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Майже 130 тисяч 
столичних 
домогосподарств 
отримають субсидію 
Близько 130 тисяч домогосподарств Києва 
отримають субсидії на період опалювального 
сезону 2018-2019. Про це в ефірі радіо «Голос 
столиці» розповів депутат Київради Юрій 
Крикунов. За його словами, цифра менша у 
порівнянні з минулим роком. Однак зменшення 
кількості субсидіантів свідчить про позитивні 
зрушення в економіці країни в цілому. Також 
на цей показник вплинула частка нелегальної 
оренди житла. 

«Разом з тим, у зв’язку з підвищенням рівня 
ціни на газ, збільшиться і сама субсидія. Тобто 
усі, хто користується даним видом пільги, не 
відчують на собі зростання вартості газу», – 
додав Юрій Крикунов. 

Нагадаємо, житлова субсидія призначається, 
якщо опалювана площа житлового примі-
щення не перевищує 120 кв. м для квартир у 
багатоквартирному будинку та 200 кв. м для 
індивідуальних будинків. 

Подати заяву на отримання субсидії можна 
в режимі онлайн через Інтернет. 

Усе що треба знати про субсидії слухайте 
за посиланням: https://www.youtube.com/
watch?v=aQ8aiskvMUg&t=2s 

Із 20 жовтня 
«Київтеплоенерго» усунуло 
понад 600 пошкоджень 
тепломереж 

Станом на 30 жовтня КП «Київтеплоенерго» 
подало теплоносій на всі будинки, що об-
слуговуються комунальними ЖЕД. У зв’язку 
із пошкодженням тепломереж, що виникли 
у процесі подачі теплоносія, тимчасово без 
теплопостачання залишаються 4% житлових 
будинків. Про це повідомили у Департаменті 
ЖКІ КМДА. Будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та 
інвестиційні підключені на 65%, оскільки тепло 
туди подається за індивідуальними заявками, 
тобто за їхнім власним рішенням. 

Звертаємо увагу, тимчасова відсутність по-
слуг гарячого водопостачання або опалення 
може бути спричинена аварійними ситуаціями, 
що оперативно усуваються. За період під-
ключення житлових будинків до опалення 
КП «Київтеплоенерго» ліквідувало понад 600 
пошкоджень тепломереж. 

Радимо людям перевіряти стан постачання 
послуг через сайт спеціалізованої диспетчер-
ської: https://1557.kyiv.ua/login/ або за теле-
фонами: 1551, 1557, районних диспетчерських. 

«Безпечний Інтернет 
та медіаграмотність» 
для учнівської молоді 

Сьогодні об 11.00 в інноваційному парку UNIT.
Citi (вул. Дорогожицька, 3), презентують проект 
«Безпечний Інтернет та медіаграмотність», за-
початкованого Департаментом освіти і науки 
спільно зі СБУ за підтримки Всеукраїнського 
громадського центру «Волонтер». Проект 
спрямований на формування в молоді навичок 
інформбезпеки під час користування соціально 
орієнтованими ресурсами мережі Інтернет. 

У заході візьмуть участь лідери учнівського 
самоврядування закладів освіти та спеціа-
лісти з питань позашкільної освіти управлінь 
освіти РДА.

íîâèíè

УЧОРА під час перевірки робіт 
із реконструкції лікарні «Пра-
вобережна» перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник 
повідомив, що архітектурний 
проект оновленого медичного 
закладу буде готовий вже до кінця 
року. Обслуговуватиме лікарня 
швидкої допомоги мешканців 
Солом’янського, Святошинського 
та Голосіївського районів, а це – 
понад мільйон киян. 

«Правильно буде створити по-
дібний об’єкт і на правому березі. 
У лікарні № 6 є всі можливості 
для цього і всі фахівці. Тож ми 
ухвалили рішення про створення 
на її базі центру швидкої допо-
моги. Це потрібно для того, щоб 
була забезпечена максимальна 
доступність, швидкість і якість 

послуг для жителів міста», – за-
явив Микола Юрійович. 

Він зазначив, що тільки цього 
року на охорону здоров’я у сто-
личному бюджеті передбачено 
майже 9 млрд грн, що на 600 млн 
грн більше, ніж торік. За чотири 
роки у Києві реконструювали 
та відремонтували 30 відділень 
у різних лікарнях міста. Ще 20 
відділень планується відкрити 
після масштабного оновлення 
цьогоріч. Повністю переобладна-
но та капітально відремонтовано 
два пологових будинки. 

«За два роки у лікарні № 6 було 
здійснено реконструкцію при-
міщень реанімації та відкрито 
відділення невідкладної екстреної 
допомоги на суму 2 млн 100 тис. 
грн та закуплено сучасне медичне 

обладнання на суму понад 16 млн 
грн. Крім того, у серпні цього 
року лікарня отримала надсучасні 
прилади для відділення травма-
тології. Нове обладнання суттєво 
покращить надання травматоло-
гічної допомоги жителям столиці. 
Загалом у лікарні функціонує 9 

клінічних відділень на 460 лі-
жок, 9 параклінічних відділень та 
травмпункт», – розповів Микола 
Поворозник. 

Він зауважив, лікарня «Правобе-
режна» стане єдиною у столиці, яка 
буде надавати екстрену медичну 
допомогу дорослим і дітям �

На правому березі столиці буде споруджено 
лікарню швидкої медичної допомоги. Вона 
з’явиться на базі Київської міської клінічної 
лікарні № 6. Медичний заклад обслуговуватиме 
мешканців Солом’янського, Святошинського та 
Голосіївського районів, а це – понад мільйон 
киян. Лікарня «Правобережна» стане єдиною 
у місті, яка буде надавати екстрену медичну 
допомогу дорослим і дітям.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

 �  Нова лікарня зможе надати екстрену медичну допомогу 
жителям трьох районів міста 

«Правобережна»: 
доступність, швидкість, якість

На базі КМКЛ № 6 буде споруджено На базі КМКЛ № 6 буде споруджено 
лікарню швидкої медичної допомоги лікарню швидкої медичної допомоги 
«Правобережна», яка обслуговуватиме «Правобережна», яка обслуговуватиме 
мешканців Солом’янського, Святошин-мешканців Солом’янського, Святошин-
ського та Голосіївського районів, а це – ського та Голосіївського районів, а це – 
понад мільйон киянпонад мільйон киян
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Додаток
                                                                          до рішення Київської міської ради

                                                                               від 27.09.2018 № 1533/5597

Список стипендіатів 
на отримання персональної стипендії 
Київської міської ради в галузі освіти 
за видатні досягнення у навчанні

¹
ç/ï

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ 
òà ïî áàòüêîâ³

Çàêëàä çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ 

îñâ³òè

Êëàñ
(ñòà-

íîì íà 
01.09.
2018)

Ïðèì³òêà

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí

1
Áàáåíêî 

Êñåí³ÿ Îëåê-
ñàíäð³âíà

Ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà 

²-²²² ñòóïåí³â ç 
ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
³íîçåìíèõ ìîâ                  

¹ 220

9

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðà-
òóðè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²²² 
ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (²²² ì³ñöå)

2
Êó÷åðåíêî 
Àíàñòàñ³ÿ 

Îëåêñàíäð³âíà

Ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà 

²-²²² ñòóïåí³â ç 
ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
³íîçåìíèõ ìîâ                  

¹ 220

9

²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ïåäàãîã³êà» (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íîçíàâñòâà (²² ì³ñöå)

3
Ëîç³íñüêà 
Êàòåðèíà 

Àíàòîë³¿âíà

ÏÏ «Íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä 

«ªâðîïåéñüêèé 
êîëåã³óì»

10

²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Àíãë³éñüêà ìîâà» (² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ « Êë³ìàòîëîã³ÿ òà ìåòåîðîëîã³ÿ» 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ 
(²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè 
(²²² ì³ñöå)

4
Ëÿëüê³í 

Îëåêñàíäð 
Ñåðã³éîâè÷

Ë³öåé
 «Ãîëîñ³¿â-

ñüêèé»  
 ¹ 241

11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè 
(² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)

5
Ìóõëüî 

Ìàð’ÿíà Ìè-
ðîñëàâ³âíà

Ã³ìíàç³ÿ 
¹ 59 ³ìåí³ 

Î.Ì.
Áîé÷åíêà

10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Åêîëîã³÷íî áåçïå÷í³ òåõíîëîã³¿ òà 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ» (²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ë³òåðàòóðíà òâîð÷³ñòü» (²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà» (²²² ì³ñöå)

6
Í³ê³ôîðîâà 

Âåðîí³êà 
Âàëåð³¿âíà

Íàâ÷àëüíî-
âèõîâíèé 

êîìïëåêñ «Ì³æ-
íàðîäíèé ë³öåé 

ÌÀÓÏ»

11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïîëüñüêî¿ ìîâè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïîëüñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)

7
Ñàçîíîâ 

Í³ê³òà Â³òàë³-
éîâè÷

Ë³öåé «Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé»   ¹ 241 11

²²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò 
ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ « Internet-òåõíîëîã³¿ òà WEB-äèçàéí» (²² ì³ñöå) 
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Internet-òåõíîëîã³¿ òà WEB-äèçàéí» 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²²² ì³ñöå) 

8
Öèìáàë 

Ä³àíà Îëåê-
ñàíäð³âíà

Ë³öåé «Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé»   ¹ 241 10

²²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò 
ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ôîëüêëîðèñòèêà» (²² ì³ñöå)  
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ôîëüêëîðèñòèêà» (² ì³ñöå)

9
×åðíÿê 

Ïîë³íà ªâãå-
í³âíà

Ñïåö³àë³çî-
âàíà øêîëà 

²-²²² ñòóïåí³â ç 
ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
³íîçåìíèõ ìîâ                  

¹ 112 ³ìåí³ 
Ò.Øåâ÷åíêà

10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå)

10
Øàëÿ 

Íàòàë³ÿ Îëåê-
ñ³¿âíà

Ë³öåé «Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé»   ¹ 241 9

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (² ì³ñöå)

11
Øêåëü 
Óëÿíà 

Þð³¿âíà

Ñïåö³àë³çî-
âàíà øêîëà 

²-²²² ñòóïåí³â ç 
ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
³íîçåìíèõ ìîâ                  

¹ 112 ³ìåí³ 
Ò.Øåâ÷åíêà

9

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²²² ì³ñöå)

Äàðíèöüêèé ðàéîí

1.
Àáäóëàºâ 

Àíäð³é Àíàòî-
ë³éîâè÷

Ë³öåé «Íàóêîâà 
çì³íà» 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè  
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  ãåîãðàô³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  õ³ì³¿ (²²² ì³ñöå)                              

2.

Áºëîâ 
Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷

Ë³öåé 
«²íòåëåêò» 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè  
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè  (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿  (²² ì³ñöå)

3.
Âàõ³òîâ 

Àíòîí Âîëîäè-
ìèðîâè÷

Ë³öåé 
«Íàóêîâà çì³íà» 10

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè  
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè  (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè  
(² ì³ñöå)

4.
Ãåëüìàí 

²ëëÿ 
Ïàâëîâè÷

Ë³öåé
«²íòåëåêò 2 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè  
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿  (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè  
(²² ì³ñöå)

5.
Ãðå÷àíþê 

Âëàäèñëàâà 
Þð³¿âíà

Ñëîâ’ÿíñüêà 
ã³ìíàç³ÿ 9

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿  (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿  (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï XV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (²²² ì³ñöå)                                  

6.

ªôèìåíêî 
Àííà Àíàòî-

ë³¿âíà
ÑØ «Òð³óìô» 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï XV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (² ì³ñöå)

7.
Êîâàëü÷óê 
Âëàäèñëàâ 

Ìèêîëàéîâè÷

Øêîëà ²-²²² ñòó-
ïåí³â ¹ 160 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè 
(²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï XV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (²²² ì³ñöå)                                  

8.
Êîðàáëüîâ 

Ìèêîëà Ìèêî-
ëàéîâè÷

Ã³ìíàç³ÿ ¹ 315 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå) 
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Àíãë³éñüêà ìîâà»
(² ì³ñöå) 

9.

Êîñòî÷êà 
Âëàäèñëàâ 
Â³òàë³éîâè÷

ÑØ ¹ 296 10 IV åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè (²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)

10.
Ìîñêâè÷ 

Äàð’ÿ 
Ñåðã³¿âíà

Ë³öåé
«Íàóêîâà çì³íà» 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  ãåîãðàô³¿ 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é (êîìï’þòåðíà àí³ìàö³ÿ) (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é (êîìï’þòåðíà ãðàô³êà) (²²² ì³ñöå)  

11.
Ñêîðîáîãàòüêî 

²ãîð Îëåêñ³-
éîâè÷

Ë³öåé 
«Íàóêîâà çì³íà» 10

IV åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè (²²² ì³ñöå)            
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²² ì³ñöå) 

12.
Ñòîï÷àòèé 

Àíäð³é Âàäè-
ìîâè÷

Êè¿âñüêà ³íæå-
íåðíà ã³ìíàç³ÿ 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é (îô³ñí³ òåõíîëîã³¿) (² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(²² ì³ñöå)                                     
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ « ²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ 
ñèñòåìè òà òåõíîëîã³¿» (² ì³ñöå) 
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà» (²²² ì³ñöå) 

13.
Ñóñëî 

Òåòÿíà Ãåííà-
ä³¿âíà

Ñëîâ’ÿíñüêà 
ã³ìíàç³ÿ

10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè ( ² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï XV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ Ïåòðà ßöèêà (²² ì³ñöå)

14.

Øîëîì³öüêà 
Äàð’ÿ 

Ñåðã³¿âíà
Ã³ìíàç³ÿ ¹ 290 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè (²²² ì³ñöå)                                         
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Óêðà¿íñüêî¿ ìîâà» (²²² ì³ñöå) 

Äåñíÿíñüêèé ðàéîí

1.
Áîðèñåíêî 

Þð³é Âàëåð³-
éîâè÷

Ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà ²-²²² ñòó-

ïåí³â ¹ 202 
ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
ïðèðîäíè÷î-

ìàòåìàòè÷íèõ 
íàóê

10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  ãåîãðàô³¿ (I ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²I ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (I²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  ô³çèêè (²I ì³ñöå)

2.
Ãàâðèùóê 
Êàòåðèíà 

Îëåêñ³¿âíà

Ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà ²-²²² ñòó-

ïåí³â ¹ 250 
ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
ìàòåìàòèêè 

9

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç åêîëîã³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(²²² ì³ñöå)

Про затвердження списку стипендіатів Київської міської 
ради в галузі освіти за видатні досягнення у навчанні 

Рішення Київської міської ради № 1533/5597 від 27 вересня 2018 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про персональні  

стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих  дітей міста Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 207/7544, протоколу № 2 засідання конкурсної комісії з роз-
гляду, відбору та висунення кандидатів на персональну стипендію Київської міської ради від 27 червня 2018 року, з 
метою підтримки талановитих учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, стимулювання їх творчості та 
засвідчення їх особистих досягнень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ñòèïåíä³àò³â íà îòðè-
ìàííÿ ïåðñîíàëüíî¿ ñòèïåíä³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â ãàëóç³ îñâ³òè çà âèäàòí³ äîñÿãíåííÿ ó 
íàâ÷àíí³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñïèñîê ñòèïåíä³àò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè îïóáë³êóâàòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü  îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 116 (1928), середа, 31 жовтня 2018 р.



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
31 жовтня 2018 р.

№118 (5169)

3.
Ç³íüêîâà 

Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà

Ã³ìíàç³ÿ ¹ 283
²²-²²² ñòóïåí³â 9

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (I² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (I²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (I²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (I²² ì³ñöå)
III (ì³ñüêèé) åòàï XVII² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (II ì³ñöå)

4.
Êîñèöüêèé 

Âàäèì Â³êòî-
ðîâè÷

Ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà ²-²²² ñòó-

ïåí³â ¹ 250
ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
ìàòåìàòèêè 

11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é ó íîì³íàö³¿ «Âåá-äèçàéí» (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é ó íîì³íàö³¿ «Îô³ñí³ òåõíîëîã³¿» (²² ì³ñöå)

5.
Ñòðîêà÷ 

Äàð’ÿ
Âàëåð³¿âíà

Ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà ²-²²² ñòó-

ïåí³â ¹ 250
 ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
ìàòåìàòèêè 

9

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²²² ì³ñöå)

6.
Ôðàíêîâ 

Îëåêñ³é Îëåê-
ñàíäðîâè÷

Ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà ²-²²² ñòó-

ïåí³â ¹ 307
 ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
ïðèðîäíè÷èõ 

íàóê

10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²²² ì³ñöå)

7.
Ùåðáèíà 

Ìàð³ÿ
²ãîð³âíà

Ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà ²-²²² ñòó-

ïåí³â ¹ 320 
ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
óêðà¿íñüêî¿ 

ìîâè

10

²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Óêðà¿íñüêà ìîâà» (I ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿  ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (II ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (I²I ì³ñöå)

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí

1.

Ãàòàëüñüêà 
ªëèçàâåòà 
Îëåêñàí-

äð³âíà

ÍÂÊ «Äîì³-
íàíòà» 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ  ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ» (²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ  ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ãåîãðàô³ÿ òà ëàíäøàôòîçíàâñòâî» 
(²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ  ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ë³ñîçíàâñòâî òà àãðîíîì³ÿ, îõîðîíà 
äîâê³ëëÿ òà çáàëàíñîâàíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ» (²² ì³ñöå)

2.
Æàð³êîâà 

Àííà Ìàð³ÿ 
Â³êòîð³âíà

ÍÂÊ ¹ 167 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç ³ñòîð³¿ (²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ³ç çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè (²²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå) 

3.
Êîâðèã³í  

Àíäð³é  ²ãî-
ðîâè÷

Ë³öåé ¹ 208 9

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè (²² ì³ñöå) 
²V (âñåóêðà¿íñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìà-
òèêè (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(² ì³ñöå)

4.
Ëåâ÷åíêî 
ªëåàçàð 

Ñåðã³éîâè÷

ÍÂÊ «Äîì³-
íàíòà» 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè  
(²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ  ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà» (²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ  ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ì³êðîåêîíîì³êà òà ìàêðîåêîíîì³êà» 
(²²² ì³ñöå)

5.
Ëèõà÷îâà 

Äàð’ÿ 
Â’ÿ÷åñëàâ³âíà

ÍÂÊ ¹ 141 
«ÎÐÒ» 11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìîâè ³âðèò (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìîâè ³âðèò 
(² ì³ñöå)

6.
Ë³çåíêî
 ²ðèíà 

Äìèòð³âíà
ÑØ ¹ 125 11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè (²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå)

7.
Ëÿïê³í 

Ðîñòèñëàâ 
Àíàòîë³éîâè÷

Ðóñàí³âñüêèé 
ë³öåé 10

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²  ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²²²  ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(²²²  ì³ñöå) 
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â – ÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» ( I² ì³ñöå) 

8.
Ñåðã³ºíêî 

Ãàííà
Àíäð³¿âíà

Ã³ìíàç³ÿ ¹ 191 
³ì. Ï.Òè÷èíè 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå)

9.
Õàñ³í 
Ìàðê 

²ãîðîâè÷

Ðóñàí³âñüêèé 
ë³öåé 11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè  (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(² ì³ñöå)   
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè  òà ç 
ìàòåìàòèêè  (²²² ì³ñöå)  

10.
Õîìîâñüêà 
ªëèçàâåòà 
Àíäð³¿âíà

ÑØ  ¹ 125 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè
(²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç á³îëîã³¿ (²²² ì³ñöå) 
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ  ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Àíãë³éñüêà ìîâà» (² ì³ñöå) 
Ì³ñüêèé åòàï ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ Ïåòðà 
ßöèêà (²² ì³ñöå)

11.
Øåâ÷åíêî 

²âàí  Âàëåð³-
éîâè÷

Ë³öåé ¹ 208 9

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)

12.
Þä³í 

Ôåä³ð Ìèõàé-
ëîâè÷

Ë³öåé ¹ 208 10
²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(² ì³ñöå)

Îáîëîíñüêèé ðàéîí

1.
Áàðñóêî-
âà Îëåíà 

Â’ÿ÷åñëàâ³âíà

ÍÂÊ ¹ 240 
«Ñîö³óì» 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè  
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè
(²² ì³ñöå)

2.
Áîíäàðåíêî 

Âàëåíòèí Âÿ-
÷åñëàâîâè÷

ÑØ ¹ 214 9

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²² ì³ñöå)
 ²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²²² ì³ñöå)

3.
Áîðîâêî 

Äìèòðî ªâãå-
í³éîâè÷

ÍÂÊ ¹ 143 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²² ì³ñöå)
²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò 
ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ  â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (²²² ì³ñöå)

4.
Æóê-Øàõðàé 
Áîãäàí Ñåðã³-

éîâè÷
ÍÂÊ ¹ 143 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè 
(²² ì³ñöå) ²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâî-
çíàâñòâà (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç åêîíîì³êè 
(²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå)
²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò 
ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (²²² ì³ñöå)

5.
Ìîðêîâíèê 
Õðèñòèíà
 ²ãîð³âíà

ÍÂÊ ¹ 240 
«Ñîö³óì» 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ³ç çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  ÕV²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (²²² ì³ñöå)

6.
Ïîêîòèëî

Ìàð³ÿ 
Äìèòð³âíà

ÍÂÊ ¹ 157 11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç åêîëîã³¿ (²²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç åêîëîã³¿ (² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ³ç çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè (²²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (²² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï V²²² Ì³æíàðîäíîãî ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó ó÷í³â-
ñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà (²² ì³ñöå)
Ô³íàëüíèé åòàï  V²²² Ì³æíàðîäíîãî ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó ó÷í³â-
ñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà (²²² ì³ñöå)

7.
Ðåâåíêî 

Ìàð³ÿ 
Àíäð³¿âíà

ÑØ ¹ 239 11

²V åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè (²² ì³ñöå) 
²²²  (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ô³íàíñè, ãðîøîâèé îá³ã òà êðåäèò»  
(² ì³ñöå)

Ïå÷åðñüêèé ðàéîí

1.
Ãîðîõ

Êàòåðèíà 
ªâãåí³¿âíà

Ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâèé ë³öåé 

¹ 145
11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(² ì³ñöå)
²²² ( ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(²²² ì³ñöå)

2.
Ãðèíüîâà 
Àíàñòàñ³ÿ 
Áîðèñ³âíà

Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêèé ë³öåé 

¹ 171 «Ë³äåð»
10

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²² ì³ñöå)
²²²  (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²² ì³ñöå)

3.
Çàëóæíèé 

Þð³é Àíäð³-
éîâè÷

Ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâèé ë³öåé 

¹ 145
11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ
â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (² ì³ñöå) 

4.
Çóáàðºâà 

Îëüãà 
Ñåðã³¿âíà

Ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâèé ë³öåé 

¹ 145
10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²² ì³ñöå)

5.
Êàðàºâà 
Ñîëîì³ÿ
²ãîð³âíà

Êëîâñüêèé 
ë³öåé ¹ 77 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ³ç çàðóá³æíî¿ ë³òå-
ðàòóðè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé)åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ë³òåðàòóðíà òâîð÷³ñòü» (² ì³ñöå)

6.
Êîë³ñíèê 

Äìèòðî Îëåê-
ñ³éîâè÷

Ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâèé ë³öåé 

¹ 145
10

 ²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(²²² ì³ñöå)

7.
Êóçüì³øèíà 

Ìàéÿ Âîëîäè-
ìèð³âíà

Ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâèé ë³öåé 

¹ 145
10

 ²²²  (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²²² ì³ñöå)
 ²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²² ì³ñöå)
 ²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(²² ì³ñöå)
 ²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå)

8.
Ìóõîìîð 

Àííà 
Ñåðã³¿âíà

Óêðà¿íñüêèé 
ãóìàí³òàðíèé 

ë³öåé
10

 ²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íîçíàâñòâà 
(²²² ì³ñöå)
 ²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (² ì³ñöå)
 ²²² (ì³ñüêèé)  åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç åêîëîã³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ
â ñåêö³¿ «Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ» (²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ã³äðîåêîëîã³ÿ» (²² ì³ñöå)

9.
Ïîêðàñ Îëåê-
ñàíäð Îëåê-
ñàíäðîâè÷

Ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâèé ë³öåé 

¹ 145
11

²²²  (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿  ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå)
²²²  (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (² ì³ñöå)

10.
Ïðîðîê

Ìèêèòà ªâãå-
íîâè÷

Ã³ìíàç³ÿ ¹ 32 
«Óñï³õ» 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(² ì³ñöå)

11.
Ñèäîðåíêî 

Í³ê³òà Ñåðã³-
éîâè÷

Ïðèðîäíè÷î-
íàóêîâèé ë³öåé 

¹ 145
11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè (²²² ì³ñöå)
²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé)  åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
(² ì³ñöå)

12.
Ñåìåíêî

Åë³íà Îëåêñàí-
äð³âíà

Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêèé ë³öåé ¹ 

171 «Ë³äåð»
11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ³ç çàðóá³æíî¿ ë³òå-
ðàòóðè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ³ç óêðà¿íñüêî¿  ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäèç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍâ ñåêö³¿ «Àíãë³éñüêà ìîâà» (²²² ì³ñöå)

Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí



4

ДОКУМЕНТХрещатик
31 жовтня 2018 р.
№118 (5169)

10.
Í³ê³ò³íà 

Þë³ÿ
Îëåêñ³¿âíà

Ã³ìíàç³ÿ ¹178 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  ãåîãðàô³¿ 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè  
òà ë³òåðàòóðè  (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé)  åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é â íîì³íàö³¿ «Îô³ñí³ òåõíîëîã³¿» (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç       àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè  (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç êîìï’þòåðíî¿ 
ãðàô³êè (²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿  «²íôîðìàòèêà»  (²²² ì³ñöå)

11.
Ïàâëîâè÷ 

Íàòàë³ÿ 
²âàí³âíà

Ñïåö³àë³çî-
âàíà

øêîëà ¹149
11

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè   (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç í³ìåöüêî¿ ìîâè  
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç çàðóá³æíî¿ ë³òå-
ðàòóðè (²²² ì³ñöå)

12.

Ñòîëÿð÷óê 
ªëèçàâåòà
Îëåêñàí-

äð³âíà

ÏË ÍÒÓÓ «ÊÏ² 
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîð-

ñüêîãî»
10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç åêîëîã³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè  
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é â íîì³íàö³¿ «Îô³ñí³ òåõíîëîã³¿» (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè  (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿  (²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (² ì³ñöå) 
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Õ³ì³ÿ» (² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ô³çèêà» (²² ì³ñöå)

13.
×³ëî÷³ 

Äàí³³ë Âëà-
äèñëàâîâè÷

Ñïåö³àë³çî-
âàíà

øêîëà ¹ 52
11

²²² (ì³ñüêèé)  åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç êîìï’þòåðíî¿ 
àí³ìàö³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ÂÅÁ-äèçàéíó 
(² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç êîìï’þòåðíî¿ 
ãðàô³êè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é â íîì³íàö³¿ «Îô³ñí³ òåõíîëîã³¿»  (²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Internet-òåõíîëîã³¿ òà WEB-
äèçàéí»  (²²² ì³ñöå)

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí

1. Ãðóøåâñüêà 
Ïîë³íà Â³-

òàë³¿âíà

Ã³ìíàç³ÿ 
¹153 ³ì. Î.Ñ. 

Ïóøê³íà
11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà» (² ì³ñöå)

2.
Äîâæåíêî 

Ìàðèíà ªâãå-
í³¿âíà

Ñïåö³àë³çîâà-
íà øêîëà ²-²²² 

ñòóïåí³â ¹135 
ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
àíãë³éñüêî¿ 

ìîâè

11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñïàíñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Çàðóá³æíà ë³òåðàòóðà» (² ì³ñöå)

3.

Ëàãîâñüêà 
Ìàðãàðèòà 
Âîëîäèìè-

ð³âíà

Ñïåö³àë³çîâà-
íà øêîëà ²-²²² 

ñòóïåí³â ¹102 
ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
àíãë³éñüêî¿ 

ìîâè

10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç îáðàçîòâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà (² ì³ñöå)

4.
Ëàíüêî

 Àííà Àíàòî-
ë³¿âíà

Ã³ìíàç³ÿ ¹153
³ì. Î.Ñ. 
Ïóøê³íà

11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï V²²² Ì³æíàðîäíîãî ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó ³ìåí³ 
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
(²² ì³ñöå)

5.
Ìàºâñüêà 
Êàòåðèíà 
Ñåðã³¿âíà

Íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíèé êîìï-

ëåêñ «Øêîëà ²-²² 
ñòóïåí³â-ë³öåé 
¹38 ³ì. Â.Ì. 
Ìîë÷àíîâà»

11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (² ì³ñöå)

6.
Íåäîïàñ 

Îëåñÿ Â³êòî-
ð³âíà

Ã³ìíàç³ÿ ¹48 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïîëüñüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Àíãë³éñüêà ìîâà» (² ì³ñöå)

7.
Îñòàïîâ 

ªãîð Ìàêñè-
ìîâè÷

Ñïåö³àë³çî-
âàíà øêîëà 
²-²²² ñòóïåí³â 

¹155 
ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
àíãë³éñüêî¿ 

ìîâè

11

²V (Âñåóêðà¿íñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² 
ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)

8.
Ðàä÷óê

Ãàëèíà Ïå-
òð³âíà

ÒÎÂ «Ôðàí-
öóçüêèé ë³öåé 

³ìåí³ Àííè 
Êè¿âñüêî¿»

10

²V (Âñåóêðà¿íñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ôðàí-
öóçüêî¿ ìîâè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ôðàíöóçüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)

9.
Ðàê 

Ìèêîëà 
Àíäð³éîâè÷

Ã³ìíàç³ÿ «Ïðå-
ñòèæ» 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)

10.
Ðèìàð 

Àíàñòàñ³ÿ 
Ñåðã³¿âíà

Ñïåö³àë³çîâà-
íà øêîëà ²-²²² 
ñòóïåí³â ¹49

ç ïîãëèáëåíèì 
âèâ÷åííÿì 

ôðàíöóçüêî¿ 
ìîâè

10

²V (Âñåóêðà¿íñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ôðàí-
öóçüêî¿ ìîâè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ôðàíöóçüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)

11.
Ðîãîâñüêà 

²ðèíà Â³êòî-
ð³âíà

Ñïåö³àë³çî-
âàíà øêîëà 
²-²²² ñòóïåí³â 

¹102
ç ïîãëèáëåíèì 

âèâ÷åííÿì 
àíãë³éñüêî¿ 

ìîâè

11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
(²²² ì³ñöå)

12.
Ñêîðîõîäà 

Äàð’ÿ
²ãîð³âíà

Øêîëà ²-²²² 
ñòóïåí³â ¹ 1 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè  ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Åêîëîã³ÿ» (² ì³ñöå)

13.
Ñóðæàê

Ñîô³ÿ Ðóñëà-
í³âíà

ÒÎÂ «Ôðàí-
öóçüêèé ë³öåé 

³ìåí³ Àííè 
Êè¿âñüêî¿»

10

²V (Âñåóêðà¿íñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ôðàí-
öóçüêî¿ ìîâè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ôðàíöóçüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1.
Áàëÿñ³íà

Îëüãà 
²ãîð³âíà

Ã³ìíàç³ÿ ¹ 34 
«Ëèá³äü»

³ì. Â³êòîðà 
Ìàêñèìåíêà      

ì. Êèºâà

10

IV åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (² ì³ñöå)  
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè  
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà  (²² ì³ñöå)  

2.
Ãîëîâêî 
Îëüãà 

Äìèòð³âíà

Ñåðåäíÿ çà-
ãàëüíîîñâ³òíÿ 
øêîëà   ¹ 10

ì. Êèºâà

11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè (²²² ì³ñöå)

3.
Ä³äåíêî 

Àííà 
Ñåðã³¿âíà

Ã³ìíàç³ÿ ¹ 257 
«Ñèíüîîçåðíà» 

ì. Êèºâà
9

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿  (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  ÕV²²² Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ 
Ïåòðà ßöèêà (²²² ì³ñöå)

4.
Êóçíºöîâ 

Â³êòîð Â³êòî-
ðîâè÷

 «Ô³íàíñîâèé 
ë³öåé» ì. Êèºâà 11

IV åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç   åêîíîì³êè (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç åêîíîì³êè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²² ì³ñöå)
²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó íàóêîâî- äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëå-
í³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ òà ³ñòîð³ÿ åêîíîì³÷íî¿ äóìêè» (² ì³ñöå)

5.
Ìîðìóëü 

ªâãåí³é Àíàòî-
ë³éîâè÷

 «Ô³íàíñîâèé 
ë³öåé» ì. Êèºâà 11

IV åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  åêîíîì³êè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé ) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç    åêîíîì³êè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²²² ì³ñöå)

6.
Ïàâë³ø 

Ñîô³ÿ Ðîìà-
í³âíà

Ñåðåäíÿ çà-
ãàëüíîîñâ³òíÿ 
øêîëà    ¹ 243 

ì. Êèºâà

10

IV  åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  òðóäîâîãî íàâ÷àí-
íÿ  (² ì³ñöå)

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí

1.
Áóðäåéíèé 

Àðòåì Îëåê-
ñàíäðîâè÷

Ë³öåé «Åêî»
 ¹ 198 11

²V  åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿  ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (²² ì³ñöå )
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç á³îëîã³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿ (²²² ì³ñöå)

2.
Êàì³íñüêèé 

Àíòîí Ñåðã³-
éîâè÷

ÑØ ¹ 304 8

²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²² ì³ñöå)

3.
Êîâàëü÷óê 

Ìèðîñëàâà 
Ðîìàí³âíà

Ë³öåé «Åêî»
 ¹ 198 10

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
(² ì³ñöå)

4.
Îõìàêåâè÷ 
Àíàñòàñ³ÿ 

Ìèêîëà¿âíà
ÑÇØ ¹ 215 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç  óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç  á³îëîã³¿ ( ²² ì³ñöå)
 ²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç  çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè ( ²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ  â ñåêö³¿ «Õ³ì³ÿ» (²²² ì³ñöå)

5.
Øåâ÷óê

Áîãäàí Äìè-
òðîâè÷

Ã³ìíàç³ÿ ¹ 287 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç ³ñòîð³¿ ( ²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç ïðàâîçíàâñòâà 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç ãåîãðàô³¿ 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè 
(²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
( ²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç õ³ì³¿    ( ²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï  Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè  ç á³îëîã³¿ ( ²²² ì³ñöå)

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí

1.
Àëåêñèê

Íàòàë³ÿ Âàñè-
ë³âíà

Ã³ìíàç³ÿ ¹178 10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç êîìï’þòåðíî¿ 
àí³ìàö³¿ (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ïðàâîçíàâñòâà   
(²² ì³ñöå)
²²²  (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿  (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  ãåîãðàô³¿ 
(²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî ó÷í³âñüêî¿ êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – 
äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ãåîãðàô³ÿ»  (² ì³ñöå)

2.
Áîíäàðåíêî 

Ìàêñèì
Äåíèñîâè÷

ÒË ÍÒÓÓ «ÊÏ² 
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîð-

ñüêîãî»
10

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè   (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿   (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè  
(²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî ó÷í³âñüêî¿ êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – 
äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â  ÌÀÍ â ñåö³¿ «Ô³çèêà» (²² ì³ñöå)

3.
Ãîðîäæà

ªãîð
Êîñòÿíòèíîâè÷

Ã³ìíàç³ÿ ¹178 10

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç  àíãë³éñüêî¿ ìîâè  
(² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿  ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè  
(²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó – çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (² ì³ñöå)

4.
Ãðèãîðåíêî 

Ðîä³îí ßðîñ-
ëàâîâè÷

ÒË ÍÒÓÓ «ÊÏ² 
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîð-

ñüêîãî»
9

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè  
òà ë³òåðàòóðè  (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (² ì³ñöå)

5.
Çàõàðåíêî 

Àðòåì Äåíè-
ñîâè÷

ÒË ÍÒÓÓ «ÊÏ² 
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîð-

ñüêîãî»
9

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿  (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿   (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè  
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé)  åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè   (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè â îñî-
áèñòîìó çàë³êó   (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè â 
êîìàíäíîìó çàë³êó   (²²² ì³ñöå)
²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò 
ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿  «Õ³ì³ÿ» (²² ì³ñöå)

6.
Êîáà 

Ïàâëî Îëåê-
ñàíäðîâè÷

Ë³öåé ¹142 10

²V åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿  (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
òà  ë³òåðàòóðè  (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²² ì³ñöå )
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç õ³ì³¿   (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè (²²² ì³ñöå) 
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (²² ì³ñöå)

7.
Êîâàëåíêî 

Äàíèëî Îëåê-
ñ³éîâè÷

ÏË ÍÒÓÓ «ÊÏ² 
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîð-

ñüêîãî»
11

²²² åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò 
ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ ç ô³çèêè (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè (²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ ç ìàòåìàòèêè (² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ô³çèêà» (² ì³ñöå)

8.
Êîò 

Àíàñòàñ³ÿ 
Âÿ÷åñëàâ³âíà

ÒË ÍÒÓÓ «ÊÏ² 
³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîð-

ñüêîãî»
11

²²² (ì³ñüêèé)  åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ãåîãðàô³¿ (² ì³ñöå) 
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ô³çèêè   (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ìàòåìàòèêè 
(²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè â îñî-
áèñòîìó çàë³êó   (²²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ë³íãâ³ñòèêè  â 
êîìàíäíîìó çàë³êó    (²²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Ìàòåìàòèêà» (²² ì³ñöå)
²² (ì³ñüêèé)  åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî – äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ó÷í³â-÷ëåí³â ÌÀÍ â ñåêö³¿ «Çàðóá³æíà ë³òåðàòóðà» (²²² ì³ñöå)

9.
Ëÿøåíêî

Äåíèñ Îëåê-
ñàíäðîâè÷

Ñïåö³àë³çîâàíà
øêîëà ¹ 52 11

²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç êîìï’þòåðíî¿ 
àí³ìàö³¿ (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç êîìï’þòåðíî¿ 
ãðàô³êè (² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é â íîì³íàö³¿ «Îô³ñí³ òåõíîëîã³¿» (²² ì³ñöå)
²²² (ì³ñüêèé) åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ÂÅÁ-äèçàéíó  
(²²² ì³ñöå)



5ДОКУМЕНТ Хрещатик
31 жовтня 2018 р.

№118 (5169)

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Урлівська, 3» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1543/5607 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 24.04.2018 за 
№ 08/КО-2040, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 02.12.2017, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Поліграфічний» 

у Деснянському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1542/5606 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану в Київській міській раді 29.05.2018             
за № 08/КО-2660, протокол та список учасників зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 25.05.2018, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про порушення перед Головою Верховної  Ради України 
клопотання про нагородження Грамотою  Верховної  Ради 

України Коляди Оксани Петрівни
Рішення Київської міської ради № 1538/5602 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та 
Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін у додаток 2 до рішення Київської 
міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про 
питання комунальної власності територіальної громади 

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 1534/5598 від 27 вересня 2018 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи ліквідаційної 
комісії Дарницького районного управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві 
від 09 грудня 2016 року № 25501/125/48/05-2016 та від ЗО травня 2017 року № 11951/125/48/04-2017, матеріали 
технічної інвентаризації, виготовлені комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації 
та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 26 квітня 2016 року та 17 травня 2016 року, з метою 
уточнення відомостей про майно комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó 
¹ 284/5096 «Ïðî ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», äîïî-
âíèâøè òàáëèöåþ 9 òàêîãî çì³ñòó:

«
Òàáëèöÿ 9

ÎÁ’ªÊÒÈ ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ (ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÈ)
ñòàíîì íà 01.01.2017

¹ Íàéìåíóâàí-
íÿ îñíîâíèõ 
çàñîá³â

²íâåíòàðíèé 
íîìåð

Ïëîùà, êâ. ì Ïåðâ³ñíà 
âàðò³ñòü, ãðí

Çàëèøêîâà 
âàðò³ñòü, ãðí

Àäðåñà

çàãàëüíà íåæèëèõ 
ïðèì³ùåíü

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»

1 Ãóðòîæèòîê 10320002 2924,0 - 820069,76 20070,32 Ãîðë³âñüêà, 124/1

2 Ãóðòîæèòîê 10320003 3967,3 - 1055438,3 25830,71 Ãîðë³âñüêà, 124/2

»
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Óðë³âñüêà, 3» ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Óðë³âñüêà, 3» 
ä³º ó ìåæàõ áóäèíêó ¹ 3 íà âóëèö³ Óðë³âñüê³é ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

 3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Óðë³âñüêà, 3» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1 Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2 Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.      

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Óðë³âñüêà, 3» ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî 
ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïîë³ãðàô³÷íèé» ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî 
ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-

ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

4.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ ¿õ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè 
ç âèáîðöÿìè.

4.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Ïîë³ãðàô³÷íèé» ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü 
ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Ïîë³ãðàô³÷íèé» ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ 
ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: 
ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Ïîë³ãðàô³÷íèé» ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
“Õðåùàòèê».

 9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèíêî-
âèé êîì³òåò «Ïîë³ãðàô³÷íèé» ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïîë³ãðàô³÷íèé» ä³º 
ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 5 íà âóëèö³ Ìèêîëè 
Ìàòåþêà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

 3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 

«Ïîë³ãðàô³÷íèé» ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.      

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè  Êîëÿäè  
Îêñàíè Ïåòð³âíè – ïðîðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿ ðîáîòè Âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
«Â³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó 
ëþäèíè «Óêðà¿íà» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, 
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê îñâ³òè Óêðà¿íè.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Ãðà-

ìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Êîëÿäè Îêñàíè   
Ïåòð³âíè – ïðîðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ 
ðîáîòè Âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Â³äêðè-
òèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè 
«Óêðà¿íà» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, âèñî-
êèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê 
ó ðîçâèòîê îñâ³òè Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âcüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до Положення про персональні 
стипендії Київської міської ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 15 березня 2012 року 

№ 207/7544
Рішення Київської міської ради № 1532/5596 від 27 вересня 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради 
від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», з метою підтримки талановитих учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих досягнень 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Âíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïåðñîíàëüí³ ñòè-

ïåíä³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ãàëóç³ îñâ³òè äëÿ 
îáäàðîâàíèõ ä³òåé ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 áåðåçíÿ 
2012 ðîêó ¹ 207/7544, òàê³ çì³íè:

ó ïóíêò³ 4.2 öèôðè «300» òà «2700» çàì³íèòè 
öèôðàìè «1000» òà «10000» â³äïîâ³äíî.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
31 жовтня 2018 р.
№118 (5169)

Про надання статусу 
скверу земельній ділянці на просп. Лісовому, 25-а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1558/5622 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України,    Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1548/5612

Звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо 
реалізації окремих прав ветеранів війни

Про звернення Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України щодо реалізації окремих 

прав ветеранів війни
Рішення Київської міської ради № 1548/5612 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про столицю України – місто-герой Київ» та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про розробку Міської комплексної цільової програми 
підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті 

Києві до 2022 року
Рішення Київської міської ради № 1546/5610 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про транспорт», Закону України «Про автомобільний транспорт», 
Закону України «Про міський електричний транспорт», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації населення 

«Будинковий комітет «Вулиця Ващенка, 5» у Дарницькому 
районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1545/5609 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 14.06.2018             
за № 08/КО-2989, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 30.11.2017, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëî-
ùåþ 0,38 ãà íà ïðîñï. Ë³ñîâîìó, 25-à ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

Ïóíêòîì 15 ñòàòò³ 12, ïóíêòîì 19 ñòàòò³ 13, 
ïóíêòîì 14 ñòàòò³ 14, ïóíêòîì 16 ñòàòò³ 15 òà 
ïóíêòîì 10-1 ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó» ïåðåäáà÷åíî ïðàâî íà îäåðæàííÿ ïîçèêè 
íà áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ àáî êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò æèëèõ áóäèíê³â ³ ïîäâ³ðíèõ áóä³âåëü, ïðè-
ºäíàííÿ ¿õ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, êîìóí³êàö³é, 
à òàêîæ ïîçèêè íà áóä³âíèöòâî àáî ïðèäáàííÿ 
äà÷íèõ áóäèíê³â ³ áëàãîóñòð³é ñàäîâèõ ä³ëÿíîê 
ç ïîãàøåííÿì ¿¿ ïðîòÿãîì 10 ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è 
ç ï’ÿòîãî ðîêó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà. 

Êð³ì òîãî, çã³äíî ç íàâåäåíèìè âèùå ïîëî-
æåííÿìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â 
â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» âèçíà÷åíî, 
ùî òàê³ ïîçèêè íàäàþòüñÿ ó ïîðÿäêó, ÿêèé âèçíà-
÷àºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Ðàçîì ç òèì, íàðàç³ ïîðÿäîê îäåðæàííÿ ïîçèêè 
íà áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ àáî êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò æèëèõ áóäèíê³â ³ ïîäâ³ðíèõ áóä³âåëü, ïðè-
ºäíàííÿ ¿õ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, êîìóí³êàö³é, 
à òàêîæ ïîçèêè íà áóä³âíèöòâî àáî ïðèäáàííÿ 
äà÷íèõ áóäèíê³â ³ áëàãîóñòð³é ñàäîâèõ ä³ëÿíîê ç 
ïîãàøåííÿì ¿¿ ïðîòÿãîì 10 ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 
ï’ÿòîãî ðîêó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà, âñå 
ùå íå çàòâåðäæåíèé Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Ïðè öüîìó çàòâåðäæåííÿ òàêîãî ïîðÿäêó ìàº 
âåëèêå çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè äîçâîëèòü ðåàë³çó-

âàòè ïðàâî âåòåðàí³â â³éíè, âèçíà÷åíå Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», òà â³äïîâ³äíî îäåðæàòè 
ïîçèêó íà áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ àáî êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò æèëèõ áóäèíê³â ³ ïîäâ³ðíèõ 
áóä³âåëü, ïðèºäíàííÿ ¿õ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, 
êîìóí³êàö³é, à òàêîæ ïîçèêè íà áóä³âíèöòâî 
àáî ïðèäáàííÿ äà÷íèõ áóäèíê³â ³ áëàãîóñòð³é 
ñàäîâèõ ä³ëÿíîê ç ïîãàøåííÿì ¿¿ ïðîòÿãîì 10 
ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç ï’ÿòîãî ðîêó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
áóä³âíèöòâà.

Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî, ç ìåòîþ 
ñòâîðåííÿ ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ ïðàâ âåòåðà-
í³â â³éíè, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó», çâåðòàºìîñü ç ïðîõàííÿì ÿêîìîãà 
øâèäøå çàòâåðäèòè ïîðÿäîê îäåðæàííÿ ïîçèêè 
íà áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ àáî êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò æèëèõ áóäèíê³â ³ ïîäâ³ðíèõ áóä³âåëü, ïðè-
ºäíàííÿ ¿õ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, êîìóí³êàö³é, 
à òàêîæ ïîçèêè íà áóä³âíèöòâî àáî ïðèäáàííÿ 
äà÷íèõ áóäèíê³â ³ áëàãîóñòð³é ñàäîâèõ ä³ëÿíîê 
ç ïîãàøåííÿì ¿¿ ïðîòÿãîì 10 ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è 
ç ï’ÿòîãî ðîêó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî ðåàë³çàö³¿ 
îêðåìèõ ïðàâ âåòåðàí³â â³éíè çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèçíàòè çà íåîáõ³äíå ðîçðîáêó Ì³ñüêî¿ 
êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ 
îðãàí³çàö³¿ òà áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äî 2022 ðîêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð îðãàí³çàö³¿ 
äîðîæíüîãî ðóõó» ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ç 
ìîìåíòó îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ âæèòè 
íåîáõ³äíèõ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî 
ðîçðîáêè Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
ï³äâèùåííÿ îðãàí³çàö³¿ òà áåçïåêè äîðîæíüîãî 
ðóõó â ì³ñò³ Êèºâ³ äî 2022 ðîêó. 

3. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, êîìóíàëüíèì ï³äïðè-

ºìñòâàì äîðó÷èòè â ìåæàõ âèçíà÷åíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì ïîâíîâàæåíü ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â 
ç ìîìåíòó îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ íàäàòè 
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ 
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ îðãàí³çàö³¿ òà 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó â ì³ñò³ Êèºâ³ äî 2022 
ðîêó äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
“Õðåùàòèê».

 9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèíêî-
âèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàùåíêà, 5» ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàùåíêà, 
5» ä³º ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 5 íà âóëèö³ 
Ãðèãîð³ÿ Âàùåíêà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà.

 3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Âàùåíêà, 5» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì³ñòà Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.      

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàùåíêà, 5» ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó ìåæàõ òåðè-
òîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 

ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

4.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ ¿õ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè 
ç âèáîðöÿìè.

4.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêî-
âèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàùåíêà, 5» ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü 
ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàùåíêà, 5» ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ 
ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: 
ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Âàùåíêà, 5» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³                            
ì³ñòà Êèºâà ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³é-
ñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé 
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

4.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ ¿õ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè 
ç âèáîðöÿìè.

4.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Óðë³âñüêà, 3» ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü 
ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò «Óðë³âñüêà, 3» ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ 
íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-
ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Óðë³âñüêà, 3» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó 
ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
“Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



7ДОКУМЕНТ Хрещатик
31 жовтня 2018 р.

№118 (5169)

Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 16.03.2017 №3/2225 «Про затвердження списку 
присяжних Деснянського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 1577/5641 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статті 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16 щодо внесення змін 
до списку присяжних Деснянського районного суду м. Києва, Київська міська рада

 ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на проспекті Петра Григоренка, 36, 38 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1571/5635 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва»,  з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿  ðàäè  
â³ä 16.03.2017 ¹3/2225 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«11. Çàìëèíñüêà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà»;

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«12. Çàìëèíñüêèé Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷»;

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 1,5 ãà íà ïðîñïåêò³ Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 
36, 38 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ 
ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-

íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ 
÷èííîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1570/5634

План-схема земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè   – ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí,
      – âóëèöÿ Ðåâóöüêîãî, 44 

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 0,7 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці 
Ревуцького, 44 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1570/5634 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва»,  з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1558/5622

План-схема земельної ділянки, якій надається статус скверу
 
àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè   – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí,
      ïðîñï. Ë³ñîâèé, 25-à 
îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 0,38 ãà 

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëî-
ùåþ 0,7 ãà íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî, 44 ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 

¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
31 жовтня 2018 р.
№118 (5169)

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій за адресою: вул. І. Миколайчука, 7–9 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1551/5615 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51–53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціо-
нального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про деякі питання організації зарахування дітей до 
комунальних закладів дошкільної освіти міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1741/5805 від 9 жовтня 2018 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», з 

метою забезпечення соціального захисту та доступності здобуття дошкільної освіти Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018 № 1572/5636

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  - ì. Êè¿â, á³ëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹¹ 9-â, 9-ã, 9-ä 
     íà ïðîñïåêò³ Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
     ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - 1,44 ãà

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 08.12.2016 № 550/1554 «Про затвердження списку 
присяжних Голосіївського районного  суду міста  Києва»

Рішення Київської міської ради № 1578/5642 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій біля житлових будинків №№ 9-в, 9-г, 9-д на 
проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1572/5636 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за-
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
10.04.2006 № 105, та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1571/5635

План-схема земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè   – ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí,
      ïðîñïåêò Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 36, 38 

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 1,5 ãà

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 1,85 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà àäðåñîþ: âóë. 
². Ìèêîëàé÷óêà, 7–9 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ. 

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä  27.11.2009 ¹ 714/2783, äî-

1. Âñòàíîâèòè, ùî ä³òè, ÿê³ º ð³äíèìè (óñè-
íîâëåíèìè) áðàòàìè òà/àáî ñåñòðàìè ä³òåé, ÿê³ 
çäîáóâàþòü äîøê³ëüíó îñâ³òó â îáðàíîìó áàòü-
êàìè êîìóíàëüíîìó çàêëàä³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, 
òà ä³òè, áàòüêè ÿêèõ º ïðàö³âíèêàìè îáðàíîãî 
çàêëàäó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàðàõîâóþòüñÿ äî 
öüîãî çàêëàäó ïåðøî÷åðãîâî.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Ïîðÿäêó 
åëåêòðîííîãî çàïèñó ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â   êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî 
íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ 
òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
¹184 â³ä 27.03.2014.

3. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 òà ïðî-
äîâæåíèõ íà ïåð³îä  äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572, 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà-
÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ. 

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿  
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.12.2016  ¹ 550/1554 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«24. Ïàí³÷åâ Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,44 ãà,  ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ 
æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹¹ 9-â, 9-ã, 9-ä íà ïðîñïåêò³ 
Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,  âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü». 

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ. 

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток 
до  рішення

Київської міської ради
від 02.10.2018 року № 1579/5643

Нежитлове приміщення комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, яке передається в оренду 

єдиному претенденту на право оренди

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, 
éîãî ôîðìà âëàñíîñò³ òà 

ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà òà õàðàê-
òåðèñòèêà îá’ºêòà 

íåðóõîìîñò³  

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè òà îðåíäîâàíà 

ïëîùà, êâ.ì

Ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè

Ñòðîê, íà ÿêèé 
óêëàäàºòüñÿ äî-

ãîâ³ð îðåíäè

1 2 3 4 5 6

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÀÐÍÈÖÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ 
ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» 

1

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²-
ÇÀÖ²ß «ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÉ 

ÔÎÍÄ «ÑÈËÜÍÀ ÍÀÖ²ß» 
²äåíòèô³êàö³éíèé êîä 

39270367 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – 

ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 

çì³øàíà

ÂÓË. ÕÀÐ×ÅÍÊÀ 
ªÂÃÅÍÀ, 59 

Äàðíèöüêèé ðàéîí 
Æèòëîâèé áóäè-

íîê –
5-ïîâåðõîâèé  

Ïëîùà íà áàëàíñ³ – 
739,40 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐ-
ÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ, 

Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ßÊÎÃÎ ÑÏÐß-
ÌÎÂÀÍÀ ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ ÒÀ 

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÀÍßÒÜ Ð²ÇÍÈ-
ÌÈ ÂÈÄÀÌÈ ÑÏÎÐÒÓ 
Ï³äâàë  – 270,20 êâ.ì

3 % 2 ðîêè 364 äí³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди 
Рішення Київської міської ради № 1579/5643 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», По-
ложення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

 Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 02.10.2018 № 1551/5615

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè                   – ì. Êè¿â, âóë. ². Ìèêîëàé÷óêà, 7–9                 
     ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 1,85 ãà

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

30 жовтня 2018 р. за № 233/2081

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 05 липня 2018 року № 1147 «Про 

встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості 
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, 

який працює у звичайному режимі руху»
Розпорядження № 1936 від 29 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ціни 
і ціноутворення», статей 8, 14 Закону України «Про міський електричний транспорт», статей 5, 10 та 11 Закону 
України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших орга-
нів виконавчої влади», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 05 березня 2007 року № 191 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену)», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2007 року за № 276/13543, наказу Міністерства 
транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку та-
рифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 
листопада 2009 року за № 1146/17162, наказу Міністерства інфраструктури України від 25 листопада 2013 року 
№ 940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, 
тролейбус)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за № 2035/24567, рішення 
Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 125/2028 «Про встановлення повноважень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо регулювання цін (тарифів) на соціально 
значущі послуги автомобільного транспорту», з метою встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському  
пасажирському  транспорті, який працює у звичайному режимі руху:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
äîãîâ³ð ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ 

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

äàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ ïóíêòàìè 2 
òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

«7. Òåðì³í ä³¿ ïî¿çäîê íà ïëàñòèêîâ³é áåç-
êîíòàêòí³é êàðòö³ ñòàíîâèòü 12 ì³ñÿö³â ç äàòè 
îñòàííüîãî âèêîðèñòàííÿ, à íà òðàíñïîðòíîìó 
ðåñóðñ³ íîñ³ÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà – 12 ì³ñÿö³â ç 
äàòè îñòàííüî¿ ðåºñòðàö³¿ åëåêòðîííîãî êâèòêà â 
àâòîìàòèçîâàí³é ñèñòåì³ îáë³êó îïëàòè ïðî¿çäó â 
ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ ì³ñòà Êèºâà 
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³. Âàðò³ñòü íåâèêî-
ðèñòàíèõ ïî¿çäîê, ùî çàëèøèëèñÿ íà ïëàñòèêîâ³é 
áåçêîíòàêòí³é êàðòö³ òà òðàíñïîðòíîìó ðåñóðñ³ 
íîñ³ÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà, òåðì³í ä³¿ ÿêèõ çà-
ê³í÷èâñÿ, íå ïîâåðòàºòüñÿ.»

2. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ 
– ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, 
ôóí³êóëåð³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ 
ðóõó, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì  âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ëèïíÿ 
2018 ðîêó ¹ 1147, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíî-
ìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ 06 ëèïíÿ 

2018 ðîêó çà ¹ 160/2008, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî ïðèì³òêè äî âàðòîñò³ ïðî¿ç-
íèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ 
– ìåòðîïîë³òåí³, àâòîáóñ³, òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, 
ôóí³êóëåð³ òà ì³ñüê³é åëåêòðè÷ö³, ÿêèé ïðàöþº ó 
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó, âñòàíîâëåíî¿ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 05 ëèïíÿ 2018 ðîêó ¹ 1147, çàðåºñòðîâàíî¿ 
â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 06 ëèïíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 161/2009, 
âèêëàâøè ¿¿ â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ïðèì³òêà. Ó âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â, êð³ì 
ïðî¿çíèõ êâèòê³â, âèãîòîâëåíèõ íà îñíîâ³ ïëàñ-
òèêîâèõ áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê àáî íîñ³ÿ åëåê-
òðîííîãî êâèòêà ó ôîðì³ òðàíñïîðòíî¿ êàðòêè, 
âðàõîâàíî âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòîê.»

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ëèïíÿ 2018 ðîêó 
¹ 1147 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â 
ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³,  ÿêèé 
ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó», çàðåºñòðî-
âàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ 
þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 06 ëèïíÿ 2018 ðîêó çà 
¹ 160/2008, òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«2. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü êâèòê³â íà ïåðåâåçåííÿ 

ì³ñüêîþ åëåêòðè÷êîþ, ÿêà ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó 
ðåæèì³ ðóõó, ùî äîäàºòüñÿ.»

1.2. Ïóíêò 6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«6. Ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê, ÿêó ìîæå áóòè îäíîðàçî-

âî ïðèäáàíî íà ïëàñòèêîâó áåçêîíòàêòíó êàðòêó òà 
òðàíñïîðòíèé ðåñóðñ íîñ³ÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà, 
íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 50 îäèíèöü. Çàãàëüíà 
ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê, ÿêó ìîæå áóòè ïðèäáàíî íà 
ïëàñòèêîâó áåçêîíòàêòíó êàðòêó òà ïîïîâíåíî 
íà òðàíñïîðòíèé ðåñóðñ íîñ³ÿ åëåêòðîííîãî 
êâèòêà, íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 100 îäèíèöü.»

1.3. Ïóíêò 7 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

05 липня 2018 року № 1147
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 29 жовтня 2018 року № 1936)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

30 жовтня 2018 р. за № 233/2081

ВАРТІСТЬ
квитків на перевезення міською електричкою, 

яка працює у звичайному режимі руху

Âèä ïîñëóã Ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê Âàðò³ñòü 1 ïî¿çäêè, ãðí

Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â:

ì³ñüêîþ åëåêòðè÷êîþ (áåç âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà) 1 8,00

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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ДОКУМЕНТХрещатик
31 жовтня 2018 р.
№118 (5169)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

25 жовтня 2018 р. за № 223/2071

Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення Приватному 
акціонерному товариству «Київський радіозавод»

Розпорядження № 1864 від 17 жовтня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року 
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги», від 28 грудня 
1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà öåíòðàë³çîâàíå 
âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ Ïðèâàòíîìó 
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿âñüêèé ðàä³îçà-
âîä», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

â³ä 27 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ¹ 1499 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà öåíòðàë³çîâàíå âî-
äîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ Ïóáë³÷íîìó 
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿âñüêèé ðàä³îçàâîä», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 12 ãðóäíÿ 2017 
ðîêó çà ¹ 250/1842;

â³ä 16 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ¹ 645 «Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî òàðèô³â íà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñ-
òà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ Ïóáë³÷íîìó àêö³î-
íåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿âñüêèé ðàä³îçàâîä», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 òðàâíÿ 2018 
ðîêó çà ¹ 102/1950.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1343
(у редакції розпорядження

виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
від 17 жовтня 2018 року № 1865 )

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

25 жовтня 2018 р. за № 224/2072

Тарифи
на теплову енергію Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 1220,39 1464,47

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», âñòàíîâ-
ëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1343, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèñòîïàäà 2017 
ðîêó çà ¹ 238/1830 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
11 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ¹ 608), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«ÁÎÍÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
26 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1343, çàðåºñòðîâàíèõ 
ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñ-
òèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çà 
¹ 239/1831 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 êâ³òíÿ 2018 ðîêó 
¹ 608), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-
äàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàí-
íÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«ÁÎÍÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
26 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1343, çàðåºñòðîâàíèõ ó 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó çà ¹240/1832 
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 êâ³òíÿ 2018 ðîêó 
¹ 608), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

25 жовтня 2018 р. за № 224/2072

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 

енергії Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»
Розпорядження № 1865 від 17 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 
з метою коригування тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії:

2 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1854,91 2225,89

3 ²íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 1970,86 2365,03

Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Î. Ìàì³íà

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1343
(у редакції розпорядження

виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
від 17 жовтня 2018 року № 1865)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

25 жовтня 2018 р. за № 225/2073

Тарифи
на виробництво теплової енергії Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 1178,93 1414,72

2 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1813,51 2176,21

3 ²íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 1927,29 2312,75

Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Î. Ìàì³íà

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1343 
(у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 
від 17 жовтня 2018 року № 1865)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

25 жовтня 2018 р. за № 226/2074

Тарифи
на транспортування теплової енергії Приватному підприємству 

«БОНВОЯЖ»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 24,79 29,75

2 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 24,73 29,68

3 ²íø³ ñïîæèâà÷³ (êð³ì íàñåëåííÿ) 26,90 32,28

Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Î. Ìàì³íà

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17 жовтня 2018 року № 1864

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

25 жовтня 2018 р. за № 223/2071

Тарифи
на централізоване водопостачання та водовідведення Приватному 

акціонерному товариству «Київський радіозавод»

¹ Ñïîæèâà÷

Òàðèô, ãðí çà 1 êóá. ì âîäè

Âîäîïîñòà÷àííÿ Âîäîâ³äâåäåííÿ

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 
(êð³ì íàñåëåííÿ) 31,70 38,04 32,35 38,82

Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Î. Ìàì³íà

ì³ñüêîþ åëåêòðè÷êîþ (ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà ïðè îäíî-
ðàçîâîìó ïðèäáàíí³ ïî¿çäîê øëÿõîì ïîïîâíåííÿ òðàíñïîðòíîãî ðåñóðñó 

íîñ³ÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà)

1–9 8,00

10–19 7,70

20–29 7,40

30–39 7,10

40–49 6,80

50 6,50

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³¿

Í. Ìåëüíèê

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

05 липня 2018 року № 1147
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 29 жовтня 2018 року № 1936)

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
30 жовтня 2018 р. за № 234/2082

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – 

метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у 
звичайному режимі руху

Âèä ïîñëóã Ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê Òàðèô íà 1 ïî-
¿çäêó, ãðí

1 2 3

Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â:

àâòîáóñîì, òðàìâàºì, òðîëåéáóñîì, ôóí³êóëåðîì, ìåòðîïîë³òåíîì (áåç âèêîðèñ-
òàííÿ ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè òà åëåêòðîííîãî êâèòêà) 1 8,00

ìåòðîïîë³òåíîì (ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ïëàñòèêîâî¿ áåçêîíòàêòíî¿ êàðòêè ïðè îäíî-
ðàçîâîìó ïðèäáàíí³ ïî¿çäîê)

1–9 8,00

10–19 7,70

20–29 7,40

30–39 7,10

40–49 6,80

50 6,50

àâòîáóñîì, òðàìâàºì, òðîëåéáóñîì, ôóí³êóëåðîì, ìåòðîïîë³òåíîì (ó ðàç³ âèêîðèñ-
òàííÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà ïðè îäíîðàçîâîìó ïðèäáàíí³ 

ïî¿çäîê øëÿõîì ïîïîâíåííÿ òðàíñïîðòíîãî ðåñóðñó íîñ³ÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà)

1–9 8,00

10–19 7,70

20–29 7,40

30–39 7,10

40–49 6,80

50 6,50

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³¿

Í. Ìåëüíèê 
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РЕКЛАМА Хрещатик
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàí-

ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ, 
çàïðîïîíîâàíà çà-

ÿâíèêàìè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
(òåë.: 249-43-70, 249-43-95)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 105,8 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 
áóä. ¹ 12 (ï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 

çä³éñíþº ïîáóòîâå 
îáñëóãîâóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ

4702,00 9404,00
ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç 

îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Ñîëîì’ÿíñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» 
ð/ð: 26000261583 

ÏÀÒ ÀÁ «Óêðãàçáàíê» 
ì. Êè¿â 

ÌÔÎ: 320478 
ªÄÐÏÎÓ: 35756919

2

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 93,8 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

âóë. Äîíåöüêà, áóä. ¹ 14/30 
(1 ïîâåðõ)

1) Ðîçì³ùåííÿ 
ïåðóêàðí³ 

2) Ðîçì³ùåííÿ îô³ñ-
íèõ ïðèì³ùåíü

10102,67 20205,34

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºêò³â – 2 ðîêè 364 äí³. 
Óìîâè êîíêóðñó:
– âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ äâîõ ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò;
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà 

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà 

îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, 
í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì 
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó òà îãîëîøåííÿ ùîäî âèâ÷åííÿ ïîïèòó â ãàçåò³ «Õðåùàòèê»;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà 

óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ 
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó.ò.÷: ïîêð³âë³, 
ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äî-
òðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè. Äëÿ ó÷àñò³ 

ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, 

ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì òà îôîðìëåíó äîâ³-
ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó 
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ 
ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (êâèòàíö³þ àáî ïëàò³æíå 
äîðó÷åííÿ ç â³äì³òêîþ áàíêó).

4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó 
êîíâåðò³, ñêð³ïëåíîìó ïå÷àòêîþ â ðàç³ íàÿâíîñò³).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðå-
òåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî ï³äðîçä³ëó îðåíäîäàâöÿ, ÿêèé çä³éñíþº ðåºñòðàö³þ âõ³äíî¿ 
êîðåñïîíäåíö³¿, â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ», ç â³äáèòêîì ïå÷àòêè ïðå-
òåíäåíòà ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â 
çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ». Â êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿ ìàº 
áóòè çàçíà÷åíî: íàéìåíóâàííÿ (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³) ïðåòåíäåíòà, ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî îá’ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü 
îðåíäè (áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíèé ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, 
íå ìîæå áóòè ìåíøèì çà ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ ïðî 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, êàá. 409 î 10.00. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà 
ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» 
(êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì 
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå á³ëüø 
í³æ çà òðè ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæ-
íà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 
207-09-34, 207-09-30.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р
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Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

Фото Павла ПАЩЕНКА

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

15 ЛИСТОПАДА в столичному 
готелі «Україна» (конференц-зал 
«Асамблея»)за адресою: вул. Ін-
ститутська, 4, відбудеться IX Між-
народний форум «Дні польського 
бізнесу в Україні», який традиційно 
збере на одному майданчику пред-
ставників державних та місцевих 
органів влади, дипломатичних 
установ та бізнес-спільноти з ме-
тою обговорення питань польсько-
української співпраці, налагоджен-
ня співробітництва та ділових 

контактів. Про це повідомили в 
Асоціації Українського бізнесу 
в Польщі. 

Цьогорічний форум стане плат-
формою для обговорення широкого 
кола важливих та актуальних тем, 
зокрема: зміни в динаміці розвит-
ку торгово-економічної співпраці 
України та Польщі за останні роки: 
які перспективи відкриваються для 
нашого бізнесу; спільні проекти в 
галузі енергетики та енергозбере-
ження; розбудова автомобільних і 

залізничних шляхів: чи зблизять 
вони Україну та Польщу; 

інфраструктура і логістика в роз-
різі польсько-українського спів-
робітництва; будівельна галузь 
Польщі: які перспективи виходу 
вітчизнянних бізнес-гравців на 
ринок сусідів; які польські інвес-
тиційні проекти будуть цікаві для 
нашого бізнесу; як отримати доступ 
до економічно та комерційно ви-
гідних фінансових інструментів для 
ведення бізнесу в Польщі; переваги 
податкової системи РП; які нюанси 
необхідно враховувати, ведучи 
бізнес в ЄС та Польщі зокрема. 

Захід традиційно відбудеться під 
патронатом Посольства Республіки 
Польща в Україні. 

Організатори: Асоціація укра-
їнського бізнесу в Польщі; EUCON 
Юридична група; Польська кон-
федерація роботодавців Lewiatan. 

Співорганізатори: Міжнародне 
товариство польських підприєм-
ців в Україні; Польське агентство 
інвестицій та торгівлі. 

Серед гостей форуму очікуються 
підприємці з України та Польщі, 
які зацікавлені у бізнес-співпраці 
між державами, мають ідеї щодо 
реалізації спільних проектів та 
потребують фінансової підтримки 
для запуску власних стартапів 

ТИМ, хто не встиг оформити жит-
лову субсидію до початку опалю-
вального сезону, Уряд компенсує 
всі витрати на комунальні послуги. 
Навіть, якщо документи буде по-
дано у листопаді чи грудні. Про 
це йдеться в Інформаційному ві-
сникові Уряду. 

Незалежно від виду опалення – 
централізоване теплопостачання, 
індивідуальне газове або електрич-
не опалення – у разі надходження 
заяви про призначення субсидії, до 
прикладу у грудні, безповоротна 
допомога Уряду буде призначена 
із початку опалювального сезону. 
Тобто держава відшкодує комуналь-
ні витрати родини за два місяці. Це 
гарантовано Постановою Кабінету 
Міністрів № 848 «Про спрощення 
порядку надання населенню суб-
сидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива». 

Крім того, якщо житлову субси-
дію на новий рік (2018-2019 рр.) 
вам уже призначено, то у жовтні 
управління соцзахисту автоматично 
розрахують її розмір на зиму. Це у 
листопаді-грудні буде відображено 
у реєстрі субсидіантів subsidii.ioc.
gov.ua, який працює з літа 2018 року. 

Якщо хтось ще не встиг оформи-

ти допомогу держави щодо сплати 
комуналки, має змогу зробити це 
у будь-який зручний для себе час. 
Механізм оформлення житлових 
субсидій і надалі простий. Для отри-
мання державної допомоги щодо 
сплати ЖКП необхідно заповнити 
лише Заяву та Декларацію про до-
ходи. Жодних інших документів 
не потрібно. 

Готові документи можна: са-
мостійно подати до місцевих 
управлінь праці та соцполітики, 
сільських і селищних рад; наді-
слати рекомендованим листом до 
органів соцзахисту населення за 
місцем проживання; відправити 

через Інтернет (заповнити заяву та 
декларацію можна на сайті subsidii.
mlsp.gov.ua). 

Протягом кількох тижнів із 
моменту отримання документів 
соціальна установа письмово по-
відомить про рішення із приводу 
надання допомоги та її розміру. 
Із липня 2018 року розмір своєї 
субсидії можна дізнатися також 
онлайн – на сайті subsidii.ioc.gov.ua. 

Якщо вам безпідставно відмов-
ляють, звертайтеся на урядову га-
рячу лінію за телефоном 15-45. 
Звернення буде зафіксовано та 
надіслано відповідним структурам 
для оперативного реагування 

«Впізнай інсульт»
ПІД ТАКОЮ НАЗВОЮ 29 жовтня, у Світовий день боротьби з 
інсультом стартувала у Києві інформаційно-просвітницька кампанія. 
Її мета – навчити людей розпізнавати перші ознаки хвороби і цим 
зберегти більше життів. Проект реалізовує «Українська асоціація 
боротьби з інсультом». У рамках заходу кияни на станції метро 
«Золоті ворота» мали змогу взяти участь в освітній креативній 
постановці, в якій актори в образах пам’ятників відомим діячам, 
зокрема, Тарасові Шевченку, Лесі Українці, Григорію Сковороді – 
навчали розпізнавати перші ознаки інсульту. Інформкампанію 
підтримали МОЗ України, КМДА та Київський метрополітен. 

Перші ознаки інсульту легко запам’ятати завдяки абревіатурі 
МОЗОК: 

М – раптове порушення МОВЛЕННЯ 
О – раптова асиметрія ОБЛИЧЧЯ 
З – раптове ЗАПАМОРОЧЕННЯ 
О – ОЧІ, раптове погіршення зору 
К – раптова слабкість чи оніміння КІНЦІВОК. 
У разі виявлення хоча б одного із цих проявів, потрібно не-

гайно телефонувати 103. Адже людина з інсультом, яка отримає 
кваліфіковану медичну допомогу протягом перших 4,5 годин, має 
більше шансів повернутися до повноцінного життя 

У столиці пройде IX Міжнародний форум 
«Дні польського бізнесу в Україні»

Уряд компенсує комунальні витрати тим сім’ям, 
які не встигли оформити субсидію

4 ТА 5 ЛИСТО-
ПАДА на терито-
рії столичного НСК 
«Олімпійський» 
пройде ХХІ Чемпі-
онат України з пе-
рукарського мис-
тецтва, нігтьової 
естетики та макія-
жу. Організатори – 
Громадська cпілка 
«Асоціація б’юті 
чемпіонатів» та 
компанія Estet за 
сприяння КМДА, 
Міністерства куль-
тури України та 
Держслужби за-
йнятості України. 

Два дні поспіль за Кубок абсолютного чемпіона України зма-
гатимуться понад 600 кращих майстрів 5 ключових напрямів 
індустрії краси: Hairdesign, Nail Art, MakeUp, Permanent MakeUp & 
lashMaker Vision із України та Європи. На заході одночасно про-
ходитиме 5 видів національних конкурсів: чемпіонати України з 
перукарського мистецтва; з нігтьової естетики; з макіяжу; Міжна-
родний чемпіонат із перманентного макіяжу та мікроблейдингу; 
з ламінування вій. 

У рамках події проводитиме роботу ЕКПО-зона, де можна 
буде відвідати презентації від компаній-партнерів чемпіона-
ту; майстер-класи від провідних технологів торгових марок і 
брендів; тест-драйв «новинок» та безкоштовні консультації від 
законодавців світу моди та краси; work-shop-формат; retail-зона 
зі спеціальною discount-програмою для резидентів чемпіонату, 
загальна кількість яких очікується понад 2000 осіб. 

Окрім того, навчальний простір чемпіонату готує своїм 
відвідувачам ексклюзивну дводенну професійно-навчальну 
intensive-програму від ТОП-10 шкіл, бізнес-експертів та гуру 
beauty-майстерності з лайфхаками та ХР-практикою: семінари-
практикуми для власників і ТОП-менеджменту beauty-бізнесу, 
тренінги для спеціалістів, авторські майстер-класи тощо. 

Також очікується шоу-програма Makeup Trend Show із майстер-
клас-марафоном від гуру beauty-майстерності міжнародного класу 
за участю зірок шоу-бізнесу, кіно та телебачення, публічних персон, 
а також цікаві інтерактиви, розіграші подарунків. 

Платформа чемпіонату України у вільному доступі для кож-
ного – вхід безкоштовний. 

Реєстрація учасників конкурсної програми – за посиланням: 
http://beautycup.org/ 

На НСК «Олімпійський» 
змагатимуться перукарі
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