льт�рних
досліджень,
х�дожньом�

�ерівни��
зраз�ово�о
театр�
пісні
"Ладонь�и"
Центр�

позаш�ільної
 роботи
Святошинсь�о�о
 район�


м.
Києва

САДОВСЬКІЙ
Альоні
Леонідівні -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

САМУСЬ
Тетяні
Ми�олаївні -
�оловном�
спеціалістові
відділ�
опі�и,
пі�л�вання,

�синовлення
та
інших
форм
виховання
Сл�жби
�

справах
дітей
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

СЕРЕДІ
Валентині
Іванівні -
 ви�ладачеві
 Київсь�о�о
 місь�о�о
 центр�

перепід�отов�и
та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів

ор�анів
 державної
 влади,
 ор�анів
 місцево�о

самовряд�вання,
державних
підприємств,
�станов

і
ор�анізацій

СЛИВІ
Володимир�
Петрович� -
 �омандирові
 взвод�
 роти
 охорони
 центр�

обсл��ов�вання
підрозділів
Головно�о
�правління

МВС
У�раїни
в
місті
Києві,
старшом�
лейтенант�

міліції

СОЛОГУБУ
Оле�сандр�
Михайлович� -
водієві
автотранспортно�о
засоб�
�ом�нально�о

підприємства
"Шляхово-
е�спл�атаційне
�правління

по
ремонт�
та
�триманню
автомобільних
шляхів
та

спор�д
на
них
Деснянсь�о�о
район�
м.
Києва"

�ом�нальної
�орпорації
"Київавтодор"

СТАШЕНКУ
Сер�ію
Васильович� -
 старшом�
 дільничном�
 інспе�торові
 міліції

Солом'янсь�о�о
районно�о
�правління
Головно�о

�правління
МВС
У�раїни
в
місті
Києві,
майор�
міліції

СТРЕЛЬЦОВІЙ
Світлані
Ві�торівні -
�чителеві
Києво-Печерсь�о�о
ліцею
№
171
"Лiдep"

Печерсь�о�о
район�
м.
Києва

ТОЛОКУ
І�орю
Ві�торович� -
дире�торові
Департамент�
війсь�ової
освіти
та

на��и
Міністерства
оборони
У�раїни,
�енерал-майор�

ТОПИЛКУ
Оле��
Васильович� -
 начальни�ові
 відділ�
 Національно�о
 Києво-

Печерсь�о�о
істори�о-��льт�рно�о
заповідни�а

ТРОФИМОВУ
Оле�сію
Станіславович� -
начальни�ові
�правління
сім'ї,
молоді
та
спорт�

Департамент�
освіти
і
на��и,
молоді
та
спорт�

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

місь�ої
державної
адміністрації)

ФЕДОРЕНКУ
І�орю
Петрович� -
деп�татові
Київсь�ої
місь�ої
ради,
заст�пни�ові

�олови
постійної
�омісії
Київрадн
з
питань
��льт�ри

та
т�ризм�

ФІЛЬ
Олені
Анатоліївні -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій

ЧЕРВІНКО
Тетяні
Володимирівні -
 заст�пни�ові
 начальни�а
 відділ�
 �адрово�о

забезпечення
�правління
Державної
автомобільної

інспе�ції
Головно�о
�правління
МВС
У�раїни
в
місті

Києві,
майор�
міліції

ЧЕРНИХ
Ві�торії
Михайлівні -
інспе�торові
з
особливих
дор�чень
�правління

режимно-се�ретно�о
та
до��ментально�о
забезпечення

Головно�о
�правління
МВС
У�раїни
в
місті
Києві,

майор�
міліції

ЧУТІ
Володимир�
Степанович� -
заст�пни�ові
начальни�а
штаб�
Оболонсь�о�о

районно�о
�правління
Головно�о
�правління
МВС

У�раїни
в
місті
Києві,
майор�
міліції

ЯРЕМЕНКУ
Сер�ію
Петрович� -
ви�ладачеві
Київсь�о�о
місь�о�о
центр�
перепід�отов�и

та
підвищення
�валіфі�ації
працівни�ів
ор�анів

державної
влади,
ор�анів
місцево�о
самовряд�вання,

державних
підприємств,
�станов
і
ор�анізацій.

2.
Апарат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

профінанс�вати
видат�и
на
ви�отовлення
та
вр�чення
подя�
Київсь�о�о
місь�о�о
�олови
з�ідно

з
�ошторисом,
що
додається,
за
рах�но�
місь�ої
цільової
про�рами
"На�ороди"
на
2012-2016
ро�и,

затвердженої
рішенням
Київсь�ої
місь�ої
ради
від
01
листопада
2012
ро��
№
226/8510.

Голова В. Кличко

Найменування Кількість одиниць Ціна за 1 одиницю без
ПДВ (грн)

Загальна сума з ПДВ
(20%) (грн)

Бланки подяк 81 3,20 311,04

Затверджено

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


18.09.2015
№
646

КОШТОРИС
витрат на виготовлення та вручення подяк Київського міського голови

Керівник апарату В. Бондаренко 
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Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови від 18.09.2015 № 648 

«Про проведення 16.10.2015 депутатських слухань 
Київської міської ради VII скликання»

Розпорядження № 681 від 25 вересня 2015 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Статуту тери<

торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805,
статті 30 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, з метою залучення громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення:

1.
Внести
зміни
до
розпорядження
Київсь�о-

�о
місь�о�о
�олови
від
18.09.2015
№ 648
«Про

проведення
16.10.2015
деп�татсь�их
сл�хань
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
ради
VII
с�ли�ання»,
а
саме:

— �
п’ятом�
п�н�ті
слова
та
цифри
«02
жовт-

ня
2015
ро��
о
12.00»
замінити
на
слова
та

цифри
«01
жовтня
2015
ро��
о
15.00».

2.
Це
розпорядження
довести
до
відома
на-

селення
міста
Києва,
деп�татів
Київсь�ої
місь-

�ої
ради,
�олів
деп�татсь�их
фра�цій
Київсь�ої

місь�ої
ради,
�ерівни�ів
стр��т�рних
підрозді-

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

(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
пра-

цівни�ів
се�ретаріат�
Київсь�ої
місь�ої
ради
�

встановленом�
поряд��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звільнення Коваленка С. І.
Розпорядження № 647 від 18 вересня 2015 року

Відповідно до Кодексу законів про працю України, 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 подання Департаменту місь<
кого благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ<
ської міської державної адміністрації) від 12 серпня 2015 року № 064<8129:

1.
Звільнити
Ковален�а
Сер�ія
Івановича,
ди-

ре�тора
�ом�нально�о
підприємства
по
�три-

манню
зелених
насаджень
Шевчен�івсь�о�о

район�
м.
Києва,
з
займаної
посади
18
верес-

ня
2015
ро��
відповідно
до
пп.
4.3.6
п.
4.3
Кон-

тра�т�
з
дире�тором
�ом�нально�о
підприєм-

ства
по
�триманню
зелених
насаджень
Шев-

чен�івсь�о�о
район�
м.
Києва,
що
належить
до

�ом�нальної
власності
територіальної
�рома-

ди
міста
Києва,
від
30
�р�дня
2013
ро��
(п.
8

стаття
36
КЗпП
У�раїни).

2.
По�ласти
на
Лант�ха
Тараса
Анатолійови-

ча,
заст�пни�а
дире�тора
�ом�нально�о
під-

приємства
по
�триманню
зелених
насаджень

Шевчен�івсь�о�о
район�
м.
Києва,
ви�онання

обов’яз�ів
дире�тора
цьо�о
підприємства
тим-

часово
до
вирішення
питання
щодо
призна-

чення
в
�становленом�
поряд��
дире�тора
�о-

м�нально�о
підприємства
по
�триманню
зеле-

них
насаджень
Шевчен�івсь�о�о
район�
м.
Ки-

єва.
Голова В. Кличко

Про радників заступника голови Київської міської державної
адміністрації (на громадських засадах)

Розпорядження № 638 від 14 вересня 2015 року
Увільнити
з
14
вересня
2015
ро��
від
ви�онання
обов’яз�ів
радни�ів
заст�пни�а
�олови
Київ-

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації
Рябі�іна
П.
Б.
(на
�ромадсь�их
засадах):

1.
Гапонен�о
Ві�торію
Василівн�

2.
Солода
Вадима
Юрійовича

3.
Т�ачен�а
Тим�ра
Фір�ддіновича
Голова В. Кличко

Про Донченко Т. М.
Розпорядження № 650 від 21 вересня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України: від 17 червня
1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України «Про державну службу»,
від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби», від 09 березня 2006 року
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, ор<
ганів прокуратури, судів та інших органів», листа Міністерства охорони здоров’я України від 11 вересня 2015
року № 1101<28/1127/28818:

1.
Дончен�о
Тетян�
Ми�олаївн�
призначити

на
посад�
дире�тора
Департамент�
охорони

здоров’я
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

Про призначення Назарова Ю. Л.
Розпорядження № 652 від 21 вересня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня
1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України «Про державну службу»,
від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби», від 09 березня 2006 року
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, ор<
ганів прокуратури, судів та інших органів» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки<
ївської міської державної адміністрації) від 18 грудня 2014 року № 1486 «Про затвердження Положення про
матеріальне стимулювання працівників апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь<
кої державної адміністрації)»:

1.
Призначити
Назарова
Юрія
Леонідовича

начальни�ом
�правління
інформаційно-�ом�-

ні�аційних
систем
та
захист�
інформації
апа-

рат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ра-

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

22
вересня
2015
ро��
з
посадовим
о�ладом

з�ідно
зі
штатним
розписом
я�
та�о�о,
що
�спіш-

но
пройшов
стаж�вання
на
цій
посаді,
�віль-

нивши
йо�о
з
посади
радни�а
Київсь�о�о
місь-

�о�о
�олови
відділ�
аналітично�о
забезпечен-

ня
діяльності
Київсь�о�о
місь�о�о
�олови
�прав-

ління
ор�анізаційно-аналітично�о
забезпечен-

ня
діяльності
Київсь�о�о
місь�о�о
�олови
(пат-

ронатної
сл�жби)
апарат�
ви�онавчо�о
ор�ан�

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

ної
адміністрації).

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

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

в�
Ю.
Л.
дев’ятий
ран�
державно�о
сл�жбовця.

3.
Відповідно
до
записів
�
тр�довій
�нижці

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

ном
на
22.09.201 5
ро��
с�ладає
00
ро�ів
00

місяців
26
днів.

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

в’ятий
ран�
державно�о
сл�жбовця
�
розмірі

90,00
�рн.
Голова В. Кличко

ції)
з
22
вересня
2015
ро��
з
посадовим
о�ла-

дом
з�ідно
зі
штатним
розписом
я�
та��,
що

�спішно
пройшла
стаж�вання
на
цій
посаді,

�вільнивши
її
з
посади
заст�пни�а
дире�тора
Де-

партамент� —
начальни�а
�правління
з
ор�ані-

зації
медично�о
забезпечення
ви�онавчо�о
ор-

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

державної
адміністрації).

Взяти
до
відома,
що
Дончен�о
Т.
М.
при-

своєно
третій
ран�
державно�о
сл�жбовця.

Відповідно
до
записів
�
тр�довій
�нижці
Дон-

чен�о
Т.
М.
стаж
державної
сл�жби
станом
на

22
вересня
2015
ро��
становить
15
ро�ів
00

місяців
03
дні.

Встановити
Дончен�о
Т.
М.
з
22
вересня
2015

ро��:

— надбав��
за
третій
ран�
державно�о
сл�ж-

бовця
�
розмірі
145,00
�ривень;

— надбав��
за
висл���
ро�ів
�
розмірі
25
від-

сот�ів,
виходячи
із
посадово�о
о�лад�
з
�ра-

х�ванням
надбав�и
за
ран�
державно�о
сл�ж-

бовця;

— доплат�
за
на��овий
ст�пінь
�андидата

медичних
на��
�
розмірі
5
відсот�ів
посадово-

�о
о�лад�;

— надбав��
за
почесне
звання
«Засл�жений

працівни�
охорони
здоров’я
У�раїни»
�
розмі-

рі
5
відсот�ів
посадово�о
о�лад�;

— надбав��
за
висо�і
дося�нення
�
праці
�

розмірі
50
відсот�ів
посадово�о
о�лад�
з
�ра-

х�ванням
надбав�и
за
ран�
державно�о
сл�ж-

бовця
та
надбав�и
за
висл���
ро�ів.

2.
П�н�т
1
розпорядження
Київсь�о�о
місь�о-

�о
�олови
від
10
вересня
2015
ро��
№ 628
«Про

ви�онання
обов’яз�ів
дире�тора
Департамен-

т�
охорони
здоров’я
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київ-

сь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної

адміністрації)»
ви�лючити.

Голова В. Кличко

Про призначення Іванової В. В.
Розпорядження № 658 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня
1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України «Про державну службу»,
від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби», від 09 березня 2006 року
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 18 грудня 2014 року № 1486 «Про затвердження Положення
про матеріальне стимулювання працівників апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)»:

1.
Призначити
Іванов�
Ві�торію
Володими-

рівн�
�оловним
спеціалістом
відділ�
опрацю-

вання
письмових
звернень
�ромадян
�правлін-

ня
з
питань
звернень
�ромадян
апарат�
ви�о-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
з
25
ве-

ресня
2015
ро��
з
посадовим
о�ладом
з�ідно

зі
штатним
розписом,
тимчасово,
на
період

відп�ст�и
�
зв’яз��
з
ва�ітністю
та
поло�ами

основно�о
працівни�а,
�вільнивши
її
з
посади

�оловно�о
спеціаліста
відділ�
аналітичної
ро-

боти
та
�онтролю
�правління
з
питань
звер-

нень
�ромадян
апарат�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

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

ної
адміністрації),
на
я��
вона
б�ла
призначе-

на
тимчасово,
на
період
відп�ст�и
по
до�ляд�

за
дитиною
основно�о
працівни�а.

2.
Взяти
до
відома,
що
Івановій
В.
В.
б�ло

присвоєно
десятий
ран�
державно�о
сл�жбов-

ця.

3.
Відповідно
до
записів
�
тр�довій
�нижці

Іванової
В.
В.
стаж
державної
сл�жби
станом

на
25.09.2015
с�ладає
08
ро�ів
10
місяців
12
днів.

4.
Встановити
Івановій
В.
В.
надбав�и:

за
десятий
ран�
державно�о
сл�жбовця
�

розмірі
80,00
�рн;

за
висл���
ро�ів
�
розмірі
15
відсот�ів
вихо-

дячи
із
посадово�о
о�лад�
з
�рах�ванням
над-

бав�и
за
ран�
державно�о
сл�жбовця;

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
висл�-

��
ро�ів.
Голова В. Кличко

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 659 від 23 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
102 120,60

�рн
(сто
дві
тисячі
сто
двадцять
�ривень
60
�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
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 

Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради О. Резніков

№  з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5
1 Благодійна організація

"Благодійний фонд
соціально�правової
допомоги"

16 507.00 Придбання шкільних меблів для
спеціалізованої загальноосвітньої
школи І�ІII ступенів №296
Дарницького р�ну

Кримчак C.O.

2 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально�правової
допомоги"

17 763.60 Придбання шкільних меблів для
середньої загальноосвітньої школи
№309 Дарницького р�ну

Кримчак С.О.

3 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально�правової
допомоги"

67 850.00 Придбання вікон для спеціальної
загальноосвітньї школи І�ІІІ ступенів
№296 з поглибленим вивченням
іноземної мови Дарницького р�ну

Кримчак С.О.

Разом 102 120.60

Додато�


до
розпорядження
Київсь�о�о
місь�о�о
�олови
від
23.09.2015
№
659

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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№
з/п

Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5
1 Представництво громадської

організації "Об'єднання
"Самопоміч" у місті Києві

17 982.00 Придбання лінолеуму та кухонного інвентарю
для дошкільного навчального закладу №340
Голосіївського р(ну

Андрейко Р.Б.

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

23 700.00 Придбання фарби для середньої
загальноосвітньої школи І(ІІІ ступенів №289
Дарницького р(ну

Андрейко Р.Б.

3 Громадська організація інвалідів
"Інвойт"

6 600.00 Придбання матраців для дошкільного
навчального закладу №61 Голосіївського р(ну

Баленко А.І.

4 Громадська організація інвалідів
"Інвойт"

10 944.00 Придбання дитячих меблів для дошкільного
навчального закладу №262 Голосіївського р(ну

Баленко А.І.

5 Громадська організація інвалідів
"Інвойт"

14 880.00 Придбання шкільних меблів для медичної
гімназії №33 Голосіївського р(ну

Баленко А.І.

6 Громадська організація інвалідів
"Інвойт"

14 999.98 Придбання дитячих меблів для дошкільного
навчального закладу №764 Голосіївського р(ну

Баленко А.І.

7 ГО"Солідарна Оболонь" 9 940.00 Придбання металопластикових віконних блоків
для ЖБК "Академічний(15" за адресою:
вул.Лайоша Гавро,11(В Оболонського р(ну

Безпалий О.І.

8 ГО"Солідарна Оболонь" 9 940.00 Придбання металопластикових віконних блоків
для ЖБК "Взуттєвик(2" за адресою:
вул.Приозерна,8(Б Оболонського Р(ну

Безпалий О.І.

9 ГО"Солідарна Оболонь" 9 980.00 Придбання металопастикових віконних блоків
для ЖБК"Академічний(15" за адресою:
вул.Лайоша Гавро,11(Г Оболонського р(ну

Безпалий О.І.

10 ГО"Солідарна Оболонь" 9 980.00 Придбання металопластикових віконних блоків
для ЖБК"Академічний(15" за адресою:
вул.Лайоша Гавро,11(Д Оболонського р(ну

Безпалий О.І.

11 ГО"Солідарна Оболонь" 10 000.00 Придбання металопластикових віконних блоків
для ЖБК"Київ(6" за адресою: вул.Лайоша
Гавро, 11(А Оболонського р(ну

Безпалий О.І.

12 Громадська організація "Київ (
наше місто"

9 690.00 Придбання спортивного інвентарю для
комплексної дитячо(юнацької спортивної
школи №22 "Олімп" Оболонського р(ну

Бродський
О.Я.

13 Громадська організація "Київ (
наше місто"

11 100.00 Придбання дитячих меблів для дошкільного
навчального закладу (ясла(садок) №495
Шевченківського р(ну

Бродський
О.Я.

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

3 432.00 Придбання м'якого інвентарю для дошкільного
навчального закладу №486 Подільського р(ну

Гапчук М.М.

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

5 928.00 Придбання жалюзів для дошкільного
навчального закладу №486 Подільського р(ну

Гапчук М.М.

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

20 600.00 Придбання ковроліну для дошкільного
навчального закладу №486 Подільського р(ну

Гапчук М.М.

17 Громадська організація
"Ресурсний центр ініціатив
громади"

10 620.96 Придбання будівельних матеріалів для
спеціалізованого навчально(виховного комплексу
"Лісові дзвіночки" з поглибленим вивченням
англійської мови Деснянського р(ну

Гресь M.B.

18 Комітет громадського
самоврядування "Кібцентр(
Теремки"

6 000.00 Придбання ігрового набору та меблів для
районної психо(медико(педагогічної
консультації Голосіївського р(ну

Закревська
Л.О.

19 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"Київ без корупції"

13 284.00 Придбання металопластикових віконних блоків
для спеціалізованої школи І(ІІІ ступенів з
поглибленним вивченням української мови та
літератури №260 Голосіївського р(ну

Калініченко
О.В.

20 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"Київ без корупції"

22 800.00 Придбання металопластикових віконних блоків
для ліцею №227 ім.М.М.Громова Голосіївського
р(ну

Калініченко
О.В.

21 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"Київ без корупції"

32 025.00 Проведення поточного ремонту дитячого
майданчика за адресою: м.Київ, вул.Касіяна,10а
Голосіївського р(ну

Калініченко
О.В.

22 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"Київ без корупції"

36 047.00 Проведення поточного ремонту дитячого
майданчика за адресою: м.Київ,
вул.Лятошинського,26а Голосіївського р(ну

Калініченко
О.В.

23 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"Київ без корупції"

36 047.00 Проведення поточного ремонту дитячого
майданчика за адресою: м.Київ,
вул.Д.Луценка,9 Голосіївського р(ну

Калініченко
О.В.

24 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"Київ без корупції"

40 860.00 Придбання металопластикових віконних блоків
для спеціалізованої школи І(ІІІ ступенів з
поглибленним вивченням іноземних мов №220
Голосіївського р(ну

Калініченко
О.В.

25 Громадська організація "Довіра
людей"

5 094.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Солом'янського р(ну" (вул. Пітерська, 10)

Кисіль Р.П.

26 Громадська організація "Довіра
людей"

6 840.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Солом'янського р(ну" (вул.Мартиросяна,19)

Кисіль Р.П.

27 Громадська організація "Довіра
людей"

6 840.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Солом'янського р(ну" (вул.Антонова,37)

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 р(ну" (вул.Донецька.7)

Кисіль Р.П.

29 Громадська організація "Довіра
людей"

9 120.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Солом'янського р(ну" (вул.Антонова.14)

Кисіль Р.П.

30 Громадська організація "Довіра
людей"

9 120.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Солом'янського р(ну" (вул.Волинська,8)

Кисіль Р.П.

31 Громадська організація
"БОГДАНА КОЛОДІЯ"

62 080.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Святошинського р(ну" (ЖЕД(3)

Колодій Б. В.

32 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна оселя"

46 273.00 Проведення поточного ремонту дитячого
майданчика за адресою: м.Київ, проспект
Повітрофлотський,50/2 Солом'янського р(ну

Конобас М.П.

33 Громадська організація "Рада
самоврядування "Рідна оселя"

46 273.00 Проведення поточного ремонту дитячого
майданчика за адресою: м.Київ,
вул.Єреванська,3 Солом'янського р(ну

Конобас М.П.

34 Громадська організація
"Ресурсний центр ініціатив
громади"

15 967.96 Придбання посуду для школи(дитячий садок 
І ступеня "Родзинка" Подільського р(ну

Костенко Л.В.

35 Громадська організація
"Ресурсний центр ініціатив
громади"

33 139.92 Придбання м'якого інвентарю та посуду для
дошкільного навчального закладу №523
Оболонського р(ну

Костюк О.А.

36 Громадська організація
"Ресурсний центр ініціатив
громади"

7 750.20 Придбання м'якого інвентарю для спеціального
навчально(виховного комплексу "Мрія"
Деснянського р(ну дошкільного навчального
закладу (ясла(садок) №102 Деснянського р(ну

Лапшов О.В.

37 Громадська організація
"Ресурсний центр ініціатив
громади"

8 643.96 Придбання посуду для дошкільного
навчального закладу (ясла(садок) №102
Деснянського р(ну

Лапшов О.В.

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

45 756.00 Придбання світильників для житлово(
експлуатаційної дільниці Печерського р(ну
(ЖЕД "Печерська брама")

Логвін А.І.

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

47 324.00 Придбання поштових скриньок для житлово(
експлуатаційної дільниці Печерського р(ну
(ЖЕД "Печерська брама")

Логвін А. І.

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

55 350.00 Придбання постільної білизни для дошкільного
навчального закладу №113 Дарницького р(ну

Логвін А.І.

41 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

2 957.00 Придбання будівельних матеріалів для
житлово(будівельного кооперативу
"Монтажник" Дніпровського р(ну

Росляков В.В.

42 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

13 000.00 Придбання меблів для комунального
некомерційного підприємства "Центр
первинної медико(санітарної допомоги №2
Дніпровського р(ну"

Росляков В.В.

43 Громадська організація
"Деснянська спілка власників
житла"

15 050.00 Придбання м'якого інвентарю для дошкільного
навчального закладу (ясла(садок) №776
Деснянського р(ну

Севериненко
В.М.

44 Громадська організація
"Деснянська спілка власників
житла"

15 050.00 Придбання м'якого інвентарю для дошкільного
навчального закладу (ясла(садок) №459
Деснянського р(ну

Севериненко
В.М.

45 Громадська організація
"Деснянська спілка власників
житла"

15 600.00 Придбання дитячих матраців для дошкільного
навчального закладу (ясла(садок) №83
Деснянського р(ну

Севериненко
В.М.

46 Громадська організація
"Деснянська спілка власників
житла"

16 100.00 Придбання м'якого інвентарю для дошкільного
навчального закладу (ясла(садок) №300
Деснянського р(ну

Севериненко
В.М.

47 Громадська організація
"Деснянська спілка власників
житла"

16 100.00 Придбання м'якого інвентарю для дошкільного
навчального закладу (ясла(садок) №77
Деснянського р(ну

Севериненко
В.М.

48 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

2 400.00 Придбання рушників для дошкільного
навчального закладу №633 Дніпровського р(ну

Странніков
A.M.

49 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

19 000.00 Придбання господарського інвентарю для
комунального підприємства "Керуюча дирекція
Дніпровського р(ну" (ЖРЕО(407)

Странніков
A.M.

50 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

30 000.00 Придбання металопластикових дверних блоків
та будівельних матеріалів для дошкільного
навчального закладу №525 Дніпровського р(ну

Странніков
A.M.

51 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

30 100.00 Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства "Керуюча дирекція
Дніпровського р(ну" (ЖРЕО(407)

Странніков
A.M.

52 Благодійна організація
"Благодійний фонд соціально(
правової допомоги"

9 999.96 Придбання спортивного інвентарю для
Київської дитячо(юнацької спортивної школи
"Восход" Дарницького р(ну

Сулига Ю.А.

53 Благодійна організація
"Благодійний фонд соціально(
правової допомоги"

12 643.93 Придбання дитячих меблів для школи(дитячий
садок 1 ступеня "Пролісок" Дарницького р(ну

Сулига Ю.А.

54 Благодійна організація
"Благодійний фонд соціально(
правової допомоги"

26 700.00 Придбання шкільних меблів для
спеціалізованої загальноосвітньої школи І(ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням української
мови та літератури №127 Дарницького р(ну

Сулига Ю.А.

55 Громадська організація "Інститут
місцевого розвитку і сприяння
демократії"

4 420.00 Придбання дитячих меблів для
загальноосвітнього навчального закладу 
І ступеню "Школа(дитячий садок ім.С.Русової"
Подільського р(ну

Тарасюк П.І.

56 Громадська організація "Інститут
місцевого розвитку і сприяння
демократії"

14 875.00 Придбання м'якого інвентарю для дошкільного
навчального закладу №642 Голосіївського р(ну

ТарасюкП.І.

57 Громадська організація "Інститут
місцевого розвитку і сприяння
демократії"

15 000.30 Придбання посуду для школи І(ІІІ ступенів
№119 Деснянського р(ну

Тарасюк П.І.

58 Всеукраїнська молодіжна
організація "Молодь проти
корупції"

56 804.77 Придбання металопластикових блоків,
відливів та підвіконня для комунального
закладу "Театрально(видовищний заклад
культури "Київська мала опера"

Федоренко
І.П.

59 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

5 483.86 Придбання дверних металевих блоків для
комунального підприємства "Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Дніпровського р(ну м.Києва" ЖЕД №402

Харченко
О.В.

60 Громадська організація
"Спортивний клуб "ЮНІОР
РУСАНІВКА"

8 689.68 Придбання вуличних лавок зі спинкою для
комунального підприємства "Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду
Дніпровського р(ну м.Києва" ЖЕД №401

Харченко
О.В.

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

52 745.00 Придбаня хімічних реактивів, таблиць та
лабораторного посуду для кабінетів хімії та
біології для середньої загальноосвітньої школи
І(ІІІ ступенів №182 Дніпровського р(ну

Шульга Н.І.

62 Громадська організація
"Розвиток столиці"

12 499.95 Пидбання аудіосистеми для спеціалізованої
школи І(ІІІ ступенів №185 ім.В.Вернадського
Святошинського р(ну

Ясинський
Г.І.

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 664 від 23 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

1 462 954,40��рн�(один�мільйон�чотириста

шістдесят�дві�тисячі�дев’ятсот�п’ятдесят�чо-

тири��ривні�40��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
В. Кличко

Додато��

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

від�23.09.2015�№�664

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
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1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�668 022,79

�рн�(шістсот�шістдесят�вісім�тисяч�двадцять�дві

�ривні�79��опійо�),�передбачених�Про�рамою

вирішення�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�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
В. Кличко

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 660 від 23 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:

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

63 Громадська організація
"Розвиток столиці"

22 200.00 Придбання шкільних меблів для
спеціалізованої школи №200 ім.В.Стуса
Святошинського р!ну

Ясинський Г.І.

64 Громадська організація
"Розвиток столиці"

29 372.00 Пидбання будівельних матеріалів для
дошкільного навчального закладу №599
Святошинського р!ну

Ясинський Г.І.

65 Громадська організація
"Розвиток столиці"

34 456.97 Придбання металопластикових віконних блоків
для дошкільного навчального закладу №674
Святошинського р!ну

Ясинський Г.І.

66 Громадська організація
"Розвиток столиці"

40 464.00 Пидбання дитячих меблів та м'якого інвентарю
для дошкільного навчального закладу №463
Святошинського р!ну

Ясинський Г.І.

67 Громадська організація
"Розвиток столиці"

40 560.00 Придбання дитячих ліжок для навчально!
виховного комплексу "Дошкільний навчальний
заклад загальноосвітній навчальний заклад
"Свічадо" Святошинського р!ну

Ясинський Г.І.

68 Громадська організація
"Розвиток столиці"

99 750.00 Пидбання вуличних лавок для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Святошинського р!ну м.Києва"

Ясинський Г.І.

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

14 256.00 Придбання килимового покриття для
навчально!виховного комплексу "Барвінок"
Голосіївського р!ну

Андрейко Р.Б.

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

45 120.00 Придбання постільної білизни для
дошкільного навчального закладу №208
Оболонського р!ну

Андрейко Р.Б.

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

79 192.00 Придбання шкільних дощок, світильників,
лінолеуму та кухонного інвентарю для школи І!
ІІІ ступенів №186 Голосіївського р!ну

Андрейко Р.Б.

5 Громадська організація інвалідів
"Інвойт"

15 372.00 Придбання шкільних меблів для
спеціалізованої школи І!ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням англійської та
італійської мов №130 ім.Д.Аліг'єрі
Голосіївського р!ну

Баленко А.І.

6 ГО"Солідарна Оболонь" 9 960.00 Придбання металопластикових віконних
блоків для ЖБК "Суднобудівник!3"по
вул.Лайоша Гавро, З

Безпалий О.І.

7 ГО"Солідарна Оболонь" 9 960.00 Придбання металопластикових віконних
блоків для ЖБК "Більшовик!2" по вул.Лайоша
Гавро,9

Безпалий О.І.

8 Всеукраїнська громадська
організація "Український
Молодіжний Собор"

4 460.00 Придбання меблів для медичного кабінету для
спеціальної загальноосвітньої школи!
інтернату №6 Подільського р!ну

Бобровський
Б.Л.

9 Громадська організація
"Ресурсний центр ініціатив
громади"

49 636.00 Пидбання енергозберігаючих світильників для
спеціалізованої школи №88 Печерського р!ну

Вовченко О.Л.

10 Благодійна організація
"Благодійний фонд "ЗА
ЕВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ"

63 000.00 Придбання дитячих меблів та м'якого
інвентарю для дошкільного навчального
закладу №346 Шевченківського р!ну

Гриценко О.А.

11 Громадська організація "Моя
Оболонь"

1 001.24 Придбання сантехніки для дошкільного
навчального закладу №696 Дарницького р!ну

Лещенко Ю.В.

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

96 390.00 Придбання металевих та дерев'яних лавок для
комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду
Дарницького р!ну"

Логвін А.І.

13 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

99 432.50 Придбання дезинфікуючих засобів для
Київського міського пологового будинку №5

Макаренко
M.B.

14 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

8 089.ОО Придбання меблів для бібліотеки ім.Сергієнка
Дніпровського р!ну

Росляков В.В.

15 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

9 980.00 Придбання дитячих меблів для школи!
дитячий садок І ступеня "Березняки"
Дніпровського р!ну

Росляков В.В.

16 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

16 799.95 Придбання шкільних меблів для середньої
загальноосвітньої школи І!ІІІ ступенів №195
ім.В.І.Кудряшова Дніпровського р!ну

Росляков В.В.

17 Громадська організація "Інститут
Політичної Освіти"

6 000.32 Придбання стільців та дверних металевих
блоків для Центру дитячо!юнацької творчості
Дніпровського р!ну

Странніков
A.M.

18 Громадська організація
"Фундація. 101"

37 550.00 Придбання дитячих меблів для дошкільного
навчального закладу №243 Дніпровського
р!ну

Янченко Г.І.

19 Громадська організація
"Розвиток столиці"

98 997.78 Придбання енергозберігаючих світильників
для комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду
Святошинського р!ну"

Ясинський Г.І.

№
з/п

Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

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

2 826.00 Придбання дитячих іграшок для дошкільного
навчального закладу №208 Оболонського р!ну

Андрейко Р.Б.

Разом 1�462�954.40

Разом 668�022.79

Заступник міського голови ' секретар Київської міської ради О. Резніков

Заступник міського голови ' секретар Київської міської ради О. Резніков

Додато��

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

від�23.09.2015�№�660

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

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�25.09.2015�№�2478�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���жовтні�2015�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�жовтня�2015�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62

Інші��одини�доби 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�18.00
з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�18.00�до�22.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÆÎÂÒÍ² 2015 ðîêó ç 18.00 äî 6.00.
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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
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÷åìï³îíàòó áóëà íàä-
çâè÷àéíî íàñè÷åíîþ. Ðîçïî÷àëà-
ñÿ âîíà òðàäèö³éíî ç óðî÷èñòî¿
öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ òà ïàðàäó
ó÷àñíèê³â. Ïåðåä ñòðîºì âî¿í³â
íà áîéîâîìó êîí³ âè¿õàâ Êíÿçü
êè¿âñüêèé, â ðîë³ ÿêîãî âèñòóïèâ
ïðåçèäåíò «Ïàðêó Êè¿âñüêà Ðóñü»
Âîëîäèìèð ßí÷åíêî. À ïîò³ì ïî-
÷àëàñÿ áîéîâà ïðîãðàìà ç ïîêà-
çîâî¿ ìàñîâî¿ áèòâè «ñò³íêà íà
ñò³íêó» ³ç çàñòîñóâàííÿì ñåðåä-
íüîâ³÷íî¿ îáëîãîâî¿ òåõí³êè, ÿêà
çàâåðøèëàñü øòóðìîì ôîðòåö³.
Â îáëîç³ çàìêó áðàëè ó÷àñòü ê³í-
íîòà, ï³õîòà òà òðåáóøåòè, ÿê³ ñòð³-
ëÿëè ïàëàþ÷èìè ñíàðÿäàìè. Ùî-
äî ê³ííîòè, òî íà ÷åìï³îíàò³ áó-
ëî ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî 20-òè
ïîð³ä êîíåé. Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â
ó «Ïàðêó Êè¿âñüêà Ðóñü» ïðîõî-
äèëè îäèíî÷í³ ïîºäèíêè â íîì³-
íàö³ÿõ «ìå÷-ìå÷» ³ «ùèò-ìå÷» (òà-
êîæ áóëà îêðåìà æ³íî÷à íîì³íà-
ö³ÿ) ³ ãðóïîâ³ áî¿ â íîì³íàö³ÿõ «5
íà 5 á³éö³â» ³ «16 íà 16 á³éö³â».
Ï³âô³íàëüí³ òà ô³íàëüí³ ïîºäèí-
êè â ãðóïîâèõ ïîºäèíêàõ âèäàëè-

ñÿ äóæå çàïåêëèìè. Í³õòî ç ñóïåð-
íèê³â íå õîò³â â³ääàâàòè ïåðåìî-
ãó. ² âñå æ íàïðèê³íö³ äðóãîãî äíÿ
çìàãàíü âèçíà÷èëèñÿ íàéñèëüí³-
ø³ ëèöàð³, ÿê³ é îòðèìàëè çàñëó-
æåí³ íàãîðîäè.

Ñóää³âñüê³é êîëåã³¿ íà ÷îë³ ç ãî-
ëîâíèì ìàðøàëîì òóðí³ðó Ìèõàé-
ëîì Òåðåùåíêîì ç Ìîëäîâè äîâå-
ëîñÿ íåëåãêî.

«Ð³âåíü ÷åìï³îíàòó «Çîâ ãåðî-
¿â» äîñèòü âèñîêèé. À ÷èì âèùå
ð³âåíü çìàãàíü, òèì ñêëàäí³øèì
º ñóää³âñòâî. Ó òîé æå ÷àñ ïðèºì-
íî, ùî ñêëàäí³ñòü ñóää³âñòâà âè-
íèêàº ÷åðåç âèñîêó ìàéñòåðí³ñòü
êîìàíä ³ á³éö³â, êîëè âîíè çìà-
ãàþòüñÿ íà âèñîêèõ øâèäêîñòÿõ»,—
ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» ãîëîâíèé
ñóääÿ òóðí³ðó.

Áóëî äóæå ñïåêîòíî, òîìó âî-
¿íè ñòðàøåííî âòîìëþâàëèñÿ òà
çíåìàãàëè â³ä ñïðàãè ó ñâî¿õ îá-
ëàäóíêàõ. Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî «îá-
ìóíäèðóâàííÿ» ó÷àñíèêè ðîá-
ëÿòü ñàì³, àáî çàìîâëÿþòü ó ìàéñ-
òð³â. Ï³ñëÿ êîæíîãî òóðí³ðó âåñü
ðåìàíåíò òðåáà ðåìîíòóâàòè, ïðî

ùî îðãàí³çàòîðè çàâ÷àñíî ïîä-
áàëè: òóò ïðàöþâàëè êóçí³, ùîá
ìîæíà áóëî òð³øêè ï³äïðàâèòè
îáëàäóíêè ï³ñëÿ áîþ. Ó÷àñíèêè
ä³éñòâà ðîçïîâ³äàþòü, ùî ï³ä ÷àñ
áîþ ìîæíà ñåðéîçíî òðàâìóâà-
òèñÿ (³ öå â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíî):
íå ëèøå ïîøêîäèòè ì’ÿçè, à é
çëàìàòè íîãó ÷è ðóêó, îòðèìàòè
ñòðóñ ìîçêó. Àäæå ³ñòîðè÷íèé
á³é — öå íå ëèøå çàõîïëþþ÷å âè-
äîâèùå, à é ïîâíîêîíòàêòíèé âèä
ñïîðòó, â ÿêîìó áåðóòü ó÷àñòü
ñïîðòñìåíè, åê³ï³ðîâàí³ â îáëà-
äóíêè, àíàëîã³÷í³ ñåðåäíüîâ³÷-
íèì ëèöàðñüêèì çðàçêàì. Á³éö³
îçáðîºí³ ìå÷àìè ³ ùèòàìè, ôàëü-
ø³îíàìè, ñïèñàìè, àëåáàðäàìè,

ÿê³ äîñòîâ³ðíî â³äòâîðþþòü ñòà-
ðîäàâíþ çáðîþ.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â ÷åìï³îíàòó â
ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ áóëè óêðà-
¿íö³. Ïðèºìíî, ùî âñ³ ïðèçîâ³ ì³ñ-
öÿ çàéíÿëè ïðåäñòàâíèêè ñàìå íà-
øî¿ êðà¿íè. Íà òóðí³ð³ «Çîâ ãåðî-
¿â» ó ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ áåçñóìí³â-
íó ïåðåìîãó âèáîðîëè: êèÿíè Ñåð-
ã³é Ìàçóð (³ñòîðè÷íèé êëóá «Àéíà
Áåðà», Êè¿â) ³ Ðîñëàíä (êëóá «Ðîñè-
÷³») òà â³ííè÷àíêà Îëüãà Ãðàáîâ-
ñüêà (êëóá «Àðêîíà»). «Ñð³áëî» çà-
âîþâàëè îäåñèòè Êîñòÿíòèí Íàòà-
ëóõà (êëóá «Òàìåðëàí») òà ²ðèíà
²ëüíèöüêà (êëóá «ªâðîñîþç»),Îëåê-
ñ³é Ñòîâáà (êëóá «Îäàëü», Õàðê³â).
À «áðîíçà» ä³ñòàëàñÿ Ñåðã³þ Ëå-

ùèíñüêîìó (êëóá «Àðêîíà», Â³ííè-
öÿ), Òåòÿí³ Ô³îøê³í³é ³ Êàòåðèí³
×åðåäíè÷åíêî, á³éöÿì êè¿âñüêîãî
â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íîãî êëóáó «Àé-
íà Áåðà». Ó ïîºäèíêó «5õ5» ïåðå-
ìîãëè êèÿíè ç êëóáó «Àéíà Áåðà»,
2-ãå ì³ñöå ä³ñòàëîñÿ çá³ðí³é êîìàí-
ä³ «Êóëàê ²ñóñà», ó ñêëàä³ ÿêî¿ á³é-
ö³ ç Êèºâà, Äîíåöüêà é Îäåñè, íà 
3-ìó ì³ñö³ îïèíèëèñÿ ïðåäñòàâíè-
êè õàðê³âñüêîãî êëóáó «Êíÿçü». Ó
ïîºäèíêó «16õ16» ïåðåìîãà ä³ñòà-
ëàñÿ çá³ðí³é êîìàíä³ «Âî¿íè Ñâ³ò-
ëà», ó ñêëàä³ ÿêî¿ âèñòóïàëè á³éö³
ç ð³çíèõ êëóá³â ³ ð³çíèõ êðà¿í. Íà
2-ìó ì³ñö³ — êîìàíäà «Àéíà Áåðà»,
äî ÿêî¿ óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè Óêðà-
¿íè é Äàí³¿, çàâåðøèëà ç³ðêîâèé
ïàðàä çá³ðíà êîìàíäà «Áóãóðòíèé
Ñîþç», äå ïë³÷-î-ïë³÷ çìàãàëèñÿ
ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íè é Ðîñ³¿.

Îêð³ì ³ñòîðè÷íèõ áî¿â, ó ïðî-
ãðàì³ ÷åìï³îíàòó «Çîâ ãåðî¿â» áó-
ëè òàêîæ ê³ííî-òðþêîâ³ øîó, òå-
àòðàë³çîâàí³ ïîñòàíîâêè, ÿðìà-
ðîê ìàéñòð³â, ïðåçåíòàö³ÿ æèâî-
ãî ìóçåþ êîíåé ³ñòîðè÷íèõ ïî-
ð³ä. Ãîñò³ ìàëè íàãîäó ïîêàòàòè-
ñÿ âåðõè, ïîñòð³ëÿòè ç ëóêà, ïî-
êóøòóâàòè ñìà÷í³ ñòðàâè, âçÿòè
â îðåíäó ñåðåäíüîâ³÷í³ êîñòþìè,
àáè çàíóðèòèñÿ â ³ñòîðè÷íå ìè-
íóëå íàøèõ ïðåäê³â, â³ä÷óòè âñþ
âåëè÷ òèõ ÷àñ³â.

Äóæå õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî ³ñòî-
ðè÷í³ áèòâè â³äáóâàòèìóòüñÿ ëè-
øå íà ÷åìï³îíàòàõ ³ òóðí³ðàõ! Íà-
ø³ ïðåäêè áóëè ìóæí³ìè âî¿íàìè.
Àëå ìè õî÷åìî æèòè â ìèð³ �

Ñåðåäíüîâ³÷íèõ ëèöàð³â
ïîêëèêàâ «Çîâ ãåðî¿â»
�Ó Äðåâíüîìó Êèºâ³, ðîçòàøîâàíîìó ó «Ïàðêó Êè¿âñüêà Ðóñü»,

â³äáóâñÿ Ì³æíàðîäíèé ÷åìï³îíàò ç ³ñòîðè÷íîãî áîþ

Ãðàíä³îçíèé ñïîðòèâíî-³ñòîðè÷íèé çàõ³ä ç âèäîâèùíèõ ëè-

öàðñüêèõ áî¿â, ÿê³ çàãàëîì òðèâàëè 15 ãîäèí, ç³áðàâ ïîíàä

400 ó÷àñíèê³â ç 8-ìè êðà¿í ³ áëèçüêî 7 òèñÿ÷ ãîñòåé. Íà òóð-

í³ð ç’¿õàëèñÿ êîìàíäè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ç Äà-

í³¿, ²çðà¿ëþ, Ðîñ³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâè, Åñòîí³¿, Á³ëîðóñ³, ÿê³ ïðîäå-

ìîíñòðóâàëè ñèëó ³ ìóæí³ñòü, ëèöàðñüêó ÷åñòü ³ äîáëåñòü. Çàõ³ä

â³äâ³äàëè áàãàòî ïî÷åñíèõ ãîñòåé, ñåðåä ÿêèõ ³ ãîëîâà ïðåä-

ñòàâíèöòâà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â Óêðà¿í³ ßí Òîìá³íñüêèé.

Îëüãà ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ó «Ïàðêó Êè¿âñüêà Ðóñü» ïðîõîäèëè îäèíî÷í³ ïîºäèíêè â
íîì³íàö³ÿõ «ìå÷-ìå÷» ³ «ùèò-ìå÷» ³ ãðóïîâ³ áî¿ «5 íà 5 á³éö³â» ³ «16 íà 16 á³éö³â»

Îêð³ì ëèöàðñüêèõ òóðí³ð³â, ó ïðîãðàì³ ÷åìï³îíàòó «Çîâ ãåðî¿â» áóëè òàêîæ ê³ííî-
òðþêîâ³ øîó, òåàòðàë³çîâàí³ ïîñòàíîâêè, ÿðìàðîê ìàéñòð³â, ïðåçåíòàö³ÿ æèâîãî
ìóçåþ êîíåé ³ñòîðè÷íèõ ïîð³ä

Á³éö³ îçáðîºí³ ìå÷àìè ³ ùèòàìè, ôàëüø³îíàìè, ñïèñàìè, àëåáàðäàìè, ÿê³ äîñòîâ³ðíî
â³äòâîðþþòü ñòàðîäàâíþ çáðîþ

Íà «Çîâ ãåðî¿â» ç`¿õàëèñÿ êîìàíäè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ç Äàí³¿, ²çðà¿ëþ, Ðîñ³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâè, Åñòîí³¿, Á³ëîðóñ³, ÿê³
ïðîäåìîíñòðóâàëè ñèëó ³ ìóæí³ñòü, ëèöàðñüêó ÷åñòü ³ äîáëåñòü
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