
Київ на межі 
виборів
Сьогодні Верховна Рада має усунути законодавчі колізії
проведення волевиявлення у столиці

Вибори депутатів Київради та

міського голови в столиці Укра�

їни опинилися під загрозою зри�

ву. Про це під час засідання Ко�

легії КМДА повідомив очільник

міськадміністрації Володимир

Бондаренко.

"Ми рухаємося відповідно до

графіку проведення виборів, за

винятком того невеликого збою,

який не від нас залежить. Сього�

дні вибори в Києві, згідно з

чинним законодавством, якщо

воно не буде поправлене, про�

вести не можна. Тому що немає

районних територіальних комі�

сій, нема кому підраховувати го�

лоси. Існує розбіжність в часі

початку і завершення процесу в

законі про вибори президента і

місцеві ради. Тому треба уніфі�

кувати ці два закони. І всі ці тех�

нічні питання ми вирішимо",—

наголосив пан Бондаренко.

Як роз'яснює начальник юри�

дичного управління КМДА Леся

Верес, насамперед йдеться про

те, що закони про президентські

вибори та про місцеві вибори

містять різні механізми і терміни

формування дільничих виборчих

комісій. Тож якщо ці норми не

будуть уніфіковані, на кожній

дільниці доведеться формувати

по дві комісії. Окрім того, ни�

нішнім законодавством не пе�

редбачено формування районних

територіальних виборчих коміте�

тів, тож київський тервиборчком

повинен буде прийняти доку�

менти від 1,2 тисячі виборчих

дільниць. Також в новому законі

має бути передбачено продов�

ження терміну створення район�

них територіальних виборчих ко�

мітетів. "Звертаю увагу, що навіть

якщо такі зміни будуть внесені,

сьогодні існує реальна загроза

порушення деяких термінів. Зок�

рема не залишається часу для

формування районних територі�

альних виборчих комісій, оскіль�

ки, відповідно до закону, вони

формуються ЦВК за 45 днів до

виборів, тобто до 9 квітня включ�

но. Вже пропущений строк по�

дання кандидатур до складу тер�

виборчкомів, 5 квітня включно.

Сподіваюся, що будуть внесені

поправки або іншим чином на�

дані пояснення ЦВК",— додає

пані Верес.

Узгодять і час для голосування,

адже нині він різний — 20.00 та

22.00 для подання бюлетенів, що

може внести плутанину.

До слова, наразі у Верховній

Раді перебуває декілька законо�

проектів, розглянути які народні

обранці планують сьогодні, 8

квітня.

А от не юридичні, а побутові

проблеми забезпечення волеви�

явлення киян виникли в київ�

ської територіальної виборчої

комісії. Їхні сейфи та виборча

документація до цього часу за�

лишаються у приміщенні Київ�

ради, і самостійно забрати не�

обхідні речі люди не можуть.

"Ми отримали нове приміщен�

ня для проведення засідань і за�

раз працюємо в нормальному

режимі. Однак одне проблемне

питання таки залишається —

наші сейфи, документація до

цього часу на Хрещатику, 36. І

нам потрібна підтримка київ�

ської влади, щоб цю документа�

цію ми могли забрати",— зазна�

чає голова Київської міської

виборчої комісії Віктор Мат�

ковський.

Таку допомогу готові надавати

столичні посадовці за співпраці з

київською міліцією. Спроби за�

вадити передислокації докумен�

тів у міськадміністрації розціню�

ватимуть як намагання зірвати

вибори в столиці

Щоб 25 травня ияни змо ли обрати президента раїни, місь о о олов та деп татів Київради, сьо одні Верховній Раді народні обранці мають с н ти
за онодавчі олізії проведення виборів столиці

Києву повернуть гроші 
за "липові" каштани

Ñóä çîáîâ'ÿçàâ êîìïàí³þ "Ïðîôåñ³éíèé
ñàä³âíèê" ïåðåñàäèòè äåðåâà íà Õðåùàòèêó.
Îäíàê êîìïàí³ÿ ïîâåðíå Êèºâó êîøòè çà íå-
ñïðàâæí³ êàøòàíè Áð³îòò³. Ïðî öå ï³ä ÷àñ çà-
ñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ïîâ³äîìèâ ãåíäèðåê-
òîð ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä" Ìèõàéëî Öàðåíêî.

"Ïðîôåñ³éíèé ñàä³âíèê" çàëèøàº ö³ êàø-
òàíè Êèºâó, äàðóº ¿õ. Êð³ì òîãî, ïîâåðòàº
êîøòè çà äåðåâà òà ãðîø³ çà ï³äãîòîâêó ́ ðóí-
òó òà ¿õ ïîñàäêó",— çàçíà÷èâ ïàí Öàðåíêî.

×è çàëèøàòüñÿ ö³ êàøòàíè íà ãîëîâí³é
âóëèö³ êðà¿íè, ÷è òàì òàêè áóäóòü âèñà-
äæåí³ ñïðàâæí³ äåðåâà ñîðòó Áð³îòò³ —
ìàº âèð³øèòè ì³ñüêà âëàäà. Íàðàç³ ãîëîâà
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî íàäàâ ïðî-
ô³ëüíèì ñëóæáàì â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

"Ç ö³ºþ ñèòóàö³ºþ ìè ðîçáåðåìîñü ùå
îêðåìî çà âñ³ìà íàïðÿìêàìè ô³íàíñóâàí-
íÿ. Àëå öÿ ãàíüáà, ÿêó ìè îòðèìàëè â ðå-
çóëüòàò³ ðîçðåêëàìîâàíî¿ êàìïàí³¿, ïðîñòî
ëÿãàº íà ì³ñòî íåïðèºìíèì â³äò³íêîì. Âíå-
ñ³òü ïðîïîçèö³¿, ùî ðîáèòè ç öèìè äåðåâà-
ìè, íàñê³ëüêè âîíè çáåðåãëèñÿ ï³ñëÿ ðåâî-
ëþö³éíèõ ïîä³é ³ ÷è çáåð³ãàºìî ìè ³äåþ çà-
ñàäèòè Õðåùàòèê êàøòàíàìè Áð³îòò³",—
íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî

Прокуратура вимагає
повернути громаді землю
вартістю 80 млн гривень

Ïðîêóðàòóðà Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó
âèìàãàº ïîâåðíóòè êèÿíàì áëèçüêî 9 ãà
çåìë³ âàðò³ñòþ ïîíàä 80 ìëí ãðèâåíü ïî-
áëèçó ìåòðî "Ñâÿòîøèíî". Ïðî öå "Õðåùà-
òèêó" ïîâ³äîìèëà ïðîêóðîð Ñâÿòîøèíñüêî¿
ïðîêóðàòóðè Âàëåð³ÿ Äîðîøåíêî.

Çà ñëîâàìè ïðîêóðîðà, á³ëüøå äâîõ ðî-
ê³â òîâàðèñòâî, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âè-
ãîòîâëåíí³ áåòîíó, íå ñïëà÷óâàëî îðåíäíó
ïëàòó çà êîðèñòóâàííÿ ö³ºþ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ. "Òàêèì ÷èíîì, çàáîðãîâàí³ñòü äî
áþäæåòó ì³ñòà ñêëàëà ìàéæå 3 ìëí ãðí",—
çàçíà÷èëà ïðîêóðîð.

Êð³ì òîãî, íåçâàæàþ÷è íà çàê³í÷åííÿ
òåðì³íó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè ùå ó 2012 ðî-
ö³, çåìëþ é äîñ³ íå ïîâåðíóëè ãðîìàä³. Íå-
äîáðîñîâ³ñíèé îðåíäàð ³ íàäàë³ ïðîäîâæóº
êîðèñòóâàòèñÿ ä³ëÿíêîþ.

"Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ïðî-
êóðàòóðà Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó çâåðíó-
ëàñÿ äî ñóäó ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè âêàçàíó
ä³ëÿíêó ãðîìàä³ ì³ñòà",— ï³äêðåñëèëà Âà-
ëåð³ÿ Äîðîøåíêî.

Íàðàç³ ïîçîâ ïåðåáóâàº íà ðîçãëÿä³ ó
Ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³
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Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

25
травня кияни, окрім президента країни,
обиратимуть міського голову та депута�
тів Київської міськради. Однак через за�
конодавчі неузгодження волевиявлення

мешканців столиці опиняється під загрозою зриву.
Сьогодні Верховна Рада має прийняти законопро�
ект, який усуне всі юридичні розбіжності та дозво�
лить сформувати районні територіальні комісії і про�
вести вибори вчасно.
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Від історії мистецтв — до радості життя
Киян запрошують відвідати 
нові експозиції

Сьогодні в музеї одночасно працює, окрім по�

стійної, одразу чотири експозиції. Це проект

"Він належав світові" до 110�річчя від дня наро�

дження Сержа Лифаря, гумористичні листівки

100�річної давності, а також нова інсталяція Ан�

тона Логова і живопис Лариси Пуханової. "Лю�

ди трішки відійшли після революційних подій,

їм хочеться поринути в іншу атмосферу, відпо�

чити душею: вони йдуть до нас, тому багато про�

ектів робимо одночасно,— розповіла "Хрещати�

ку" адміністратор Музею міста Києва Світлана

Гловак.— В нашому закладі постійно вирує мис�

тецтво, тому зацікавила інсталяція Антона Лого�

ва, молодого митця з Одещини, який живе і пра�

цює в Києві. Своїми інсталяціями він створює

пам'ятник мистецтву, мислить конструктивно,

але в той же час тонко і філософськи. Також ми

завжди співпрацюємо з художниками, які при�

свячують свої твори Києву. Саме такою є Лари�

са Пуханова, киянка болгарського походження,

яка дуже любить столицю — змальовує столичні

собори, мости, пейзажі, зображає на тлі київ�

ських вулиць і відомих особистостей. Її нова

улюблена тема — ведмедики, автор принесла на�

віть натурщиків, які знаходяться поруч, у вітри�

ні. Її роботи — непрості, з сюжетами і загадками,

крім того, з надзвичайною енергетикою".

Мистецтво у кольорах
В холі першого поверху увагу одразу привер�

тає незвичний об'єкт — дерев'яні палети неначе

"обвиває" яскрава композиція з різнокольоро�

вих планок. Це і є просторова інсталяція Антона

Логова "Історія мистецтв". Кожен колір відпові�

дає певному художнику, як�то червоний — Ма�

тіссу, жовтий — Ван Гогу, салатовий — Моне,

фіолетовий — Миколі Мурашку. "Це ті митці,

які свого часу були для мене цікаві,— говорить

автор.— Їх поєднання в інсталяції уособлює іс�

торію мистецтв. Фон у вигляді палетів символі�

зує життя, яке є підґрунтям для мистецтва. Сама

композиція відсилає до Малевича і російського

авангарду XX століття за формами і лініями по�

будови. Також моя робота є присвятою Майда�

ну: в колористиці і структурі закладений опти�

мізм і віра у краще".

Київ і ведмедики
"Життя триває" — так невибагливо називаєть�

ся персональна виставка надзвичайно щирої ху�

дожниці Лариси Пуханової. Відвідувачі відзна�

чають її харизматичний та світлий живопис, а

друзі і колеги — працелюбність: малює худож�

ниця будь�де і будь�коли — іноді і до 100 робіт на

рік. "Знаю Ларису ще з художнього інституту,—

пригадує мистецтвознавець Ольга Безп'ятова.—

Вона вільно володіє пензлем і відноситься до тих

митців, які живуть живописом". За словами На�

талії Сухоліт, особливістю авторського стилю

Пуханової є майстерність роботи з кольором.

"Серед картин можна відзначити кілька основ�

них серій,— говорить пані Сухоліт.— Це, звісно,

різні куточки Києва і навіть майже зруйновані

будинки на Подолі. Лариса потрапила у світову

течію популярності ведмедиків Тедді, іграшок,

що живуть власним життям. До речі, була у неї й

робота з ведмедиками, які читають Кобзар.

Власне, на картинах кожен знайде своїх ведме�

диків і свій Київ".

До експозиції потрапило понад 40 картин,

створених за останні два роки. Чому вони такі

оптимістичні і життєрадісні? "Коли мені важко,

намагаюся не виплескувати цього на полотно,—

відкрила секрет Лариса Пуханова.— Погуляю, а

коли з’являється гарний настрій, то тоді вже пра�

цюю. Негатив показувати собі не дозволяю". Ки�

ївську історію художниця осмислює крізь відтво�

рення архітектурного обличчя столиці. І зізнає�

ться, що найулюбленішим місцем є Софія Київ�

ська, проте самобутньо закарбовує й інші куточ�

ки міста — засніжений Університет, мальовни�

чий Ярославів Вал, фонтан у Маріїнському пар�

ку, площу Льва Толстого... "Хочу намалювати всі

мости Києва, які побудовані через Дніпро,— по�

ділилася планами автор.— Вони як "скоби" на�

чебто зшивають правий і лівий берег, дають змо�

гу пересуватися з одного на інший". Поряд —

квіткові натюрморти, до Великодня — жінка з

писанками і багато зворушливих плюшевих вед�

медиків. "До ведмедиків у мене були сонячні зай�

чики, які мешкали в Кульбабії,— розповіла пані

Пуханова.— Потім отримала замовлення нама�

лювати в кульбабах ведмежа. Далі мені подарува�

ли ведмедика Тедді і я вирішила зробити таку

іронічну стилізацію — плюшевих звірят зобрази�

ти в ялинках та з шишками. Ведмежат ставало

все більше і більше, я навіть брала "натурщиків"

напрокат". Викликають посмішку і поліпшують

настрій веселе ведмежа�балерина, ведмежий цар

або ж мама з діточками�ведмедиками �

Культурна окупація
У рамках “Книжкового арсеналу” пройде Фестиваль нової музики
Олеся НАЙДЮК
спеціально для “Хрещатика”

Відколи агенція "Ухо" вперше
привезла до Києва "Кронос�
квартет", легендарний аме�

риканський ансамбль, на якому
виросло не одне покоління музи�
кантів, всі їхні проекти викликають
особливий інтерес столичних ме�
ломанів. Це одна з небагатьох в
Києві агенцій, що організовує кон�
церти академічної музики добро�
совісно та зі смаком. Новий спіль�
ний проект "Уха" та "Мистецького
Арсеналу" — Фестиваль нової му�
зики, що триватиме в місті з 8 по
13 квітня.

Відсьогодні, всупереч воєнній окупації в

державі, у "Мистецькому Арсеналі", за слова�

ми організаторів, починається культурна оку�

пація. У ролі "окупантів" — достойні музикан�

ти�виконавці і знакові композитори сучасно�

сті. Втім, імена більшості з них майже невідо�

мі у Києві. Наприклад, Олександр Кнайфель,

який власноруч складав програму зі своїх фор�

тепіанних творів для п'ятничного концерту

Євгена Громова. Прозвучать "Cantus Firmus",

"Старі фотографії", "Шрам�Марш" та інші

п'єси.

Крім даного фортепіанного концерту, відбу�

деться ще три. Цікавим обіцяє бути вечір чет�

верга — сольник москвича В'ячеслава Попру�

гіна. Він зіграє сонату Леоша Яначека, "Спів

птахів" Едісона Денисова, Сюїту Моріса Оана,

п'єсу Джачінто Шелсі і П'яту сонату Галини

Уствольської. Для уважного слухача концерт

стане своєрідною лабораторією авангардної

музики минулого століття. Італійський піаніст

Лоренцо Мео включив до програми суботньо�

го виступу твір "великого і жахливого" Джона

Кейджа. У неділю британець Марк Нуп "роз�

бавить" свій в цілому авангардистський кон�

церт музикою імпресіоніста Клода Дебюссі.

Сьогодні ж, на відкритті фестивалю, пред�

ставлять мультимедійний проект "Гра в бісер"

дуету Blook та Дарії Кузьмич. З особливим за�

доволенням повідомляємо, що виконавці обі�

цяють так звану аудіо�візуальну рефлексію на

тему масового божевілля. Завтра — концерт з

хорових творів київського шестидесятника

Валентина Сильвестрова на вірші Тараса

Шевченка. Камерний хор "Київ" під орудою

Миколи Гобдича виконає "Піснеспіви" Силь�

вестрова. Таким чином вшанують 200�річний

ювілей Великого Кобзаря.

Закриття фестивалю відбудеться не в "Мис�

тецькому Арсеналі", як всі інші згадані акції, а

в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. Зі шляхет�

ною програмою з творів композиторів�міні�

малістів 13 квітня виступить камерний ор�

кестр "New Era Orchestra" під орудою Тетяни

Калініченко за участю віолончелістів Артема

Полуденного та Олени Жукової, скрипаля Ки�

рила Шарапова і піаніста Романа Репки �
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Одним�із�захоплень�х�дожниці�Лариси�П�ханової�є�ведмежат�а,�я�их�вона�зображає����аз�овом�

ви�аданом��світі

Протя�ом�фестивалю�прозв�чать�чотири�фортепіанних��онцерти,�зо�рема�піаніст�Єв�ен�Громов�зі�рає

твори�с�часно�о��омпозитора�Оле�сандра�Кнайфеля

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

М
инулого тижня в Музеї історії міста відкрилися одразу два про�
екти. На вході відвідувачів зустрічає просторова інсталяція Ан�
тона Логова, що презентує погляд молодого автора на історію
мистецтв. А далі, у залі, теплом огортають життєлюбні картини

художниці Лариси Пуханової, на яких — пухнасті ведмежатка, квіти і
пейзажі столиці.

"Історія мистецтв", просторова інсталяція
Антона Логова, до 29 квітня

Лариса Пуханова. "Життя триває", 
виставка живопису, до 17 квітня

Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмель�

ницького, 7, перший поверх, тел. (044) 520�28�

26, 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

Вартість квитків: 30 грн для дорослих, 

15 грн для студентів, пенсіонерів, школярів

Фестиваль нової музики
Коли: 8–13 квітня, розклад на сайті www.

artarsenal. in. ua

Де: "Мистецький Арсенал", вул. Лаврська,

10–12

Вартість квитків: на концерти в "Мистець�

кому Арсеналі" 9–13 квітня — 60 грн, на

концерт�відкриття — 20 грн, абонемент на

шість концертів — 300 грн, на концерт�за�

криття — 150 і 220 грн.
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Нова мода на обручки серед столичної
молоді

ªâðîìàéäàí çì³íèâ íå ò³ëüêè ³ñòîð³þ êðà¿íè, à é ñâ³òî-
ãëÿä òà çâè÷êè ïðîñòèõ êèÿí. Òàê, ñòîëè÷íèé öåíòð, âùåíò
çàïîâíåíèé ëþäüìè, îá'ºäíàíèìè îäí³ºþ ìåòîþ, âïëèíóâ
íà ñüîãîäí³øí³ ïð³îðèòåòè êè¿âñüêèõ ìîëîäÿò.

Ìîëîä³ ïàðè âñå ÷àñò³øå çàìîâëÿþòü âåñ³ëüí³ îáðó÷êè,
çðîáëåí³ ó âèãëÿä³ àâòîìîá³ëüíèõ øèí. Ðàí³øå òàê³ îáðó÷-
êè ïðèêðàøàëè âåñ³ëëÿ áàéêåð³â ³ ãîò³â, à òåïåð çâè÷àéí³
ïàðè êóïóþòü ¿õ ÿê ñèìâîë ªâðîìàéäàíó, ÷åðåç ÿêèé â áà-
ãàòüîõ âèïàäêàõ ³ çàâ'ÿçàëèñÿ ì³öí³ ïî÷óòòÿ.

Ïîä³áí³ þâåë³ðí³ âèðîáè ðîáëÿòü ï³ä çàìîâëåííÿ, òîìó
ùî âîíè íå êîðèñòóþòüñÿ ìàñîâîþ ïîïóëÿðí³ñòþ, òà ³ çà
ö³íîþ äîðîãî — â³ä 2 òèñ. ãðí (400 ãðí/ãð.). Ïðè÷îìó â³çó-
àëüíî ìàéñòðè ìîæóòü â³äîáðàçèòè ïðîòåêòîð áóäü-ÿêî¿
øèíè — â³ä "Ìîñêâè÷à" äî "ÊÀÌÀÇà".

Á³ëüøîþ ïîëÿðí³ñòþ êîðèñòóþòüñÿ "ïðîòåêòîðí³" ê³ëü-
öÿ, çðîáëåí³ íå ç äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó.

"Ê³ëüöÿ-øèíè, çðîáëåí³ ç ìåäè÷íî¿ ñòàë³, êóïóþòü íàáà-
ãàòî ÷àñò³øå, ³íîä³ ìîæóòü äî 10 ïàð çà ì³ñÿöü ðîçêóïèòè.
Âîíè íå òåìí³þòü, íå îêèñëþþòüñÿ, íå âèêëèêàþòü àëåð-
ã³¿ ³ äîñòóïí³ çà ö³íîþ — 130 ãðí",— çàçíà÷èëà ïðîäàâåöü
þâåë³ðíîãî ³íòåðíåò-ìàãàçèíó Òåòÿíà

Неймовірна краса на Андріївському
узвозі

Âñå ÷àñò³øå Êè¿â áàëóº ãîñòåé òà ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ìà-
ëþíêàìè íåéìîâ³ðíî¿ êðàñè. Òàê, â ðàìêàõ Ôðàíöóçüêî¿
âåñíè õóäîæíèê-ìóðàë³ñò Æþëüºí Ìàëëàí, â³äîìèé ï³ä
³ì'ÿì Seth, ñòâîðþº íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ íîâå ãðàô³ò³
ñï³ëüíî ç õóäîæíèêîì ³ç Ñåâàñòîïîëÿ Îëåêñ³ºì Êèñëîâèì.

Ìèíóëîãî ðîêó ï³ä ÷àñ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³ íà
Ôðàíöóçüê³é âåñí³ Æþëüºí Ìàëëàí ³ â³äîìèé óêðà¿íñüêèé
ñòð³ò-õóäîæíèê Waone (Interesni Kazki) ðàçîì ñòâîðèëè
ìàëþíîê íà îäíîìó ç ôàñàä³â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäå-
ì³¿.

Ïîä³áíîþ êðàñîþ êèÿíè ìîæóòü ìèëóâàòèñÿ, ïðîãóëþ-
þ÷èñü â³ä Ëüâ³âñüêî¿ ïëîù³ ó á³ê Ïåéçàæíî¿ àëå¿, à ñàìå
íà âóëèö³ Âåëèê³é Æèòîìèðñüê³é, 38. Íå òàê äàâíî òàì
ç'ÿâèëàñÿ âåëè÷åçíà ìóðàëü, ùî çîáðàæàº çâè÷àéí³ áóäí³
íåçâè÷àéíèõ ìåøêàíö³â öüîãî ñàìîãî áóäèíêó ³ íàâ³òü ñà-
ìîãî õóäîæíèêà, ÿêèé ïðàöþâàâ íàä âåëè÷åçíîþ ãðàô³ò³.

Íà êàðòèí³ çîáðàæåíèé íà÷åáòî ïðîëîì ó ñò³í³, êð³çü
ÿêèé ïåðåõîæ³ ñïîñòåð³ãàþòü æèòòÿ âñåðåäèí³ áóäèíêó.
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðîçì³ñòèâñÿ øèíîê, â ÿêîìó â³ä-
â³äóâà÷³ âèïèâàþòü, ãðàþòü ó êàðòè, ðîçìîâëÿþòü ³ çàãðà-
þòü ç îô³ö³àíòêàìè. Çà ïðèëàâêîì ïî êåëèõàõ ðîçëèâàºòü-
ñÿ ïèâî, â ë³âîìó êóòêó ìóçèêàíò ãðàº íà ñêðèïö³, áðîäèòü
ê³ò, ãîðèòü âîãîíü ó êàì³í³...

Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ íàñò³ííî¿ êàðòèíè ãëÿäà÷³ áà÷àòü
çëî÷èíöÿ, ÿêèé ïðîáèðàºòüñÿ äî êâàðòèðè, äå ÿêèéñü ïàí
ï³äðàõîâóº ñâî¿ ãðîøåíÿòà, à òàêîæ ìîìåíò ïîÿâè ó ñâî¿é
êâàðòèð³ îáìàíóòîãî ÷îëîâ³êà.

Òðåò³é ïîâåðõ îá'ºìíîãî ïîëîòíà çîáðàæóº áàëêîí áó-
äèíêó, ÿêîãî íå òîðêíóëèñÿ ðóéíóâàííÿ. Íà áàëêîí³ ìåø-
êàíö³ ï'þòü ïèâî ³ ìèðíî ðîçìîâëÿþòü ç äàìàìè.

Ðîäçèíêà íàñò³ííîãî ãðàô³ò³ â òîìó, ùî àâòîðè øåäåâðà
çîáðàçèëè íà ñò³í³ áóäèíêó ³ ñåáå ñàìèõ, íåìîâ çàëèøèâ-
øè àâòîãðàô, — ç äàõó "çâèñàº" íàìàëüîâàíèé òðîñ, ùî
òðèìàº õóäîæíèêà ç áàëîí÷èêîì ôàðáè.

Ïîëîòíî êîðèñòóºòüñÿ âåëè÷åçíîþ ïîïóëÿðí³ñòþ: äî áó-
äèíêó ñõîäÿòüñÿ ³ ç'¿æäæàþòüñÿ íà âåëîñèïåäàõ, ùîá îö³-
íèòè àðò-îá'ºêò. Íàñò³ííó êàðòèíó äîâãî ðîçãëÿäàþòü, êî-
ìåíòóþòü, íà ¿¿ ôîí³ ôîòîãðàôóþòüñÿ. Ñïðàâæí³ (íå íàìà-
ëüîâàí³) ìåøêàíö³ áóäèíêó, ùî ïðîõîäÿòü ó ñâ³é äâ³ð, ç
³ðîí³ºþ ñïîñòåð³ãàþòü çà íàòîâïîì ðîççÿâ, ùî ñòîÿòü íà-
âïðîòè òîðöÿ ¿õ áóä³âë³.

Õóäîæíèêè ç ãðóïè SprayWay íå âïåðøå ïðèêëàäàþòü
ðóêó äî ñòâîðåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ãðàô³ò³ — ìàëþíê³â íå
ò³ëüêè íà áóä³âëÿõ ³ àñôàëüò³, à é ó òîðãîâèõ öåíòðàõ, êà-
ôå òà ³íøèõ çàêëàäàõ.

²í³ö³àòèâó ïî ñòâîðåííþ ÷óäîâèõ ìàëþíê³â íà ñ³ðèõ áó-
äèíêàõ ñòîëèö³ ï³äòðèìàâ ³ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñ-
ëàí Êðàìàðåíêî

На центральних вулицях Києва
оселився незвичайний мешканець

Ó ñêâåð³ íà ðîç³ âóëèöü Ãîí÷àðà òà Æèòîìèðñüêî¿ — íî-
âèé ìåøêàíåöü. Ìóäðà ³íòåë³ãåíòíà êè¿âñüêà ñîâà. Ïîêè
ùî âîíà ïðèêðèòà â³ä ëþäñüêèõ î÷åé, àëå âæå 11 êâ³òíÿ ç
ãîðä³ñòþ ðîçïóøèòü ï³ð'ÿ ïåðåä íàðîäîì.

Íà ÷åñòü âñåñâ³òíüîãî Äíÿ àâ³àö³¿ ³ êîñìîíàâòèêè â ïàð-
êó ïðèçåìëèòüñÿ ñèìâîë íàóêîâî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ³ ìóäðîñò³
áàãàòüîõ ïîêîë³íü êèÿí — ñêóëüïòóðíà ñîâà, àäæå ³ çàðàç
ìè ìàºìî ïèøàòèñÿ áàãàòüìà íàøèìè çåìëÿêàìè, ÿê³ ðó-
õàþòü ñâ³òîâó íàóêó âïåðåä.

Íà ñòâîðåííÿ ñîâè ó àâòîðà ðîáîòè — ñêóëüïòîðà Êîñ-
òÿíòèíà Ñêðèòóöüêîãî — ï³øëî òðîõè á³ëüøå ì³ñÿöÿ.

Äî ñëîâà, íóäüãóâàòè ñîâ³ ó ïàðêó íå äîâåäåòüñÿ. Êîìïà-
í³þ ¿é ñêëàäå ñêóëüïòóðà ³íòåë³ãåíòíîãî çèìîðîäêà, ÿêó
âñòàíîâèëè ó ìèíóëîìó ðîö³

Щури у центрі міста
Ìåøêàíö³ öåíòðó ñêàðæàòüñÿ, ùî ¿õí³ äâîðè çàïîâíèëè

ãðèçóíè. Ùóðè, ÿê³ ó ñâ³é ÷àñ ðîçâåëèñÿ íà áàðèêàäàõ, ï³ñ-
ëÿ ïðèáèðàííÿ íà Ìàéäàí³ õëèíóëè ó ñòîëè÷í³ äâîðè. Íà
ìåðçîòíèõ ³ñòîò ñêàðæàòüñÿ ìåøêàíö³ âóëèö³ Ïðîð³çíî¿ òà
Õðåùàòèêà.

"Îô³ö³éíî äî íàñ ùå íå çâåðòàëèñÿ, àëå ÿ ïîäçâîíþ â
ÑÅÑ ³ ïîïðîøó äîïîìîãòè î÷èñòèòè öåíòð. À ìåøêàíö³
íåõàé çàëèøàþòü çàÿâêè â ÆÅÊó àáî ó êîëë-öåíòð³. ÆÅ-
Êè äâà ðàçè íà ð³ê çîáîâ'ÿçàí³ ïðîâîäèòè ñàí³òàðíó î÷èñò-
êó, öå âõîäèòü ó êâàðòïëàòó",— ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Äìèòðî
Íîâèöüêèé

Швидкісний трамвай на Троєщину

Ìåøêàíöÿì Òðîºùèíè ïðîïîíóþòü á³ëüø ðåàëüíå âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè äîðîæí³õ çàòîð³â íà æèòëîâîìó ìàñèâ³.
Çàì³ñòü íàäì³ðíî âèòðàòíîãî áóä³âíèöòâà ÷åòâåðòî¿ ã³ëêè
ìåòðîïîë³òåíó, ÿêå áóëî çàïëàíîâàíî ðàí³øå, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ õî÷å ðîçïî÷àòè áóä³âíèö-
òâî íàäíîâîãî 5-âàãîííîãî øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà,
òðàíñïîðòíà àðòåð³ÿ â á³ê æèòëîâîãî ìàñèâó "Òðîºùèíà"
íåîáõ³äíà, àëå áóä³âíèöòâî ìåòðîïîë³òåíó âèìàãàº çàíàä-
òî âåëèêèõ êîøò³â.

"Ïîáóäóâàòè øâèäê³ñíèé òðàìâàé íîâîãî ïîêîë³ííÿ ó
ê³ëüêà ðàç³â äåøåâøå. Ëüâ³â âèïóñêàº àáñîëþòíî òèõ³ 5-âà-
ãîíí³ òðàìâà¿, ìè ïî÷íåìî ðîçðîáëÿòè ïðîåêòíèé âàð³àíò
òàêîãî òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó",— ï³äêðåñëèâ ãëàâà ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî ââàæàº, ùî òðàìâàéí³ ë³í³¿ áóëè
çíÿò³ íåïðîäóìàíî, äåïî çíèùåí³, à ïëàíóâàòè òðàíñïîðò-
í³ ïîòîêè òàê, ùîá çàêðèòè ¿õ ð³çíèìè âèäàìè òðàíñïîð-
òó, íåéìîâ³ðíî ñêëàäíî.

Â³í äîäàâ, ùî 40 % ïåðåâåçåíü ó Êèºâ³ çä³éñíþþòüñÿ ìà-
ëåíüêèìè ì³êðîàâòîáóñàìè, à ïåðåâ³çíèêè ïðàöþþòü íà
ìåæ³ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé: ïàëüíå äîðîãå, ðóõîìèé
ñêëàä ïðàêòè÷íî çíèùåíèé. Ïàí Áîíäàðåíêî ï³äêðåñëèâ,
ùî áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó áóäå çä³éñíþâàòè-
ñÿ çà îïòèìàëüíîþ ö³íîþ

Даішники вилучають з автівок підозрілі
предмети

Çàðàäè áåçïåêè êèÿí äà³øíèêè çàáèðàþòü ó âîä³¿â êèé-
êè, áèòè òà âñå, ùî ìîæå íàøêîäèòè æèòòþ òà çäîðîâ'þ
íåâèííèõ ñòîëè÷íèõ ãðîìàäÿí.

Ïðàâîîõîðîíö³ çóïèíÿþòü àâòîìîá³ë³. Îêð³ì äîòðèìàí-
íÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó òà ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â, ¿õ ö³-
êàâèòü ùå é âì³ñò áàãàæíèê³â. Íà öüîìó òèæí³ ì³ë³ö³îíå-
ðàì ³ äà³øíèêàì âäàëîñÿ çíàéòè ³ âèëó÷èòè 8 ï³ñòîëåò³â,
îáð³ç³â ³ ðóøíèöü, 9 îäèíèöü õîëîäíî¿ çáðî¿ òà 150 íàáî¿â
ð³çíîãî êàë³áðó. Âèëó÷àþòü äà³øíèêè ãóìîâ³ òà ìåòàëåâ³
ïðóòè, ïàëèö³ ³ á³òè. Ñë³ä÷î-îïåðàòèâí³ ãðóïè ç'ÿñîâóþòü
óñ³ ôàêòè íåçàêîííîãî ïåðåâåçåííÿ ³ ùî ç öèì "äîáðîì"
çáèðàëèñÿ ðîáèòè âëàñíèêè. Òàêå íîâîââåäåííÿ òðèâàòè-
ìå ùîíàéìåíøå ì³ñÿöü

Новий зовнішній вигляд столичних
міліціонерів

Ì³ë³ö³îíåðè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ïîðàäóþòü êèÿí
ñâî¿ì íîâèì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì. Ïî÷èíàþ÷è ç 7 êâ³òíÿ,
ïðàâîîõîðîíö³ ïåðåõîäèòèìóòü íà ë³òíþ ôîðìó îäÿãó.

Â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³íí³ ñòîëè÷íî¿ ì³-
ë³ö³¿ â³äáóâñÿ ñòðîéîâèé îãëÿä îñîáîâîãî ñêëàäó. Ïðî öå
"Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³.

Ó ïðàö³âíèê³â ïåðåâ³ðÿëè íå ëèøå çîâí³øí³é âèãëÿä, à é
ñëóæáîâ³ äîêóìåíòè, ³ òå, ÷è â³äïîâ³äàþòü ïîñâ³ä÷åííÿ çà
ïîñàäîþ ³ çâàííÿì íàãðóäíèì çíàêàì ³ æåòîíàì ç îñîáèñ-
òèì íîìåðîì, à òàêîæ òåõí³÷íèé ñòàí àâòîòðàíñïîðòó òà
ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïîâñÿêäåí-
í³é ä³ÿëüíîñò³ íàðÿä³â.

Êåð³âíèöòâî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ íàãàäàëî ì³ë³ö³îíå-
ðàì, ùî êîæåí ³ç íèõ ìàº ïàì'ÿòàòè, ùî â³í ïîñò³éíî ïå-
ðåáóâàº ó ïîë³ çîðó íàñåëåííÿ, ³ â³ä éîãî ïîâåä³íêè çíà÷-
íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü àâòîðèòåò ïðàâîîõîðîíö³â.

"Íåîáõ³äíî ñòåæèòè çà êóëüòóðîþ ñâîãî ìîâëåííÿ ³ çîâ-
í³øí³ì âèãëÿäîì, áóòè ï³äòÿãíóòèì ³ áåçäîãàííèì ó äîòðè-
ìàíí³ ïðàâèë íîñ³ííÿ ôîðìåíîãî îäÿãó",— ðàäÿòü êåð³â-
íèêè ñâî¿ì ï³äëåãëèì.

Âàæëèâî, ùîá êîæåí ïðàö³âíèê îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ áóâ ââ³÷ëèâèé ³ òàêòîâíèé ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ãðîìà-
äÿíàìè, ÷óéíî ³ îá'ºêòèâíî ñòàâèâñÿ äî ¿õ çâåðíåíü, ïðî-
ÿâëÿþ÷è îñîáëèâó óâàãó äî ä³òåé, æ³íîê ³ ë³òí³õ ëþäåé

На Печерську знайшли вибухівку
Äåñÿòêè âèáóõîíåáåçïå÷íèõ çíàõ³äîê âèÿâëåí³ â ñàìîìó

öåíòð³ Êèºâà. Ö³º¿ íåä³ë³ ó ñòîëèö³ áóëî çíàéäåíî 50 âèáó-
õîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè â ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â ì.
Êèºâ³.

Òàê, 6 êâ³òíÿ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà òåðèòîð³¿ çàâîäó
"Àðñåíàë" çà àäðåñîþ âóë. Ëàâðñüêà, 10, áóëî âèÿâëåíî 45
ïðîòèï³õîòíèõ ãðàíàò ÷àñ³â â³éíè. Ëèõà äîëÿ íå îìèíóëà é
îäèí ç óëþáëåíèõ ïàðê³â ìîëîä³ — "Ôåîôàí³þ", çà àäðå-
ñîþ âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, òàì çíàéøëè 3 ì³íîìåòí³ ì³íè òà
2 àðòèëåð³éñüêèõ ñíàðÿäè.

Äîòðèìàííÿ åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë áåçïåêè ïðè çíàõî-
äæåíí³ öèõ ïðèñòðî¿â òà ïðîôåñ³éí³ ä³¿ ï³ðîòåõí³ê³â çìîã-
ëè ïîïåðåäèòè íåùàñí³ âèïàäêè.

Äàí³ áîºïðèïàñè áóëè âèëó÷åí³ ï³ðîòåõí³êàìè 1-ãî Ñïå-
ö³àëüíîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ îïå-
ðàòèâíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè Öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ÄÑÍÑ
Óêðà¿íè òà çíåøêîäæåí³ íà ïîë³ãîí³.

Âñüîãî ç ïî÷àòêó ðîêó íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà âèëó÷å-
íî òà çíåøêîäæåíî 232 âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåòè ÷à-
ñ³â ÂÂÂ. Çîêðåìà 76 àðòèëåð³éñüêèõ ñíàðÿä³â, 18 ì³íîìåò-
íèõ ì³í, 1 ïðîòèòàíêîâó ì³íó, 1 àâ³àö³éíó áîìáó òà 440
ñòð³ëåöüêèõ íàáî¿â, 133 ãðàíàòè òà 700 êîðïóñ³â äî ãðà-
íàò.

Ïðàâèëà áåçïåêè ïðè âèÿâëåíí³ áîºïðèïàñ³â: íåãàéíî
íà áåçïå÷í³é â³äñòàí³ ïîâ³äîìèòè ïðî çíàõ³äêó ÷åðãîâ³
ñëóæáè 101 ³ 102; íå íàáëèæàòèñÿ äî ïðåäìåòó, íå òîðêà-
òèñÿ ³ íå ïåðåñóâàòè éîãî, íå äîïóñêàòè äî çíàõ³äêè ³íøèõ
ëþäåé, ïðèïèíèòè âñ³ âèäè ðîá³ò â ðàéîí³ âèÿâëåííÿ âè-
áóõîíåáåçïå÷íîãî ïðåäìåòó, à òàêîæ íå êîðèñòóâàòèñÿ çà-
ñîáàìè ðàä³îçâ'ÿçêó òà ìîá³ëüíèìè òåëåôîíàìè (âîíè ìî-
æóòü ñïðîâîêóâàòè âèáóõ). ², ãîëîâíå, äî÷åêàòèñÿ ïðèáóò-
òÿ ôàõ³âö³â, âêàçàòè ì³ñöå çíàõ³äêè òà ïîâ³äîìèòè ÷àñ ¿¿
âèÿâëåííÿ

Підготувала Дар'я ХМЕЛЕВСЬКА, "Хрещатик"

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 35 (1304)

ВІВТОРОК,
8 квітня
2014 року

Хрещатик 4 8 квітня 2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Затверджено

Розпорядження ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
24.03.2014 № 289

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ
департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

комунальних підприємств та інших підприємств міста Києва 
виконання заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2014 році

№ Найменування показника
Одиниці
виміру

Департа�
мент освіти
і науки,
молоді та
спорту

Департа�
мент
культури

Департа�
мент
охорони
здоров`я

Департа�
мент
житлово�
комуналь�
ної
інфра�
структури

ПАТ
"Киів�
енерго"

КП "Київ�
автодор"

ПАТ "АК
"Київ�
водо�
канал"

ККО
"Київзе�
ленбуд"

КП
"Київ�
ський
метро�
політен"

КП
"Київ�
пас�
транс"

КП
"Плесо" Всього:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Витрачено коштів на благоустрій, у т.ч.; тис. грн 2 402,0 174,1 1 080,0 2 584,9 39 255,3 794,6 22 111,0 217,6 872,7 334,5 69 826,7

� бюджетних коштів тис. грн І 612,0 950,0 2 450,1 32 640,3 19 751,0 334.5 57 737,9

� позабюджетних коштів тис. грн 790,0 174,1 130,0 134.8 6 615,0 794,6 2 360,0 217,6 872,7 12 088,8

2, Вулично�шляхове господарство:

2.1. Відновлено тверде покриття:

доріг тис.кв.м 10,00 0,99 46,45 0,40 0,04 57,88

тротуарів тис.кв.м 033 5,00 1,95 9,63 5,07 0,10 22,08

міжквартальних проїздів тис.кв.м 0,77 7,66 0,20 8,63

внутрішньоквартальних проїздів тис.кв.м 0,10 0,60 5,40 8,00 0,05 14,15

2.2. Прибрано доріг від піскозмету км 9,8 60,0 2,0 4,5 1 232,7 8,6 10,4 1 328,0

2.3. Відремонтовано/очищено зливоприймачів та оглядових колодязів од/од 35 45 170 2 4 471 68 25 820

136 24 400 30 87 9 514 450 2 40 50 3 10 736

3. Відновлено зовнішнє освітлення:

� входів у будинки (під'їзди) од. 47 21 110 4 14 1 38 235

� внутрішньоквартальних проїздів пог.м 650 95 190 150 350 96 340

� вулиць, площ, провулків тошо пог.м 100 490 217 140 200 217 930

4. Озеленення:

4.1. Посаджено дерев/кушів од. 2 010 94 370 2 22 185 2 670 1 20 5 374

од. 2 805 13 455 103 58 414 13 940 20 50 17 858

4.2. Знято сухостійних дерев од 515 25 340 159 40 3010 2 3 4 094

4.3. Кроновано дерев од. 946 23 370 41 129 265 3 277 90 40 5 5 186

4.4. Очищено дерев від омели од. 549 19 950 16 22 78 1 505 3 3 142

4.5. Посаджено квітів тис.од. 53,00 6,21 20,00 4,00 7,30 5,60 1560,00 0,51 0,25 1656,87

4.6. Відновлено газонів га 38,00 6,82 20,00 0,90 1,57 10,79 86,30 0,17 0.50 165,05

5. Санітарна очистка:

5.1, Облаштовано нових контейнерних майданчиків П� і Г�подібними огорожами од. 4 20 2 1 27

5.2. Ліквідовано стихійних звалищ відходів од 7 18 20 1 18 7 4 11 86

5.3. Очищено зелених зон вздовж доріг, схилів від побутових відходів га 16,20 35,00 1,80 1 093,00 1.74 1 147,74

6. Житлове господарство:

6.1. Відремонтовано фасадів тис.кв.м 5,50 1,10 8,00 0,01 0,10 14,71

62. Відремонтовано вхідних груп (піддашки, сходи, двері) од. 9 42 60 2 2 1 116

6.3. Встановлено нових/ відремонтовано дитячих майданчиків од. 5 5

од. 65 20 42 127

6.4. Встановлено нових/ відремонтовано спортивних майданчиків од 1 2 3 6

од 53 5 12 70

6.5. Відремонтовано тверде покриття прибудинкових територій кв.м 510 300 40 850

6.6 Встановлено нових/ відремонтовано лав для відпочинку од. 10 60 70

од. 5 150 11 2 42 779 50 42997

7. Інші показники:

7.1. Впорядковано пам'ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок тощо од. 6 5 3 495 47 556

7.2. Проведено санітарне очищення кладовищ од. 30 30
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ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ
департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

комунальних підприємств та інших підприємств міста Києва 
виконання заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2014 році

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Найменування показника Одиниця
виміру

Голо�
сіївський

Дарниць�
кий

Деснян�
ський

Дніпров�
ський

Оболон�
ський

Печерський Поділь�
ський

Святошин�
ський

Солом`ян�
ський

Шевчен�
ківський

Всього по
місту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14

1. Витрачено коштів на благоустрій, у т.ч.: тис. грн 21 923,5 22 479,7 16 779,9 46 387,3 41 000,0 29 277,5 32 166,2 46 279,4 24 695,4 26 771,8 307 760,7

� бюджетних коштів тис. грн 7 481,8 5 100,0 7 860,9 2 866,5 6 000,0 4 927,5 11 140.2 4 579.4 5 269,5 12 654,6 67 880,4

� позабюджетних коштів тис. грн 14 441,8 17 379,7 8 919,0 43 520,8 35 000,0 24 350,0 21 026,0 41 700.0 19 425,9 14 1173 239 880,4

2. Вулично�шляхове господарство:

2.1. Відновлено тверде покриття:

� доріг тис. кв.м 2,89 3,60 5,20 4,00 10,00 130 20,10 6,00 1,94 1,40 56,43

�тротуарів тис. кв.м 0,90 1,25 0,19 0,41 4.00 0,19 6,90 3,00 4.17 3,94 24,95

� міжквартальних проїздів тис. кв.м 0,50 2,15 0,05 2,10 2,00 0,23 4,50 0,80 030 2,17 14,80

� внутрішньоквартальних проїздів тис. кв.м 1,10 3,30 0,15 2,90 5,00 0,30 1,83 1,90 0,20 5,16 21,84

2.2. Прибрано доріг від піскозмету км 158,2 129,5 88,9 133,7 123,5 100,1 140,4 123,0 156,2 149,3 1 302,8

2.3. Відремонтовано/очишено зливоприймачів та оглядових колодязів од./од. 124 193 127 56 65 95 ПО 121 160 83 1 134

1319 1685 1958 1 473 1510 988 1371 614 1205 1 737 13 860

3. Відновлено зовнішнє освітлення

�   входів у будинки (під'їзди) од 439 275 2600 775 1 100 690 694 1814 506 1 868 10 761

�   внутрішньоквартальних проїздів пог.м 9 350 2 473 8 760 1400 8 870 1250 9 270 1200 10 385 10310 63 268

�  вулиць, площ, провулків тощо пог.м 22 100 11500 20 010 5 780 19 530 1950 20 360 1 520 23 100 22 830 148 680

4. Озеленення

4.1. Посаджено дерев/ кущів од. 1500 2 413 2 967 890 1 500 1 070 1 181 1500 1888 1 485 16 394

од. 11 000 2317 2 597 1420 3000 5 950 1511 3 000 4 321 6 285 41401

4.2. Знято сухостійних дерев од. 356 369 137 610 350 395 380 671 697 1312 5 277

4.3. Кроновано дерев од. 462 550 455 750 650 510 963 527 1014 1 120 7 001

4.4. Очищено дерев від омели од. 189 352 323 730 400 520 546 280 564 537 4 441

4.5. Посаджено квітів тис.од. 190,5 719,1 64,7 100,0 255,5 250,0 147,0 25,0 688,1 182,3 2 622,0

4.6. Відновлено газонів га 27,8 72,3 33,5 20,4 20,0 27,5 17,2 20,0 37,4 28,4 304,5

5 Санітарна очистка:

5.1. Облаштовано нових контейнерних майданчиків П� і Г�подібними
огорожами

од. 4 17 31 18 6 8 10 45 20 13 172

5.2. Ліквідовано стихійних звалищ відходів од. 16 3 3 2 7 0 2 8 6 1 48

5.3. Очищено зелених зон вздовж доріг, схилів від побутових відходів га 400,0 250,0 639,3 660,3 80,0 35,0 439,3 25,0 538,2 566,4 3633,5

6. Житлове господарство:

6.1. Відремонтовано фасадів тис.кв.м 6,50 0,70 19,50 4,20 10,00 13,5 21,06 1,90 25,20 6,35 96,75

6.2. Відремонтовано вхідних груп (піддашки, сходи, двері) од. 88 57 522 165 60 77 157 330 242 352 2050

6.3. Встановлено нових/ відремонтовано дитячих майданчиків од. 6 4 3 9 5 2 7 14 56 106

од. 192 173 262 135 110 52 273 340 409 326 2272

6.4. Встановлено нових/ відремонтовано спортивних майданчиків од. 1 2 2 1 2 1 3 12

од. 34 17 6 11 55 12 45 19 39 54 292

6.5. Відремонтовано тверде покриття прибудинкових територій кв.м 1 700 1410 4 600 650 1 235 5 000 1220 521 4 983 21319

6.6. Встановлено нових/ відремонтовано лав для відпочинку од. 90 24 56 35 10 40 120 64 89 528

од. 68 60 357 191 200 18 425 738 252 1 492 3801

7. Інші показники

7.1. Впорядковано пам'ятників, памятних знаків, меморіальних дощок тощо од. 13 5 7 45 9 27 12 22 182 322

7.2. Проведено санітарне очищення кладовищ од. 5 3 3 1 1 2 5 4 4 28

7.3. Відремонтовано павільонів очікування/ покажчиків міського
громадського транспорту

од. 8 17 10 14 100 5 13 44 12 9 232

од. 14 27 14 60 5 18 38 16 12 204

7.4. Очищено берегових смуг водойм га 3,8 10,0 40,7 12,4 60,0 113 17,4 10,8 4,5 32,8 203,9

7.5. Влаштовано екологічних зон/ куточків відпочинку од. 14 6 12 4 42 12 34 17 141

од. 2 2 14 42 2 5 127 17 27 14 252

7.6. Відпрацьовано громадськістю людино�
днів

33 069 26 490 45 358 41850 35 100 5 673 35 000 36 983 62 670 8 750 330 943

7.3. Відремонтовано павільонів очікування/ покажчиків міського громадського
транспорту

од. 3 82 85

од. 5 85 90

7.4. Очищено берегових смуг водойм га 3,0 1,2 8,4 37,9 3463 396,8

7.5. Влаштовано екологічних зон/ куточків відпочинку од. 1 1

од. 0

7.6. Відпрацьовано громадськістю людиноднів 66 057 3 875 9 500 734 1707 5 584 18 200 4 200 2000 310 112 167

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 8 квітня 2014 року

№
з/п

Найменування заходів Термін
виконання

Відповідальні

1 Формування плану
проведення заходів до Дня
довкілля   в районах, на
підприємствах, установах,
організаціях міста

березень Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого  органу  Київської  міської  ради
(Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві
державні адміністрації; Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд"; комунальне підприємство виконавчого органу
Київської   міської   ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та  експлуатації  земель
водного фонду м. Києва "Плесо"

2 Інформування
громадськості міста,
підприємств, установ всіх
форм власності,
громадських та політичних
партій щодо проведення
заходів до Дня довкілля

березень Департамент суспільних комунікацій виконавчого   органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

3 Проведення
інформаційно�
просвітницької кампанії

березень
�квітень

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Департамент культури виконавчого   органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації); комунальне
підприємство "Київський міський Будинок природи"; громадські
екологічні організації міста

4 Проведення заходів до
Дня  довкілля  та 
Всесвітнього дня Землі:
виконання робіт з
благоустрою   та
упорядкування зон
комунальної забудови,
прибудинкових територій
лісопаркових зон, парків,
скверів, водоймищ тощо;
проведення масових
заходів із залученням
громадськості

квітень

12 квітня

Департамент міського благоустрою та збереження o природного
середовища виконавчого органу Київської  міської  ради (Київської
міської державної адміністрації); Департамент освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу Київської  міської  ради (Київської
міської державної адміністрації); районні в вмісті Києві державні
адміністрації; структурні підрозділи виконавчого  органу Київської
міської ради  (Київської міської державної адміністрації); Київське
комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста "Київзеленбуд"; комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської  ради (Київської   міської
державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації
земель   водного фонду м. Києва "Плесо"; комунальне підприємство
"Київський міський Будинок природи"; громадськість міста,
підприємства, установи та організації всіх форм власності, вищі
навчальні заклади.

5 Підведення підсумків
проведення в Києві Дня
довкілля

квітень Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого  органу  Київської  міської ради (Київської
міської державної адміністрації) — до 18 квітня; районні в місті Києві
державні адміністрації та структурні підрозділи  виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)—
до 14 квітня; Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" — до 14
квітня; комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської   міської державної адміністрації) по
охороні, утриманню  та   експлуатації  земель   водного фонду 
м. Києва "Плесо"— до 14 квітня

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

24.03.2014 № 289

ПЛАН 
заходів з організації та проведення в м. Києві Дня довкілля у 2014 році

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва основних засобів 

та інших необоротних матеріальних активів
Розпорядження № 301 від 26 березня 2014 року

Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, статей 135, 136, 137 Господарського кодек

су України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень
Київської міської ради від 10 листопада 2011 року № 601/6837 “Про затвердження Міської цільової програ

ми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 — 2014 роки”, від 10 листопада 2011 року № 602/6838
“Про затвердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 —
2014 роки” та 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 листи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) від 01 березня 2013 року № 010
158 та від 05 серпня 2013 року № 010
718, в межах функ

цій органу місцевого самоврядування:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва основні за-
соби та інші необоротні матеріальні а тиви
з ідно з перелі ом, зазначеним додат 1
до цьо о розпорядження.
2. Передати до сфери правління районних

в місті Києві державних адміністрацій основні
засоби та інші необоротні матеріальні а тиви
з ідно з перелі ом, зазначеним додат 2
до цьо о розпорядження.
3. За ріпити на праві оперативно о прав-

ління за підприємствами, становами та ор а-
нізаціями основні засоби та інші необоротні
матеріальні а тиви з ідно з перелі ом, зазна-
ченим додат 3 до цьо о розпорядження.
4. За ріпити на праві осподарсь о о від-

ання за ом нальними підприємствами ос-
новні засоби з ідно з перелі ом, зазначеним
додат 4 до цьо о розпорядження.
5. Апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) здійснити в становленом по-
ряд передач основних засобів та інших не-
оборотних матеріальних а тивів з ідно з
п н тами 2, 3, 4 цьо о розпорядження, опії
а тів приймання-передачі направити до Де-
партамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
протя ом 10 днів з момент їх підписання.
6. 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 ад-
міністрації) П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської
міської державної адміністрації, 

першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації, заступниками голови Київської 

міської державної адміністрації та заступником 
голови Київської міської державної адміністрації — 

керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 317 від 27 березня 2014 року
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про столицю Укра


їни — місто
герой Київ”, Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ

ської міської державної адміністрації) від 8 жовтня 2013 року № 1810:

1. Затвердити Тимчасовий розподіл обо-
в’яз ів між оловою Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації, першим заст пни ом оло-
ви Київсь ої місь ої державної адміністрації,
заст пни ами олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації та заст пни ом олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації —
ерівни ом апарат ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації), що додається.
2. Встановити, що перший заст пни оло-

ви Київсь ої місь ої державної адміністрації,
заст пни и олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації та заст пни олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) нес ть персональн відповідаль-
ність за стан справ дор ченій сфері, ор ані-
зацію онтролю за ви онанням а тів за оно-
давства з питань, віднесених до їх омпетен-
ції, а та ож за ор анізацію роботи підпоряд-
ованих стр т рних підрозділів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації).
3. Першом заст пни олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації, заст пни ам
олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації та заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації — ерівни апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) до
30 вітня 2014 ро проаналіз вати с лад
онс льтативно-дорадчих ор анів при ви о-
навчом ор ані Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ій місь ій державній адміністрації) відпо-
відно до розподіл обов’яз ів і внести пропо-
зиції щодо зміни їх персонально о с лад .
4. Встановити, що дор чення першо о за-

ст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, заст пни ів олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації та заст пни а
олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації — ерівни а апарат ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) є обов’яз овими для
ви онання стр т рними підрозділами ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), район-
ними в місті Києві державними адміністраці-
ями, а та ож територіальними підрозділами
міністерств та інших центральних ор анів ви-
онавчої влади з питань, що віднесені за о-
нодавством до омпетенції ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).
5. Установити, що в разі відс тності (відря-

дження, відп ст а, хвороба) олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації йо о обов’яз-
и ви он є перший заст пни олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації, а разі
відс тності останньо о — один із заст пни ів
олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації з ідно з о ремим розпорядженням ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації).
Ви онання обов’яз ів заст пни а олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації
разі йо о відс тності (відрядження, відп ст а,
хвороба) здійснюється іншим заст пни ом
олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації з ідно з додат ом 1.
У разі відс тності обох заст пни ів олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації,
один з я их ви он є обов’яз и на час відс т-
ності з ідно з додат ом 1, ви онання їх обо-
в’яз ів по ладаються на іншо о заст пни а
олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації о ремим розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації).
6. По ласти на першо о заст пни а олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації, за-
ст пни ів олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації — ерівни а
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) відповідальність за оординацію діяльно-
сті районних в місті Києві державних адмініс-
трацій з ідно з додат ом 2.
7. Встановити, що перший заст пни оло-

ви Київсь ої місь ої державної адміністрації,
заст пни и олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації та заст пни олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації — ерівни
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) оордин ють діяльність підприємств, ста-
нов та ор анізацій, заснованих на ом нальній
власності територіальної ромади міста Ки-
єва, що підпоряд овані відповідним стр т р-
ним підрозділам ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) з ідно з додат ом 3.
8. Дор чити першом заст пни олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації, за-
ст пни ам олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, заст пни олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації — ерівни
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) підпис вати позовні та інші заяви, апеля-
ційні і асаційні с ар и до с дів з питань від-
повідно до розподіл обов’яз ів.
9. Визнати та ими, що втратили чинність,

розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації):
від 12 червня 2013 ро № 925 “Про тимча-

совий розподіл обов’яз ів між оловою Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації, першим
заст пни ом олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації, заст пни ами олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації та
заст пни ом олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації — ерівни ом апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)”;
від 20 серпня 2013 ро № 1430 “Про вне-

сення змін додато 3 до розпорядження ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) від 12
червня 2013 ро № 925 “Про тимчасовий
розподіл обов’яз ів між оловою Київсь ої
місь ої державної адміністрації, першим за-
ст пни ом олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, заст пни ами олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації та заст пни-
ом олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації — ерівни ом апарат ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації)”;
від 26 р дня 2013 ро № 2334 “Про вне-

сення змін додато 3 до розпорядження ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) від 12
червня 2013 ро № 925 “Про тимчасовий
розподіл обов’яз ів між оловою Київсь ої
місь ої державної адміністрації, першим за-
ст пни ом олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації, заст пни ами олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації та заст пни-
ом олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації — ерівни ом апарат ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації)”.
10. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження залишаю за собою.
Голова В. Бондаренко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 321 від 1 квітня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено

го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. С ас вати 7 дозволів на розміщення зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися 

в апараті Київської міської державної адміністрації



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 78 квітня 2014 року

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 322 від 1 квітня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяль"
ності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067,
розділу II Порядку розміщення реклами 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 січня 2012 року № 20/7357, в межах функ"
цій органу місцевого самоврядування:

1. Надати дозволи на розміщення зовнішньої ре лами (да-
лі — дозволи) з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 4 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е спл атацію ре лам-

них засобів з дотриманням норм техні и безпе и, пожежної
безпе и і санітарних норм по ласти на розповсюдж вачів зов-
нішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, надані з ідно з додат ом до

цьо о розпорядження, є дійсними 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 неможли-
вість розташ вання відповідних ре ламних засобів — до на-
стання та их змін за альномісь их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю

за собою.

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 № 323 від 1 квітня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяль"
ності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067,
розділу II Порядку розміщення реклами 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 січня 2012 року № 20/7357, в межах функ"
цій органу місцевого самоврядування:

1. Продовжити стро дії дозволів на розміщення зовнішньої
ре лами (далі — дозволи) з ідно з додат ом до цьо о розпо-
рядження іль ості 27 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е спл атацію ре лам-

них засобів з дотриманням норм техні и безпе и, пожежної
безпе и і санітарних норм по ласти на розповсюдж вачів зов-
нішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, стро дії я их продовжено з ід-

но з додат ом до цьо о розпорядження, є дійсними до за ін-

чення 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 відповідних ре лам-
них засобів — до настання та их змін за альномісь их вимо-
ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю

за собою.
Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 01.04.2014 № 323

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа 
кв. м

Місце розташування рекламного засобу

1. 21102�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

18 Печерський район, Набережне шосе, 25
(станція метро "Дніпро")

2. 21175�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Лайтпостер, що стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Хрещатик, 2

3. 21569�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(скролінг)

7,41 Печерський район, Кловський узвіз, 9/2

4. 21615�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(скролінг)

7,41 Печерський район, вул. Мечникова, 7

5. 21475�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, пл. Перемоги, 2

6. 21507�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(скролінг)

7,41 Голосіївський район, вул. Боженка, 22

7. 21367�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, Ленінградська площа
(біля підземного переходу)

8. 21409�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(скролінг)

7,41 Шевченківський район, бульв. Тараса
Шевченка, 36 (напроти)

9. 21536�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(скролінг)

7,41 Печерський район, станція метро "Арсенальна"
(ріг з вул. Московською)

10. 21572�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп. Визволителів, 9

11. 21403�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп. Космонавта
Комарова, 38�А (напроти)

12. 21485�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(скролінг)

7,41 Голосіївський район, вул. Жилянська, 45
(напроти)

13. 21522�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо 
(скролінг)

7,41 Шевченківський район, бульв. Тараса
Шевченка, 32 (напроти)

14. 02941�04�П�2 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул. В'ячеслава
Чорновола (напроти будинку № 10)

15. 21978�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул. Мате Залки, 3

16. 21949�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, Харківське шосе / вул.
Фанерна (залізничний шляхопровід)

17. 21983�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Харківське шосе, 21

18. 21957�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул. Бориспільська, 7
(напроти)

19. 21964�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака,
63

20. 22059�08 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, Повітрофлотський
проспект (з'їзд на просп. Перемоги)

21. 21905�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда
(у напрямку вул. Електриків, на розподільчій
смузі)

22. 22038�08 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит)

36 Голосіївський район, вул. Боженка, 150

23. 22016�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Івана Мазепи, 11�А /пл.
Слави

24. 21900�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит)

18 Печерський район, вул. Підвисоцького, 4

25. 21881�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо (скролінг) 6,8238 Печерський район, вул. Щорса, 15 / вул. Літня

26. 21902�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо

8,4 Дніпровський район, Ленінградська площа /
просп. Юрія Гагаріна

27. 03109�04 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит)

36 Печерський район, бульв. Дружби народів
(зелена зона біля будинку № 10)

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об'є ти,
щодо я их надійшли заяви:

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: в л. Б -
лаховсь о о, 28, літ. Б, за альною площею 7,3 в. м, для
розміщення тор овельних об'є тів з продаж непродо-
вольчих товарів;

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою:
в л. Підлісна, 1-А, літ. Б, за альною площею 64,0 в. м,
для розміщення с лад ;

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: просп.
Корольова А адемі а, 12-Л, літ. Б, за альною площею
17,6 в. м, для розміщення с б'є тів осподарювання, що
здійснюють поб тове обсл ов вання населення.

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире -
ція з тримання та обсл ов вання житлово о фонд в Свя-
тошинсь ом районі м. Києва" в л. Симирен а, 17, м. Київ,
тел. 454-01-64.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з

дня п блі ації о олошення. Телефон для довідо : 450-07-15,
450-07-16.

Про проведення ромадсь их сл хань
ТОВ "Концерн Європа", що розташоване за адресою: 01001,

м. Київ, Печерсь ий р-н, Володимирсь ий звіз, б дино 4 літера "В"
повідомляє про проведення ромадсь их сл хань по прое там б дів-
ництва "Компле с об'є тів по наданню посл населенню (спортивно-
о омпле с ) за адресою: в л. А. Заболотно о" та "Компле с по на-
данню посл населенню — дилерсь их центрів продаж ле ових
автомобілів на перетині Столично о шосе та в л. А. Заболотно о".

Генпрое т вальни : ТОВ "На ово-виробнича фірма "М льтіпром";

Замовни : ТОВ "Концерн Європа";

Місце проведення ромадсь их сл хань: м. Київ, Столичне шо-
се, 103.

Дата проведення ромадсь их сл хань: термін 30 днів з да-
ти оп блі вання цьо о о олошення

За важення та пропозиції щодо прое тів б дівництва надсилати в
місячний термін до ТОВ "Концерн Європа" за адресою: 01001,
м. Київ, Печерсь ий р-н, Володимирсь ий звіз, б дино 4, літера "В"
або до онта тної особи Носен о Ю.С. за телефоном 220-01-56.

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об'є т,
щодо я о о надійшла заява:

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі за адресою:
м. Київ, в л. Уборевича, 11, за альною площею 32,40 в. м, для
розміщення тор овельних об'є тів з продаж товарів дитячо о
асортимент (тор івля товарами дитячо о асортимент ) терміном
на 2 ро и 364 дні.

Балансо трим вач — Ком нальне не омерційне підприємство
"Центр первинної меди о-санітарної допомо и №1" Святошинсь о о
район м. Києва, тел. 424-02-71.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня
п блі ації о олошення в азеті. Телефон для довідо : 450-07-15,
450-07-16.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача:
Заволо ін Валерій Васильович, останнє відоме місце реєстрації
я о о: м. Київ, в л. Метроло ічна, 6, в. 9 в с дове засідання на
17 вітня 2014 ро о 09.40 на роз ляд цивільної справи за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Фа торин У раїна"
до Заволо іна Валерія Васильовича про стя нення забор ованості
за редитним до овором, я е відб деться в приміщенні с д : м. Ки-
їв, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.

Наслід и неяв и в с дове засідання передбачені статтями 169, 170
ЦПК У раїни.

С ддя Н.В. Антонова

КНП "КДЦ" Солом'янсь о о район м. Києва з проведен-

ня он рс по з бопротез ванню піль ових ате орій населення

Солом'янсь о о район м. Києва інформ є про те, що перемож-

цем он рс , о олошено о в азеті "Хрещати " від 21.03.2014 р.

№ 39 (4439), визнано КП "Київсь ий центр нових техноло ій в

стоматоло ії" ТМО "СТОМАТОЛОГІЯ" м. Києві.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд на 2 ро и 364 дні нежитлове підвальне
приміщення, площею 28,6 в. м. за адресою: м. Київ, в л. І. К дрі, б. 10 для
розміщення майстерні х дожни а з розрах н ом орендної плати в розмірі
3007,50 рн без ПДВ (15% від оціночної вартості майна, що с ладає 240600,0
рн. без ПДВ) за перший місяць оренди. Термін прийняття заяв про оренд —
10 робочих днів після п блі ації о олошення за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15.
Довід и за телефонами: 280-15-39, 280-84-76.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповіда-
чів К ля Ярослава Васильовича та Зайцев Алін Ві торівн в с дове за-
сідання, я е призначено на 14.30 15 вітня 2014 ро по цивільній спра-
ві за позовом Киреєвої Тетяни Валентинівни про стя нення с ми бор
за до овором пози и ( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

Дніпровсь ий районний с д м. Херсона ви ли ає на 16.04.2014 p. о
10.30 аб. 510 в я ості відповідача: Б х алова Вадима Борисовича
справі за позовом ПАТ "Європейсь ий азовий бан " до Б х алова Вади-
ма Борисовича про звернення стя нення на предмет іпоте и.

В разі неяв и справ б де роз лян то за вашої відс тності.

С ддя Стамб ла М. І.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію др овано о засоб
масової інформації азети "Земля", серія KB № 10375, що
виданий від 12.09.2005 Асоціації "Земельна спіл а У раїни"
Державним омітетом телебачення і радіомовлення У раїни,
вважати недійсним.

Володарсь ий районний с д Київсь ої області ви ли ає
28.04.2014 р. о 14.00 Бо данов Юлію Юріївн в я ості Відповідача та
Косінсь о о Ми ол Сер ійовича в я ості Третьої особи цивільній
справі № 364/268/14-ц, за адресою: 09300, в л. Мир , 25, смт Воло-
дар а, Київсь а область, тел.: (04569) 50862.

С ддя: Мор н Г.Л.
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Температура +9°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +14°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +11°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 89 %
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1093 – ìîíàõè Àíãë³¿ ï³ä êå-

ð³âíèöòâîì ºïèñêîïà Âîëêåë³íà

ïåðå¿õàëè ó íîâèé õðàì — Â³í-

÷åñòåðñüêèé ñîáîð, ãðàôñòâî

Ãåìïøèð – íà òîé ÷àñ îäèí ³ç

îñíîâíèõ õðàì³â Áðèòàí³¿. 

1139 – íà Äðóãîìó Ëþòåðàí-

ñüêîìó ñîáîð³ ïàïà ²íîêåíò³é II

â³äëó÷èâ çàñíîâíèêà òà ïåðøîãî

êîðîëÿ Ñèöèë³éñüêîãî êîðîë³âñ-

òâà Ðîäæåðà II â³ä öåðêâè. Ó ëèï-

í³ öüîãî æ ðîêó, ï³ñëÿ òîãî ÿê

ïàïñüêà àðì³ÿ áóëà ðîçáèòà, à ñàì

ïàïà ïîòðàïèâ ó ïîëîí, â³í âèç-

íàâ Ðîäæåðà II êîðîëåì Ñèöèë³¿. 

1498 – çààðåøòîâàíî ôëîðåí-

ò³éñüêîãî ìîíàõà Äæèðîëàìî Ñà-

âîíàðîëó, çâèíóâà÷åíîãî ó ºðåñ³.

Ãðîìàäÿíè ì³ñòà íå ïðîáà÷èëè éî-

ìó â³äìîâó ïðîéòè ñóä áîæèé øëÿ-

õîì âèïðîáóâàííÿ âîãíåì. Äëÿ òî-

ãî, ùîá äîâåñòè, ùî ïðîðîöòâà Ñà-

âîíàðîëè - áðåõíÿ ³ îáìàí, ïàïà

ðèìñüêèé çàïðîâàäèâ ñë³ä÷ó êîì³-

ñ³þ ç ÷èñëà ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè. 

1525 – ó Êðàêîâ³ ìàã³ñòð Òåâ-

òîíñüêîãî îðäåíó Àëüáåðò ôîí

Áðàíäåíáóðã ïðîãîëîñèâ ñòâîðåí-

íÿ (íà îñíîâ³ âîëîä³íü îðäåíó)

ñâ³òñüêî¿ äåðæàâè - Ïðóñüêîãî

ãåðöîãñòâà, ï³äêîíòðîëüíîãî

Ïîëüù³. Ñàì â³í ñòàâ ãåðöîãîì ³

³í³ö³þâàâ ïðîâåäåííÿ â Ïðóñ³¿

ïðîòåñòàíñüêî¿ Ðåôîðìàö³¿. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Рослини, які стоять у нас
на підвіконнях, можуть бу�
ти значно "розумнішими",

ніж ми про них думаємо,— про
це повідомляє kinopoisk.

Німецькі вчені вважають, що чагарник

барбарис володіє структурною пам'яттю,

яка допомагає йому передбачати майбутні

події і ухвалювати складні рішення. Згідно

зі спостереженнями, він, схоже, розуміє,

що, коли разом із здоровим насінням у

нього є і насіння, заражене яйцями шкід#

ників, то про всяк випадок краще позбути#

ся всього насіння. Це і є структурна пам'#

ять, яка допомагає, грубо кажучи, "перед#

бачати майбутнє".

Вчені з Геттінгена виявили у барбарису

складний механізм захисту після того, як

вирішили розібратися, чому у магонії паду#

болистої, вічнозеленого чагарника сімей#

ства барбарисових, рівень зараження пара#

зитичними мухами рябокрилками барба#

рисовими в 10 разів вище, ніж у барбарису.

Після спостережень за приблизно 2 000

ягодами барбарису, зібраними в різних час#

тинах Німеччини, вони прийшли до вис#

новку, що у всьому винна структурна пам'#

ять, яка допомагає барбарису зводити мож#

ливість зараження мухами до мінімуму.

Рябокрилки перед тим, як відкласти яй#

ця, проколюють шкірку ягід. Якщо личин#

ки розвиваються, то вони часто заражають

все насіння, що знаходиться в ягоді. Барба#

рис "розуміє", що коли у нього є здорове

насіння і насіння з яйцями рябокрилок, то

безпечніше позбутися і того, й іншого на#

сіння, аби уникнути зараження.

Раніше, нагадує Daily Mail, учені з Калі#

форнії, довели, що рослини "спілкуються"

один з одним і "попереджають" про шкід#

ників. Коли рослини отримують таке "по#

передження", вони вмикають механізм 

захисту �

Вчені впевнені, що рослини вміють
думати

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 8 êâ³òíÿ

ОВНИ,
ви
сонце,
що
сяє
всім,
заряджаючи
наснаою

до
 життя!
 День
 вдалий
 	
 баатьох
 сферах
 діяльності,

особливо
там,
де
слід
продемонстр	вати
свою
владн	

сил	,
впливовість,
пот	жн	
енерію,
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	
цьоо
до

ваших
посл	,
і
це
оловне
для
форм	вання
�ар’єрноо

майб	тньоо!
 Не
 заб	дьте
 про
 др	зів,
 пра�тична
 під-

трим�а
з
вашоо
бо�	
чи
їхня
допомоа
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
намаайтеся
з
азартним
натис�ом
�рити�	вати,
до-

водити
правот	,
власні
поляди
ліпше
лишати
при
собі,

не
озв	ч	ючи
на
п	бліці.

ДІВИ,
проявіть
властивий
вам
від
природи
здоровий

ґл	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�опиченоо
за
мин	лий

рі�
 неатив	
 в
позитив
 	
 вашом	
вн	трішньом	
світі
 з

метою
д	ховноо
розвит�	.

ТЕРЕЗИ,
тема
партнерсь�ої
взаємодопомои
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
праматичних
ба-

жань,
реалізація
я�их
долею
альм	ється,
оді
ж	рити-

ся!
Життя —
це
ра,
вми�айте
артистичний
дар
і
райте

на
задоволення
собі
та
веселіть
п	блі�	.
Творіть,
�охай-

теся,
розважайтеся,
охм	ряйте
тих,
хто
припав
до
сер-

ця.

КОЗЕРОГИ,
сім’я
та
сл	жба
вимот	ють
з
вас
чимало

сил
останнім
часом.
Втім
цьоо
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
 енеропотенціал,
 с�оріше
 всьоо,

втомлюватим	ть,
тян	тиме
порітися
біля
домашньоо

вонища,
зарядитися
позитивними
емоціями.

РИБАМ любов
та
прихильність
�раще
демонстр	ва-

ти
з
допомоою
ніжних
обіймів,
пестливих
доти�ів,
по-

дар	н�ів,
 вчин�ами
 �ер	ватиме
 хіть!
 Ш	�айте
 свій

Гольфстрім
�омфорт	
там,
де
можна
смачно
випити
та

поїсти,
 арно
 виспатися,
 �омфортно
 відпочити,
 насо-

лодитися
інтимними
розваами �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
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