
Проїзд в маршрутках
подорожчає
Нова вартість проїзду в столичних “бусиках” становитиме 
3—4 гривні

Приватним перевізникам уві�

рвався терпець. Відсьогодні про�

їзд в маршрутках Києва дорожча�

тиме з 2�3 до 3�4 гривень. Зрос�

тання вартості давно назріле й

вимушене. Інакше транспорт

просто не зможуть виводити на

маршрути. "На межі подорож�

чання ми були ще чотири місяці

тому. Але в країні відбувались не�

прості події, тож цей час ми про�

тягли, як могли, використавши

всі внутрішні резерви. Зараз си�

туація критична. Працювати далі

не буде змоги",— розповів керів�

ник ПП "Надія�Транс" Юрій Ар�

теменко. Ще гострішою стала

ситуація в останні тижні, за які

вартість пального та мастильних

матеріалів зросла на 50 % і біль�

ше. Виручки не вистачає — на�

віть щоб заправити бак. Не кажу�

чи вже про ремонт, адже через

курс валют запчастини теж подо�

рожчали. В Департаменті транс�

портної інфраструктури КМДА

підтвердили: аби лише покрити

витрати, вартість проїзду має

складати 3,7 грн. Обрахунки за

спеціальною урядовою методи�

кою проводили ще в грудні.

"Крім "Київпастрансу", в ре�

жимі таксомотору в столиці пра�

цює 36 перевізників некомуналь�

ної форми власності. Разом об�

слуговують 196 маршрутів. Що�

денно на лінії виходить 2500 ма�

шин малого класу типу "Бог�

дан"",— поінформував в. о. ди�

ректора Департаменту транс�

портної інфраструктури Іван

Шпильовий. КП "Київпастранс"

в режимі маршруток використо�

вує ще 400 автобусів великої

місткості. До речі, комунальний

перевізник, маючи бюджетну

підтримку, чи не єдиний, хто

оновлював свій автопарк. При�

ватні перевізники кажуть, що не

мали можливості для придбання

нових машин вже років п’ять.

Новий транспорт — задоволення

не з дешевих. Вартість маршрут�

ки типу "Богдан" нині близько

530 тис. гривень. А великі авто�

буси "Київпастранс" до Євро�

2012 придбав по 2,5 млн грн за

одиницю. Тролейбуси тоді вдало�

ся вторгувати по 3,4 млн грн при

стартовій ціні в 4 млн грн.

Згідно з вимогами, маршрутки

в Києві мали б їздити не старіші

за 7 років, з двигунами євро�3,

двома автоматичними дверима та

місткістю від 21 пасажира. Але

реалії більш прозаїчні чи то на�

віть драматичні. Перевізники зі�

знаються — ремонтують маши�

ни, яким давно місце на брухті.

Підвищення ціни проїзду не

означає оновлення парку мар�

шруток. Для цього б знадобилося

3�4 роки стабільної роботи за

нормальної економічної ситу�

ації. Тому зараз покращувати

якість обслуговування пасажирів

будуть методами, що не потребу�

ють грошей. Маршрутки пофар�

бують, помиють, водіїв змусять

бути чемними і одягнуть в кор�

поративну форму. Голова громад�

ської ради при КМДА Марина

Бурмака каже, що готують статут

водія громадського транспорту,

яким він має бути і що робити не

повинен, наприклад: заборонено

кермуючи курити чи розмовляти

по мобільному. "Ми проводили

опитування киян і врахували їхні

головні побажання. На основі

цього розробили програму "10

кроків поліпшення якості тран�

портного обслуговування в місті

Києві". Побажання є різні, навіть

щодо оформлення салону чи на�

явності музичного супроводу. Є

питання щодо зручності мар�

шруток для осіб з обмеженими

фізичними можливостями.

Адже, на жаль, кожен 17�й меш�

канець столиці має ту чи іншу

форму інвалідності", — пояснила

пані Бурмака.

Маршрутки КП "Київпастран�

су" працюють на загальних умо�

вах. Їх прибутковість теж знизи�

лася вдесятеро: раніше 350 ма�

шин забезпечували прибуток 

2 млн грн, зараз — 200 тис. грн.

Втім, рішення про зміну вартості

проїзду в громадському транс�

порті комунальної форми влас�

ності прийматимуть вже після

травневих виборів нової влади

Києва. Іван Шпильовий також

додав, що Київраді не завадить

переглянути категорії пільгови�

ків. Їх сьогодні налічується аж

40 — і це значне навантаження.

При тому, що до категорії пільго�

виків "потрапило" чимало осіб з

пристойним доходом.

Натомість столична влада не

збирається піднімати плату за

проїзд принаймні наступні кіль�

ка місяців. Про це повідомив го�

лова КМДА Володимир Бонда�

ренко.

За його словами, мова не йде

про підняття ціни на проїзд в ко�

мунальному транспорті, а про

підняття ціни в приватних пере�

візників, зокрема маршрутних

таксі.

"Сьогодні у приватних перевіз�

ників не відбуваються заміни ру�

хомого складу, бо не вистачає

коштів. Не вистачає їх на пальне.

Ми подивимось, чи дійсно вони

мають збитки, як стверджу�

ють",— зазначив Володимир

Бондаренко

Столичні перевізни и аж ть, що зм шені підвищ вати вартість проїзд через здорожчання майже наполовин цін на пальне, мастила, запчастини

До поминальних днів
комунальники вивезуть
більше 4 тис. кубів сміття 
з кладовищ

Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî Âåëèêîäí³õ òà ïî-
ìèíàëüíèõ äí³â ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè
ïëàíóþòü î÷èñòèòè òåðèòîð³¿ ì³ñüêèõ êëà-
äîâèù â³ä á³ëüø ÿê 4-õ òèñÿ÷ êóá³â ñì³òòÿ.
Ïðî öå ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ Êî-
ëåã³¿ ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ðèòóàëüíèõ ïîñëóã Ìèêîëà Áàá³é. Â³í çàóâà-
æèâ, ùî ðîáîòè âæå ðîçïî÷àëèñÿ. Òàê, çîê-
ðåìà íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ áóëî âèâåçåíî 2 257
êóá. ì ñì³òòÿ, ë³êâ³äîâàíî 83 àâàð³éí³ äåðå-
âà òà êðîíîâàíî 16, âèêîíàíî áëàãîóñòð³é
29-òè â³éñüêîâèõ ïîõîâàíü, áðàòñüêèõ ìî-
ãèë òà ìåìîð³àë³â, à òàêîæ ïîôàðáîâàíî
íèçêó îãîðîæ, âîð³ò, ïàðêàí³â ³ áîðäþð³â,
â³äðåìîíòîâàíî òà ïîôàðáîâàíî 5 ãðîìàä-
ñüêèõ âáèðàëåíü ³ 91 êîíòåéíåð äëÿ ñì³òòÿ.

Çàãàëîì, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà óïðàâë³í-
íÿ, äî ñâÿò ïëàíóºòüñÿ ë³êâ³äóâàòè, êðîíóâà-
òè òà î÷èñòèòè â³ä îìåëè 550 äåðåâ íà êëàäî-
âèùàõ, óïîðÿäêóâàòè 210 â³éñüêîâèõ ïîõî-
âàíü, ï³äãîòóâàòè òà çä³éñíèòè çàïóñê á³ëüøå
81-ãî êì ïîëèâàëüíîãî âîäîïðîâîäó, â³äðå-
ìîíòóâàòè òà ïîôàðáóâàòè 408 êîíòåéíåð³â
äëÿ ñì³òòÿ. Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî ïëîùà êëà-
äîâèù íà òåðèòîð³¿ Êèºâà ñêëàäàº 560 ãà

У Києві платниками податків
сплачено до бюджету 
9,3 мільярда гривень

Ó ñ³÷í³-áåðåçí³ 2014 ðîêó äî çâåäåíîãî
áþäæåòó êðà¿íè â³ä ñòîëè÷íèõ ïëàòíèê³â íà-
ä³éøëî 9 ìëðä 314 ìëí ãðí ïîäàòêîâèõ ïëà-
òåæ³â. Â ïîð³âíÿíèõ óìîâàõ äî â³äïîâ³äíîãî
ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó íàäõîäæåííÿ çá³ëü-
øèëèñü íà 322 ìëí ãðí, àáî ìàéæå íà 4 %.

Äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ñòîëè÷íèì
óïðàâë³ííÿì Ì³íäîõîä³â çà 3 ì³ñÿö³ öüîãî
ðîêó ìîá³ë³çîâàíî 7 ìëðä 196 ìëí ãðí, ùî ç
óðàõóâàííÿì ñêëàäîâèõ ôàêòîð³â íà 326
ìëí, àáî íà 4 % á³ëüøå, í³æ çà â³äïîâ³äíèé
ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. ßê ñâ³ä÷èòü äèíàì³êà
íàäõîäæåííÿ äî äåðæáþäæåòó, íà 48 ìëí
ãðí çðîñëà ñïëàòà àêöèçíîãî ïîäàòêó ç ââå-
çåíèõ â Óêðà¿íó òîâàð³â òà ñêëàëà 58,3 ìëí
ãðí, íà 29 ìëí ãðí — äî 77,1 ìëí ãðí çá³ëü-
øèëèñü íàäõîäæåííÿ àêöèçíîãî ïîäàòêó ³ç
âèðîáëåíèõ ó êðà¿í³ ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â, à
òàêîæ íà 41 ìëí ãðí çðîñëà ñïëàòà ïîäàòêó
íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêîãî äî äåðæáþä-
æåòó íàä³éøëî 1 ìëðä 299 ìëí ãðí. Äî áþ-
äæåòó ì³ñòà Êèºâà çà òðè ì³ñÿö³ öüîãî ðîêó
ïëàòíèêè ïîäàòê³â ñïëàòèëè 2 ìëðä 118 ìëí
ãðí, ùî íà 5 % àáî íà 106 ìëí ãðí á³ëüøå çà
â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó

Ф
о

то
 О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
В

А

Íîâèíè

Ірина ЛАБУНСЬКА
"Хрещатик"

Н
ова вартість проїзду у маршрутках Києва
становитиме 3�4 гривні. На гривню більше,
ніж було дотепер. Перевізники кажуть, що
піднімають ціну вимушено: пальне, мастила,

запчастини подорожчали наполовину. На 196�ти
маршрутах столиці курсує 2500 машин. Більшість із
них — практично "брухт на ходу". На оновлення пар�
ку немає коштів. Для поліпшення якості обслугову�
вання пасажирів маршрутки пофарбують, помиють,
а водіїв причепурять та навчатимуть ввічливості.
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Реанімація медицини
На лікарську галузь знову чекають зміни, відтепер — з урахуванням думок працівників

Саме лікарі та персонал Київ�

ської станції швидкої допомоги під

час усіх протистоянь у середмісті

столиці були на передовій, рятува�

ли поранених. Нерідко й самі ста�

вали жертвами агресорів. Та попри

все виконували головне своє зав�

дання — рятували людські життя.

Директор Центру екстреної медич�

ної допомоги та медицини катас�

троф Анатолій Вершигора розпові�

дає "Хрещатику", що від нинішньої

влади, як і від усіх попередніх, очі�

кує підтримки. "Допомога потрібна

завжди, адже наша організація дуже

велика і ми працюємо цілодобово,

365 днів на рік",— зазначив пан

Вершигора.

А проблем на "швидкій" накопи�

чилося багато. І якщо матеріально�

технічні питання хоч якось вирішу�

валися, то з персоналом ситуація на�

багато складніша. На сьогодні забез�

печеність працівниками складає

всього 55 %, тобто “кожна третя

бригада працює без лікаря, лише із

фельдшером. Молодь працювати в

таких умовах не хоче. "Люди шука�

ють роботу, де більше платять, де

можна більше заробити, де робота

спокійніша. А без персоналу Стан�

ція швидкої допомоги не існувати�

ме. На нових машинах, може, не бу�

де кому й виїжджати",— наголошує

Анатолій Вершигора та додає, що до

кінця квітня Станція має отримати

91 автомобіль за кошти держбюдже�

ту. Нині 35�40 % автопарку "швид�

ких" застаріли.

Через складну фінансову ситу�

ацію в країні, й у Києві зокрема, до�

платити медикам столична влада

поки не має можливості. Тож нама�

гатиметься в усі способи зберегти

хоча б чинні муніципальні надбав�

ки. Про це під час відвідин Станції

швидкої медичної допомоги заявив

голова КМДА Володимир Бонда�

ренко. "Людське життя важливіше

за все. Щиро дякую всім лікарям і

працівникам швидкої допомоги,

адже ви — на передовій. І треба, щоб

ми знайшли всі необхідні матеріаль�

ні, технічні й інші ресурси, щоб ви

були соціально захищені",— сказав

пан Бондаренко.

Він зазначив, що проблем у ме�

дичній галузі столиці безліч, однак

вирішувати їх влада готова — і лише

за співпраці з представниками лі�

карської спільноти. Адже, на думку

голови КМДА, саме фахівці в кож�

ній окремій галузі мають привноси�

ти туди зміни. Перші плани у реані�

мації медицини в Києві у очільника

міста вже є — це відновлення про�

більності поліклінік, повернення ту�

ди фахівців, зокрема стоматологів.

Та найголовніше — створення єди�

ного медичного простору, що дозво�

лить якісніше надавати медичні по�

слуги й економити бюджетні кошти.

"Сьогодні у місті п’ять повноцін�

них медицин — відомча, наукова,

навчальних закладів, комунальна

та приватна. Неузгодженість між

ними призводить до того, що що�

денно простоює близько 2000 лі�

жок, на обслуговування яких ви�

трачаються кошти",— додає Воло�

димир Бондаренко. Та в нинішніх

умовах така кількість додаткових

місць в медзакладах є навіть пев�

ним позитивом, адже, хоч і не ка�

жуть про це вголос, міська влада

хоче бути готовою й до найгіршого

варіанту розвитку конфлікту зі

східним сусідом �

Якість у склянці
Керівники КМДА та "Київводоканалу" проінспектували стан споруд та нововведення
на Деснянській водопровідній станції
Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

"К
иївводоканал" є од�
нією з найбільш від�
критих для громад�
ськості компаній міс�

та — тут часто влаштовуються для
студентів і журналістів ознайомчі
екскурсії на об’єкти. Не оминають
увагою цей стратегічний для міста
об'єкт і посадовці. Вчора з робо�
тою Деснянської водопровідної
станції ознайомився перший за�
ступник голови КМДА Богдан Ду�
бас. Для "Київводоканалу" цей ві�
зит досить важливий — від столи�
ці очікують допомоги у фінансу�
ванні будівництва цеху з вироб�
ництва гіпохлориду натрію — ре�
агента, за допомогою якого можна
якісніше, дешевше й безпечніше
очищувати воду.

На Деснянській водопровідній станції Бог�

дану Дубасу, перш за все, запропонували

скуштувати кінцевий продукт очищенення

річкової води. У лабораторії, де перевіряють

якість води після фільтрації й знезараження,

запевнили, що якість Н2О при виході зі станції

відповідає українським і європейським нор�

мативам. Пан Дубас поцікавився, чому ж так

виходить, що з�під крану в лабораторії тече

значно смачніша рідина, ніж у квартирах міс�

тян. Виявляється, "секрет" у трубах — коли ме�

режі, особливо внутрішньобудинкові, зноше�

ні, марно сподіватися на запашний чай.

"Мене запевнили, що працівники "Київво�

доканалу" самі п’ють воду з�під крану — це ба�

гато про що говорить,— розповів Богдан Ду�

бас.— Сьогодні нам треба зрозуміти цінність

води і навчитися її економити. Ми, старші лю�

ди, жили за часів, коли цей життєво важливий

продукт був фактично безплатним, та однак

він має свою ціну, яка, до речі, буде в

майбутньому зростати. І тому економія тут ду�

же важлива. Тож перше наше завдання — щоб

усі споживачі мали лічильники".

Звернув увагу перший заступник голови

КМДА і на проблеми безпеки, а саме — на те,

що під час знезараження води у Києві викорис�

товують хлор, який у рідкому вигляді є дуже не�

безпечним. Тому нині необхідно мінімізувати

ризики й переводити водопровідні станції на

нові технології. І пан Дубас висловив сподіван�

ня, що це буде заплановано і в найкоротший час

реалізовано.

"Головне для міської влади у питанні за�

безпечення киян питною водою — це її

якість, безпека праці фахівців станції, меш�

канців прилеглих до неї будинків, а також

екологічна безпека загалом, тож ми цілком

підтримуємо кроки керівництва АТ "Київво�

доканал" з упровадження використання та

виробництва гіпохлориду натрію на стан�

ції",— сказав перший заступник голови

КМДА.

Про будівництво у столиці лінії з виробниц�

тва гіпохлориду натрію говорять уже кілька ро�

ків. Причому й екологи, і санітарні лікарі, і,

зрештою, фахівці водоканального господар�

ства відусюди відзначають безпечність такого

виробництва. У 2013 році ДП "Укрдержбудекс�

пертиза" затвердило проект реконструкції Дес�

нянської водопровідної станції зі впроваджен�

ня технології знезараження питної води гіпо�

хлоридом натрію, який виробляється методом

електролізу кам’яної солі. Серед переваг впро�

вадження такої технології є те, що не потрібно

буде зберігати велику кількість рідкого хлору

та транспортувати його в межах міста. Цікаво,

що коли закладали будівництво Деснянської

станції, ця територія була околицею, нині вже

мало не центр Лівого берега, поруч із яким ви�

ріс сучасний житловий квартал.

На очисних спорудах станції першому за�

ступнику голови КМДА продемонстрували

роботу сучасної автоматизованої системи до�

зування коагулянтів та хлораторів. Ремонт цієї

системи було виконано у 2013 році, що дало

можливість оптимізувати процес коагуляції,

раціонально та без надлишкової кількості ви�

користовувати реагенти, а також контролюва�

ти залишкові кількості хлору у питній воді.

"Ще у 1997 році ми встановили автоматизо�

вану систему дозування хлору — це допомогло

зменшити у рази використання хлору — при

тому, що кінцевий продукт — вода — залишав�

ся такої ж якості",— розповів генеральний ди�

ректор ПАТ "Київводоканал" Андрій Білик.

Крім того, у "Київводоканалі" дуже пишаю�

ться тим, що відколи встановили ці установки,

кількість хлорорганічних сполук (дуже шкід�

ливих, які можуть навіть провокувати виник�

нення онкології в людей) у водогоні ніколи не

перевищувала європейські вимоги до якості �
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Д�бас

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

"А
раптом війна?" — ці слова хоч і рідко вимов�
ляються вголос, однак лунають в голові у
кожного українця, адже загарбання Криму
та непроста ситуація на Сході України впев�

неності у зворотньому не додають. Тож аби бути готови�
ми до будь�якого розвитку ситуації, міська влада взяла�
ся вирішувати завдання, які 23 роки знаходилися "на за�
двірках" комунальних проблем. Після перевірки київ�
ських бомбосховищ голова КМДА Володимир Бондарен�
ко навідався до Станції швидкої допомоги та поспілку�
вався з лікарським активом столиці. Адже у вже пере�
житих в центрі міста збройних протистояннях "янголи у
білих халатах" врятували сотні життів.



Святкова інтеграція
17 травня Київ традиційно відзначить День Європи

Насамперед, змінять міс�

це святкування дня “з євро�

пейським присмаком”. Цьо�

горіч більшість заходів від�

будеться на Михайлівській

та Софійській площах, а не

на Хрещатику та майдані

Незалежності, як то було за�

звичай. Про це повідомила

директор Департаменту су�

спільних комунікацій Мари�

на Хонда, презентуючи про�

граму урочистих заходів.

"Враховуючи останні події,

які відбулися в нашій держа�

ві, підписання політичної

угоди з ЄС, формат заходів

переглядається. Це буде свя�

то, яке поєднає громадські

позиції та культурні події",—

наголошує пані Хонда.

Головну сцену Дня Євро�

пи розмістять на Михайлів�

ській площі. Розпочнуть

святкування вже звично — з

офіційних почестей та при�

вітань. Заплановано, що на

офіційну церемонію від�

криття завітають високопо�

важні гості — міністр закор�

донних справ України, голо�

ва КМДА та його заступни�

ки, представники Європей�

ської комісії в Україні та по�

сли держав�членів ЄС в

Україні.

Цього року планують віді�

йти від представлення кож�

ної держави в окремій ятці

та створити єдиний євро�

пейський простір, який пре�

зентуватиме цінності та

культуру західної спільноти.

Так, на Михайлівській пло�

щі будуть представлені ін�

формаційно�консультативні

павільйони та працюватиме

дискусійний клуб, де кожен

охочий зможе подискутува�

ти з представниками по�

сольств держав�членів ЄС

на тему євроінтеграції. Не�

легку боротьбу українців за

європейський вибір пред�

ставлять у фотовиставці "Я

люблю Україну".

У рамках святкування ки�

яни та гості міста зможуть по�

спостерігати й за цікавими

фестивалями. Зокрема фес�

тивалем європейського тан�

цю, де свою майстерність де�

монструватимуть дитячі ан�

самблі та колективи націо�

нальних меншин, і фестива�

лем ремісників й народних

умільців, під час якого можна

буде навчитися лозоплетін�

ню, ліпленню з глини, різь�

бярству чи ковальству. А от

ласунам припаде до душі фес�

тиваль морозива, на якому

свою продукцію запропону�

ють найвідоміші вітчизняні

виробники.

На Софійській площі 17

травня розгорнуться запеклі

середньовічні бої — тут відбу�

деться лицарський турнір. А

наймолодшим європейцям за�

пропонують зобразити власне

бачення життя України у вели�

кій європейській сім’ї під час

конкурсу малюнків "Яка ти,

Європо?". Для спортивних ро�

дин проведуть веселі естафети

та розмістять захопливі атрак�

ціони.

У столичній адміністрації

сподіваються, що таке святку�

вання Дня Європи запам’ятає�

ться і киянам, і нашим євро�

пейським друзям.

"День Європи треба обов’яз�

ково пропустити через усві�

домлення Майдану, адже він

виник через наше бажання бу�

ти в західній співдружності",—

зазначає голова КМДА Воло�

димир Бондаренко �

“Тиждень здоров'я” стартував з Майдану
У центрі столиці всі охочі могли виміряти тиск, зробити кардіограму 
та флюорографію, пройти експрес"тест на рівень цукру у крові
Ірина ЛАБУНСЬКА
“Хрещатик”

В
Києві триває тиж�
день здоров'я.
Стартувала акція у
п'ятницю на майдані

Незалежності. Попри екс�
тремальні умови прожи�
вання, рівень захворювано�
сті серед активістів неви�
сокий. Тоді як у багатьох
киян виявили підвищений
тиск. Перевірити його в хо�
ді швидкого обстеження, а
також зробити флюорогра�
фію, кардіограму та ек�
прес�тест на рівень цукру в
крові усі охочі в ці дні мо�
жуть у районних полікліні�
ках. В суботу фініш акції
пройде у парку Шевченка.

Злочинна влада втекла більше міся�

ця тому. Але найстійкіші борці з нею

досі лишаються на Майдані. Чи не

поклали вони на вівтар демократії

своє здоров'я, в п'ятницю перевіряли

столичні медики. На головній площі

Києва пройшла акція "День здоров'я". 

"Сьогодні Всесвітній день здо�

ров'я. Акція щорічна і спрямована на

киян, гостей міста, усіх охочих. Зва�

жаючи, що на Майдані досі багато

людей, до того ж вони перебувають у

відносно екстремальних умовах, ми

вирішили за доцільне розпочати

звідси і заохотити людей перевірити

стан свого здоров'я",— пояснив за�

ступник директора Департаменту

охорони здоров'я КМДА Олександр

Курмишов. Разом з ним на головну

площу Києва виїхала команда меди�

ків з двох районів — Дарницького та

Голосіївського, а ще підрозділ Цен�

тру екстреної медичної допомоги та

медицини катастроф міста Києва.

Робота останніх чомусь викликала

найбільший інтерес. Рятувальники

показували, як надавати домедичну

допомогу потерпілим. Якщо пра�

вильно все робити, врятувати людину

можна у більше 90 % випадків. При�

міром, непритомному слід так трима�

ти голову, щоб язик не перекрив ди�

хальні шляхи. Показували, як реані�

маційними методами відновлювати

дихання, якщо його немає. Люди

охоче повторювали маніпуляції на

манекенах. Буклети з інструкціями

можна було отримати в інформацій�

них наметах.

В таких же наметах лікарі розпові�

дали людям, як не стати жертвою са�

мим, — завчасно профілактично об�

стежуватись. Просто на Майдані всі

охочі могли виміряти тиск, зробити

кардіограму та флюорографію, про�

йти експрес�тест на рівень цукру у

крові. Кожна процедура — кілька

хвилин. За півгодини відвідувач отри�

мував основну картину стану свого

здоров'я.

Кореспондентка "Хрещатика" звер�

нула увагу на те, що активістів Майда�

ну на консультацію прийшло небага�

то. А от кияни перевірялись з радістю.

Серед них і пенсіонерка Ірина Моска�

ленко. На Майдан прийшла з триріч�

ним онуком Левком. "Взагалі не часто

обстежуюсь. Якось часу не вистачає.

А тут така нагода пройти усіх лікарів. З

радістю скористаюся. Зі скарг — часто

стрибає тиск. Щойно підтвердили:

він у мене підвищений",— розповіла

жінка. До слова, така проблема є у

значної частини тих, хто пройшов об�

стеження. Натомість рівень цукру в

крові практично в усіх у межах норми.

"Сьогодні тут працює понад 20

медиків: 10 фахових лікарів і близь�

ко 12�ти медичних сестер та лабо�

рантів. Насамперед ми звертаємо

увагу на серцево�судинні захворю�

вання. Адже в Україні це 62�63 % за�

гальної смертності. На жаль, трети�

на чи й 40 % людей не знають, що у

них підвищений артеріальний тиск.

Це погано, бо гіпертонічна хвороба

переходить в хронічну форму, а це

ризик інфарктів та інсультів, які

приводять до інвалідності і смертно�

сті. Гіпертонія — тихий вбивця. У

людини може нічого не боліти, але

ризик для життя зростає",— пояснив

головний лікар Центру здоров'я От�

то Стойка. За його словами, зазви�

чай обстеження в ході подібних ак�

цій проходять від 300�400 до тисячі

осіб і більше. Втім головне не кіль�

кість, а привернення уваги людей до

необхідності профілактики. Акція

на Майдані свідчить, що це можна

зробити, не витрачаючи багато часу,

зусиль, і безкоштовно. Ті, чиї ре�

зультати обстеження занепокоїли

лікарів, отримали направлення до

лікувальних закладів для більш гли�

бинної діагностики та, за потреби,

лікування.

До слова, з головної площі столиці

розпочався "Тиждень здоров'я".

Пройти подібну перевірку кияни

зможуть в районних поліклініках. А

в суботу така акція відбудеться в пар�

ку Шевченка.

Що стосується активістів Майда�

ну, то, за словами Олександра Кур�

мишова, незважаючи на екстремаль�

ні умови проживання, рівень захво�

рюваності серед них звичайний і

сплесків захворювань на сьогодні не�

ма. Водночас щодня до лікарів швид�

кої допомоги звертається близько де�

сяти учасників масових акцій. Серед

скарг — черепно�мозкові травми, гі�

пертонічний криз, пневмонія, заста�

рілі травми, загострення хронічних

хвороб. Загалом же від 18 лютого до

столичних медиків за допомогою

звернулося майже 1 700 учасників

масових заходів �
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Цьо�оріч�17�травня�в�центрі�столиці�традиційно�відзначатим�ть�День�Європи�

Під�час�профіла�тично�о�обстеження�на�Майдані�працювало�понад�20�меди�ів:�10�фахових�лі�арів�і�близь�о�12-ти
медичних�сестер�та�лаборантів

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

День Європи — свято для українців, і ки�
ян у тому числі, давно стало традицій�
ним. У травні вже 12 років поспіль го�
ловна вулиця країни на декілька днів

перетворюється на осередок західної культу�
ри. Зазвичай у ятках, що розміщуються
вздовж Хрещатика, презентують культурні
здобутки держав європейської спільноти. До�
повнюють це дійство мистецькі заходи, кон�
церти, виставки. Та цьогоріч після подій, що
сколихнули та змінили Україну, це свято набу�
ло для українців іншого змісту. Тож і відзнача�
тимуть його по�іншому. Як саме — днями роз�
повіли в Київській адміністрації.
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Тарас Шевченко: перезавантаження
Філософія Кобзаря знайшла відгук у творах сучасних митців

Переступивши поріг виставкової

зали, відчуваєш суперечливість пер�

ших вражень. Згодом, уважно роз�

дивляючись роботи, починаєш розу�

міти, що ж саме прагнули сказати

глядачеві автори, твори яких пред�

ставлені в різних видах візуального

мистецтва — живописі (Тіберій Сіль�

ваші, Руслан Тремба), графіці (Павло

Маков, Анна Миронова), фотографії

(Віктор Марущенко, Анатоль Степа�

ненко, Олександр Бабак, Анна Вой�

тенко), стріт�арті (Станіслав Пер�

фецький, Володимир Воротньов), ві�

деоінсталяціях (Анна Войтенко).

Головною темою виставки стали

не біографія Тараса Шевченка, його

поезія чи живопис, а образ України

в діалозі творчості генія з сучасним

мистецтвом. "Перед початком робо�

ти над проектом ми уважно перечи�

тали Шевченка і помітили, що кате�

горія раю для нього фундаменталь�

на, він дуже багато про це пише,—

розповів "Хрещатику" один із кура�

торів виставки Валерій Сахарук.—

Ми запросили художника графіті

Володимира Воротньова — це одна з

центральних постатей проекту — і

дали йому карт�бланш, аби він за�

фіксував запитання Шевченка: "Для

кого я пишу?", "Для чого?", "За що я

Україну люблю?". В експозиції на�

магалися зобразити Шевченків рай

(це своєрідний атріум посеред зали).

І там знаходяться роботи невипад�

кові, кожна має своє місце й значен�

ня. Ось, наприклад, графіка Павла

Макова "Paradiso perduto" (у пере�

кладі "втрачений рай"). Поруч ви�

сять полотна Руслана Тремби "До

батька на ферму" — це немов втра�

чений рай дитинства. Навколо цьо�

го раю картини Тіберія Сільваші та

Ані Миронової, які називаються

"Грунт" і "Посуха",— це, по суті,

щось пограничне між раєм і рештою

світу, реальністю. А реальність як те,

що нас оточує, відображають фото�

графії Олександра Бабака, Анатолія

Степаненка, Анни Войтенко".

Так, у творчості Шевченка є риси

апокрифів, вона нагадує одкровен�

ня — зокрема образ раю перегу�

кується з апокаліптичними зобра�

женнями, пусткою (у роботах це за�

недбані, покинуті села, Чорнобиль�

ська зона). Категорії часу ніби не іс�

нує — нічого не змінюється. "Руху

немає у нашій країні, лише зазнає

змін приватна власність, а те, що

стосується громади, як було, так і

залишилося,— говорить один із

учасників проекту, фотограф Віктор

Марущенко.— Ось мої чорнобиль�

ські світлини: скільки я туди їжджу,

там нічого не міняється, нічого, ли�

ше помирають люди..."

Шевченковому раю притаманна

патріархальність і певна "селян�

ськість", культ землі ("Грунт", "По�

суха", "На ферму до батька"), однак

місто також представлене на ви�

ставці (цитати�графіті, жанрова

специфіка робіт Станіслава Пер�

фецького). "Найбільшу увагу при�

вернуло, як естетика поєднана на

цих стінах з антиестетикою, як май�

же нахабні написи переривають

звичний стрій експозиції. Це одразу

впадає у вічі. Добре, що такого пла�

ну проекти відбуваються. Приємно,

що куратори вміють так тонко по�

єднати вулицю (не вуличне, а саме

вулицю), Україну й інтелігентність

у мистецтві",— поділився вражен�

нями один із перших відвідувачів

виставки, галерист і музикант Пав�

ло Гудімов.

Виставка — не єдина подія, орга�

нізована інститутом до Шевченків�

ських днів. У понеділок, 14 квітня, в

цьому ж приміщенні відбудеться пе�

регляд і обговорення фільму Сергія

Буковського "Сон" 1989 року за од�

нойменною поемою Тараса Шев�

ченка.

Виставка візуального мистецтва 
"У нашім раї..."

Коли: до 30 квітня, графік роботи:

пн.�сб. з 10.00 до 20.00

Де: Інститут проблем сучасного

мистецтва НАМ України, вул. Щор�

са, 18 Д, тел. (044) 529�20�51
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Гортаючи сторінки “Кобзаря”
У столиці показали фільм про славнозвісну книгу Шевченка
Наталка КОВАЛЬ
спеціально 
для "Хрещатика"

М
инулого тиж

ня кияни ма

ли змогу по

бачити нову

кінематографічну ро

боту Тараса Ткаченка
та Сергія Сотниченка.
Картина у формі до

кументального розслі

дування ґрунтовно,
але водночас доступ

но розповідає основні
факти про "Кобзар",
подає оцінки та відгу

ки як сучасників по

ета, так і відомих вче

них
шевченкознавців.

Днями у столичному кіно�

театрі "Київ" відбулася пре�

зентація науково�популярної

стрічки "Кобзар", яка стала

переможцем конкурсного

відбору неігрових фільмів про

Тараса Шевченка, організо�

ваного у вересні 2013 року

Держкіно України.

Робота над проектом три�

вала близько двох місяців.

Як зазначив режисер Тарас

Ткаченко, у ході підготовки

зібрали матеріали на три

окремих фільми про кожне з

прижиттєвих видань "Кобза�

ря" — і не все, що хотіли,

вдалося включити до стріч�

ки: "Я сподіваюся, що ми цю

тему не полишимо. Інтерв’ю

і матеріали в нас готові, не

вистачає трохи ігрового ма�

теріалу й монтажу". Щодо

самого Тараса Шевченка, то

автор фільму свідомо не ро�

бив його постать централь�

ною. "Ми хотіли створити іс�

торію оригінальну, тому го�

ловним героєм стала саме

книга, події й тонкощі, по�

в'язані з "Кобзарем",— каже

режисер.

Майже половину часу

стрічки, а триває вона 53 хви�

лини, займають реконструк�

ції, які відтворюють спогади

сучасників поета, решта — ін�

терв'ю з науковцями, що роз�

повідають про його головну

збірку. Зокрема це працівни�

ки музею Шевченка, музею

Кобзаря в Черкасах, Інститу�

ту літератури — Надія Наумо�

ва, Сергій Гальченко, Тетяна

Лебединська та інші. Вони

були присутні на презентації

фільму.

"В Україні це кращий до�

кументальний фільм, який я

бачила,— поділилася вра�

женнями член Спілки пись�

менників України, науко�

вець і шевченкознавець із

Санкт�Петербурга Тетяна

Лебединська.— Він най�

більш наближений до істо�

ричної правди, і нема тих до�

мішок, з якими телебачення

трактує Шевченка. Це дуже

важливо з точки зору історії.

Втім шкода, що про життя в

Петербурзі згадується мало.

І про родину Енгельгардта

треба було сказати більше,

про викуп з кріпацтва, адже

це надзвичайна родина, і в

Україні її трохи примітивно

розглядають. І все ж таки я з

насолодою переглянула кар�

тину".

Фільм сповнений цікавих

маловідомих моментів. Так,

наприклад, перше видання

"Кобзаря" було здійснено за

інтригуючих обставин: меце�

нат, котрий замовив у Шев�

ченка портрет, не міг за нього

заплатити, оскільки про�

грався в карти. Натомість він

запропонував видрукувати

вірші Тараса і залучив до цьо�

го видавця, який, своєю чер�

гою, заборгував меценатові

чималу суму. Таким чином,

"Кобзар" побачив світ без

жодної копійки.

З фільмом планують озна�

йомити і широку аудиторію.

"Кобзар" створювався на за�

мовлення Держкіно і Мін�

культу,— розповіла "Хрещати�

ку" одна з продюсерів доку�

менталки Лариса Гутаревич.—

Крім того, було профінансо�

вано ще дві стрічки про Тара�

са Шевченка ("Експедиція"

режисера Костянтина Коно�

валова про експедицію Араль�

ським морем і "Тарас Шев�

ченко. Iдентифікація" Сергія

Проскурні — Ред). Спочатку

збиралися об’єднати їх у аль�

манах і віддати в прокат у кі�

нотеатрах. Однак таких мож�

ливостей наразі немає. Трива�

ють переговори з кількома

українськими телеканалами,

щоб продемонструвати фільм

на телебаченні. Також "Коб�

зар" має поширюватися через

Міносвіти, його слід показу�

вати старшокласникам під час

вивчення творчості Шевчен�

ка. Поки що у зв’язку зі звіль�

ненням голови Держкіно Ка�

терини Копилової і відсутніс�

тю нового очільника про кон�

кретні подальші перспективи

як фільму, так і галузі загалом

говорити доволі складно".

Картина вийшла інформатив�

на, динамічна та глядацька,

тож, сподіваємося, її подаль�

ша кінематографічна доля бу�

де вдалою

Сміливе тра т вання Шевчен ово о раю ви ли ало інтерес лядачів

У до ментальній стрічці "Кобзар. Історія однієї ни и" відтворюють спо ади с часни ів поета
й дізнаються д м на овців

Наталка КОВАЛЬ
спеціально для "Хрещатика"
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та річниця від дня народження Шев

ченка закономірно спровокувала бага

то мистецьких заходів, присвячених йо

го життю — зі спробами подати цю

постать для різної аудиторії: "академічної", пересічної,
творчої тощо. Одним із них став художній проект "У на

шім раї...", який відкрився в Інституті проблем сучасного
мистецтва НАМ України. Він одразу привернув увагу не

сподіваною інтерпретацією творчості поета.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про визнання таким, що втратило чинність, 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14 листопада 2013 року № 2075 “Про організацію ярмарку 
з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, 

плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів, 
баштанних культур на вул. Електротехнічній 

у Деснянському районі”
Розпорядження № 324 від 1 квітня 2014 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Ки

їв”, підпункту 8 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра

їні”, враховуючи втрату актуальності проведення ярмарку з продажу продовольчих та непродовольчих то

варів, плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів, баштанних культур на вул. Електротехнічній у
Деснянському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати та им, що втратило чинність,
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 14 листопада 2013 ро
№ 2075 “Про ор анізацію ярмар з продаж
продовольчих та непродовольчих товарів,
плодоовочевої прод ції, фр тів, істоч ових

плодів, баштанних льт р на в л. Еле тро-
технічній Деснянсь ом районі.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої державної адміністрації Д ба-
са Б. Й.

Голова В. Бондаренко

Про внесення змін до підпункту 3.3 пункту 3 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25 січня 2014 року № 99 
“Про передачу функцій замовника будівництва 

та реконструкції об’єктів інженерно
транспортної 
інфраструктури м. Києва”

Розпорядження № 329 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України

“Про автомобільні дороги”, з метою покращення інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни до підп н т 3.3 п н т 3
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 25 січня 2014 ро № 99 “Про
передач ф н цій замовни а б дівництва та
ре онстр ції об’є тів інженерною-транс-
портної інфрастр т ри м. Києва”, доповнив-

ши йо о після слів “ре онстр цію об’є тів
та” словами “протя ом семи місяців”.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Костю а М. Д.

Голова В. Бондаренко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 330 від 2 квітня 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 7
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, 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
Київсь ої місь ої державної адміністрації —
ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адмінстрації П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко 

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

02.04.2014 № 330

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

2. 39215�13 ТОВ "АТБ �
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, 
вул. Лариси Руденко, 3�А

3. 39084�13 ТОВ "НОВУС
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,68 Печерський район, 
бульв. Дружби народів,
16�А

4. 39213�13 ТОВ "АТБ �
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, 
вул. Оноре де Бальзака,
54�А

5. 39216�13 ТОВ "АТБ �
маркет"

Лайтпостер на опорі ос
вітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, 
вул. Олександра Мишуги,
3�В

6. 39218�13 ТОВ "АТБ �
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, 
вул. Лариси Руденко, 5

7. 39214�13 ТОВ "АТБ �
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, 
вул. Олександра Мишуги,
11�Б

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування
рекламного засобу

1. 38529�13 ПАТ "Банк
Київська Русь"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,293 Подільський район, 
вул. Хорива, 11�А

Про продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 331 від 2 квітня 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 дозвол на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозвіл)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 1 дозвіл.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламно о засоб з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вача
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозвіл, стро дії я о о

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження, є дійсним до за інчення стро
йо о дії, а випад змін за альномісь их

вимо ах (підходах) щодо розташ вання зов-
нішньої ре лами, я і з мовлюють неможли-
вість розташ вання відповідно о ре ламно о
засоб , — до настання та их змін за ально-
місь 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 державной ад-
міністрації П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

02.04.2014 № 331

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії якого продовжується

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа 
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 21812�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана (біля естакади
Південого мосту, праворуч у
напрямку Харківської площі)

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 333 від 2 квітня 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 ІІ 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
адмінстрації П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко 

Хрещатик 59 квітня 2014 року



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Додато

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
02.04.2014 № 333

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. 22989�08 ПП "Октагон" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 52/2

2. 21497�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Визволителів, 5 (зелена
зона)

3. 21344�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, бульв.
Перова (на розі вул.
Миколи Кибальчича,
розподілювач)

4. 22454�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 22 (напроти
турфірми "Сантревел")

5. 22466�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Кутузова, 1

6. 22405�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Електриків (на розі вул.
Межигірської)

7. 22406�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
Московський проспект, 2
(ТЦ "Еверест")

8. 22416�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана (80 м до
просп. Петра Григоренка)

9. 21374�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть
окрема
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги (станція
метро "Нивки")

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 334 від 2 квітня 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 110 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 

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

02.04.2014 № 334

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа, 
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 21132�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Протасів Яр, 14 (напроти)

2. 20646�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська (в бік Петрівки,
напроти електроопори №31, біля
мосту)

3. 20644�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Броварський проспект (400 м
від мосту до вул. Будівельників)

4. 21065�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ" 

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська / вул.
Миколи Грінченка (на
розподільчому трикутнику)

5. 20624�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова / вул. Герцена

6. 20668�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 36 (напроти, в
сторону Південного мосту)

7. 20696�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана (біля
Південного мосту в напрямку
Наддніпрянського шосе)

8. 20716�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, просп.
Перемоги (автостанція "Дачна")

9. 21142�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Протасів Яр, 14

10. 21086�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання (між
електроопорами № 87 та № 85)

11. 20628�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Броварський проспект (між
електроопорами № 200 та №
202)

12. 20804�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 ОболонськиЙ район, вул.
Полярна (в бік вул. Богатирської
між електроопорами № 100 та 
№ 102)

13. 21108�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Дніпровський узвіз (30 м від
перехрестя з Набережним шосе)

14. 21212�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
Повітрофлотський проспект
(з'їзд на просп. Перемоги за
мостом, напроти Ощадбанку)

15. 21235�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги (з'їзд з
Повітрофлотського мосту
напроти будинку № 14)

16. 20655�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Юрія Гагаріна (заїзд на бульв.
Верховної Ради, на
розподільчому трикутнику)

17. 20800�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 ОболонськиЙ район, вул.
Маршала Тимошенка, 29 (через
дорогу на розподільчій смузі)

18. 20720�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, просп.
Перемоги, 125 (напроти, 70 м до
автостанції "Дачна")

19. 20653�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, просп.
Перемоги, 118

20. 21091�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна (100 м до АЗС
"WOG" у напрямку Троєщини)

21. 21105�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, Набережне
шосе, 25 (напроти)

22. 21213�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
Повітрофлотський проспект
(з'їзд, перед мостом на просп.
Перемоги, напроти банку
"Аваль")

23. 20955�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 15 (через дорогу, на
розподільчій смузі)

24. 20963�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Ревуцького / вул. Тростянецька
(за клумбою)

25. 20671�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район,
Оболонський проспект, 26
(будинок побуту "Оболонь")

26. 20730�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана (80 м до входу
на станцію метро "Позняки" в
напрямку Південного мосту)

27. 20695�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 30

28. 22524�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги / вул. В'ячеслава
Чорновола

29. 22525�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, пл.
Перемоги (напроти Цирку)

30. 22508�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Михайлівська, 13 (напроти
магазину "Парад")

31. 22479�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Кутузова, 16/19 (біля магазину
"Антошка", розподільча смуга)

32. 22481�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Кутузова, 45/1

33. 22428�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 7�Б (бульварна
частина, напроти Укргазбанку)

34. 22468�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район,
вул.Інститутська, 22 (біля
юридичної компанії)

35. 22477�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, Майдан
Незалежності, 2 (на розі з вул.
Костьольною)

36. 22535�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
Львівська площа

37. 22399�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Горького, 1 (напроти салону
"Стиль та комфорт")

38. 22482�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, Майдан
Незалежності, 2 (на розі з вул.
Костьольною)

39. 22420�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, Харківська
площа (Бориспільська траса /
просп. Миколи Бажана)

40. 22484�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 23 (напроти
магазину)

41. 22402�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Горького, 4/6 (біля магазину
"Агbег")

42. 22500�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 33 (на розі
з вул. Стрітенською)

43. 22490�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, Європейська
площа (напроти готелю "Дніпро")

44. 22425�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 9 (№ 1)

45. 22485�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 13 (напроти банку
"Хрещатик")
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46. 22463�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район,
вул.Інститутська, 20

47. 22432�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 26 (станція метро
"Печерська")

48. 22436�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 3 (бульварна частина, 
№ 1)

49. 22438�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 9 (№4)

50. 22534�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
Львівська площа

51. 22439�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 7�Б (бульварна
частина)

52. 22465�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 8 (на розі вул.
Банкової)

53. 22471�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Інститутська, 16 / вул. Садова

54. 22483�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Басейна
(напроти вул. Шовковичної)

55. 22429�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки (бульварна частина,
напроти офіса "Парус")

56. 22415�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 12�А (напроти
клініки "Борис", станція метро
"Позняки")

57. 22419�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 14�А (напроти,
між будівлями Спортмайстера та
клініки "Борис", станція метро
"Позняки")

58. 22433�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 26 (станція метро
"Печерська", біля автостоянки)

59. 22430�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 9 (№3)

60. 22520�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 13 (напроти магазину
"Мобілочка")

61. 22441�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 20�22 (напроти
турагенції)

62. 22514�08 ТОВ "Мультіборд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова (станція метро
"Дорогожичі")

63. 22487�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 29 (напроти магазину
"КВК")

64. 22478�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Горького, 2/7

65. 21594�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе (зупинка "с.Конча�Заспа",
права сторона, 50 м у напрямку
центру міста)

66. 21290�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського, 6
(пішохідна частина)

67. 21285�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Героїв
Дніпра, 73 (пішохідна частина)

68. 21501�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 22�А

69. 21305�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Лугова, 9 (в бік ТЦ "Караван")

70. 21347�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Лугова
(перехрестя з вул.
Бережанською)

71. 21620�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
Московський проспект (заїзд в
ТЦ "Метро")

72. 21277�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
Московський проспект, 28
(напроти)

73. 21562�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район,
Оболонський проспект / вул.
Маршала Малиновського
(розподільча смуга)

74. 21286�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Мате
Залки, 3

75. 21278�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район,
Московський проспект (виїзд з
вул. Героїв Сталінграда в бік
станції метро "Петрівка")

76. 21306�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Автозаводська, 7 (розподільча
смуга)

77. 21346�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна (з'їзд на
бульв. Перова, розподільча
смуга)

78. 21543�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 56/16

79. 21592�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе, 3 (на протилежній стороні
дороги)

80. 21279�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського, 28

81. 21576�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана (150 м від вул.
Зарічної у напрямку Борисполя)

82. 21454�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Електриків (зупинка "Північний
ківш")

83. 21548�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, вул.
Будівельників (на перехресті з
вул. Андрія Малишка,
розподільча смуга)

84. 21558�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, вул. Боженка, 83

85. 21527�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Харківське шосе, 201�
203 (розподільча смуга)

86. 21345�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, бульв. Перова (на
розі з просп. Алішера Навої)

87. 21339�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул. Олени Теліги,
35 (напроти)

88. 21300�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова дорога, 3/5

89. 21322�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Електриків (біля
зупинки)

90. 21446�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул. Петра
Григоренка, 33/44 (на розі з вул.
Драгоманова)

91. 21556�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Радунська, 3 (на
перехресті з вул. Лісківською)

92. 21391�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп. Володимира
Маяковського, 54/9 (зелена зона)

93. 21432�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп. Перемоги
(виїзд на Повітрофлотський проспект)

94. 21477�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул. Костянтинівська,
2

95. 21540�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул. Костянтинівська,
2

96. 21484�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, Оболонський
проспект (Мінська площа, розподільча
смуга)

97. 21544�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Богдана
Хмельницького (перетин з вул.
Пушкінською)

98. 21287�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, пл. Дружби народів
(розподільча смуга)

99. 22474�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул. Хрещатик,
27�А (напроти магазину "Янг Етно")

100. 21479�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, Харківське шосе
(розподільча смуга)

101. 21364�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Межигірська, 82

102. 21399�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Лайоша Гавро,
12/2 (клумба)

103. 21457�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп. Науки (між
будинками № 98 та № 102)

104. 21573�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп. Визволителів
(з'їзд на Броварський проспект)

105. 21410�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, Львівська площа
(перехрестя з вул. Ярославів Вал)

106. 21363�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, просп. "Правди", 6
(розподільча смуга)

107. 21494�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Оноре де
Бальзака, 65 (розподільча смуга)

108. 21330�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул. Фрунзе (перед
шляхопроводом поблизу вул. Олени
Теліги)

109. 21323�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка, 18

110. 21362�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Андрія Іванова,
25/1 (на розі Січневого провулку)
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Про закріплення нежилого будинку та сараю 
на вул. Героїв Севастополя, 41 

за комунальним підприємством 
"Київжитлоспецексплуатація"

Розпорядження № 383 від 4 квітня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення
Київради від 2 жовтня 2010 року № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади
м. Києва" та 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 соціальної інфраструктури", в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. За ріпити за ом нальним підприємс-
твом "Київжитлоспеце спл атація" на праві
осподарсь о о відання нежилий б дино за-
альною площею 752,6 в. м та сарай на в л.
Героїв Севастополя, А.
2. Солом'янсь ій районній в місті Києві

державній адміністрації, правлінню освіти
Солом'янсь ої районної в місті Києві держав-
ної адміністрації та ом нальном підприємс-
тв "Київжитлоспеце спл атація" здійснити
прийом-передач нежилих приміщень, зазна-

чених п н ті 1 цьо о розпорядження, та на-
дати до Департамент ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) опії а тів приймання-передачі.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів олови Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації з ідно
з розподілом обов’яз ів.

Голова В. Бондаренко
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Я С О Н А Р І Ч
Х Р Е Щ А Т И К Ф Е Я

Відповіді на сканворд 
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Температура +12°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +12°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +10°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 9 êâ³òíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1701 — áóä³âíèöòâî â Êèºâ³ Ãå-
îðã³¿âñüêîãî ñîáîðó Âèäóáèöüêîãî
ìîíàñòèðÿ.

1710 — ó Áåíäåðàõ êîçàêè îá-
ðàëè ãåòüìàíîì Ïèëèïà Îðëèêà.

1879 — íàðîäèâñÿ Àíäð³é Ë³-
âèöüêèé, óêðà¿íñüêèé ãðîìàä-
ñüêèé ³ ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷, ïðåçè-
äåíò ÓÍÐ â åêçèë³ (çà êîðäîíîì).

1896 — ó Êèºâ³ çàñíîâàíî ô³çè-
êî-ìåäè÷íå òà ë³òåðàòóðíî-àðòèñ-
òè÷íå òîâàðèñòâà.

1902 — â³äêðèòòÿ ó Õåðñîí³, ç
³í³ö³àòèâè âèíàõ³äíèêà ðàä³î Ïî-
ïîâà, ïåðøî¿ â Óêðà¿í³ ðàä³îñòàí-
ö³¿ ãðîìàäñüêîãî êîðèñòóâàííÿ.

1917 — íà ïåðøîìó ç'¿çä³ êî-
îïåðàòèâíèõ ñï³ëîê Óêðà¿íè óòâî-

ðåíî Öåíòðàëüíó âñåóêðà¿íñüêó
êîîïåðàòèâíó ñï³ëêó.

1922 — ñòâîðåííÿ ó Õàðêîâ³
Ñï³ëêè ñåëÿíñüêèõ ïèñüìåííèê³â
Óêðà¿íè "Ïëóã". 

1930 — âèéøîâ íà åêðàíè ô³ëüì
Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà "Çåìëÿ",
ÿêèé áóëî âèçíàíî îäíèì ç íàé-
êðàùèõ êàðòèí ñâ³òîâîãî ê³íî.

1930 — â Íüþ-Éîðêó âïåðøå
ïóáë³÷íî ïðîäåìîíñòðîâàíî ðîáî-
òó â³äåîòåëåôîíà (â³äåîôîíà). 

1966 — Âàòèêàí ñêàñóâàâ ²í-
äåêñ çàáîðîíåíèõ êíèã, ùî ïðî³ñ-
íóâàâ á³ëüøå ÷îòèðüîõ ñòîë³òü äî
êíèã, çàáîðîíåíèõ äî ÷èòàííÿ ï³ä
ñòðàõîì â³äëó÷åííÿ â³ä öåðêâè.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Двоє екстрасенсів отрима�
ли урядове фінансування
з метою навчання людей

тому, як "спілкуватися з мерт�
вими".

Полу і Деборі Ріс був виділений грант у

розмірі 4 500 фунтів стерлінгів в рамках

урядової схеми створення нових робочих

місць — Want2Work, повідомляє газета

Daily Telegraph.

Пара з Бріджента, графство Півден#

ний Уельс, використовує ці кошти для

зв'язку всіх охочих з друзями і родича#

ми, що відійшли "в потойбічний світ".

Багато хто був здивований діями чи#

новників Департаменту праці і пенсійних

виплат. Асамблея Уельсу вже почала роз#

слідування.

Самі медіуми стверджують, що ці 4 500

фунтів державних коштів будуть ефек#

тивно використані в їх центрі — Академії

психічних і езотеричних досліджень

Accolade.

40#річний містер Ріс, колишній драпіру#

вальник, говорить із цього приводу наступ#

не: "Люди, які втратили мам, тат або дітей,

заслуговують на повагу до свого трауру і

потребують посередника, який може нада#

ти їм цю послугу. Наша робота полягає в

тому, щоб підтвердити істотні докази наяв#

ності потойбічного життя, щоб полегшити

життя людей, які перебувають в горі і тра#

урі. Ось що я хотів би відповісти людям, які

вважають наш грант незаслуженим"

Спілкування з мертвими активно 
фінансується британським урядом

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 9 êâ³òíÿ

ОВНИ — яс рава п блічна персона, оточення від
вас захваті, презент йте себе, б дьте в центрі
ва и, демонстр йте природні здібності. Форт ни-
тиме всім, хто пра не спішно співпрацювати
творчом , діловом , шлюбном тандемі.
ТЕЛЬЦІ, розірвіть айдани стереотипів, що роб-

лять життя прісним і неці авим, станьте творчим
взірцем я на роботі, та і в поб ті, і атмосфера б т-
тя за рає новими наснажливими барвами.
БЛИЗНЯТАМ вдасться блис че збаланс вати

мин ле і майб тнє. Братерсь о о пол приб де,
старі др жні онта ти сприятим ть новим знайом-
ствам, зав'язанню перспе тивних др жніх з на д -
ховних та ділових засадах, що допоможе спішній
реалізації бізнесових планів.
РАКИ, оптимальна самооцін а є тестом на везін-

ня чи невдач . Таланитиме особам, я і знають, чо о
хоч ть і на що здатні. Тим, хто переймається ар'єр-
ним злетом, варто тор ватися з працедавцями і
просити ідн зарплат , а осиротілим серцям — за-
сл жен любов.
ЛЕВИ, девіз дня — "Хай живе оновлення!". Від-

риваючи нов сторін б ття, ви відмінно впора-
єтеся з б дь-я им завданням, що повністю відпові-
дає вашим сма ам і схильностям. Візьміть на
озброєння веселий настрій, в лючіть тр довий ен-
т зіазм і не заплющ йте очі на об'є тивні тр днощі.
ДІВИ, події дня мають причинно-наслід овий

зв'язо і не підля ають особистом онтролю. Енер-
ійність, певненість в собі є аз овою палич ою-
вир чалоч ою, я що необхідно вирішити я есь ста-
ре питання новими методами, щось модерніз вати.
Не стрим йте творчі імп льси, то ч дове додат ове
джерело сил.
ТЕРЕЗИ, ви серце і д ша оле тив . Я що опини-

лися новій омпанії чи зайнялися новою справою,
не соромтеся по азати себе з несподівано о ори і-
нально о бо , расиво презент йте свої міння,
чесноти, найбільш яс раві риси вдачі.
СКОРПІОНИ, чим більше хочеться добитися ба-

жано о, тим більше підстав змінити звичний режим
дня, відновити технічні засоби, омп'ютерн про ра-
м , задіяти нов про ресивн техноло ію робочо-
м процесі, знайти рамотно о ділово о помічни а.
СТРІЛЬЦІ фонтан ють талантами, авторитет

соці мі висо ий, оловне — не з аяти доро оцінний
час на забави, а зал чити до реалізації власних про-
рам давніх др зів, партнерів і старт вати — попе-
ред ч дові перспе тиви!
КОЗЕРОГАМ слід знайти правильний баланс між

домашніми та професійними обов'яз ами. Від инь-
те свою принциповість, дивіться на все з мором і
без передження. Чим ори інальніше і вільніше ви
мислите, тим швидше отримаєте свою част спі-
х і засл жені аплодисменти п блі и.
ВОДОЛІЇ, б д йте партнерсь і мости з таланови-

тими особами, зробіть все, щоб за ріпити союз. Ви-
бирайте ідних с противни ів, тоді самі зможете роз-
ритися з най ращо о бо . Коли знаєте свої сильні
сторони, вам не за рож є залишитися в тіні ч жо о
спіх . Пле айте др желюбність, відданість про рес ,
отовність разом йти до ори інальної мети.
РИБИ, я що дійсність здається н дною, не слід

міняти все відраз і ардинально. Нові ідеї мож ть
прийти до вас в мить, оли ом сь допома аєте, ви-
он єте звичні повся денні обов'яз и. Підтрим йте
доброзичливий лімат робочом оле тиві, ро-
йте в но з на овим про ресом.

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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