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², íàñàìê³íåöü, ïðî çåìëþ
� Çàãàëîì ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçãëÿíóëè 37 çåìåëüíèõ ïèòàíü

Ï²Ä ÑÒ²ÍÀÌÈ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿
ó÷îðà áóëî â³äíîñíî ñïîê³éíî. Ëè-
øå ê³ëüêà àêòèâ³ñò³â âèñòóïàëè
ïðîòè êîðóïö³éíèõ òåíäåð³â ÊÎ
«Êè¿âçåëåíáóä». Ïîäðîáèö³ êîí-
ôë³êòó êîðåñïîíäåíòó «Õðåùàòè-
êà» ïðîêîìåíòóâàâ ñåêðåòàð ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç åêîëî-
ã³÷íî¿ ïîë³òèêè Ñåðã³é Êîñòþê.
«ßê ñòâåðäæóþòü àêòèâ³ñòè, â öüî-
ìó ðîö³ ó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàí-
í³ «Êè¿âçåëåíáóä» í³ÿêèõ âèñà-
äæåíü íå áóëî. ² êîìóíàëüíèêè
êîðèñòóâàëèñÿ äåðåâàìè, ÿê³ áðà-
ëè ó âëàñíîìó ðîçñàäíèêó íà Òå-
ðåìêàõ. Òîìó öå ïèòàííÿ ïîòð³á-
íî âèâ÷èòè. ßêùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó
íàäàþòü àêòèâ³ñòè, ï³äòâåðäèòü-
ñÿ, ìè áóäåìî ðîçãëÿäàòè öþ ñïðà-
âó íà åêîëîã³÷í³é êîì³ñ³¿ 26 æîâò-
íÿ»,— çàçíà÷èâ ïàí Êîñòþê. Ïî-
÷àëàñÿ æ ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè â÷àñíî òà
áåç çàòðèìîê. Çàãàëîì íà ïî÷àò-
êó çàñ³äàííÿ áóëî çàðåºñòðîâàíî
88 äåïóòàò³â. Ìåð Êèºâà Â³òàë³é

Êëè÷êî çàêëèêàâ äåïóòàò³â åôåê-
òèâíî ïðàöþâàòè é óõâàëþâàòè
íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçâèòêó ì³ñòà ð³-
øåííÿ, à íå «âèð³øóâàòè» ñâî¿ ïè-
òàííÿ. «Õî÷ó çâåðíóòèñÿ äî âñ³õ
äåïóòàò³â — áà÷ó, ùî íå âñ³ ñüî-
ãîäí³ â çàë³, à äî âèáîð³â ó íàñ çà-
ëèøèëîñÿ íå òàê áàãàòî çàñ³äàíü.
² íà íèõ òðåáà õîäèòè. Òðåáà ïðà-

öþâàòè é óõâàëþâà-
òè ð³øåííÿ,— ï³äêðåñ-
ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.—
Òàêîæ çâåðòàþñÿ äî
î÷³ëüíèê³â ðàéîí³â: ó
ñòîëèö³ òðèâàº ì³ñÿ÷-

íèê ç áëàãîóñòðîþ, ³ â êîæíîìó
ðàéîí³, íà êîæí³é âóëèö³ òà ó äâî-
ð³ ìàº áóòè íàâåäåíèé ëàä — áåç
â³äìîâîê ³ ñêàðã íà òðóäíîù³. Ïî-
ðÿäîê ó âàøîìó ðàéîí³ — öå âà-
øà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ãîëîâíèé
ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³ âàøî¿ ðî-
áîòè. Áî ÿêùî õòîñü äóìàº, ùî
ìîæíà òèõåíüêî çàéìàòèñÿ ñâî-
¿ìè ñïðàâàìè ³ ùî äî íüîãî íå äî-

áåðóòüñÿ, áóäå òàê äóìàòè â ³íøî-
ìó ì³ñö³»,— çàÿâèâ ìåð Êèºâà. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî äåïóòàòè ïðèñòóïèëè äî
ðîçãëÿäó ïèòàíü, ÿê³ çàëèøèëèñÿ
ùå ç ìèíóëîãî çàñ³äàííÿ. Çîêðå-
ìà áóëè âèð³øåí³ ïèòàííÿ ïåðå-
äà÷³ â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ëèï-
ê³âñüêîãî, 37-ã, ùî ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³, òà ïèòàííÿ ïðîäà-
æó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,2878 ãà íà âóë. Ïåðâîìàéñüêî-
ãî, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ äëÿ
çâåäåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç
ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè
òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì. À íà
ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 19 Êè¿âðàäà
ïîãîäèëà ñïîðóäæåííÿ æèòëîâî-
îô³ñíîãî òîðãîâåëüíîãî êîìïëåê-
ñó òà ïðîäàæ 7 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
(1,15 ãà) çà 25,36 ìëí ãðí. Çàãàëîì
ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ íàðîäí³ îáðàíö³ ðîç-
ãëÿíóëè 37 çåìåëü-
íèõ ïèòàíü. Â³äõè-
ëÿþ÷èñü â³ä ïîðÿäêó
äåííîãî, äåïóòàò
Ïåòðî Êóçèê çàóâà-
æèâ, ùî ùå â òðàâí³
Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà çàêîí
ïðî ìîðàòîð³é íà âèïëàòó çîâí³ø-
í³õ áîðã³â, ³ Êè¿â ìàâ áè ïðèéíÿ-
òè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. Â ñâîþ
÷åðãó çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ íàäàâ â³äïîâ³ä-

íå ïðîòîêîëüíå äîðó÷åííÿ. «Áþ-
äæåòí³é êîì³ñ³é ïðîâåñòè ñï³ëüíå
çàñ³äàííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì ô³-
íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ðàäè (ÊÌÄÀ) çàäëÿ ç’ÿñóâàííÿ îá-
ñòàâèí ç ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â
ùîäî ðåñòðóêòóðèçàö³¿ çîâí³øíüî-
ãî áîðãó òà â ðàç³, ÿêùî áóäå íåîá-
õ³äí³ñòü, ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî ìî-
ðàòîð³þ íà çä³éñíåííÿ ðåñòðóêòó-
ðèçàö³¿ ³ âèíåñåííÿ òàêîãî ïðîåê-
òó ð³øåííÿ íà íàéáëèæ÷å ïëåíàð-
íå çàñ³äàííÿ»,— çàçíà÷èâ ïàí Ðåç-
í³êîâ. Çàãàëîì ó÷îðà äåïóòàòè äî
îá³äó øâèäêî òà ïë³äíî ðîçãëÿíó-
ëè âñ³ ð³øåííÿ. Îêð³ì òîãî, Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ ïîâ³äîìèâ, ùî íåçà-
áàðîì áóäå ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò
ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ ñòàòóñó ïàð-
êó ä³ëÿíö³ (7 ãà) â óðî÷èù³ «Íàòàë-
êà» òà ïðèºäíàííÿ äî íüîãî ïðè-
ëåãëî¿ òåðèòîð³¿. «ß äàâ äîðó÷åí-
íÿ ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ ùî-
äî íàäàííÿ ñòàòóñó ïàðêó òèì 7 ãà,
ÿê³ áóëè ïîâåðíåí³ ì³ñòó íà îäíî-
ìó ç îñòàíí³õ çàñ³äàíü. Ïðîåêò ð³-
øåííÿ ïðîéäå ïîãîäæåííÿ íà ïðî-
ô³ëüíèõ êîì³ñ³ÿõ ³ áóäå âèíåñåíèé
íà ãîëîñóâàííÿ â ñå-
ñ³éíó çàëó íà íàéáëèæ-
÷îìó çàñ³äàíí³ Êè¿â-
ðàäè»,— çàçíà÷èâ
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Íàãàäàºìî, ùî íà-
ñòóïíà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè â³äáóäåòü-
ñÿ ó ÷åòâåð 8 æîâòíÿ �

Íà â÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîç-
ãëÿäàëè â îñíîâíîìó çåìåëüí³ òà ìàéíîâ³ ïèòàí-
íÿ — ïðîäàæ, îðåíäà, ïðèâàòèçàö³ÿ. Ñóìí³âí³ ïè-
òàííÿ ïðî ïðîäàæ áóëè çíÿò³ ç ðîçãëÿäó, ³ òàê
çâàíîãî «äåðèáàíó» íå â³äáóëîñÿ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðîçãëÿíóëè âñ³ ïèòàííÿ, ñåðåä ÿêèõ â îñíîâíîìó áóëè çåìåëüí³ òà ìàéíîâ³

Äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó
300 òèñ. êèÿí îòðèìàëè
ñîö³àëüíó äîïîìîãó

Ïîíàä 300 òèñ. êèÿí îòðèìàëè ðàçî-

âó ñîö³àëüíó äîïîìîãó â³ä ñòîëè÷íî¿

âëàäè äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ãðîìà-

äÿí ïîõèëîãî â³êó.Ïðî öå çàÿâèâ ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³

ç ãîëîâàìè òà àêòèâ³ñòàìè ãðîìàä-

ñüêèõ îðãàí³çàö³é ç íàãîäè Äíÿ âåòå-

ðàíà òà Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ãðîìàäÿí

ïîõèëîãî â³êó.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî âëàäà ì³ñòà ðî-

áèòü âñå, ùîá ó öèõ ñêëàäíèõ åêîíî-

ì³÷íèõ óìîâàõ çìåíøèòè ô³íàíñîâå

íàâàíòàæåííÿ íà ñîö³àëüíî íåçàõè-

ùåíèõ êèÿí.

«Òîìó ó Êèºâ³ ñüîãîäí³ íàéäåøåâ-

øèé ñîö³àëüíèé õë³á. Òîìó îñíîâíèé

íàá³ð ë³ê³â ìîæíà êóïèòè çà íàéíèæ-

÷èìè ö³íàìè â Óêðà¿í³, à â³äíåäàâíà

ìè âïðîâàäèëè ïðîãðàìó,çàâäÿêè ÿê³é

10 íàéìåíóâàíü ïðåïàðàò³â — ó ïåð-

øó ÷åðãó, äëÿ ë³êóâàííÿ ñåðöåâî-ñó-

äèííèõçàõâîðþâàíü—âè ìîæåòå ïðè-

äáàòè ç³ çíèæêîþ äî 70 %.Ìè çáåðåã-

ëè áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä ïåíñ³îíåðàì

³ íàäàºìî ñîö³àëüíó äîïîìîãó ïåíñ³î-

íåðàì ³ âåòåðàíàì,ðîçóì³þ÷è,íàñê³ëü-

êè öå äëÿ âàñ âàæëèâî»,—çàçíà÷èâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî.

Ãðîìàä³ ì³ñòà ïîâåðíóòî
çåìëþ íà Îáîëîí³

Çàâäÿêè ïðèíöèïîâ³é ïîçèö³¿ â ñóä³

ïðîêóðàòóðè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíóç íå-

çàêîííî¿ îðåíäè ïîâåðíóòî ïîíàä

5000 ì2 çåìë³ íà âóë.Ìàòå Çàëêè,âàð-

ò³ñòü ÿêî¿ ñêëàäàº ïîíàä 3,8 ìëí ãðí.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ïðåñ-

ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà,âêà-

çàíà çåìëÿ ó 2008 ðîö³ áóëà íàäàíà â

îðåíäó ïðèâàòí³é ô³ðì³ äëÿ ñïîðó-

äæåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ïðèì³-

ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðè-

çíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì.Ïðî-

òå ç’ÿñóâàëîñÿ,ùî ô³ðìà ç ëþòîãî ìè-

íóëîãî ðîêó ïðèïèíèëà ñïëà÷óâàòè

îðåíäíó ïëàòó, çàáîðãóâàâøè äî áþ-

äæåòó ïîíàä 70 òèñ. ãðí.

Êð³ì òîãî, â ïîðóøåííÿ óìîâ äî-

ãîâîðóïðèâàòíà ñòðóêòóðà òàê ³ íå ðîç-

ïî÷àëà áóä³âåëüí³ ðîáîòè íà ä³ëÿíö³.

Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè ïîðóøåí-

íÿìè ïðîêóðàòóðà ðàéîíó çàÿâèëà ïî-

çîâ ùîäî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè,ïîâåðíåííÿ çåìë³ òà â³äøêîäóâàí-

íÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé áóâ çàäîâî-

ëåíèé ñóäîì ó ïîâíîìó îáñÿç³.

«Ëàâðà» çàïðîøóº 
íà óí³êàëüí³ âèñòàâêè

Äî 31 æîâòíÿ ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ãàëå-

ðå¿ ìèñòåöòâ «Ëàâðà» ìîæíà îãëÿíó-

òè äâ³ åêñïîçèö³¿: ñïåö³àëüíó ïðåçåí-

òàö³þ ìóëüòèìåä³éíîãî ïðîåêòó ²âà

Íåòöõàììåðà «Äèòÿ ïèëè—öå äîøêà»

òà ïðîåêò «Â÷îðà òà Ñüîãîäí³» êóðà-

òîðà Ðàéíàëüäà Øóìàõåðà.

Â³äâ³äóâàòè âèñòàâêè ìîæíà ùî-

äíÿ ç 12.00 äî 18.00, îêð³ì ñóáîòè òà

íåä³ë³.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�27 030,00

�рн�(двадцять�сім�тисяч�тридцять��ривень�00

�опійо�),�передбачених�Про�рамою�вирішен-

ня�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�напряма-

ми�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их�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

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 665 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:

Додато�

до�Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�23.09.2015�№�665

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

соціально'економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців» громадським приймальням депутатів Київради

Разом 27 030.00
Заступник міського голови — секретар

Київської міської ради О. Резніков

Разом 251 114.39 
Заступник міського голови — секретар

Київської міської ради О. Резніков

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська організація "Соціально�
реабілітаційний центр"

27 030.00 Придбання шкільних меблів
для середньої
загальноосвітньої школи
№309 Дарницького р�ну

Державін В. В.

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 666 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�251 114,39

�рн�(двісті�п’ятдесят�одна�тисяча�сто�чотир-

надцять��ривень�39��опійо�),�передбачених

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

ловою�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�23.09.2015�№�666

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

8 393.73 Надання матеріальної
допомоги Демченку О.М. на
лікування

Братищенко Ю.О.

2 Громадська організація "Центр
політичних інновацій"

30 640.95 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Бригинець П.М.

3 Благодійний фонд "Печерський
фонд Милосердя "

5 649.02 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Бричук К.Г.

4 Громадська організація "Бейсбо�
льно�софтбольний клуб "Дарниця"

47 067.98 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Костюк С.А.

5 Громадська організація "Країна
Правди"

27 042.99 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Овраменко О.В.

6 Громадська організація "Країна
Правди"

40 264.01 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Овраменко О.В.

7 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НОВІ
ЗМІНИ"

60 800.00 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Пишняк В.П.

8 Всеукраїнська молодіжна
організація "Молодь проти
корупції"

6 820.00 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Федоренко І.П.

9 ГО "Громадська рада
самоорганізації населення"

24 435.71 Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям

Черніков О.М.

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 667 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 ра'
ди:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�997 071,40

�рн�(дев’ятсот�дев’яносто�сім�тисяч�сімдесят

одна��ривня�40��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�23.09.2015�№�667

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

99 941.00 Придбання  господарського інвентарю
для дошкільного навчального закладу
№439 Голосіївського р�ну

Андрейко Р.Б.

2 Громадська організація
"Соціально�реабілітаційний
центр"

50 027.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за
адресою:м.Київ, вул .Олексіївська, 14
Солом'янського р�ну

Андрєєв А.С.

3 Громадська організація
"Соціально�реабілітаційний
центр"

50 027.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
м.Київ, вул.Солом'янська,29
Солом'янського р�ну

Андрєєв А.С.

4 Громадська організація
"Соціально�реабілітаційний
центр"

50 027.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
м.Київ, вул.Волгоградська.41
Солом'янського р�ну

Андрєєв А.С.

5  Громадська організація "Рада
самоврядування"

35 000.00 Придбання дитячих меблів для
дошкільного навчального закладу
№693 "Волошка" Святошинського р�ну 

Білич В.О.

6 Громадська організація "Рада
самоврядування"

36 743.00 Придбання шкільних меблів для
середньої загальноосвітньої школи
№235 ім.В.Чорновола Святошинського
р�ну

Білич В.О.

7 Громадська організація "Рада
самоврядування"

55 000.00 Придбання шкільних меблів для
середньої загальноосвітньої школи
№297 Святошинського р�ну

Білич В.О.

8 Громадська організація "Рада
самоврядування"

57 684.40 Придбання металопластикових
віконних блокв для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Святошинського р�ну" (ЖЕД №2)

Білич В.О.

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

31 960.00 Придбання шкільних меблів для школи
І�ІІІ ступенів №308 Деснянського р�ну

Братищенко Ю.О.

10 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНА"

44 344.00 Придбання будівельних матеріалів для
дошкільного навчального закладу
(ясла�садок) №795 Деснянського р�ну

Ганноха Б.І.

11 Громадська організація "Моя
Оболонь"

24 010.00' Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за адресою:
просп.Оболонський, 30 Оболонського
р�ну

Лещенко Ю.В.

12 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально�правової
допомоги"

53 750.00 Придбання енергозберігаючих
світильників для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дарницького р�ну"

Павлик В.А.

13 Благодійна організація
"Благодійний фонд
соціально�правової
допомоги"

34 000.00 Придбання металопластикових
віконних блоків для дошкільного
навчального закладу №620
Дарницького р�ну

Сулига Ю.А.

14 Громадська організація
"Соціально�реабілітаційний
центр"

21 137.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за
адресою:м.Київ, вул.Патриса
Лумумби.7 Печерського р�ну

Терентьєв М.О.

15 Громадська організація
"Соціально�реабілітаційний
центр"

79 673.00 Проведення поточного ремонту
дитячого майданчика за
адресою:м.Київ, вул.Чигоріна,61, ДНЗ
№457 Печерського р�ну

Терентьєв М.О.

16 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

49 875.00 Придбання лавок для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського р�ну"

Турець В.В.

17 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

50 000.00 Придбання фарби для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговуванн житлового фонду
Оболонського р�ну"

Турець В.В.
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Разом 997 071.40  
Заступник міського голови — секретар

Київської міської ради О. Резніков

18 Всеукраїнська молодіжна
організація "Молодь проти
корупції"

36 680.00 Придбання ламінату для ліцею
інформаційних технологій №79
Печерського р�ну

Федоренко І.П.

19 ГО "Громадська рада
самоорганізації населення"

37 633.00 Придбання металопластикових
віконних блоків для школи І�ІІІ ступенів
№300 Деснянського р�ну

Черніков О.М.

20 Громадська організація
"Розвитку інноваційних
технологій та впровадження
енергозбереження"

99 560.00 Придбання металопластикових
віконних блоків для комунального
підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району м.Києва"

Яловий К.В. 

Про призначення стипендії Київського 
міського голови студентам міста

Розпорядження № 669 від 23 вересня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Київського місь'

кого голови від 12 листопада 2002 року № 331 «Про стипендію Київського міського голови студентам міста»,
враховуючи протокол засідання конкурсної комісії з присудження стипендій та премій Київського міського
голови студентам міста від 24 жовтня 2014 року:

1.�Призначити�150�стипендій�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�стипендії�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�ст�дентам�міста���розмірі�300�(три-

ста)��ривень�на�місяць,�починаючи�з�вересня

2014�ро���до�серпня�2015�ро���не�виплач�ва-

лись.

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��150�стипендій�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�ст�дентам�міста,�при-

значених�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпо-

рядження,�в�розмірі�300�(триста)��ривень��ож-

на�за�12�місяців�(вересень —��р�день�2014�ро-

��,�січень —�серпень�2015�ро��),�в�межах�бю-

джетних�призначень�по��ал�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�ів��олови�Київсь�ої

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

поділом�обов’яз�ів.
Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�23.09.2015�№�669

Список студентів міста — 
переможців конкурсного відбору 2014 року,

яким призначені стипендії Київського міського голови
1. Аврамен�о�Сер�ій�Васильович -�Ст�дент�3���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��б�дівництва�і�архіте�т�ри

2. Алє�сєєн�о�Аліна�Володимирівна -�Ст�дент�а�1���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня� "ма�істр"� Київсь�о�о� національно�о

тор�овельно-е�ономічно�о��ніверситет�

3. Арович�Діана�Василівна -�К�рсант�5���рс��Національної�а�адемії�вн�трішніх

справ

4. Аторіна�Інна�І�орівна -�К�рсант�4���рс��Національної�а�адемії�Сл�жби

безпе�и�У�раїни

5. Барвінсь�а�Марина�Анатоліївна -�Ст�дент�а�3���рс��Національно�о�транспортно�о

�ніверситет�

6. Батир�І�ор�Віталійович -�Ст�дент�3���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

7. Береща��Ві�торія�Ми�олаївна -�Ст�дент�а�2���рс��освітньо-��валіфі�аційно�о

рівня�"ба�алавр"�Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��імені�Тараса�Шевчен�а

8. Би�ова�Наталія�Сер�іївна -�Ст�дент�а�5���рс��Київсь�о�о�національно�о

лін�вістично�о��ніверситет�

9. Би�овсь�ий�Ярослав�Тім�рович -�Ст�дент�3���рс��Національно�о�педа�о�ічно�о

�ніверситет��імені�М.П.Дра�оманова

10. Бо�ови��Дарина�Сер�іївна -�Ст�дент�а�4���рс��Київсь�о�о�національно�о

тор�овельно-е�ономічно�о��ніверситет�

11. Бода��Марина�Єв�енівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

12. Борзих�Павло�Сер�ійович -�Ст�дент�3���рс��Опти�о-механічно�о��оледж�

Київсь�о�о�національно�о��ніверситет��імені�Тараса

Шевчен�а

13. Борисен�о�Єв�енія�Юріївна -�Ст�дент�а�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

14. Бортні��Єв�енія�Володимирівна -�Ст�дент�а�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

15. Ботюх�Анна�Ми�олаївна -�Ст�дент�а�2���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

16. Брілліантова�Маріанна�Валеріївна -�Ст�дент�а�4���рс��Київсь�о�о�державно�о�інстит�т�

де�оративно-при�ладно�о�мистецтва�і�дизайн�

імені�Михайла�Бойч��а

17. Б��ас�Віталій�Ві�торович -�Ст�дент�1���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня

"ма�істр"�Київсь�о�о�національно�о�тор�овельно-

е�ономічно�о��ніверситет�

18. Б�лах�Наталія�Ми�олаївна -�Ст�дент�а�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

19. Варданян�Марина�Пар�йровна -�Ст�дент�а�4���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

20. Васильч���Ві�торія�Ми�олаївна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�техні��м��еле�тронних

приладів

21. Вас�евич�Оль�а�Р�сланівна -�Ст�дент�а�2���рс��освітньо-��валіфі�аційно�о

рівня�"ба�алавр"�Промислово-е�ономічно�о��оледж�

Національно�о�авіаційно�о��ніверситет�

22. Ваше�а�Ірина�Валеріївна -� Ст�дент�а� 4� ��рс�� Національної� а�адемії

статисти�и,�облі���та�а�дит�

23. Ве�ера�Родіон�І�орович -�Ст�дент�3���рс��Національно�о��ніверситет�

біорес�рсів�і�природо�орист�вання�У�раїни

24. Вільчинсь�ий�Юрій�Орестович -�Ст�дент�4���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

25. Вол�ова�Дар'я�Сер�іївна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о��ніверситет�

харчових�техноло�ій

26. Воробій�Володимир�Васильович -�Ст�дент�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

27. Гавриш�Марина�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

28. Гал�ін�Артем�Дмитрович -�Ст�дент�3���рс��Київсь�о�о��оледж���омп'ютерних

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

�ніверситет�

29. Генсьорсь�ий�Володимир�Миронович -�Ст�дент�3���рс��Національно�о�педа�о�ічно�о

�ніверситет��імені�М.П.�Дра�оманова

30. Гончар�Юлія�Ми�олаївна -�Ст�дент�а�1���рс��освітньо-��валіфі�аційно�о

рівня� "ма�істр"� Київсь�о�о� національно�о

тор�овельно-е�ономічно�о��ніверситет�

31. Гребчен�о�Катерина�Андріївна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

32. Давиден�о�Андрій�Ми�олайович -�Ст�дент�4���рс��Національно�о��ніверситет�

"Києво-Мо�илянсь�а�а�адемія"

33. Данило�Ростислав�Іванович -�Ст�дент�2���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня

"ма�істр"�Київсь�о�о�національно�о��ніверситет�

імені�Тараса�Шевчен�а

34. Дворовий�Ма�сим�Володимирович -�Ст�дент�5���рс��Національно�о��ніверситет�

"Києво-Мо�илянсь�а�а�адемія"

35. Де�тярен�о�Ві�торія�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�4���рс��освітньо-��валіфі�аційно�о

рівня� "ба�алавр"� Київсь�о�о� національно�о

�ніверситет��імені�Тараса�Шевчен�а

36. Дем'янова�Яна�Валеріївна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

37. Дерю�а�Захар�І�орович -�Ст�дент�4���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

38. Диш�ант�Андрій�І�орович -�Ст�дент�4���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�транспортно-е�ономічний

�оледж"� Національно�о� транспортно�о

�ніверситет�

39. Ді�тяр�Яніна�Володимирівна -�Ст�дент�а�4���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

40. Довбня�Ірина�Сер�іївна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��б�дівництва�і�архіте�т�ри

41. Д�ченч���Володимир�Борисович -�Ст�дент�4���рс��Національно�о��ніверситет�

"Києво-Мо�илянсь�а�а�адемія"

42. Дьячен�о�Дар'я�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

43. Епельбойм�Олена�Юхимівна -�Ст�дент�а�1���рс��освітньо-��валіфі�аційно�о

рівня�"ма�істр"�Національно�о��ніверситет�

біорес�рсів�і�природо�орист�вання�У�раїни

44. Євстратен�о�Анжелі�а�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�техні��м���отельно�о

�осподарства

45. Жеребець�Наталія�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�4���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

46. Жи�адло�Єв�енія�Юріївна -�Ст�дент�а�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

47. З��рсь�ий�Петро�Андрійович -�Ст�дент�3���рс��Національно�о�медично�о

�ніверситет��імені�О.О.Бо�омольця

48. Златєва�Ірина�Іванівна -�Ст�дент�а�4���рс��освітньо-��валіфі�аційно�о

рівня� "ба�алавр"� Київсь�о�о� національно�о

�ніверситет��імені�Тараса�Шевчен�а

49. Івахно�Ві�торія�Іванівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

50. Ір�овцій�Марія�Іванівна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�національно�о

лін�вістично�о��ніверситет�

51. Кав�н�Олена�Володимирівна -�Ст�дент�а�4���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

52. Калаб�хова�Анна�Ві�торівна -�Ст�дент�а�5���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��техноло�ій�та�дизайн�

53. Камінсь�а�Мар�арита�Оле�івна -�Ст�дент�а�3���рс��Національно�о��ніверситет�

біорес�рсів�і�природо�орист�вання�У�раїни

54. Кара��ц�Денис�Романович -�Ст�дент�3���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

55. Карючен�о�Р�слан�Ми�олайович -�Ст�дент�4���рс��Національно�о�медично�о

�ніверситет��імені�О.О.Бо�омольця

56. Кащен�о�Вадим�Сер�ійович -�Ст�дент�5���рс��Національно�о��ніверситет�

харчових�техноло�ій
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57. Кедлян�Вероні�а�Робертівна -�Ст�дент�а�3���рс��освітньо-��валіфі�аційно�о

рівня� "ба�алавр"� Київсь�о�о� національно�о

�ніверситет��імені�Тараса�Шевчен�а

58. Киричо��Андрій�Петрович -�Ст�дент�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

59. Кирієн�о�Анастасія�Василівна -�Ст�дент�а�6���рс��Національно�о��ніверситет�

"Києво-Мо�илянсь�а�а�адемія"

60. Климч���Тетяна�Володимирівна -�Ст�дент�а�2���рс��освітньо-��валіфі�аційно�о

рівня�"ма�істр"�Київсь�о�о�національно�о��ніверситет�

імені�Тараса�Шевчен�а

61. Ковальова�Аліса�Сер�іївна -�Ст�дент�а�4���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

62. Ковязіна�Анна�Юріївна -�Ст�дент�а�1���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня� "ма�істр"� Київсь�о�о� національно�о

тор�овельно-е�ономічно�о��ніверситет�

63. Коза��Ми�ола�І�орович -�Ст�дент�4���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

64. Комендант�Оле�сандр�Оле�ович -�Ст�дент�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

65. Константинова�Тетяна�Володимирівна -�Ст�дент�а�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

66. Кот�Ан�еліна�Ві�торівна -�Ст�дент�а�3���рс��А�адемії�м�ніципально�о

�правління

67. Котова�Наталія�Володимирівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

68. Кохансь�а�Софія�Сер�іївна -�Ст�дент�а�3���рс��Національно�о��ніверситет�

фізично�о�виховання�і�спорт��У�раїни

69. Кравч���Тетяна�Петрівна -�Ст�дент�а�4���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

70. Криниць�ий�Артем�Валерійович -�Ст�дент�3���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��техноло�ій�та�дизайн�

71. Кришень�Ярослав�Володимирович -�Ст�дент�5���рс��Київсь�о�о��ніверситет��імені

Бориса�Грінчен�а

72. К�зі��Світлана�Михайлівна -�Ст�дент�а�2���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня�"ма�істр"�Київсь�о�о�національно�о��ніверситет�

імені�Тараса�Шевчен�а

73. К�зню��Давид�Владиславович -�Ст�дент�3���рс��Національно�о��ніверситет�

біорес�рсів�і�природо�орист�вання�У�раїни

74. К�лешова�Ірина�Володимирівна -�Ст�дент�а�4���рс��Національно�о��ніверситет�

фізично�о�виховання�і�спорт��У�раїни

75. К�ли��Оле��І�орович -�Ст�дент�3���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня

"ба�алавр"�Київсь�о�о�національно�о��ніверситет�

імені�Тараса�Шевчен�а

76. К�рбонова�Нар�іза�Фахріддінівна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о��ніверситет��імені

Бориса�Грінчен�а

77. Лец�алю��Артем�Володимирович -�К�рсант�3���рс��Національної�а�адемії�вн�трішніх

справ

78. Линдри��Аліна�Вячеславівна -�Ст�дент�а�3���рс��Державно�о�е�ономі�о-

техноло�ічно�о��ніверситет��транспорт�

79. Литвинен�о�Наталія�Сер�іївна -�Ст�дент�а�4���рс��У�раїнсь�о�о�державно�о

�ніверситет��фінансів�та�міжнародної�тор�івлі

80. Л�зан�Ірина�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�4���рс��Університетсь�о�о��оледж�

Київсь�о�о��ніверситет��імені�Бориса�Грінчен�а

81. Л�п��Владіслава�Антонівна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�національно�о

лін�вістично�о��ніверситет�

82. Ма�дич�Андрій�Оле�сандрович -�Ст�дент�2���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�еле�тромеханічний��оледж"

83. Маз�р�Любов�Сер�іївна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о��ніверситет�

харчових�техноло�ій

84. Маранов�Андрій�Оле�сандрович -�Ст�дент�3���рс��Національно�о�медично�о

�ніверситет��імені�О.О.Бо�омольця

85. Матат�Андрій�Володимирович -�Ст�дент�4���рс��Київсь�о�о��ніверситет��права

Національної�а�адемії�на���У�раїни

86. Мехед�Юлія�Ми�олаївна -�Ст�дент�а�4���рс��Київсь�ої�державної�а�адемії

водно�о� транспорт�� імені� �етьмана� Петра

Конашевича-Са�айдачно�о

87. Мица�Віталій�Віталійович -�Ст�дент�5���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

88. Мос�ален�о�Оле�сандр�Оле�сандрович -�Ст�дент�4���рс��Київсь�о�о�авіаційно�о�техні��м�

89. Мот�зинсь�а�Марія�Ві�торівна -�Ст�дент�а�5���рс��Київсь�о�о��ніверситет��імені

Бориса�Грінчен�а

90. На�орний�Василь�Сер�ійович -�Ст�дент�5���рс��Київсь�о�о�державно�о�інстит�т�

де�оративно-при�ладно�о�мистецтва�і�дизайн�

імені�Михайла�Бойч��а

91. Недзельсь�а�Мар�арита�Юріївна -�Ст�дент�а�4���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня� "ба�алавр"� Київсь�о�о� національно�о

�ніверситет��імені�Тараса�Шевчен�а

92. Новиць�ий�Сер�ій�Володимирович -�Ст�дент�2���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня

"ма�істр"�Національно�о��ніверситет��біорес�рсів

і�природо�орист�вання�У�раїни

93. Оборсь�а�Інна�Сер�іївна -�Ст�дент�а�1���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня�"ма�істр"�Національно�о��ніверситет�

біорес�рсів�і�природо�орист�вання�У�раїни

94. Овчарен�о�Анастасія�Сер�іївна -�Ст�дент�а�3���рс��Державно�о��ніверситет�

теле�ом�ні�ацій

95. Олефірен�о�Анна�Віталіївна -�Ст�дент�а�3���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

96. Олійни��Юлія�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�1���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня�"ма�істр"�Національно�о��ніверситет�

біорес�рсів�і�природо�орист�вання�У�раїни

97. Онищен�о�Оле��Ед�ардович -�К�рсант�3���рс��Національної�а�адемії�вн�трішніх

справ

98. Остапч���Данило�Оле�сандрович -�К�рсант�3���рс��Національної�а�адемії�вн�трішніх

справ

99. Павловець�Ми�ола�Володимирович -�Ст�дент�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

100. Пань�ів�Володимир�І�орович -�Ст�дент�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

101. Пижов�Оле�сандр�Михайлович -�Ст�дент�4���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня�"молодший�спеціаліст"�Коледж��е�ономі�и,

права�та�інформаційних�техноло�ій�Вищо�о

навчально�о�за�лад��"Університет�е�ономі�и�та

права�"КРОК"

102. Пищи��Марина�Ми�олаївна -�Ст�дент�а�4���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��техноло�ій�та�дизайн�

103. Підр�чня��Роман�Павлович -�Ст�дент�3���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

104. Помянсь�а�Наталія�Юріївна -�Ст�дент�а�1���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня�"ма�істр"�Національно�о��ніверситет�

біорес�рсів�і�природо�орист�вання�У�раїни

105. Пономарен�о�Вероні�а�І�орівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

106. Поповцева�Марія�Оле�сандрівна -� Ст�дент�а� 3� ��рс�� Державно�о� вищо�о

навчально�о�за�лад��"Київсь�ий�інд�стріальний

�оледж"

107. Потапова�Катерина�Павлівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�медично�о

�ніверситет��імені�О.О.�Бо�омольця

108. Потильча��Тетяна�Віталіївна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

109. Призі�лей�Ксенія�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�2���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня� "ма�істр"� Київсь�о�о� національно�о

�ніверситет��імені�Тараса�Шевчен�а

110. Приходь�о�Оле�сандр�Сер�ійович -� Ст�дент� 3� ��рс�� Коледж�� ресторанно�о

�осподарства�Національно�о��ніверситет��харчових

техноло�ій

111. Раціна�Інна�Василівна -� Ст�дент�а� 4� ��рс�� Національної� а�адемії

статисти�и,�облі���та�а�дит�

112. Росинсь�ий�Андрій�Валерійович -�Ст�дент�4���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��б�дівництва�і�архіте�т�ри

113. Р�біжен�о�Дмитро�І�орович -�Ст�дент�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

114. Р�ден�о�Леся�Сер�іївна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

115. Савватєєва�Дарина�Р�сланівна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�національно�о

лін�вістично�о��ніверситет�

116. Савен�о�Ін�а�Володимирівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о��ніверситет�

харчових�техноло�ій

117. Савчен�о�Ві�тор�Вадимович -�Ст�дент�3���рс��Національно�о�транспортно�о

�ніверситет�

118. Саніна�Єв�енія�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

119. Семесь�о�Наталія�Борисівна -�Ст�дент�а�4���рс��Київсь�ої�державної�а�адемії

водно�о� транспорт�� імені� �етьмана� Петра

Конашевича-Са�айдачно�о

120. Синя�ов�Андрій�Віталійович -�Ст�дент�4���рс��Національної�а�адемії�статисти�и,

облі���та�а�дит�

121. С�а��н�Ірина�Володимирівна -�К�рсант�3���рс��Національної�а�адемії�вн�трішніх

справ

122. Со�олен�о�Ми�ола�Валентинович -�Ст�дент�5���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

123. Степаню��Дарина�Андріївна -�Ст�дент�а�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

124. Степова�Валерія�Ед�ардівна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��техноло�ій�та�дизайн�

125. Степч���Інна�Василівна -�Ст�дент�а�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

126. Стро�ань�Наталія�Костянтинівна -�Ст�дент�а�3���рс��Від�рито�о�міжнародно�о

�ніверситет��розвит���людини�"У�раїна"

127. Сябер�Сер�ій�Сер�ійович -�Ст�дент�2���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня

"ма�істр"�Київсь�о�о�національно�о��ніверситет�

імені�Тараса�Шевчен�а

128. Танчи��Ві�торія�Володимирівна -�Ст�дент�а�4���рс��Національно�о�авіаційно�о

�ніверситет�

129. Тар�оня�Оле��Оле�ович -�Ст�дент�4���рс��Державно�о��ніверситет�

теле�ом�ні�ацій

130. Тетьора�Катерина�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�4���рс��Київсь�о�о�національно�о

тор�овельно-е�ономічно�о��ніверситет�

131. Тимчен�о�Є�op�Вадимович -�Ст�дент�3���рс��Національно�о�транспортно�о

�ніверситет�
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132. Тищен�о�Ро�солана�Р�сланівна -�Ст�дент�а�4���рс��освітньо-�валіфі�аційно�о

рівня� "ба�алавр"� Київсь�о�о� національно�о

�ніверситет��імені�Тараса�Шевчен�а

133. Т�ачен�о�Сер�ій�Віталійович -�Ст�дент�4���рс��Вищо�о�навчально�о�за�лад�

"Київсь�ий�місь�ий�медичний��оледж"

134. Т�ачен�о�Ксенія�Ві�торівна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о��оледж��місь�о�о

�осподарства�А�адемії�м�ніципально�о��правління

135. Тосен�о�Катерина�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�3���рс��Національно�о��ніверситет�

біорес�рсів�і�природо�орист�вання�У�раїни

136. Ульріх�Єв�енія�Михайлівна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�національно�о

лін�вістично�о��ніверситет�

137. Урбанас�Давид�Оле�сандрович -�Ст�дент�6���рс��Національно�о�технічно�о

�ніверситет��У�раїни�"Київсь�ий�політехнічний

інстит�т"

138. Федорячен�о�Ганна�Володимирівна -�Ст�дент�а�5���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет�� театр�,� �іно� і� телебачення�

імені�І.�К.�Карпен�а-Каро�о

139. Фірова�Аліна�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�4���рс��Національно�о�транспортно�о

�ніверситет�

140. Ф�рсі��О�сана�Петрівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о��ніверситет�

харчових�техноло�ій

141. Хрієн�о�Дарина�Оле�сандрівна -�Ст�дент�а�4���рс��Київсь�о�о��ніверситет��імені

Бориса�Грінчен�а

142. Черн�хіна�Катерина�Василівна -�Ст�дент�а�3���рс��Національно�о�педа�о�ічно�о

�ніверситет��імені�М.П.�Дра�оманова

143. Шепеть�о�Андрій�Анатолійович -�Ст�дент�4���рс��Київсь�о�о�національно�о

�ніверситет��техноло�ій�та�дизайн�

144. Ще�лю��Ро�соляна�Петрівна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о�медично�о

�ніверситет��імені�О.О.Бо�омольця

145. Щербачен�о�Дарина�Володимирівна -�Ст�дент�а�3���рс��Тор�овельно-е�ономічно�о

�оледж��Київсь�о�о�національно�о�тор�овельно-

е�ономічно�о��ніверситет�

146. Яжло�Валентина�Сер�іївна -�Ст�дент�а�5���рс��Національно�о��ніверситет�

харчових�техноло�ій

147. Я�имен�о�О�сана�Сер�іївна -�Ст�дент�а�3���рс��Київсь�о�о�професійно-

педа�о�ічно�о��оледж��імені�Антона�Ма�арен�а

148. Я��ша�Ві�торія�Юріївна -�Ст�дент�а�3���рс��Національно�о�педа�о�ічно�о

�ніверситет��імені�М.П.�Дра�оманова

149. Ясютіна�Анна�Сер�іївна -�Ст�дент�а�2���рс��Національної�м�зичної�а�адемії

У�раїни�імені�П.І.Чай�овсь�о�о

150. Ящишена�Ліна�Валеріївна -�Ст�дент�а�5���рс��Державно�о�вищо�о�навчально�о

за�лад��"Київсь�ий�національний�е�ономічний

�ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана"

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни у персональному складі комісії 
Київської міської ради із забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків
Розпорядження № 670 від 23 вересня 2015 року

Відповідно до статей 18, 26 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гурто'
житків», враховуючи рішення Київської міської ради від 25 травня 2011 року № 201/5588 «Про створення ко'
місії Київської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»:

Унести�зміни�до�персонально�о�с�лад���о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�із�забезпечення�ре-

алізації�житлових�прав�меш�анців���ртожит�ів,

затверджено�о�розпорядженням�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�від�06�березня�2015�ро���№ 111,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

06.03.2015�р.�№�111

(��реда�ції�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

23.09.2015�№�670)�

Персональний склад комісії Київської міської ради 
із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,��олова��омісії

Новиць�ий�Дмитро�Юрійович дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

Спасиб�о�Оле�сандр�Валерійович дире�тор�Департамент��б�дівництва�та

житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації),�заст�пни���олови

�омісії

Удод�Тетяна�Дмитрівна заст�пни��начальни�а��правління-начальни�

відділ��з�питань�житлово-�ом�нальної�політи�и

Департамент�� житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�се�ретар��омісії

Андрєєв�Ві�тор�Іванович перший�заст�пни���олови�Шевчен�івсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Бойчен�о�Оле��Климентійович Києві�державної�адміністраціїперший�заст�пни�

�олови�Оболонсь�ої�районної�в�місті

Б�дні��Анатолій�Костянтинович президент�Все��раїнсь�о�о�об'єднання

�ромадян�"Асоціація�меш�анців���ртожит�ів

У�раїни"�(за�з�одою)

Бял�овсь�ий�Володимир�Ві�торович перший�заст�пни���олови�Солом'янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Гаря�а�Оле��Оле�сандрович �олова�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Горб�нов�Ярослав�Володимирович �олова�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Д�бови��Ми�ола�Гри�орович перший�заст�пни���олови�Подільсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Дядю��Оле�сандр�Володимирович �олова�ГО�"Кияни�об'єдн�ємось"�(за�з�одою)

Карет�о�Володимир�Оле�сандрович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Крилю��Андрій�Тіт�сович перший�заст�пни���олови�Голосіївсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Крохмалю��Ві�тор�Васильович перший�заст�пни���олови�Деснянсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Левада�Сер�ій�Я�ович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Лозовий�Василь�Борисович перший�заст�пни���олови�Дарниць�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Малихін�Оле�сандр�Володимирович заст�пни��дире�тора�Департамент�-начальни�

�правління�житлово-�ом�нальної�політи�и

Департамент�� житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)

Мартинч���Сер�ій�Оле�сандрович �олова�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Меденцев�Ма�сим�Анатолійович перший�заст�пни��начальни�а�ре�іонально�о

відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни

по�м.�Києв��(за�з�одою)

Мельнич���Андрій�Анатолійович т.в.о.��олови�Голосіївсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Мондриївсь�ий�Валентин�Ми�олайович т.в.о.��олови�Подільсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Морозов�Володимир�Гри�орович перший�заст�пни���олови�Святошинсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Невмержиць�ий�Анатолій�Васильович заст�пни���олови�Печерсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Он�фрійч���Вадим�Михайлович т.в.о.��олови�Деснянсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації

Остапч���Володимир�Петрович заст�пни��начальни�а��правління�приватизації,

�орпоративних�прав,�форм�вання�і�розподіл�

�ом�нальної�власності-начальни��відділ�

форм�вання� та� розподіл�� �ом�нальної

власності�Департамент���ом�нальної�власності

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Палаш�Ми�ола�Петрович �олова��омітет��захист��меш�анців���ртожит�ів

У�раїни�ВГО�"СТОУ�"Народна�Рада"�(за

з�одою)

Рафальсь�а�Ірина�Йосипівна начальни��відділ��правово�о�забезпечення

Департамент��містоб�д�вання��та��архіте�т�ри

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

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

Са�айда��Ілля�Вадимович �олова�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Сінцов�Геннадій�Львович �олова�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Циб�льща��Оле�сандр�Леонідович �олова�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Ш��ро�Ма�сим�Юрійович �олова�Солом'янсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Щерба��І�ор�Михайлович перший�заст�пни���олови�Дніпровсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Я�овлєва�Оль�а�Володимирівна заст�пни��начальни�а�юридично�о��правління

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

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

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про виконання обов’язків директора 
Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 672 від 23 вересня 2015 року
У зв’язку з тимчасовою непрацездатністю директора Департаменту містобудування та архітектури вико'

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Целовальника С. А.:

Ви�онання�обов’яз�ів�дире�тора�Департа-

мент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�з�22�вересня

2015�ро���на�період�тимчасової�непрацездат-

ності�Целовальни�а�С.�А.�по�ласти�на�К�делі-

на�А.�Є.—�першо�о�заст�пни�а�дире�тора�Де-

партамент� —�начальни�а��правління�ре��лю-

вання�заб�дови�Департамент��містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації).

Голова В. Кличко
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Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 662 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�287�931,60

�рн�(двісті�вісімдесят�сім�тисяч�дев'ятсот�тридцять

одна��ривня�60��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�ро-

ці,�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�23.09.2015�№�662

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

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради О. Резніков

Разом                                                   287 931.60

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 661 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�31 707,00

�рн�(тридцять�одна�тисяча�сімсот�сім��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�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�№�661

Разом 31 707.00

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради О. Резніков

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�59 281,65

�рн�(п’ятдесят�дев’ять�тисяч�двісті�вісімдесят

одна��ривня�65��опійо�),�передбачених�Про-

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

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

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

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

році,�за�напрямами�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их�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

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 663 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 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:

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5
1 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНА"

10 000.00 Придбання стендів для вищого навчального
закладу Київського міського медичного коледжу
м.Києва

Ганноха
Б.І.

2 Громадська організація "Моя
Оболонь"

1 760.00 Придбання лавок для комунального підприємства
"Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Оболонського р�ну" (пр.Оболонський, 12�а)

Лещенко
Ю.В.

3 Громадська організація "Моя
Оболонь"

11 468.00 Проведення поточного ремонту дитячого
майданчика за адресою: просп.Оболонський, 28
Оболонського р�ну

Лещенко
Ю.В.

4 Громадська організація
"Соціально�реабілітаційний
центр"

8 479.00 Поточний ремонт дитячого майданчика за адресою:
вул.Патриса Лумумби, 7 Печерського р�ну

Терентьєв
М.О.

Додато�

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

від�23.09.2015�№�663

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

Київради соціально'економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців»

громадським приймальням депутатів Київради

Разом 59 281.65

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради О. Резніков

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська організація
"СВІДОМІ"

6 809.98 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Галушка О.М.

2 Громадська організація
"СВІДОМІ"

6 810.43 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Галушка О.М.

3 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНА"

37 556.25 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Ганноха Б.І.

4 МГО "Майбутнє починається з
освіти"

4 700.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Єскіна О.О.

5 Громадська організація
"СВІДОМІ"

3 404.99 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Петровець
О.Ф.

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат
1 2 3 4 5

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

1 602.56 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Андрейко Р.Б.

2 Київський міський благодійний фонд
"Рідна оселя"

4 506.75 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Бондаренко
В.Д.

3 Громадська організація "Ресурсний центр
ініціатив громади"

30 926.40 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Вовченко О.Л.

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

14 400.47 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Гапчук М.М.

5 Громадська організація "Ресурсний центр
ініціатив громади"

6 808.94 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Гресь М.В.

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

25 540.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Гриценко О.А.

7 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

23 800.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Кісільов І.П.

8 Громадська організація "Молодіжна Ліга" 18 500.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Котвицький
C.O.

9 Громадська організація "Точка опори" 48 783.08 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Столар В.М.

10 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

7 197.60 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Турець В.В.

11 ГО "Муніципальна ліга Києва" 30 165.80 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Федоренко
О.В.

12 Громадська організація "Центр
економічних реформ"

29 800.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Швирид М.В.

13 Громадська організація "Центр
економічних реформ"

45 900.00 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Швирид М.В.

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

Київради соціально'економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців»

громадським приймальням депутатів Київради

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про відрядження до м. Анкара (Турецька Республіка)

Розпорядження № 957 від 25 вересня 2015 року
Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за

кордон посадових осіб органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992
року № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», Порядку направлен'
ня делегацій, здійснення службових відряджень за кордон у виконавчому органі Київської міської ради (Ки'
ївській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь'
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року № 407, Міської цільової програ'
ми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015'2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 12 лютого 2015 року № 73/938, на запрошення мера м. Анкари М. Гьокчека з метою участі у 3'му за'
сіданні Генеральної асамблеї Всесвітньої організації міського планування (GDCO):

1.�Відрядити�до�м.�Ан�ара�(Респ�блі�а�Т�-

реччина)���період�з�6�до�9�жовтня�2015�ро��:

— Бондар�Ганн��В’ячеславівн� —�ви�он�-

юч��обов’яз�и�заст�пни�а�дире�тора�Департа-

мент� —�начальни�а�сл�жби�містоб�дівно�о��а-

дастр��Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

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

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

— Біло�інь�Ганн��Оле�сандрівн� —��олов-

но�о�спеціаліста�відділ��перспе�тивно�о�роз-

вит���та��оординації�прое�тів��правління�між-

народних�зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації).

2.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства

забезпечити�Бондар�Г.�В.,�Біло�інь�Г.�О.�ва-

лютними��оштами,�а�саме:�добовими�на�весь

час�їх�переб�вання�за��ордоном�(із�розрах�н-

��,�що�відряджаюча�сторона�забезпеч�є��ош-

тами�на�триразове�харч�вання)�з�ідно�з��ош-

торисом,�затвердженим��ерівни�ом�апарат�

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

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

3.�Бондар�Г.�В.���термін�до�16�жовтня�2015

ро���надати�Київсь�ом��місь�ом���олові�пись-

мовий�звіт�про�відрядження.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ-
÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,ðåêîíñ-
òðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-
øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà,óòâîðåíî¿
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹1403,
³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà áëîêó ñîö³àëüíî-ïîáó-
òîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà ä³ëÿíö³ 32 â 11-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîð-
êè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, îãîëîøåíèé â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”
(â³ä 24 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 89 (4685)) òà íà îô³ö³éíîìó ²íòåðíåò-ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî ð³øåííÿì ïîñò³éíî
ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,
ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà,
óòâîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007
¹1403, ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà ìåäè÷íîãî
öåíòðó çà ðàõóíîê ïëîù Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 14 íà âóë. Çîîëîã³÷í³é,
3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³, îãîëîøåíèé â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”
(â³ä 16 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ¹ 130 (4726)) òà íà îô³ö³éíîìó ²íòåðíåò-ïîðòàë³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Çîîëîã³÷íà,6à, ² ïîâåðõ. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ
62,72 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, îñâ³òí³ ïîñëóãè,
îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà þíàöòâà (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). Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 920200,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 1%, 4%. Îðåíäíà ïëàòà 3283,60 ãðí
áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 107.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77, 288-08-96.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Íàóêè, 13.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 166,2 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: ãðí 2 314 100,00 (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü: 1 928,42 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (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.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Àïåëÿö³éíèé ñóä Îäåñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº íà 22 æîâòíÿ 2015 ðîêó î 14.00 çà àäðåñîþ:
ì. Îäåñà, âóë. Ãàéäàðà, 24à, Âàøêåâè÷ Äìèòðà Äìèòðîâè÷à ÿê â³äïîâ³äà÷à, îñòàííº ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ — ì. Êè¿â, âóë. Îñèïîâñüêîãî, áóä. 3, êâ. 7, ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì çàñòóïíèêà
ïðîêóðîðà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî Âàøêåâà÷à
Äìèòðà Äìèòðîâè÷à, Âàêóëåíêî Îëüãè Ìèêîëà¿âíè, Êóöåíêî ²ðèíè Ïåòð³âíè, Êóöåíêà Â³êòîðà
Â³êòîðîâè÷à ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ òà
âèòðåáóâàííÿ ìàéíà ç íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ.

Ó ðàç³ âàøî¿ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à Âàøêåâè÷à Äìèòðà
Äìèòðîâè÷à.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ òà êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ çàêëàä³â.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: ïîâíà âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìêó ï³äãîòîâêè 
(ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò), îá³çíàí³ñòü ç ïèòàíü êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà, â³ëüíå âîëîä³í-
íÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, ñòàæ ðîáîòè â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 1 ðîêó.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3, êàá. 330.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-62-59.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî ïëàâàííÿ ï³ä äåðæàâíèì ïðàïîðîì Óêðà¿íè
(ñóäíîâèé ïàòåíò) äëÿ ïðîãóëÿíêîâèõ ñóäåí, ñåð³ÿ CN ¹ 001617, âèäàíå ²íñïåêö³ºþ
ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ðåººñòðàòîðà ôëîòó íà ³ì’ÿ Íºäîâºñîâà Àíäð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ..................................................................................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці................................................................................84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців............................................................................168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ........................................................................336	рн.	00	�оп.

Передплатні	ціни

на	місяць..................................................................................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ............................................................................122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ..........................................................................245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ........................................................................490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ¹115-ÏÐ ç â³äáîðó ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà,
ç ìåòîþ ¿õ ïðèâàòèçàö³¿

Òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò òà âèä âàðòîñò³ — çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ
îö³íêè ìàéíà, çàòâåðäæåíîþ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 10.12.2003 ¹ 1891.

Êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþâà-
òèñü â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá’ºêò³â îö³-
íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè 29.08.2011 ð. ¹1270 ³ çàðåºñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòè-
ö³¿ Óêðà¿íè 19.09.2011ð. çà ¹1096/19834.

Âèìîãàìè äî ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ º íàÿâí³ñòü:

- â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ îö³íþâà÷³â ñòîñîâíî îö³íêè îá’ºêòà, ùî
ìàº ï³äòâåðäæóâàòèñÿ ÷èííèìè êâàë³ô³êàö³éíèìè äîêóìåíòàìè îö³-
íþâà÷³â òà ñâ³äîöòâàìè ïðî ðåºñòðàö³þ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþ-
âà÷³â, âèäàíèìè â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íèõ îñ³á (îö³-
íþâà÷³â) ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 19.12.2001 ¹ 2355 ³ çàðåºñ-
òðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.12.2001 çà ¹ 1092/6283;

- äîñâ³äó ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ îö³íêè ìàé-
íà, çîêðåìà ïîä³áíîãî ìàéíà;

- ïåðåë³êó îö³íþâà÷³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç
îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà, òà ¿õ îñîáèñòîãî
äîñâ³äó ó ïðîâåäåíí³ îö³íêè ïîä³áíîãî ìàéíà;

- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå äîäàòêîâî çàëó÷åíî ïðå-
òåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó
ïðî îö³íêó ìàéíà, çàâ³ðåí³ ¿õí³ìè îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè, à òàêîæ êî-
ï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â.

Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ìîæóòü áóòè äîïóùåí³ ñóá’ºêòè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ñåðòèô³êàò³â ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, âèäàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíî-
âèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³”, ÿêèìè ïåðåä-
áà÷åíî çä³éñíåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îö³íêè ìàéíà çà íàïðÿìà-
ìè îö³íêè ìàéíà òà ñïåö³àë³çàö³ÿìè ó ìåæàõ öèõ íàïðÿì³â, ùî â³äïî-
â³äàþòü îá’ºêòó îö³íêè.

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ â îäíîìó çàïå÷àòà-
íîìó êîíâåðò³, äî ÿêîãî äîäàºòüñÿ ëèñò ç îïèñîì íàäàíèõ äîêóìåí-
ò³â. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç:

1. Ï³äòâåðäí³ äîêóìåíòè (â 1-ìó åêçåìïëÿð³):
- çàÿâà íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ (çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ) — íà êîæ-

íèé îá’ºêò îêðåìî;
- êîï³ÿ óñòàíîâ÷îãî äîêóìåíòà ïðåòåíäåíòà;
- êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó

øòàòíîìó ñêëàä³ òà ÿêèõ áóäå çàëó÷åíî äî ïðîâåäåííÿ îö³íêè òà ï³ä-
ïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà;

- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå äîäàòêîâî çàëó÷åíî ïðå-
òåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó
ïðî îö³íêó ìàéíà, çàâ³ðåí³ ¿õ îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè, à òàêîæ êîï³¿
êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â;

- êîï³ÿ ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàíîãî ïðå-
òåíäåíòó Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà (äîêóìåíò, ÿêèé ì³ñòèòü â³äîìîñò³
ïðî ïðåòåíäåíòà ùîäî éîãî äîñâ³äó ðîáîòè, êâàë³ô³êàö³¿ òà îñîáèñ-
òîãî äîñâ³äó ðîáîòè îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó éîãî øòàòíîìó ðîçêëà-
ä³ òà äîäàòêîâî çàëó÷àþòüñÿ íèì, ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà, ó òîìó
÷èñë³ ïîä³áíîãî ìàéíà òîùî).

2. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³ ³ ì³ñòèòü ïðîïîçèö³þ ùîäî âàðòîñò³ âèêîíàííÿ ðîá³ò, êàëüêó-
ëÿö³¿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò, à òàêîæ òåðì³íó âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 10.00 15.10.2015 ðîêó â Äåïàðòàìåíò³ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-71,202-61-72.Äîêóìåíòè ïðèéìàþòü-
ñÿ äî 13.00 09.10.2015 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
ê³ì. 510.Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó 202-61-68.

¹
ï/ï

Àäðåñà îá’ºêòà

1.
Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 109,9 êâ.ì — Êè¿â, âóë.Òóïîëºâà Àêàäå-
ì³êà, 13, ë³ò. “Â”

2.
Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 194,0 êâ.ì — Êè¿â, âóë. ×îðíîáèëüñüê³é,
8, ë³ò. “À”

3.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 56,5 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Àðñåíàëüí³é,
1, ë³ò. “À”

4.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 263,6 êâ.ì — Êè¿â, âóë.Àíòîíîâè÷à,
3, ë³ò. “Á”

5.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 336,2 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. Òè÷èíè
Ïàâëà, 15, ë³ò. “À”

6.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 43,2 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ëóìóìáè
Ïàòð³ñà, 19

7.
Íåæèë³ áóä³âë³ ïëîùåþ 1735,3 êâ.ì â ë³ò. “Â”, ïëîùåþ 12,1 êâ.ì
ë³ò. “Ã”— Êè¿â, âóë. Òåøåáàºâà, 60-À

8.
Íåæèë³ áóä³âë³ ïëîùåþ 13,2 êâ.ì â ë³ò. “À”, ïëîùåþ 18,8 êâ.ì â
ë³ò. “Á”, ïëîùåþ 21,3 êâ.ì â ë³ò. “Â”, ïëîùåþ 315,2 êâ.ì â ë³ò. “Ä”,
ïëîùåþ 349,7 êâ.ì â ë³ò. “Å” — Êè¿â, âóë. Ñàðàòîâñüê³é, 22

9.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 65,0 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ìàë³é Æèòî-
ìèðñüê³é, 9, ë³ò. “Á”

10.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 301,0 êâ.ì — Êè¿â, áóëüâ. Êîëüöîâà,
1 À, ë³ò. “À”

11.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 74,8 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ìàë³é Æèòî-
ìèðñüê³é, 15, ë³ò. “À”

12. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 759,2 êâ.ì — Êè¿â, áóëüâ. Ïåðîâà, 8

13.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 15,0 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî Âîëîäèìèðà, 15, ë³ò. “À”

14.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 166,8 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìî-
ãè, 35, ë³ò. “È”

15.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 52,4 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ï-
ðà, 67, ë³ò. “À”

16.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,9 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. Íàóêè, 4,
ë³ò. “À”

17.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 87,9 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ, 84, ë³ò. “À”

18.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 99,4 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ, 84, ë³ò. “À”

19.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 52,7 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Âåðõí³é Âàë,
42, ë³ò. “À”

20.
Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 56,8 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ñòåöåíêà, 10,
ë³ò. “Á”

21.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 81,1 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ñîëîì’ÿíñü-
ê³é, 39

22.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 63,8 êâ.ì — Êè¿â, áóëüâ. Ëåïñå ²âàíà,
87, ë³ò. “À”

23.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,9 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ôðàíêà ²âàíà,
25/40, ë³ò. “À”

24.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 24,3 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ôðàíêà ²âàíà,
27/31, ë³ò. “À”

25.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 185,1 êâ.ì — ì.Êè¿â, âóë. Ì. Äîíöÿ,
25/89

26.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 112,6 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà,
53, ë³ò. “À”

27.
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 176,6 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà,
53, ë³ò. “À”

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ —
íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 473,80 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ðåéòàðñüêà, 8-5, ë³ò.“Á”

Íàçâà îá’ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 473,80 êâ. ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ðåéòàðñüêà, 8-5, ë³ò. “Á”.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âæèòëî-
ñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.

Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ: ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 33 (ãðóïà ïðè-
ì³ùåíü ¹ 4), ÷àñòèíà ÌÇÊ ï³äâàëó, I, II, III ïîâåðõó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 473,80 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà áåç ÏÄÂ — 7 187 500 (ñ³ì ì³ëüéîí³â
ñòî â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 1 437 500 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà òðèäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷
ï’ÿòñîò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 8 625 000 (â³ñ³ì
ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðà-
õóâàííÿì ÏÄÂ — 862 500 (â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò)
ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñà-
í³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðî-
äàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà
ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ
ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òî-
âàðíî¿ á³ðæ³ “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³,
ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòü-
ñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 23 æîâòíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à,
13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.
Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³î-
íàëüí³ ðåñóðñè”, â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï’ÿòíè-
öþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00
äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ —òðè äí³ äî äàòè ïðî-
âåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç
ÏÄÂ,ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðå-
äèòíîãî Öåíòðà “Ãîëîñ³ºâî” ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó:
321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàð-
íà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 862 500 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü
10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà
ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðà
“Ãîëîñ³ºâî” ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä
ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà
“Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøî-
â³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ðåéòàðñüêà, 8-5, ë³ò. “Á”.

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³î-
íàëüí³ ðåñóðñè”, òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ
(044) 440-05-12.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× —ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì.Êè¿â,ïðîñï.Ìèðó,6-à,292-03-98)

1 2 ïîâåðõ
Ïëºõàíîâà

âóë., 2 
ÇÍÇ ¹ 125

84,67

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ØÊ²Ë, ÊÓÐÑ²Â Ç
ÍÀÂ×ÀÍÍß ÂÎÄ²¯Â ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â
(ïðîâåäåííÿ òåîðåòè÷íèõ çàíÿòü
ïî ï³äãîòîâö³ âîä³¿â) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.07.2015

10% 26,01 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà

ïëàòà, ó ãðí 169,07
(Ïí, Ïò: 17.30-20.45)
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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 43383

2 æîâòíÿ 2015 ð.

¹137(4733)
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Â òîé ÷àñ, êîëè óêðà¿íñüê³ â³é-

ñüêîâ³ ãåðî¿÷íî áîðîíÿòü òå-

ðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü òà íå-

çàëåæí³ñòü íàøî¿ Áàòüê³âùèíè,

âîëîíòåðñüê³ îðãàí³çàö³¿ ðîá-

ëÿòü âñå, ùîá ï³äòðèìàòè ¿õ òà

çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äíèìè ðå-

÷àìè. Îäí³ºþ ç òàêèõ îðãàí³-

çàö³é º «Ãðîìàäÿíñüêèé Êîð-

ïóñ», î÷îëþâàíèé Ðîìàíîì

Ñîëîäêèì, ùî ç âåðåñíÿ 2014

ðîêó ïîáóâàâ ó Ñºâºðîäîíåöü-

êó, Ëèñè÷àíñüêó, Ñâàòîâ³, Êðå-

ì³íí³é,Ñëîâ’ÿíñüêó,Ñòàðîá³ëü-

ñüêó, Ùàñò³.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ îðãàí³çàö³ÿ «Ãðî-
ìàäÿíñüêèé Êîðïóñ», ñòâîðåíà ó
2009 ðîö³ âèïóñêíèêàìè Êè¿âñüêî-
ãî âèùîãî çàãàëüíîâ³éñüêîâîãî êî-
ìàíäíîãî ó÷èëèùà ³ì. Ì. Â. Ôðóí-
çå ç ìåòîþ ï³äòðèìêè â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, ïàò-
ð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³, ï³ä-
òðèìóº äàâí³ äðóæí³ çâ’ÿçêè ç Ëóãàí-
ñüêîþ îáëàñòþ. Ïðåçèäåíò îðãàí³-
çàö³¿ Ðîìàí Ñîëîäêèé º óðîäæåí-
öåì Ñºâºðîäîíåöüêà,³ ÷èìàëî ïðåä-
ñòàâíèê³â àêòèâó îðãàí³çàö³¿ ñâîº
äèòèíñòâî, þí³ñòü òà ñòàíîâëåííÿ
ïîâ’ÿçóþòü ç Ëóãàíùèíîþ.

«Ãðîìàäÿíñüêèé Êîðïóñ» íå çì³ã
ñòîÿòè îñòîðîíü ïîä³é, ùî â³äáó-

âàþòüñÿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ³, îòðè-
ìàâøè ñòàòóñ âîëîíòåðñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿,ç îñåí³ ìèíóëîãî ðîêó çä³éñ-
íèâ ï’ÿòü ãóìàí³òàðíèõ ì³ñ³é äî
Äîíáàñó,— ðîçïîâ³äàº ïðåçèäåíò
«Ãðîìàäÿíñüêîãî Êîðïóñó» òà îäèí
ç ³í³ö³àòîð³â ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêî-
ãî ðóõó «Àñîö³àö³ÿ ªâðîïåéñüêèé
Êè¿â» Ðîìàí Ñîëîäêèé.— Äî öåí-
òð³â ïåðåáóâàííÿ á³æåíö³â òà áàç
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ìè ïåðåäà-
ëè çàõèñí³ ³ ïîáóòîâ³ çàñîáè,ïðîäóê-
òè õàð÷óâàííÿ,ë³êè,òåïëèé îäÿãòà
ïðåäìåòè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Ìè
íàëàãîäèëè ïàðòíåðñüê³ êîíòàêòè

ç òàêèìè â³éñüêîâèìè ÷àñòèíàìè:
92-þ áðèãàäîþ, Ëóãàíñüêèì ïðè-
êîðäîííèì çàãîíîì â/÷ ¹ 9938,áà-
òàëüéîíàìè «Àéäàð», «Ëóãàíñüê —
1», «Òîðíàäî», «Êè¿âùèíà», Ëóãàí-
ñüêèì îáëàñíèì â³éñüêîâèì êîì³-
ñàð³àòîì. Òàêîæ íàäàºìî ¿ì òà ÷ëå-
íàì ñ³ìåé â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,ÿê³
ïðîõîäÿòü ñëóæáó â öèõ ÷àñòèíàõ,
ñèñòåìíó âîëîíòåðñüêó äîïîìîãó».

Ó çä³éñíåíí³ ãóìàí³òàðíèõ ì³-
ñ³é «Ãðîìàäÿíñüêèé Êîðïóñ» àêòèâ-
íî ñï³âïðàöþº ç³ ñòðóêòóðàìè Òî-
âàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà-
¿íè,Ôîíäîì íàðîäîíàñåëåííÿ ÎÎÍ
òà ïðåäñòàâíèöòâîì ÞÍ²ÑÅÔ,äèï-
ëîìàòè÷íèìè ïðåäñòàâíèöòâàìè
êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ â Óêðà¿í³ òà ³íî-
çåìíèìè áëàãîä³éíèìè ôîíäàìè.
Îðãàí³çàö³ÿ íå ëèøå ïåðåäàº ãóìà-
í³òàðíó äîïîìîãó (ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ,òåïëèé îäÿã,ë³êè, îðãòåõ-
í³êó, ï³÷êè, çàñîáè ã³ã³ºíè, ïðåäìå-
òè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³) âèìóøå-
íèì ïåðåñåëåíöÿì òà óêðà¿íñüêèì
â³éñüêîâèì,à é ïðèâîçèòü êóëüòóð-
íó ïðîãðàìó, çàëó÷àº ä³òåé òà ìî-
ëîäü. Çîêðåìà ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó
øêîëÿð³ òà æèòåë³ Ëóãàíùèíè ìà-
ëè çìîãó â³äâ³äàòè âèñòàâêó êàð-
òèí Ëåñ³ Òèùåíêî òà ïðîñëóõàòè
âèñòóï àíñàìáëþ ÌÂÑ «Ïàòðóëü».

Ãóìàí³òàðí³ ì³ñ³¿ «Ãðîìàäÿí-
ñüêîãî Êîðïóñó» ïëàíóºòüñÿ ïðî-
äîâæóâàòè ³ â ìàéáóòíüîìó.Äî ñï³â-
ïðàö³ çàïðîøóþòüñÿ íåáàéäóæ³ ãðî-
ìàäÿíè, ï³äïðèºìö³, îðãàí³çàö³¿,
îðãàíè âëàäè �

Ï³äòðèìêà â òèëó
òà íà ïåðåäîâ³é 
� «Ãðîìàäÿíñüêèé Êîðïóñ» çä³éñíèâ óæå ï’ÿòü ãóìàí³òàðíèõ ì³ñ³é

â çîíó ÀÒÎ

ÇÀÕ²Ä îðãàí³çîâàíî çà ³í³ö³àòè-
âè ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòó-
ïåí³â ¹ 23 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åí-
íÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó ñòîëèö³.Ôåñòèâàëü ïðî-
õîäèâ çà ï³äòðèìêè Äåïàðòàìåí-
òó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó ÊÌÄÀ,Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,òâîð÷î-
ãî öåíòðó «IMPRESA» (ì.Ðèãà,Ëàò-
â³ÿ) òà òâîð÷îãî îá’ºäíàííÿ
«PRODIS» (ì. Êè¿â, Óêðà¿íà).

Ãîëîâíîþ ìåòîþ ìèñòåöüêî-
ãî çàõîäó º ïîïóëÿðèçàö³ÿ óêðà-
¿íñüêî¿ äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ â íàø³é
äåðæàâ³ òà çà ¿¿ ìåæàìè,çì³öíåí-
íÿ ì³æíàðîäíèõ êóëüòóðíèõ çâ’ÿç-
ê³â, ï³äòðèìêà îáäàðîâàíî¿ ìî-
ëîä³, à òàêîæ çàëó÷åííÿ þíèõ òà-
ëàíò³â äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó òâîð-
÷îìó æèòò³ êðà¿íè, ôîðìóâàíí³
ìàéáóòíüî¿ òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿.
Íà ôîðóì³ âèñòóïèëè áëèçüêî 200
ó÷àñíèê³â: ³íäèâ³äóàëüí³ âèêî-
íàâö³ òà êîëåêòèâè ç ð³çíèõ êó-
òî÷ê³â Óêðà¿íè, Ðåñïóáë³êè Á³ëî-
ðóñü òà Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà.

Â ïåðøèé äåíü ï³ñëÿ óðî÷èñ-
òîãî â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ ðîçïî-
÷àëàñÿ êîíêóðñíà ïðîãðàìà. Ãî-
ëîâîþ æóð³ õîðåîãðàô³÷íî-îðè-
ã³íàëüíîãî æàíðó ïåðøîãî êîí-
êóðñíîãî äíÿ áóâ õîðåîãðàô, ñï³-
âàê òà òåëåâåäó÷èé,çàñíîâíèê áà-
ëåòó «Àðò-êëàñ³ê» Äìèòðî Êîëÿ-
äåíêî, à æóð³ âîêàëüíî-³íñòðó-
ìåíòàëüíîãî æàíðó î÷îëèâ ñï³-
âàê, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ

Óêðà¿íè, ëàóðåàò òà äèïëîìàíò
âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ
êîíêóðñ³â ³ ôåñòèâàë³â Îëåêñàíäð
Äîëÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó
âñ³ ó÷àñíèêè áóëè íàãîðîäæåí³
äèïëîìàìè â³äïîâ³äíî äî íàáðà-
íèõ áàë³â («Ëàóðåàò ² ïðåì³¿»,«Ëà-
óðåàò ²² ïðåì³¿», «Ëàóðåàò ²²² ïðå-
ì³¿», «Äèïëîìàíò ôåñòèâàëþ»).
Ïåðåìîæö³ êîæíî¿ êàòåãîð³¿ îò-
ðèìàëè ïóò³âêó äî «Ãðàíä-Ô³íà-
ëó» òà çìàãàëèñÿ ó äðóãèé äåíü çà
çäîáóòòÿ íàãîðîäè «Ãðàí-ïð³» ó
òðüîõ íîì³íàö³ÿõ.Óíîì³íàö³¿ «Âî-
êàëüíèé æàíð» íàéâèùó â³äçíàêó
ôåñòèâàëþ îòðèìàëà êèÿíêà Àí-
íà Îäèíåöü, ó «Õîðåîãðàô³÷íîìó
æàíð³» «Ãðàí-ïð³» ïðèñóäèëè àí-
ñàìáëþ «Ôàâîðèò» ÖÒÄÞ³Ì «Ðî-
ìàíòèê» ç ì³ñòà Îáóõ³â, à ó íîì³-
íàö³¿ «Àâòîðñüêà ï³ñíÿ» ïåðåìî-
ãó ðîçä³ëèëè êèÿíêè Âàëåð³ÿ Ôî-
ê³íà ³ Õàííà Êàòð³íà.

Íà ä³â÷àò-ïåðåìîæíèöü ÷åêà-
ëè ùå é ÷óäîâ³ ìîæëèâîñò³. Òàê
âîëîäàðêà «Ãðàí-ïð³» ó âîêàëüíî-
ìó æàíð³ Àííà Îäèíåöü îòðèìà-
ëà ñïåö³àëüíèé ïðèç â³ä ñàóíä-
ïðîäþñåðà «Ôàáðèêè ç³ðîê-4» òà
«Çîëîòîãî ãðàìîôîíà Ðîñ³éñüêî-
ãî ðàä³î» Ãåííàä³ÿ Ïóãà÷îâà —
çàïèñ ï³ñí³ ó ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿
çâóêîçàïèñó ç ïîäàëüøîþ ðîòà-
ö³ºþ íà êàíàë³.Õàííà Êàòð³íà îäåð-
æàëà ñåðòèô³êàò íà çéîìêè êë³ïó
â³ä Àðñåíà Ì³ðçîÿíà,à Âàëåð³ÿ Ôî-
ê³íà ìàòèìå çìîãó ïîïðàöþâàòè
ç Ìàð³ºþ Îðëîâîþ òà êàíàëîì
«ÎÒV» �

Ïðåäñòàâíèêè âîëîíòåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ãðîìàäÿíñüêèé Êîðïóñ», î÷îëþâàíî¿
Ðîìàíîì Ñîëîäêèì (íà ôîòî äðóãèé ïðàâîðó÷) ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè äî Ëèñè÷àíñüêà 

Âîëîíòåðè ïðèâîçÿòü óêðà¿íñüêèì â³éñüêîâèì ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó, çîêðåìà
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, òåïëèé îäÿã, ë³êè, çàñîáè ã³ã³ºíè òîùî

Ó ôîðóì³ âèñòóïèëè áëèçüêî 200 ó÷àñíèê³â ç Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³ ³ Ïîëüù³ 

Çàïàëþºìî ç³ðêè
� Ïåðåìîæöÿì «EURO MUSIC DANCE» 

äàëè øàíñ ïî÷àòè ìóçè÷íó êàð’ºðó

26 òà 27 âåðåñíÿ â ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ²² Ì³æíàðîäíèé áëà-

ãîä³éíèé òåëåâ³ç³éíèé Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ìèñòåöòâ «EURO

MUSIC DANCE».Ïåðåìîæö³-âîêàë³ñòè îòðèìàëè çìîãó çàïè-

ñàòè ñâîþ ï³ñíþ ó ïðîôåñ³éí³é ñòóä³¿, çíÿòè êë³ï òà ïîïðà-

öþâàòè ç òåëåêàíàëîì.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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