
Київ надає допомогу
кримським біженцям
Соціальні працівники консультують переселенців 
з півострова, сприяють їм у працевлаштуванні й розміщенні

Працівники мережі центрів соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді міста Києва

провели консультування з різноманітних со�

ціальних питань для переселенців з АР Крим

та міста Севастополь. У рамках роботи кон�

сультаційного пункту працювали соціальні

працівники, соціальні педагоги та психоло�

ги. Зокрема допомогу надавали представни�

ки Центру зайнятості, які можуть запропону�

вати для кримчан вісім тисяч вакансій, спе�

ціально зарезервованих для цього. Дітей же

допомагають влаштовувати у навчальні за�

клади, розташовані в Пущі�Водиці. Не обій�

шли увагою й пенсіонерів. “Кияни не дають

нам почувати себе обділеними в чомусь: ми

маємо дах над головою, їжу, одяг. Наразі три�

ває процес поновлення пенсії”,— розповів

Валерій Шевченко з Керчі.

Директор Київського міського центру со�

ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Валерій Танцюра розповів: “Ми взяли під

супровід всі сім’ї, які прибувають з Криму, і

відвідали Київський міський штаб, що пра�

цює для переселенців. Безпосередньо наші

співробітники зустрічають біженців на вок�

залах вже близько десяти днів і пропонують

їм проїхати до штабу й отримати необхідні

консультації та направлення на проживан�

ня”. Працівники Центру забезпечують

кримчан необхідними у побуті речами, до�

помагають пристосуватися їм до нового се�

редовища тощо. Проте слід зазначити, що

не всі біженці звертаються по допомогу:

дехто приїжджає до своїх друзів та родичів,

оминаючи соціальних працівників. Так, як�

що офіційно владою міста влаштовано при�

близно 120 осіб, то за неофіційними дани�

ми — у Києві проживають майже 1000 пере�

селенців з півострова.

Також волонтери влаштували ігротеку

для дітлахів. “Ми виражаємо не тільки свою

професійну позицію, а й громадянську: всі

українські громадяни — наші. Україна —

єдина. Наші працівники грають з дітками�

кримчанами, проводять різноманітні май�

стер�класи. Думаю, групи наших колег бу�

дуть навідувати цих людей”, — поділився з

“Хрещатиком” Артур Ахвердов, координа�

тор волонтерів. Він також розповів про зі�

брану гуманітарну допомогу — необхідну

кількість напоїв, харчів, засобів гігієни та

інших речей, в яких може виникнути по�

треба у людей, бо вони інколи й спонтанно

були вимушені залишити свої домівки. На�

разі у санаторії, розташованому в Пущі�Во�

диці, проживає 104 біженці, серед яких 14

дітей.

Нагадаємо, що в столиці працює Місь�

кий координаційний центр із вирішення

питань, пов’язаних із розміщенням та жит�

тєзабезпеченням мешканців Автономної

Республіки Крим. Зв’язатися з фахівцями

Центру можна цілодобово за телефонами:

(044) 497�57�15; (044) 404�33�20. Телефонні

дзвінки від киян та мешканців Автономної

Республіки Крим щодо розміщення, тим�

часового проживання, надання медичної та

іншої допомоги в оперативному режимі

приймає Контактний центр міста Києва за

коротким номером 15�51 та номером (044)

205�73�37 (з мобільного)

На базі дитячих таборів П щі-Водиці столичні соціальні працівни и онс льт ють римчан, я і приїхали до Києва, зв’яз з нестабільною
сит ацією на півострові

Рівень сплати киянами 
за спожиті ЖКП у березні 
становить 98,5 %

Ó áåðåçí³ 2014 ðîêó ñåðåä áóäèíê³â óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÊÏ “Ã²ÎÖ”, ð³âåíü
îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³
çà ñïîæèò³ æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ñêëàäàº
98,5 % (ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ — 91,54 %), ð³âåíü ïî-
òî÷íî¿ îïëàòè — 90,73 % (ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ —
85,48 %).

Ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ñåðåä áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³ ñòàíîâèòü 99 %. Ñòîâ³äñîòêîâèé ð³âåíü
îïëàòè ïåðåâèùåíî ó Ïå÷åðñüêîìó (102,26 %),
Ãîëîñ³¿âñüêîìó (101,21 %) òà Îáîëîíñüêîìó
(101,10 %) ðàéîíàõ.

Ð³âåíü ïîòî÷íî¿ ñïëàòè ñåðåä áóäèíê³â êîìó-
íàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ñêëàäàº 91,35 %. Ë³äå-
ðàìè º Ãîëîñ³¿âñüêèé (93,14 %), Ïå÷åðñüêèé
(92,85 %) òà Äàðíèöüêèé (92,16% ) ðàéîíè.

Îñòàíí³ìè â ðåéòèíãó öüîãî ì³ñÿöÿ çà ð³âíåì
ïîòî÷íî¿ ñïëàòè º Äåñíÿíñüêèé (90,16 %) òà Äí³ï-
ðîâñüêèé (90,57 %) ðàéîíè, à çà ð³âíåì îïëàòè ç
óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ — Äåñ-
íÿíñüêèé (95,68 %) òà Ñâÿòîøèíñüêèé (97,95 %)
ðàéîíè.

Ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ñåðåä áóäèíê³â ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ, ÿê³ îá-
ñëóãîâóþòüñÿ ÊÏ “Ã²ÎÖ”, ñòàíîâèòü 99,91 % òà
98,44 % â³äïîâ³äíî.

Çàóâàæèìî, ùî ñåðåä áóäèíê³â ÆÁÊ, ÿê³ îá-
ñëóãîâóþòüñÿ ÊÏ “Ã²ÎÖ”, ó ñåìè ðàéîíàõ ì³ñòà
ïåðåâèùåíî ñòîâ³äñîòêîâèé ð³âåíü. Î÷îëèëè
ðåéòèíã Ãîëîñ³¿âñüêèé (101,85 %) òà Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé (101,15 %) ðàéîíè

Прокуратура повернула громаді
землю в Дарниці вартістю 
понад 30 млн грн

Çàñòîñîâàíèìè ïðîêóðàòóðîþ Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó çàõîäàìè âèêîíàíî ð³øåííÿ ñóäó ùîäî
ïîâåðíåííÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïëîùåþ ìàéæå 5 ãà ïî âóë. Àðõ³òåêòîðà
Âåðáèöüêîãî âàðò³ñòþ ïîíàä 30 ìëí ãðèâåíü.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Äàðíèöüê³é
ïðîêóðàòóð³, ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ó 2001
ðîö³ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ï³äïðèºìñòâî
îòðèìàëî â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó âêàçàíó çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä ìàéíîâîãî êîìïëåêñó
àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà.

Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî îðåíäàð â ïîðóøåííÿ óìîâ
äîãîâîðó óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó íå ñïëà÷óâàâ
êîøòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, ïðîêóðàòóðà
ðàéîíó çâåðíóëàñü äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî ðîç³-
ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè òà ïîâåðíåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ó ðîçïîðÿäæåííÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³. Ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðà-
òóðè. Íàðàç³ ð³øåííÿ ñóäó âèêîíàíî, ñï³ðíó ä³-
ëÿíêó ïîâåðíóòî ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ

У середу ярмаркуватимуть 
в трьох столичних районах

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³íí³
âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 2 êâ³òíÿ â òðüîõ
ðàéîíàõ ì³ñòà â³äáóäóòüñÿ òðàäèö³éí³ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Òàê, ó ñåðåäó òîðãóâàòè-
ìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà Ñòðàòåã³÷íîìó
øîñå, 6-8, ïðîñï. Íàóêè, 88, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,
71, âóë. Çàáîëîòíîãî, 20-à; â Ñâÿòîøèíñüêîìó —
íà ðîç³ âóë. Òóëóçè òà áóëüâ. Ð. Ðîëëàíà; â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Òðóäîâ³é, 7-à.

Íà ÿðìàðêàõ ñïîæèâà÷àì áóäóòü çàïðîïîíîâà-
í³ ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ó øèðîêî-
ìó àñîðòèìåíò³: êàðòîïëÿ, îâî÷³, ôðóêòè, ì’ÿñî
òà ì’ÿñí³ ïðîäóêòè, ðèáà òà ðèáîïðîäóêòè, öó-
êîð, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ âèðîáè, îë³ÿ, ìåä, êîí-
ñåðâîâàí³ ïðîäóêòè òà ³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè
â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â, ï³äïðè-
ºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ç
ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè çà ö³íàìè, ùî íà 10—15
% íèæ÷³ â³ä ðèíêîâèõ
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Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

У
чора на базі дитячих таборів у Пущі�Водиці столичні соці�
альні працівники проконсультували кримчан, які приїхали до
Києва у зв’язку з нестабільною ситуацією в регіоні. Людям
надали інформацію про соціальну допомогу, яку вони та їхні

діти можуть отримати, а також гуманітарну допомогу — одяг, про�
дукти харчування, іграшки, засоби особистої гігієни тощо.
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Свято сучасної хореографії
В столиці вперше пройде КМАТОБ�FEST
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З
7 по 12 квітня в
Київському му�
ніципальному
академічному

театрі опери і балету
для дітей та юнацтва
триватиме перший
фестиваль хореогра�
фічного мистецтва
“КМАТОБ�FEST�2014”.
Для тих, хто займа�
ється танцями, влаш�
тують майстер�класи
з класичної і сучасної
хореографії. А гляда�
чів запрошують на
концерти, на яких бу�
дуть і цікаві прем’єри.

Фестиваль, ініційований

театром опери і балету для ді�

тей і юнацтва, покликаний

познайомити широку аудито�

рію з актуальними напрямка�

ми танцю. “Сучасне хореогра�

фічне мистецтво активно роз�

вивається, яскравим прикла�

дом є “Київ модерн�балет”,

який виступає в нашому теат�

рі вже два роки,— розповів

директор театру Юрій Щур.—

Воно має зайняти свою пов�

ноцінну нішу, чому і сприяти�

ме наш фестиваль”. Творчим

керівником КМАТОБ�FESTу

став балетмейстер і провідний

соліст трупи “Київ модерн�

балет” Олексій Бусько, який

обіцяє в майбутньому зробити

фестиваль міжнародним.

Цьогоріч програма КМАТОБ�

FEST складається з двох час�

тин. Для професійних танців�

ників чотири дні проводит�

имуться обмін досвідом і май�

стер�класи провідних педаго�

гів кількох напрямків. Кла�

сичний танець представляє

народний артист України Сер�

гій Бондар, народна артистка

України Олена Філіп’єва і за�

служений артист України

Анатолій Козлов. Артем Гор�

дєєв та Олена Долгіх з автор�

ської лабораторії сучасного

танцю LITSO Dance Company

зосередяться на розкритті

внутрішнього потенціалу під

час танцю та засобах емоцій�

ного впливу через тіло, Василь

Козар з KDT (Kozаr Dance

Theatre) поділиться особли�

востями авторського стилю у

сontemporary dance, а Олексій

Бусько продемонструє, як гар�

монійно змінювати рівень тіла

завдяки танцювальній техно�

логії flying low. Записатися на

майстер�класи можна до 6

квітня.

11 і 12 квітня шанувальни�

ків сучасної хореографії за�

прошують на вистави фести�

валю. У суботу покажуть ба�

лет на одну дію “Пори року”

на музику Олександра Родіна

у постановці Олексія Бусько.

А також — прем’єру балету

NiK від Kozаr Dance Theatre.

“Це історія хлопця Нарциса і

дівчинки Кактуса, прихиль�

ності якої він добивається,—

розповів хореограф�постано�

вник Василь Козар.— Побу�

това історія закоханої пари

показана по�новому, засоба�

ми сучасної хореографії, а

втілюватимуть її десять учас�

ників нашої трупи”. В неділю

глядачів очікує постановка

“Квартет�а�тет” від “Київ

Модерн�балету” та ще одна

прем’єра — балет “ANIMA” у

виконанні LITSO Dance

Company. “Постановка роз�

повідає про дорослішання ду�

ші,— говорить автор Тетяна

Хижняк.— Про те, як людина

проходить певні життєві уро�

ки, навчається жити в гармо�

нії з власною душею”. Завер�

шить КМАТОБ�FEST цього

ж вечора дивертисмент сучас�

ної хореографії — номери від

усіх учасників фестивалю

Киянин, що завоював світ танцем
У Музеї історії міста знайомлять з життям і творчістю Сергій Лифаря

Серж Лифар народився у

передмісті Києва в великій

родині і з дитинства виявив

здібність до музики. Він спі�

вав у церковному хорі Софій�

ського собору, брав уроки гри

на скрипці у професора Во�

ячека, відвідував клас форте�

піано у Київській консерва�

торії. Лифарю прочили навіть

кар’єру піаніста, якби не

травма кисті. Але в розмірене

життя увірвалася револю�

ція — і саме в ці буремні роки

Сергій Лифар випадково по�

знайомився з балетом. Поба�

чивши заняття студії Броне�

слави Ніжинської, він будь�

що захотів потрапити до неї.

Спершу викладачка не хотіла

брати молодого хлопця, яко�

му на той час було вже 17 ро�

ків, але наполегливість пере�

могла. “Повірив у Сержа Ли�

фаря засновник “Російського

балету” Сергій Дягілєв, який

запросив хлопця до себе в

трупу,— розповів директор

Київської муніципальної

академії танцю ім. Сержа Ли�

фаря Андрій Лягущенко.—

Він навіть заключив парі з

Бронеславою Ніжинською на

ящик шампанського, що той

стане зіркою балету. Серж

Лифар почав займатися у ві�

ці, коли люди вже є майже

готовими артистами. Напри�

клад, той же Вацлав Ніжин�

ський, як і решта зірок росій�

ського балету, навчався в Ім�

ператорській балетній школі.

Від решти Сержа відрізняло

велике бажання, яке дало

змогу все надолужити. А

ще — таких красивих ліній

балетного тіла знайти дуже

важко. За спогадами сучас�

ників, Лифар мав і величезну

артистичну харизму — навіть

його погляд привертав до се�

бе увагу всього залу”.

Світлини, які зібрали у Ки�

ївській муніципальній акаде�

мії танцю ім. Сержа Лифаря,

показують його широке коло

спілкування та головні ролі

Лифаря�танцівника. На од�

ній з фотографій поруч з Ли�

фарем — видатний педагог

балету Енріке Чікетті, в якого

навчалися всі видатні зірки

російського балету кінця XIX

століття. “Після революції

він не працював в Росії, але

Дягілєв залучав Чекетті для

роботи зі своєю трупою,— за�

уважує пан Лягущенко.— Він

особисто просив Енріке, щоб

той приватно займався з Ли�

фарем, якому не вистачало

повноцінної базової хорео�

графічної освіти. Саме Че�

кетті зробив величезний про�

рив у підготовці Лифаря,

який невдовзі засяяв у трупі

Дягілєва”. На інших знім�

ках — Серж Лифар з зірками

російського балету, які еміг�

рували з Росії після революції

або навчалися вже за кордо�

ном: Вроцлав Ніжинський,

Анна Павлова, Тамара Карса�

віна, Джордж Баланчин, Та�

мара Туманова.

Однією зі знакових робіт

Сержа Лифаря стала головна

роль в балеті Сергія Дягілєва

на музику Прокоф’єва

“Блудний син” за біблійним

сюжетом. “Лифар в спогадах

розповідає, що танцював на�

че самого себе, людину, яка

покинула батьків заради бога

танцю,— говорить Андрій

Лягущенко.— Він все життя

намагався повернутися на

Батьківщину. А зміг побува�

ти в Києві лише на обрії

життя в 1960�ті роки під час

хрущовської відлиги. І цей

балет став своєрідним духов�

ним поверненням до вито�

ків”. На світлинах можна по�

бачити й інші ролі Сержа

Лифаря — у балетах “Жар�

птиця”, “Ромео і Джульєт�

та”, “Жізель”, “Спляча кра�

суня”. Після смерті Сергія

Дягілєва в 24 роки Серж Ли�

фар очолив балетну трупу

“Гран�Опера”. Він віддав те�

атру понад три десятиліття і

поставив сотні вистав. Гене�

рал Шарль де Голль пропо�

нував славетному майстру

французьке громадянство,

але той відмовився. Пішов з

життя видатний українець,

який ніколи не забував своє

коріння, у 1986 році. На його

могилі в Парижі — скром�

ний напис “Серж Лифар із

Києва”.

Відвідувачі виставки мають

змогу побачити й унікальну

бібліотеку Сержа Лифаря, пе�

редану відділу мистецтв Пуб�

лічної бібліотеки ім. Лесі

Українки вдовою митця гра�

финею Ліллан Алефельд.

Книжки були ще одним його

захопленням. У французько�

го уряду Серж Лифар викупив

особистий архів Сергія Дягі�

лєва з театральним живопи�

сом, декораціями і видання�

ми. Серед них і оригінальні

листи Олександра Пушкіна

до Наталії Гончарової, які Ли�

фар передрукував у власному

видавництві. “Багато книжок

з нашої колекції мають його

автографи, записи та малюн�

ки,— розповів співробітник

бібліотеки Лесі Українки

Леонід Криворучко.— Серж

Лифар був прозаїком, дослід�

ником історії світового і ро�

сійського балету, автором

теоретичних праць, бібліофі�

лом і книжковим видавцем”.

Більшість робіт написані

французькою мовою, хоча є й

російською, зокрема автобіо�

графічні “Мой путь к хорео�

творчеству” та “Страдные го�

ды”.

Доповнюють експозицію

оригінальні медалі та кон�

цертні програми, афіші, ре�

продукції з присвятами Сер�

жу Лифарю з колекції Музею

історії Києва. А також уні�

кальна машинописна верстка

книги 1947 року італійською

мовою “Міфологія балету Ві�

гано у виконанні Сержа Ли�

фаря”, надана колекціонером

Федором Зерницьким. Гостей

виставки зустрічає мініатюр�

на інсталяція Міли Фонрай

на тему балету, а в самому залі

демонструються фільми про

Сержа Лифаря.

Урочистості до 110�річчя

видатного балетмейстера

продовжуються. Вчора у при�

міщенні Київської муніци�

пальної академії танцю ім.

Сержа Лифаря відкрили

пам’ятник Сержу Лифарю

роботи скульптора Миколи

Рапая. А сьогодні у Націо�

нальному театрі опери і бале�

ту України відбудеться гала�

концерт лауреатів міжнарод�

ного конкурсу балету, який

носить його ім’я

“Він належав світові”, 
до 110�ї річниці від дня 

народження Сержа Лифаря
Коли: до 15 квітня, графік

роботи: пн. з 10.00 до 16.00,

вт.�чт. з 10.00 до 18.00, 

пт.�нд. з 10.00 до 20.00

Де: Музей історії міста 

Києва, вул. Б. Хмельницько�

го, 4, 7 поверхи, 

тел. (044) 520�28�26

Вартість квитка: 30 грн для

дорослих, 15 грн для студен�

тів, пенсіонерів, школярів
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В рам ах фестивалю на сцені по аж ть ращі здоб т и с часної хорео рафії: я реперт арні вистави
театр , та і прем’єри

Е спонати прое т розповідають про життєвий і творчий шлях видатно о митця

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

С
ьогодні виповнюється 110 років з дня
народження “бога танцю” Сергія Ли�
фаря. До ювілею столичний музей під�
готував проект, який через світлини,

раритетні речі та фільми розповідає про жит�
тя і творчість митця. В експозиції представле�
на й унікальна бібліотека Сержа Лифаря, яка
зберігається у Києві і розкриває іншу грань
видатного балетмейстера.

КМАТОБ�FEST
Коли: 11 і 12 квітня о 19.00

Де: Київський муніципальний академічний театр опери і

балету для дітей і юнацтва, вул. Межигірська, 2

Вартість квитків: 80�200 грн

Інформацію про майстер�класи шукайте на сайті

www.musictheatre.kiev.ua/ua/performance/ktbfest 



Ì²ÑÒÎ
Хрещатик 32 квітня 2014 року

Водії рухатимуться Києвом 
зі швидкістю 80 км/год.

Ó ñòîëè÷íèõ àâòîìîá³ë³ñò³â ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ¿çäèòè
Êèºâîì ç³ øâèäê³ñòþ 80 êì/ãîä., íå ïîðóøóþ÷è ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó.

Íàðàç³ íà êè¿âñüêèõ äîðîãàõ òðèâàº ï³äãîòîâêà äî àâòî-
åêñïåðèìåíòó.

Äîðîæí³ çíàêè ç îáìåæåííÿì øâèäê³ñíîãî ðåæèìó äî
80 êì/ãîä. âæå ç'ÿâèëèñÿ íà òðüîõ ä³ëÿíêàõ — Íàáåðåæíå
øîñå (â³ä Ïîøòîâî¿ ïëîù³ äî ìîñòó Ïàòîíà), Íàääí³ïðÿí-
ñüêå øîñå, Ñòîëè÷íå øîñå. Íàäàë³ çá³ëüøåííÿ øâèäê³ñíî-
ãî ðåæèìó ïëàíóºòüñÿ íà 11 ä³ëÿíêàõ äîð³ã Êèºâà.

Ñòîëè÷íèé åêñïåðèìåíò òðèâàòèìå ç 1 êâ³òíÿ äî 1 ëèñ-
òîïàäà, ï³ñëÿ ÷îãî áóäå óõâàëåíå ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ àáî ñêàñóâàííÿ íîâîââåäåííÿ.

Øâèäê³ñòü äî 80 êì/ãîä. áóäå çá³ëüøåíà íà òàêèõ ä³ëÿí-
êàõ:

1. Íàáåðåæíå øîñå (â³ä Ïîøòîâî¿ ïëîù³ äî ìîñòó Ïàòî-
íà);

2. Íàääí³ïðÿíñüêå øîñå;
3. Ñòîëè÷íå øîñå (â³ä Ï³âäåííîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó

äî âóëèö³ Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî);
4. Âóëèöÿ Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà (â³ä âóëèö³ Ãð³í÷åíêà äî

Ï³âäåííîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó);
5. Ï³âäåííèé ìîñòîâèé ïåðåõ³ä;
6. Ïðîñïåêò Áàæàíà;
7. Îáîëîíñüêèé ïðîñïåêò (â³ä âóëèö³ Áîãàòèðñüêî¿ äî âó-

ëèö³ Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî);
8. Àâòîäîðîãà Ð-69 (â³ä âóëèö³ Îçåðíî¿ äî êîðäîí³â Êè-

ºâà);
9. Ïðîñïåêò Âàòóò³íà (â³ä Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó äî ïëîù³

Êåð÷åíñüêî¿);
10. Âóëèöÿ Ì³ñüêà (â³ä âóëèö³ Ñòåöåíêà äî Ãîñòîìåëü-

ñüêîãî øîñå);
11. Àâòîäîðîãà Ò-1039 (â³ä Ãîñòîìåëüñüêîãî øîñå äî

Ì³íñüêîãî ïðîñïåêòó).
Íà âñ³õ ³íøèõ äîðîãàõ ñòîëèö³ îáìåæåííÿ ìàêñèìàëüíî¿

øâèäêîñò³ ñòàíîâèòü 60 êì/ãîä.

На центральних вулицях міста 
поступово зникають барикади

Áàðèêàäè íà Ïàðêîâ³é àëå¿ òà íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî
íàðåøò³ ðîçáèðàþòü, çâ³ëüíèâøè ïðî¿çä äëÿ ñòîëè÷íèõ àâ-
ò³âîê.

Íàðàç³ á³ëüøå äåñÿòè êîìóíàëüíèõ ïðàö³âíèê³â Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ïðàöþþòü íà áëàãî êèÿí íà Ïàðêîâ³é
àëå¿ — âàíòàæàòü ñì³òòÿ ³ óëàìêè áàðèêàä ó âàíòàæ³âêó,
÷àñòèíó áàðèêàäè âîíè ðîç³áðàëè çà äîïîìîãîþ åêñêàâà-
òîðà.

Çàðàç íà Ãðóøåâñüêîãî òðèâàþòü ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ
ïëèòêîâîãî ïîêðèòòÿ. Êîìóíàëüíèêè òàêîæ â³äìèâàþòü ³
á³ëÿòü êîëîíàäó ñòàä³îíó "Äèíàìî" ³ì. Ëîáàíîâñüêîãî. Íà
çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà äî ïðåäñòàâíèê³â ñàìîîáîðîíè,
÷è íå áóëî ñóòè÷îê ï³ä ÷àñ ðîçáèðàííÿ áàðèêàä, ïðåäñòàâ-
íèêè Ìàéäàíó â³äïîâ³ëè, ùî öå áóëî óçãîäæåíèì ð³øåí-
íÿì.

Íàãàäàºìî: ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî ïîâ³-
äîìëÿâ, ùî Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâà àäì³í³ñòðàö³ÿ ðîçðî-
áèëà ïëàí ïîñòóïîâîãî î÷èùåííÿ öåíòðó ì³ñòà â³ä áàðè-
êàä Ìàéäàíó

Квитки до столичного Зоопарку 
підробляють

Ö³º¿ íåä³ë³, 30 áåðåçíÿ, 6 â³äâ³äóâà÷³â Êè¿âñüêîãî çîîïàð-
êó ñòàëè æåðòâàìè çëî÷èíö³â, ÿê³ ïðîäàëè ¿ì ôàëüøèâ³
êâèòêè. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³
Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó.

Ï³äðîáêè áóëè çðîáëåí³ ÿê³ñíî ³ â³äð³çíÿëèñü â³ä
ñïðàâæí³õ ëèøå îñîáëèâîñòÿìè ïàïåðó òà ñåð³éíèìè íî-
ìåðàìè. Ïðîäàæ òàêèõ êâèòê³â çä³éñíþâàâñÿ ó íàìåò³ ïî-
ðÿä ç³ ñòàíö³ºþ ìåòðî "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Ïðîòå çà-
òðèìàòè çëî÷èíö³â íå âäàëîñÿ — êîëè ïðè¿õàëà ì³ë³ö³ÿ,
íàìåòà ç ôàëüøèâèìè êâèòêàìè íà ì³ñö³ âæå íå áóëî.

Îøóêàí³ â³äâ³äóâà÷³ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó çìóøåí³ áóëè
êóïóâàòè íîâ³ êâèòêè.

Äèðåêö³ÿ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ùå ðàç íàãàäóº, ùî ïðî-
äàæ êâèòê³â äî çàêëàäó çä³éñíþºòüñÿ ëèøå ó êàñàõ, ðîçòà-
øîâàíèõ á³ëÿ âõîäó äî ïàðêó. Êóïóþ÷è êâèòîê â öèõ êà-
ñàõ, âè äîïîìàãàºòå òâàðèíàì, à íå øàõðàÿì.

Íàãàäàºìî, ç ùî ïåðøîãî êâ³òíÿ Êè¿âñüêèé çîîïàðê ïå-
ðåéøîâ íà âåñíÿíî-ë³òí³é ðåæèì â³äâ³äóâàííÿ. Íà òâàðèí
ìîæíà ïîäèâèòèñÿ ç ç 09.00 äî 19.00

Хрещатику хочуть повернути 
легендарну книгарню

Ñâ³äîì³ êèÿíè ç³áðàëèñÿ íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 44, àáè
ïîâåðíóòè ñòîëèö³ íàéñòàð³øó êíèãàðíþ "Çíàííÿ".

Çà îñòàíí³õ 10 ðîê³â ìàéæå âñ³ êîìóíàëüí³ êíèãàðí³ ì³ñ-
òà ïåðåòâîðèëèñÿ íà áàíêè, àïòåêè àáî êàôå. Îñü ³ òóò âè-
â³ñêó "Çíàííÿ" çîâñ³ì ñêîðî ìîæóòü çàì³íèòè íà íàçâó
ÿêîãîñü ðåñòîðàíó.

"Ìè õî÷åìî, àáè íà ì³ñö³ "Çíàííÿ" áóëà êíèãàðíÿ ç òà-
êîþ ñàìîþ âèâ³ñêîþ. Ðîçóì³ºìî — ìàãàçèíè êíèã çàðàç
íå òàê³ ðåíòàáåëüí³, ÿê ðåñòîðàí ÷è àïòåêà. Îñîáëèâî êî-
ìóíàëüí³. Àëå æ ìîæíà â³ääàòè ïðèì³ùåííÿ ï³ä êíèãàðíþ
ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ çìîãëè á çáåðåãòè ¿¿ íàçâó òà ³ñòîð³þ",—
ðîçïîâ³äàº ãîëîâà "Ñàìîïîìî÷³" Àðñåí³é Ïóøêàðåíêî.

Êíèãàðíÿ "Çíàííÿ" áóëà çàñíîâàíà 1932 ðîêó. 3 ëèñòî-
ïàäà 2007-ãî ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè ðîç³ðâàëè äîãîâ³ð îðåíäè ç
ìàãàçèíîì. 26 òðàâíÿ 2012-ãî, â Ì³æíàðîäíèé äåíü êíè-
ãè, — çàêðèëè. Ó í³÷ íà 10 ÷åðâíÿ 2012-ãî áóä³âåëüíèêè
íåâ³äîìî¿ êîìïàí³¿ âèâåçëè ìàéíî ç ïðèì³ùåííÿ.

Çà ð³ê ²íñïåêö³ÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî
êîíòðîëþ ïîâ³äîìèëà ïðî ïî÷àòîê êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
ïðèì³ùåííÿ. Òàì ìàâ çàïðàöþâàòè çàêëàä òîðã³âë³ òà ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.

"Ëþäåé çîâñ³ì íå ö³êàâèòü êóëüòóðà é äóõîâí³ñòü — ëè-
øå ïðèáóòîê. Äëÿ ìåíå Õðåùàòèê âñå æèòòÿ àñîö³þâàâñÿ
ç êíèãàðíÿìè "Ñÿéâî" òà "Çíàííÿ",— ðîçïîâ³â 76-ð³÷íèé
ïîåò Ïåòðî Îñàä÷óê.— Â ðåñòîðàí³ äóø³ íå áóäå í³êîëè, à
â "Çíàííÿõ" âîíà áóëà"

Справжня причина стрілянини 
на Майдані

Ó ïîíåä³ëîê, 31 áåðåçíÿ, î 20.00 ïðåäñòàâíèê "Ïðàâîãî
ñåêòîðà" íàìàãàâñÿ ïðîíåñòè íà Ìàéäàí ê³ëüêà ïàêåò³â ç
àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè. Îäíàê éîãî çóïèíèâ îäèí ³ç ïðåä-
ñòàâíèê³â Ñàìîîáîðîíè, é ó â³äïîâ³äü àêòèâ³ñò "ÏÑ" â³ä-
êðèâ âîãîíü.

Ó ðåçóëüòàò³ ïîñòðàæäàëè äâîº ñàìîîáîðîíö³â ³ îäèí
öèâ³ëüíèé.

Çà äàíèìè ñîòíèêà Ìàéäàíó Àíàòîë³ÿ Âåäìåäÿ, â³äáóâñÿ
êîíôë³êò ó÷àñíèêà "Ïðàâîãî ñåêòîðà" ³ àêòèâ³ñòà Ñàìî-
îáîðîíè Ìàéäàíó. Çà ñëîâàìè ïàíà Âåäìåäÿ, ï³ä ÷àñ êîí-
ôë³êòó ïåðøèé âèõîïèâ ï³ñòîëåò ³ ïî÷àâ ñòð³ëÿòè.

Çà äàíèìè ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿, â ðåçóëüòàò³ ñòð³ëÿíèíè ïî-
ñòðàæäàëè òðîº îñ³á — 1958, 1995 ³ 1990 ðîê³â íàðîäæåí-
íÿ. Äâîº ç íèõ — ç Êèºâà é Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, îäèí — ³ç
Êðèìó. Âîíè îòðèìàëè ïîðàíåííÿ ãîì³ëêè, ãðóäíî¿ êë³òêè
é ïîïåðåêó.

Ñåðåä ïîðàíåíèõ áóâ ³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ, îäèí ç êîìåíäàíò³â Ìàéäàíó Áîãäàí Äóáàñ, ÿêèé
îïèíèâñÿ íà ì³ñö³ ïîä³¿ âèïàäêîâî. Ïîñàäîâöåâ³ íàäàëè
ìåäè÷íó äîïîìîãó é â³äïóñòèëè äîäîìó.

Ãëàâà ÌÂÑ Àðñåí Àâàêîâ óòî÷íèâ, ùî ïîðàíåííÿ â
ãðóäíó êë³òêó îäåðæàâ áîºöü òðåòüî¿ ñîòí³ Îëåêñàíäð Ëåâ-
êóøà, ÿêîìó íà ìîìåíò íàïèñàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ðîáèëè
îïåðàö³þ.

"Ïîðàíåííÿ íàéòÿæ÷³. Òðè êóëüîâèõ ïîðàíåííÿ. Ïðîáè-
òî îáèäâ³ ëåãåí³. Êóëÿ â æèâîò³. Âåëèêà âòðàòà êðîâ³",—
â³äçíà÷èâ ì³í³ñòð

Жорстка аварія із "Бентлі" в середмісті
Києва

Â öåíòð³ ñòîëèö³ íà âóëèö³ Æèëÿíñüê³é àâòîìîá³ëü
"Áåíòë³" ç íåâ³äîìèõ ïðè÷èí âòðàòèâ êåðóâàííÿ, âèëåò³â
íà óçá³÷÷ÿ òà ïðîòàðàíèâ ñïî÷àòêó ìåòàëåâó, à ïîò³ì öåã-
ëÿíó îãîðîæó. Ó ñàëîí³ ïðåñòèæíî¿ ³íîìàðêè ïåðåáóâàëè
äâîº äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â òà ï³äë³òîê.

Âñ³ âîíè ï³ä ÷àñ ÄÒÏ, ìîæëèâî, é ä³ñòàëè ÿê³ñü òðàâìó-
âàííÿ, àëå â³äìîâèëèñÿ â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿. Ïåðøå, ùî çðî-
áèëè ëþäè ï³ñëÿ ÄÒÏ, òàê öå çíÿëè íîìåðí³ çíàêè ç ìàøè-
íè òà â³äìîâèëèñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ êîìåíòàð³â ùîäî ìîæëè-
âî¿ ïðè÷èíè âòðàòè êåðóâàííÿ âîä³ºì âàðò³ñíî¿ ³íîìàðêè.

Íà ïåðøèé ïîãëÿä, âñÿ òð³éöÿ âèãëÿäàëà ö³ëêîì àäåêâàò-
íîþ, òîáòî, ìîæëèâî, êåðìàíè÷ "Áåíòë³" â ÿêóñü ìèòü
ïðîñòî âòðàòèâ óâàãó çà êåðìîì

Столичні виші безкоштовно 
навчатимуть безробітних киян

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ óêëàâ óãîäó ç³ ñòî-
ëè÷íèìè âèøàìè ùîäî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ áåçðîá³ò-
íèõ ãðîìàäÿí.

Ìàéæå òðè òèñÿ÷³ áåçðîá³òíèõ êèÿí ïëàíóþòü îïàíóâà-
òè íîâó ïðîôåñ³þ. Íàâ÷àííÿ òðèâàòèìå â³ä òðüîõ òèæí³â
äî òðüîõ ì³ñÿö³â.

Íàéá³ëüøå îõî÷èõ âèâ÷àòè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü
(800 îñ³á), áóõãàëòåð³þ (410 îñ³á), àíãë³éñüêó ìîâó (300
îñ³á) ³ êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿ — ùå 415 ÷îëîâ³ê.

Á³ëüøó ÷àñòèíó çàìîâëåíü â³ä Ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòî-
ñò³ îòðèìàëè Íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì.
Äðàãîìàíîâà òà Íàö³îíàëüíèé àâ³àö³éíèé óí³âåðñèòåò. Òà-
êîæ áåçðîá³òíèõ â³çüìóòü íà íàâ÷àííÿ â Óí³âåðñèòåò³ åêî-
íîì³êè òà ïðàâà "ÊÐÎÊ", ²íñòèòóò³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè
"Óêðñòåíî", Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ðèíêîâèõ â³äíîñèí.

Ùîðîêó â ñàìîìó Öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ãîòóþòü âîä³¿â
òðàìâà¿â ³ òðîëåéáóñ³â

Ï³äãîòóâàëà Äàð³ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ, 
"Õðåùàòèê"



Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 33 (1302)

СЕРЕДА,
2 квітня
2014 року

Хрещатик 4 2 квітня 2014 року

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про заміну вікон 
у дошкільних навчальних закладах 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Розпорядження № 293 від 24 березня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 19 Закону України

"Про дошкільну освіту", підпрограми II "Дошкільна освіта" Міської цільової програми "Освіта Києва. 2011

2015 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 25 травня 2011 року № 196/5583, враховуючи
пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій, з метою зменшення споживання енергоресур

сів, покращення температурного режиму в дошкільних навчальних закладах комунальної власності терито

ріальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

1.1.� Забезпечити� проведення� �апітальних

ремонтів�щодо�заміни�ві�он���дош�ільних�на-

вчальних�за�ладах��ом�нальної�власності�те-

риторіальної� "ромади� міста� Києва� з"ідно� з

перелі�ом,�що�додається.

1.2.�Здійснювати�фінанс�вання��апітальних

ремонтів,�зазначених���підп�н�ті�1.1�п�н�т��1

цьо"о�розпорядження,�в�межах�видат�ів,�пе-

редбачених� �� спеціальном�� фонді� бюджет�

міста�Києва�на�2014�рі�.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

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

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

розподілом� обов'яз�ів� та� "олів� районних� в

місті�Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Бондаренко

Додато��до�

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

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

24.03.2014�№�293

Перелік
дошкільних навчальних закладів комунальної власності

територіальної громади міста Києва, в яких планується проведення
капітальних ремонтів щодо заміни вікон

17 ДНЗ № 282 просп. Ватутіна, 4�в 185,8 260,1

18 ДНЗ № 404 вул. Ентузіастів, 35/2 118,0 165,2

19 ДНЗ №583 вул. Серафимовича, 5/3 171,9 240,7

20 ДНЗ №591 вул. Бойченка, 12�а 250,0 350,0

21 ДНЗ № 568 вул. Бойченка, 4�а 282,8 395,9

22 ДНЗ № 455 вул. Празька, 31 �а 95,4 133,6

Всього: 1103,9 1545,5

№ № 
навчального 

закладу

адреса м2 орієнтовна
кошторисна вартість

(тис.грн)

Голосіївський район

1 ДНЗ №198 вул. Васильківська, 10 350,0 455,0

2 ДНЗ № 253 вул. Горького, 108 280,0 364,0

3 ДНЗ №341 вул. Горького, 150�а 150,0 195,0

4 ДНЗ №121 вул. Китаївська, 32 16,0 20,2

Всього: 796,0 1034,2

Дарницький район

5 ДНЗ № 132 вул. Гмирі, 3 � А 80,0 100,0

6 ДНЗ №147 вул. Олійника, 6 216,5 270,7

7 ДНЗ №201 вул. Ахматової, 2�б 373,0 466,3

8 ДНЗ № 773 вул. Тростянецька, 7�б 80,0 100,0

Всього: 749,5 936,9

Деснянський район

9 ДНЗ № 50 вул. Мілютенка, 10�а 112,0 145,6

10 ДНЗ № 94 вул. Драйзера, 30�б 153,7 199,8

11 ДНЗ №102 просп. Лісовий, 6�б 184,0 239,2

12 ДНЗ № 136 просп. Маяковського, 7�б 219,9 285,9

13 ДНЗ №421 вул. Бальзака, 86�а 148,0 192,4

14 ДНЗ № 508 просп. Лісовий, 24�а 120,0 156,0

15 ДНЗ №753 вул. Закревського, 37�а 508,0 660,4

16 ДНЗ № 757 вул. Закревського, 49�б 376,0 490,9

Всього: 1821,6 2370,2

Дніпровський район

Оболонський район

23 ДНЗ № 606 просп. Оболонський, 39�б 360,0 450,0

24 ДНЗ № 609 вул. Л.Гавро, 3�а 220,0 276,3

25 ДНЗ №611 просп. Оболонський, 37�в 340,0 410,0

Всього: 920,0 1136,3

Печерський район

26 ДНЗ № 325 бульв. Дружби народів, 7�а 75,0 90,0

27 ДНЗ № 377 вул. Шота Руставелі, 6 40,0 50,0

28 ДНЗ № 457 вул. Чигоріна, 61�а 60,0 75,7

Всього: 175,0 215,7

Подільський район

29 ДНЗ № 88 вул. Копилівська, 8 240,0 300,0

30 ДНЗ № 777 просп. Свободи, 2�б 189,0 235,9

Всього: 429,0 535,9

Святошинський район

31 ДНЗ № 463 вул. Доброхотова, 24�а                 708,7 850,5

32 ДНЗ № 735 вул. Чистяківська, 1 64,0 76,8

33 ДНЗ № 571 вул. Картвелішвілі, 5�б                  25,1 30,1

34 ДНЗ № 747 вул. Бударіна, 5                             70,0 84,0

Всього: 867,8 1041,4

Солом'янський район

35 ДНЗ № 313 вул. Каменярів, 55                       210,0 236,9

36 ДНЗ № 398 просп. Відрадний, 14/45�а 57,0 57,0

37 ДНЗ № 490 вул. Ніжинська, 26                       434,0 480,0

38 ДНЗ № 623 вул. Солом'янська, 16                 130,0 145,0

39 ДНЗ № 624 вул. Кудряшова, 14                      240,0 265,0

Всього 1071 1183,9

Всього по районах:                                            7933,9 10000,0

Про капітальний ремонт харчоблоків 
із заміною обладнання в навчальних закладах 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Розпорядження № 294 від 24 березня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Міської цільової програ


ми "Освіта Києва. 2011
2015 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 25 травня 2011 року
№ 196/5583, враховуючи пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій, з метою збереження
здоров'я дітей, забезпечення якісним та безпечним харчуванням, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

1.1.� Забезпечити� проведення� �апітальних

ремонтів�харчобло�ів� із�заміною�обладнання

в�навчальних�за�ладах��ом�нальної�власності

територіальної�"ромади�міста�Києва�з"ідно�з

перелі�ом,�що�додається.

1.2.�Здійснювати�фінанс�вання��апітальних

ремонтів�харчобло�ів�із�заміною�обладнання,

зазначених���підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�цьо"о�роз-

порядження,�в�межах�видат�ів,�передбачених

��спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�на

2014�рі�.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

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

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

розподілом� обов'яз�ів� та� "олів� районних� в

місті�Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Бондаренко

Додато��до�

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

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

24.03.2014�№�294

Перелік
навчальних закладів комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, в яких планується капітальний ремонт харчоблоків
із заміною обладнання

№
№ 

навчального 
закладу

адреса орієнтовна кошторисна
вартість (тис.грн)

Голосіївський район

1 ДНЗ № 117 вул. Гайдара, 13 350,0

2 ДНЗ № 24 вул. Козацька, 34 291,4

3 НВК "Барвінок" просп. Глушкова, 55�а 550,0

Всього: 1191,4

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 52 квітня 2014 року

16 ЗНЗ № 207 просп. Лісовий,33�а

17 ЗНЗ №212 вул. Курчатова, 18/2

18 ЗНЗ №213 просп. Лісовий, 33�б

19 ЗНЗ №218 вул. Курчатова, 6�а

20 ЗНЗ №238 вул. Закревського, 35�б

21 ЗНЗ № 247 вул. Закревського, 37�б

22 ЗНЗ № 248 вул. Закревського, 45�б

23 ЗНЗ № 249 вул. Вікентія Беретті, 1

24 ЗНЗ № 250 просп. Маяковського, 49�б

25 ЗНЗ №251 вул. Закревського, 11�а

26 ЗНЗ №259 просп. Маяковського, 21�г

27 ЗНЗ № 263 вул. Сабурова, 19�б

28 ЗНЗ № 264 вул. Бальзака, 8�г

29 ЗНЗ № 270 просп. Маяковського, 21�в

30 ЗНЗ № 275 просп. Маяковського, 3�г

31 ЗНЗ № 276 вул. Сабурова, 14

32 ЗНЗ № 277 вул. Сабурова, 6

33 ЗНЗ № 278 с. Троєщина, вул. Леніна, 2�а

34 ЗНЗ № 282 вул. Закревського, 65�а

35 Гімназія №283 вул. Данькевича, 13

36 ЗНЗ № 292 вул. Данькевича, 5

37 ліцей № 293 вул. Милославська, 7

38 ЗНЗ № 294 вул. Цвєтаєвої, 6

39 ЗНЗ № 300 просп. Маяковського, 93�г

40 ЗНЗ № 301 просп. Маяковського, 93�в

41 ЗНЗ № 306 вул. Лісківська, 4�а

42 ЗНЗ № 307 вул. Лісківська. 4�б

43 ЗНЗ № 308 вул. Градинська, 6�б

44 ЗНЗ №311 вул. Милославська, 27

45 ЗНЗ №312 вул. Каштанова, 12

46 ЗНЗ №313 вул. Лісківська, 7�б

47 ЗНЗ № 320 вул. Будищанська, 8

48 ЗНЗ №321 вул. Драйзера, 40�б

49 ЗНЗ № 322 просп. Маяковського, 38�а

50 Гімназія "Троєщина" вул. Цвєтаєвої, 14�в

51 Гімназія "Києво�Могилянський Колегіум" вул. Драйзера, 9�а

Дарницький район

4 ДНЗ № 290 вул. Ревуцького, 19�а 300,0

5 ДНЗ № 678 вул. Волго�Донська, 77 400,0

6 ДНЗ № 800 вул. Тростянецька, 3�а 321,0

7 ЗНЗ № 290 вул. Ревуцького, 13�а 220,0

Всього: 1241,0

Деснянський район

8 ДНЗ №12 вул. Жукова, 30�а 260,0

9 ДНЗ № 689 просп. Маяковського, 24�в 260,0

10 ДНЗ № 690 вул. Закревського, 31�а 263,5

Всього: 783,5

Дніпровський район

11 ДНЗ № 455 вул. Празька, 31 �а 300,0

12 ДНЗ № 474 Харківське шосе, 16/1 300,0

13 ДНЗ № 522 вул. Бучми, 5�а 310,1

Всього: 910,1

Оболонський район

14 ДНЗ № 291 вул. Прирічна, 29 228,5

15 ДНЗ №635 "Журавлик" просп. Оболонський, 27�б 229,0

16 ЗНЗ № 225 просп. Оболонський, 9�б 280,0

17 ЗНЗ № 256 вул. Озерна, 2�а 280,0

Всього: 1017,5

Печерський район

18 ДНЗ № 424 бульв. Дружби народів, 32�а 400,0

19 ДНЗ №653 вул. Гусовського, 2 410,8

Всього: 810,8

Подільський район

20 ДНЗ № 775
"Подоляночка"

вул. Наталії Ужвій. 4�б 267,4

21 ЗНЗ №271 вул. Гонгадзе, 7�б 248,1

Всього: 515,5

Святошинський район

22 ДНЗ №145 бульв. Кольцова, 20�б 293,5

23 ЗНЗ № 40 вул. Львівська, 6/3 600,0

Всього: 893,5

Солом'янськнй район

24 ДНЗ № 477 вул. Солом'янська, 33 340,0

25 ДНЗ № 654 вул. Виборзька, 51/53 358,3

Всього: 698,3

Шевченківський район

26 ДНЗ №159 вул. Житкова, 7�б 638,4

27 СЗШ № 1 пров. Делегатський, 1/28 700,0

28 СЗШ № 70 вул. Пугачова, 10 600,0

Всього: 1938,4

Всього по районах: 10000,0

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про впровадження сучасних методів 
доочищення води у навчальних закладах 

Деснянського району міста Києва
Розпорядження № 295 від 25 березня 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Міської цільової програ

ми "Освіта Києва. 2011
2015 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 25 травня 2011 року
№ 196/5583, цільової програми "Питна вода міста Києва на 2011
2020 роки", затвердженої рішенням Київ

ської міської ради від 4 листопада 2010 року № 220/5032, враховуючи пропозицію Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації, з метою забезпечення дітей навчальних закладів Деснянського району
питною водою відповідно до санітарно
гігієнічних вимог, в межах функцій органу місцевого самоврядуван

ня:

1.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації:

1.1.� Забезпечити� впровадження� с�часних

методів� доочищення� води� �� навчальних� за-

�ладах� Деснянсь�о"о� район�� міста� Києва

з"ідно�з�перелі�ом,�що�додається.

1.2.� Здійснювати� фінанс�вання� впрова-

дження�с�часних�методів�доочист�и�води,�за-

значених���підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�цьо"о�розпо-

рядження,�в�межах�видат�ів,�передбачених��

спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�на

2014�рі�.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

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

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

розподілом�обов’яз�ів� та� "олов��Деснянсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

Голова В. Бондаренко

Додато��до�

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

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

25.03.2014�№�295

Перелік
навчальних закладів Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації для впровадження сучасних методів доочищення води

4 НВК "Деснянка" бульв. Вигурівський 13�б

5 НВК "Вікторія" вул. Закревського, 85�в

6 НВК "Усмішка" вул. Бальзака, 90�а

7 ЗНЗ № 23 вул. Путивльська, 35

8 Гімназія № 39 просп. Лісовий, 17�г

9 ЗНЗ №119 вул. Закревського, 15�б

10 ЗНЗ № 147 просп. Лісовий,17�в

11 ЗНЗ №152 вул. Курчатова, 18/1

12 ЗНЗ №189 вул. Мілютенка, 5

13 ЗНЗ №190 вул. Шолом�Алейхема, 16�а

14 ЗНЗ №192 вул. Мілютенка, 5�б

15 ЗНЗ № 202 просп. Лісовий, 22�а

№ № навчального закладу Адреса

1 НВК "Лісові дзвіночки" вул. Волкова, 22�а

2 НВК "Мрія" вул. Вікентія Беретті. 9

3 НВК "Київські каштани" вул. Каштанова, 13�б

Про створення робочої групи 
з питань вивчення ефективності діяльності засобів 

масової інформації територіальної громади 
міста Києва

Розпорядження № 296 від 25 березня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в

Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні",
з метою вивчення питання ефективності діяльності засобів масової інформації територіальної громади міс

та Києва, забезпечення ними всебічного висвітлення процесів громадсько
політичного, суспільного, еконо

мічного та культурного життя столиці України:

1.�Створити�робоч��"р�п��з�питань�вивчен-

ня� ефе�тивності� діяльності� засобів� масової

інформації�територіальної�"ромади�міста�Ки-

єва� (далі —� Робоча� "р�па)� та� затвердити� її

с�лад,�що�додається.

2.� Робочій� "р�пі� в� �становленом�� за�оно-

давством�поряд��:

2.1.� Вивчити� питання� щодо� ефе�тивності

діяльності�засобів�масової�інформації�терито-

ріальної�"ромади�міста�Києва�та�забезпечен-

ня� ними� постійно"о� інформ�вання� "ромад-

сь�ості�про�діяльність�ор"анів�державної�вла-

ди�та�ор"анів�місцево"о�самовряд�вання.

2.2.�За�рез�льтатами�роботи�в�термін�до�31

березня�2014�ро���подати�"олові�Київсь�ої�місь-

�ої� державної� адміністрації� пропозиції� щодо

вдос�оналення� діяльності� засобів� масової� ін-

формації�територіальної�"ромади�міста�Києва.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої

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

адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 6 2 квітня 2014 року

Затверджено

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

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

від�25.03.2014�№�296

Склад робочої групи 
вивчення ефективності діяльності 

засобів масової інформації територіальної громади міста Києва

Островська Ганна Володимирівна Заступник директора Департаменту – начальник Управління преси
та інформації Департаменту суспільних комунікацій, голова робочої
групи

Боднар Василь Євгенович Начальник управління з питань правоохоронної роботи, запобігання
та протидії корупції, заступник голови робочої групи

Тихий Сергій Наумович Радник голови Київської міської державної адміністрації на
громадських засадах, заступник голови робочої групи

Баранова Катерина Олександрівна начальник управління інформаційного забезпечення та доступу 
до публічної інформації

Кібовська Ганна Сергіївна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності
заступника голови Київської міської державної адміністрації –
керівника апарату виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про впровадження 
автоматизованої системи 

контролю споживання енергоносіїв 
у навчальних закладах 

Солом'янського району міста Києва
Розпорядження № 297 від 25 березня 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпрограми XII "Еконо

міка освіти" Міської цільової програми "Освіта Києва. 2011
2015 рр.", затвердженої рішенням Київської
міської ради від 25 травня 2011 року № 196/5583, Регіональної програми підвищення енергоефективності на
2011
2015 роки для міста Києва, затвердженої рішенням Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року
№ 387/6603, враховуючи пропозиції Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою
забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, в межах функцій органу місцевого самовря

дування:

1.� Солом'янсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації:

1.1.�Забезпечити�впровадження�автомати-

зованої�системи��онтролю�споживання�енер-

"оносіїв���навчальних�за�ладах�Солом'янсь�о-

"о�район��міста�Києва�з"ідно�з�перелі�ом,�що

додається.

1.2.� Здійснювати� фінанс�вання� впрова-

дження� автоматизованої� системи� �онтролю

споживання� енер"оносіїв,� зазначеної� �� під-

п�н�ті� 1.1� п�н�т�� 1� цьо"о� розпорядження,� в

межах�видат�ів,�передбачених���спеціально-

м��фонді�бюджет��міста�Києва�на�2014�рі�.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

дження� по�ласти� на� заст�пни�ів� "олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з"ід-

но� з� розподілом� обов'яз�ів� та� "олов�

Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації.

Голова В. Бондаренко

Додато��до�

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

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

25.03.2014�№�297

Перелік
навчальних закладів Солом'янського району 

територіальної громади міста Києва, 
в яких буде впроваджено автоматизовану систему контролю 

споживання енергоносіїв

15 ДНЗ № 490 вул. Ніжинська, 26

16 ДНЗ № 624 вул. Кудряшова, 14

17 ДНЗ № 625 вул. Пироговського, 6�а

18 ДНЗ №651 вул. Донецька, 13�а

19 ДНЗ № 677 вул. Виборзька, 21�а

20 ДНЗ №712 вул. Стадіонна, 4�а

21 ЗНЗ №46 вул. Василенка, 10

22 ЗНЗ № 52 вул. Донця, 16

23 ЗНЗ № 54 вул. Білецького, 7

24 ЗНЗ №12 вул. Зелена, 12

25 ЗНЗ № 7 пров. Платонівський, 3

26 ЗНЗ №161 вул. Каблукова, 14

27 ЗНЗ №149 вул. Петровського, 1

28 ЗНЗ №159 вул. Генерала Тупикова, 22

29 ЗНЗ №187 вул. Волгоградська, 23

30 ЗНЗ № 229 вул. Виборзька, 57

31 ЗНЗ № 279 вул. Леніна, 50

32 ЗНЗ № 67 вул. Героїв Севастополя, 9�а

33 ШДС "Палітра" вул. Метробудівська, 3�а

34 ШДС "Сяйво" вул. Генерала Тупикова, 12

35 ПШ №310 бульв. Лепсе, 77�а

36 Гімназія № 178 просп. Повітрофлотський, 22

37 Гімназія "Ерудит" вул. Генерала Тупикова, 27

38 Ліцей "Престиж" вул. Героїв Севастополя, 42�а

39 Технічний ліцей КПІ вул. Уманська, 33

40 Мала повітряна академія вул. Кавказька, 10

№ Навчальний заклад Адреса

1 ДНЗ №17 вул. Ніщинського, 3

2 ДНЗ №51 просп. Відрадний, 8�а

3 ДНЗ № 76 просп. Повітрофлотський, 16�а

4 ДНЗ №191 бульв. Чоколівський, 15

5 ДНЗ № 223 вул. Островського, 13

6 ДНЗ № 225 вул. Гарматна, 30�а

7 ДНЗ № 360 вул. Єреванська, 16�а

8 ДНЗ № 374 вул. Ушинського, 3�а

9 ДНЗ № 376 вул. Керченська, 11�а

10 ДНЗ № 395 просп. Комарова, 30/28�а

11 ДНЗ № 396 вул. Василенка, 12�б

12 ДНЗ № 425 вул. Героїв Севастополя, 15�а

13 ДНЗ № 460 вул. Соціалістична, 5

14 ДНЗ № 476 вул. Ушинського, 10

Про відновлення роботи 
дошкільних навчальних закладів 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Розпорядження № 292 від 24 березня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 19 Закону України

"Про дошкільну освіту", підпрограми II "Дошкільна освіта" Міської цільової програми "Освіта Києва. 2011

2015 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 25 травня 2011 року № 196/5583, враховуючи
пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій, з метою забезпечення прав дитини на доступ

ність і безоплатність здобуття дошкільної освіти та збереження і розвитку мережі дошкільних навчальних
закладів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

1.1.� Забезпечити� проведення� відновлення

дош�ільних�навчальних�за�ладів� �ом�нальної

власності� територіальної� "ромади� міста� Ки-

єва�з"ідно�з�перелі�ом,�що�додається.

1.2.�Здійснювати�фінанс�вання�видат�ів�на

відновлення� роботи� дош�ільних� навчальних

за�ладів� �ом�нальної� власності� територіаль-

ної� "ромади� міста� Києва,� зазначених� �� під-

п�н�ті� 1.1� п�н�т�� 1� цьо"о� розпорядження,� в

межах� �оштів,� передбачених� �� спеціальном�

фонді� бюджет�� міста� Києва� на� 2014� рі�� та

Про"рамі�е�ономічно"о�і�соціально"о�розвит-

���м.�Києва�на�2014�рі�.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

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

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

розподілом� обов’яз�ів� та� "олів� районних� в

місті�Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про продовження строку 
дії дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами
Розпорядження № 298 від 26 березня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з"ідно�з�додат�ом�до�цьо"о�розпорядження��

�іль�ості�9�дозволів.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,� стро��дії� я�их

продовжено�з"ідно�з�додат�ом�до�цьо"о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а���випад���змін���за"альномісь�их�ви-

мо"ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої� ре�лами,� я�і� з�мовлюють� неможливість

розташ�вання� відповідних� ре�ламних� засо-

бів,—�до�настання�та�их�змін���за"альномісь-

�их�вимо"ах�(підходах).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої

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

адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації



Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 299 від 26 березня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек*
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон*
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ*
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати дозволи на розміщення зовніш-
ньої ре лами (далі — дозволи) з ідно з до-
дат ом до цьо о розпорядження іль ості
2 дозволи.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, надані з ідно з

додат ом до цьо о розпорядження, є дійсни-
ми до за інчення стро їх дії, а випад
змін за альномісь их вимо ах (підходах)

щодо розташ вання зовнішньої ре лами, я і
з мовлюють неможливість розташ вання від-
повідних ре ламних засобів,— до настання
та их змін за альномісь их вимо ах (підхо-
дах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

Додато 1
до розпорядження

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

24.03.2014 № 288

Житлові будинки комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються до сфери управління Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації

Додато 2
до розпорядження

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

24.03.2014 № 288

Перелік службового житла комунальної власності територіальної громади
міста Києва, яке передасться до сфери управління 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністраціїПро передачу житлових будинків, службового житла 
та зовнішніх інженерних мереж комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 288 від 24 березня 2014 року

Відповідно статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327 Цивільного кодексу України, час*
тин другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціаль*
ної інфраструктури", враховуючи звернення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомо*
ги від 12 червня 2013 року № 924, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати до сфери правління Деснян-
сь ої районної в місті Києві державної адмі-
ністрації житлові б дин и ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва
з ідно з додат ом 1 до цьо о розпоряджен-
ня.
2. Передати до сфери правління Деснян-

сь ої районної в місті Києві державної адмі-
ністрації сл жбове житло ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва
з ідно з додат ом 2 до цьо о розпорядження.
3. Передати володіння та орист вання

п блічном а ціонерном товариств "А ціо-
нерна омпанія "Київводо анал" зовнішні ін-
женерні мережі ом нальної власності тери-
торіальної ромади міста Києва з ідно з до-
дат ом 3 в межах та на мовах, визначених
до овором на володіння та орист вання
майном територіальної ромади м. Києва від
01.12.2006 (зі змінами та доповненнями),
я ий ладено між від ритим а ціонерним то-
вариством "А ціонерна омпанія "Київводо-

анал" та ви онавчим ор аном Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ою місь ою державною ад-
міністрацією).
4. Деснянсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації спільно з Київсь ою місь-
ою лінічною лі арнею швид ої медичної до-
помо и здійснити в становленом поряд
приймання-передач майна, зазначено о
п н тах 1, 2 цьо о розпорядження, опії а тів
надати до Департамент ом нальної власно-
сті м. Києва.
5. Деснянсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації забезпечити реєстрацію
відповідно о речово о права на об'є ти пере-
дачі після ви онання п н тів 1,2 цьо о розпо-
рядження.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 39253!13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район, вул.
Марини Раскової, 21

2. 39599!14 ТОВ "Арго!
Торгівельна
мережа"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

12,5 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 42!А

Додато
до розпорядження

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

26.03.2014 № 299

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ Організація, що
передає

Адреса будинку №
квартири

Загальна
площа, кв.м.

№ та дата розпорядження
Деснянської районної 

в місті Києві державної
адміністрації 

про закріплення квартири 
як службової

Примітка

1 Київська
міська клінічна

лікарня
швидкої
медичної
допомоги

вул.
Братиславська,

7!А

58 63,22 №752 від 25.07.2001

будинок
№ 7 на
вул.
Брати!
славсь!
кій, 

за ви!
нятком
вбудо!
ваних
нежи!
лих
примі!
щень

міська
клініч!
на лі!
карня
швид!
кої ме!
дичної
допо!
моги

189,9 33 372 784,0 14 027 425,0 Київ",
склад!
магазин 

ТОВ
"Метро!
принт",
офіс

продажу
№5321
від
06.07.2004

договір
купівлі!
продажу
№ 4979
від
30.08.2006

2 Житло!
вий
будинок
№7!А
на вул.
Брати!
славсь!
кій, за
винят!
ком
вбудо!
ваних
нежи!
лих
при!
міщень

Київ!
ська
міська
клініч!
на лі!
карня
швид!
кої ме!
дичної
допо!
моги

8419,95
189,3
100,6
109,3

115 113 1983,
2002

26 157 512,0 10 915 812,0 ПП
Баран!
нік А.П.,
офіс 

АКІБ
"УкрСиб!
банк"
Вовко!
труб
В.В.,
офіс

свідоц!
тво про
право
власності
від
11.01.2005

договір
купівлі!
продажу
№ 236
від
26.03.2004
інвести!
ційний
договір
№0491
МФ від
19.05.2003

Всього:

за винятком
вбудованих нежилих
приміщень

16849,0

804,8

59 530 296,0 24 943 237,0

№ Назва та
адреса
об'єкта
житло!
вого
фонду

Органі!
зація.
що
пере!
дає

Загаль!
на
площа,
кв.м

Кількість квар!
тир у будинку

Рік
побу!
дови,
рекон!
струк!
ції

Балансова вартість,
грн

Нежилі приміщення

всьо!
го

у т.ч.
прива!
тизо!
ваних

первинна залишко
ва

влас!
ник

доку!
мент, що
посвід!
чує
право
влас!
ності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Житло!
вий 

Київ!
ська 

8429,05 
215,7 

115 105 1982, 
2005

33 372 784,0 14 027 425,0 ТОВ
"МШФ 

договір
купівлі!

К З Н А К П Р А Х

К У Л Ь М І Н А Ц І Я Р

У Л Я І Р О Д А Д Е

Л О Р Д В А Р А Н Щ

У Н Д И Н А Л О Р К А

А В А Н І Л Ь А Н Т

Р Е Г А Т А О Ф І С И

И О Н А У Х А А Р К

Відповіді на сканворд 

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 72 квітня 2014 року

Додато 3
до розпорядження

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

24.03.2014 № 288

Зовнішні інженерні мережі комунальної власності територіальної громади
міста Києва, які передаються у володіння та користування публічному

акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал"
№ Адреса та назва

мереж
Організація, що
передає

Дов!
жина
пог.м

Діа!
метр
труб,
мм

Кіль!
кість
коло!
дязів

Рік
вве!
дення
в екс!
плуа!
тацію

Балансова вартість, грн

первинна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 вул. Братиславська,
7, мережі холодного
водопостачання

Київська міська
клінічна лікарня
швидкої медичної
допомоги

129.5 150 2 1982 згідно з
експертною
оцінкою

згідно з
фактичною
вартістю

2 вул. Братиславська,
7!А, мережі
холодного
водопостачання

Київська міська
клінічна лікарня
швидкої медичної
допомоги

246.3 100 2 1983 згідно з
експертною
оцінкою

згідно з
фактичною
вартістю

3 вул. Братиславська,
7 та 7!А,
каналізаційні мережі

Київська міська
клінічна лікарня
швидкої медичної
допомоги

152.0 150 11 1982!
1983

згідно з
експертною
оцінкою

згідно з
фактичною
вартістю

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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приміщення в
парламенті для
відпочин

топлене
свиняче сало

слід, відбито

азети, радіо,
телебачення

пил, решт и,
тлінні остан и Х

момент
найвищо о
піднесення Р

Уляна в
дитинстві

вид м’я их
меблів

д же жорсто а
людина

... і оме а

пе ло Е
тит л ан л.
дворянина

малень а
Наталія

шерен а

вели а ящір а

іспан. поет
"Дім Бернарда

Альба" Щ
арли овий
б йвіл

р сал а

зображення на
фотоплівці

ди а маслина А
ювелірна

при раса на
ланцюж

ароматична
речовина
( лін.)

япон. ра

тихо (м з.)

вист п стіни
(архіт.) Т

зма ання на
вітрильних
с днах

мон олоїдна
...

онтора И
амери ансь і

індіанці
стан найвищої
насолоди (б д.)

юш а з риби

фортеця
(іст., Азія) К

Температура 0°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +5°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 34 %

Температура +2°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 43 %
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1875 — àíãë³éñüêà ãàçåòà
"Òàéìñ" ïåðøà ó ñâ³ò³ îïóáë³êóâà-
ëà òèæíåâèé ïðîãíîç ïîãîäè. 

1970 — ïðåçèäåíò ÑØÀ Í³êñîí
ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çà-
áîðîíó ç 1 ñ³÷íÿ 1971 ðîêó ðåêëà-
ìè ñèãàðåò íà ðàä³î òà òåëåáà÷åí-
í³. 

1976 — òðîº äðóç³â — Ñò³â
Äæîáñ, Ñò³â Âîçíÿê òà Ðîíàëüä
Âåéí — çàñíóâàëè êîìï`þòåðíó
êîìïàí³þ Apple Computer, ÿêà
ñüîãîäí³ º íàéäîðîæ÷îþ êîðïî-
ðàö³ºþ ó ñâ³ò³. 

1979 — çà ï³äñóìêàìè çàãàëüíî-
ãî ðåôåðåíäóìó, ïðîâåäåíîãî ó
áåðåçí³, Àéÿòîëëà Õîìåéí³ ïðîãî-
ëîñèâ ²ðàí ³ñëàìñüêîþ ðåñïóáë³-

êîþ. Ðåôåðåíäóìó ïåðåäóâàëè ³ñ-
ëàìñüê³ ñóäè íàä ïðèõèëüíèêàìè
ñêèíóòîãî ðàí³øå øàõà Ìîõàìå-
äà Ðåçà Ïàõëåâ³. 

1987 — àìåðèêàíåöü Ñò³âåí
Í’þìåí ç ì³ñòà Áåòåë (øòàò Îãà-
éî) çàâåðøèâ ïî÷àòó ð³âíî ÷îòè-
ðè ðîêè ïåðåä öèì êðóãîñâ³òíþ
ïîäîðîæ — çà öåé ÷àñ â³í ï³øêè
ïðîéøîâ 36 200 ê³ëîìåòð³â, ïîáó-
âàâøè ó 20 êðà¿íàõ íà 5 êîíòè-
íåíòàõ. 

1995 — ó ïðèñóòíîñò³ ì³í³ñòðà
îáîðîíè ÑØÀ Â³ëüÿìà Ïåðð³ â
Óêðà¿í³ ïî÷àòî äåìîíòàæ ³ çíè-
ùåííÿ ÿäåðíîãî îçáðîºííÿ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Х
ірургам з американського
штату Меріленд довелося
провести одну з найважчих

операцій в їх практиці. Батьки
чотиримісячного хлопчика за�
били на сполох і звернулися до
лікарів після того, як помітили,
що голова їх дитини росте дуже
швидко.

Медики провели сканування і виявили,

що в мозку пацієнта виріс зуб.

Як пояснили переляканим батькам хі�

рурги і онкологи, це відбулося через фор�

мування рідкісної природженої пухлини —

краніофарингіоми, пише New England

Journal of Medicine. Це новоутворення в пе�

реважній більшості випадків доброякісне,

проте може зростати до розмірів м’яча для

гольфу і викликає зниження нюху, розлад

слуху і зору, а також підвищує внутрішньо�

черепний тиск.

Дослідники завжди підозрювали, що ці

пухлини, які з’являються у дитини ще під

час вагітності матері, формуються з тих же

клітин, що і зуби, оскільки в них виявляли

великі скупчення кальцію, але справжній

зуб, що сформувався, до цього випадку їм

знаходити не доводилося.

Пухлину хірурги успішно видалили,

хлопчик, за їх словами, почувається  добре.

Проте зуб, який виріс в його гіпофізі, все ж

таки порушив роботу мозку, зокрема пра�

вильне вироблення гормонів — пацієнтові

доведеться приймати їх до кінця життя.

Цей випадок може зайняти почесне міс�

це в списку найдивніших операцій, прове�

дених онкологами. А поки в рейтингу ліди�

рує хлопець з Ірану, якому довелося лікува�

ти волохате око. Дивна пухлина в його оці

з’явилася майже одразу після народження,

проте до 19 років значно збільшилася в

розмірах (до 0,6 см) і заважала закрити по�

віки, крім того, з неї почало рости жорстке

волосся. 

Лікарі пухлину видалили і з’ясували, що

це лимбальный дермоїд — украй рідкісне,

як правило, доброякісне утворення. За сло�

вами медиків, в тому випадку, якби

хлопець продовжував тягнути з лікуван�

ням, його пухлина могла не тільки зарости

волоссям, а й почати пітніти: з часом на но�

воутвореннях нерідко з’являються відпо�

відні залози

Хірурги знайшли в мозку хлопчика
справжній зуб

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 2 êâ³òíÿ

ОВНИ, ви сонце, що сяє всім, заряджаючи насна ою
до життя! День вдалий ба атьох сферах діяльності,
особливо там, де слід продемонстр вати свою владн
сил , впливовість, пот жн енер ію, я а б’є невичерп-
ним джерелом, потреб ючи пра тичної реалізації.
ТЕЛЬЦІ, а цент йте ва на задоволенні індивід -

альних потреб. Вам б де в радість займатися особис-
тими справами, сімейними обов’яз ами, р тинним по-
б товим лопотом. Ви он ючи звичні обов’яз и, одно-
часно мрійте, моделюйте майб тнє. Навіть я що мрії
см тні та розпливчаті, в них є раціональне зерно.
БЛИЗНЯТА, день має армічний підте ст, розр люй-

те сит ації смиренно, їх не ни н ти, а паралельно мо-
жете зайнятися повся денними пра тичними справа-
ми. Бажано самітнитися і не посвяч вати в свої се ре-
ти людей, я им мало довіряєте.
РАКИ, прибор айте незадоволення особистим жит-

тям, що, я шашіль, підточ є вас зсередини. На профе-
сійном небосхилі сяє сонце дачі, сильні світ цьо о до
ваших посл , і це оловне для форм вання ар’єрно о
майб тньо о! Не заб дьте про др зів, пра тична під-
трим а з вашо о бо чи їхня допомо а б д ть д же до-
речними.
ЛЕВИ, шан йте ч жі д м и, життєві позиції та пере-

онання — в них зерна м дрості, що повчальні для вас!
Не нама айтеся з азартним натис ом рити вати, до-
водити правот , власні по ляди ліпше лишати при собі,
не озв ч ючи на п бліці.
ДІВИ, проявіть властивий вам від природи здоровий

л зд і не вапте події. День обіцяє піднесений настрій
і зарядить позитивними враженнями, я і в рай потріб-
ні, адже в вітні ви переходите на новий вито еволюції,
оли йде процес переплав и на опичено о за мин лий
рі не атив в позитив вашом вн трішньом світі з
метою д ховно о розвит .
ТЕРЕЗИ, тема партнерсь ої взаємодопомо и найа -

т альніша. Г рт йтеся з тими, хто може розділити діло-
ве ярмо, в вітні ви зобов’язані створити професіональ-
н , досвідчен і віддан ділов оманд на майб тній рі
та армонійно в неї вписатися.
СКОРПІОНИ, тр довий аврал розпалі, на сл жбі ви

майстер на всі р и: за що не візьметеся, все виходить
дос онало, я існо, швид о, фахово. Ідеально впис єте-
ся аз овий персонаж Попелюш и!
СТРІЛЬЦІ, ви зар чни заповітних пра матичних ба-

жань, реалізація я их долею альм ється, оді ж рити-
ся! Життя — це ра, в лючайте артистичний дар і рай-
те на задоволення собі та веселіть п блі . Творіть, о-
хайтеся, розважайтеся, охм ряйте тих, хто припав до
серця.
КОЗЕРОГИ, сім’я та сл жба вимот ють з вас чимало

сил останнім часом. Втім, цьо о дня пере лючитися від
нав’язливих д мо про робот , родин , безпосередні
обов’яз и допоможе зміна обстанов и, переб вання на
природі, плотсь і радощі, де інтим та смачна їжа рають
оловн роль — охання проходитиме через шл но .
ВОДОЛІЇ, велелюдні місця, де останньої пори ви та

розбазарюєте свій енер опотенціал, с оріше всьо о,
втомлюватим ть, тя н тиме по рітися біля домашньо о
во нища, зарядитися позитивними емоціями.
РИБАМ любов та прихильність раще демонстр ва-

ти з допомо ою ніжних обіймів, пестливих доти ів, по-
дар н ів, вчин ами ер ватиме хіть! Ш айте свій Голь-
фстрім омфорт там, де можна смачно випити та по-
їсти, арно виспатися, омфортно відпочити, насолоди-
тися інтимними розва ами

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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