
Âçàºìîâèã³äíà ñï³âïðàöÿ 
Íà ñüîãîäí³ 
ïðî ï³äâèùåííÿ 
ö³íè íà ïðî¿çä 
ó ìåòðîïîë³òåí³ 
íå éäåòüñÿ

²íôîðìàö³ÿ, ÿêà íàðàç³ àêòèâíî

ïîøèðþºòüñÿ ó ÇÌ² ïðî òå, ùî

íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ö³íó íà ïðî-

¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ ï³äâèùàòü óä-

â³÷³,—àáñîëþòíî íåïðàâäèâà.Ïðî

öå çàÿâèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäè-

ìèð Áîíäàðåíêî.«Öå ÷åðãîâà ïðî-

âîêàö³ÿ. ² ñïðè÷èíåíà âîíà ôàê-

òîì îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â

àóäèòó ðîáîòè êè¿âñüêîãî ìåòðî.

Ðåçóëüòàòè öüîãî àóäèòó â³äâåð-

òî âðàæàþ÷³. Òàê, íàïðèêëàä, çà-

êóï³âëÿ çàï÷àñòèí äëÿ ðóõîìîãî

ñêëàäó ïåðåâèùóâàëà ðåàëüíó

âàðò³ñòü íà 35 %! À òàêèé âèä ä³-

ÿëüíîñò³ ÿê ðåêëàìà â ìåòðî âçà-

ãàë³ ïîêàçóâàâñÿ ÿê çáèòêîâèé,

õî÷à ðåàëüíà êàðòèíà çîâñ³ì ³í-

øà»,— ñêàçàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ. Âîä-

íî÷àñ, çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñüêà

âëàäà ë³êâ³äîâóº òàêó êîðóïö³é-

íó ñêëàäîâó ä³ÿëüíîñò³ ÿê íåñàí-

êö³îíîâàíà òîðã³âëÿ ïðè âõîä³ òà

âèõîä³ äî ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó

³ áàãàòî ³íøîãî. «Íàñë³äêîì ö³º¿

ôðîíòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè º íå ï³ä-

âèùåííÿ ö³í íà ïðî¿çä äëÿ êèÿí,

à ïîâåðíåííÿ âêðàäåíèõ êîøò³â

òà çâ³ëüíåííÿ êåð³âíèöòâà ìåò-

ðîïîë³òåíó.Òóò òàêîæ º ïðèâ³ä äëÿ

ðåàãóâàííÿ êîìïåòåíòíèõ îðãà-

í³â â³äíîñíî ñëóæáîâèõ îñ³á.Õî-

÷ó çàñïîêî¿òè êèÿí: íà ñüîãîäí³

ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ïðî¿çä ó

ìåòðîïîë³òåí³ íå éäåòüñÿ. ß ³ íà-

äàë³ áóäó âåñòè æîðñòêó áîðîòüáó

ç ð³çíèìè êîðóïö³éíèìè ñõåìà-

ìè: øëÿõ çâ³ëüíåííÿ òà ïðèòÿã-

íåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðî-

éäå ùå íå îäèí ÷èíîâíèê»,— çà-

ïåâíèâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Òþòþíîâà êîìïàí³ÿ
â³äøêîäóº êîøòè
çà çàáðóäíåííÿ 
ïîâ³òðÿ

Ïðîêóðàòóðà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-

íó çàÿâèëà äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-

äó ïîçîâ ùîäî ñòÿãíåííÿ ïîíàä

ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü ç â³äîìî¿ â

Óêðà¿í³ òþòþíîâî¿ ôàáðèêè çà çà-

áðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³ò-

ðÿ. Ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî

âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî óïðîäîâæ

6 ì³ñÿö³â ìèíóëîãî ðîêó çä³éñíþ-

âàëî íàäì³ðí³ âèêèäè çàáðóäíþ-

þ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó áåç

â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó.Îêð³ì òîãî,

³ãíîðóþ÷è âèìîãè êîíòðîëþþ÷èõ

îðãàí³â, êåð³âíèöòâî ôàáðèêè íå

âæèâàëî çàõîä³â äëÿ îòðèìàííÿ

òàêîãî äîçâîëó.

Çà ï³äðàõóíêàìè Äåðæåêî³íñ-

ïåêö³¿, ðîçì³ð çáèòê³â, ñïðè÷èíå-

íèõ ï³äïðèºìñòâîì âíàñë³äîê ïî-

ðóøåííÿ ïðèðîäîîõîðîííîãî çà-

êîíîäàâñòâà, ñêëàäàº ïîíàä 500

òèñ. ãðèâåíü.

íîâèíè
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Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî âçÿâ ó÷àñòü ó ì³æâ³äîì÷³é íàðàä³ êåð³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ùîäî äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà
ïðè âèêîðèñòàíí³ ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà 

ÍÀÂ²ÒÜ ó òàê³ âàæê³ äëÿ äåðæàâè
÷àñè íèçêà íåïîðÿäíèõ ïîñàäîâ-
ö³â ïðîäîâæóº îáêðàäàòè êèÿí.
Ïðî öå ï³ä ÷àñ ì³æâ³äîì÷î¿ íàðà-
äè êåð³âíèê³â îðãàí³â âëàäè òà
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çàÿâèâ
ïðîêóðîð ì³ñòà Êèºâà Ìèêîëà Ãå-
ðàñèìþê. Çà éîãî ñëîâàìè, ðåçóëü-
òàò ä³ÿëüíîñò³ ïðîêóðàòóðè º ïðÿ-
ìèì ï³äòâåðäæåííÿì çëî÷èííî¿
ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëà-
äè ñòîñîâíî ãðîìàäè ì³ñòà, íè-
ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà
ðîçêðàäàííÿ áþäæåòó. À öå, ñâîºþ
÷åðãîþ, ïðèçâîäèòü äî ñóñï³ëüíî¿
íàïðóãè òà çíåâ³ðè ãðîìàäè äî
âëàäè â ö³ëîìó.

«Çâåðí³òü óâàãó, ùî ëèøå â ïî-
òî÷íîìó ðîö³ ïðîêóðîðàìè íà çà-
õèñò ³íòåðåñ³â äåðæàâè ðîçïî÷à-
òî 42 êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ,
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî
110 ïîñàäîâö³â îðãàí³â äåðæàâíî-
ãî òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
â³äøêîäîâàíî á³ëüøå 35 ìëí ãðí,

ç íèõ 4,3 ìëí ãðí äî äåðæáþäæå-
òó. Çàÿâëåíî ïîçîâ³â íà 128 ìëí
ãðí. Íà êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ïðè-
ïàäàº ëåâîâà ÷àñòêà ðåàãóâàííÿ —
18 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü òà
ïîçîâ³â íà 100 ìëí ãðí. ² öå âñå
ò³ëüêè óïðîäîâæ 4-õ ì³ñÿö³â, ó ïå-
ð³îä íàäçâè÷àéíî âàæêèé äëÿ äåð-
æàâè. Òîáòî ëþäè íà ìàéäàíàõ ãè-
íóòü, à íèçêà íåïîðÿäíèõ ïîñà-
äîâö³â îáêðàäàº êèÿí, ñêîðèñòàâ-
øèñü ñèòóàö³ºþ»,— íàãîëîñèâ ïàí
Ãåðàñèìþê òà äîäàâ, ùî â íèí³ø-
í³õ óìîâàõ ìàñøòàáíèõ ïåðåòâî-
ðåíü â äåðæàâ³ ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â
âëàäè íàáóâàº á³ëüø âàãîìîãî çíà-
÷åííÿ.

Òîæ ïðîêóðîð Êèºâà çàêëèêàâ
ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ âëàäè ðå-
òåëüí³øå ñòàâèòèñÿ äî ñâî¿õ îáî-
â’ÿçê³â òà íàðåøò³ íàâåñòè â ñòîëè-
ö³ ïîðÿäîê ç òèì÷àñîâèìè ñïîðó-
äàìè.À ïðàâîîõîðîíö³â çîáîâ’ÿçàâ
ïðèíöèïîâî ðåàãóâàòè íà âñ³ ïî-
ðóøåííÿ ç áîêó ïîñàäîâèõ îñ³á îð-

ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
òà ñïðèÿòè ÷èíîâíèêàì ó ¿õí³é íå-
ëåãê³é ðîáîò³ ç âèð³øåííÿ ì³ñü-
êèõ ïðîáëåì.

Äî òàêî¿ ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ íà
áëàãî êèÿí ãîòîâ³ ³ â ì³ñüê³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿. ßê çàÿâèâ ãîëîâà
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî,
öÿ ì³æâ³äîì÷à íàðàäà ñòàíå ïåð-
øèì êðîêîì äî ðîçâ’ÿçàííÿ ö³-
ëî¿ íèçêè òèõ ïðîáëåì, «ÿê³ áà-
ãàòî ðîê³â ïîñï³ëü ñòâîðþþòü ñè-
òóàö³þ â Êèºâ³, ÿêó ëþäè õàðàê-
òåðèçóþòü ÿê ñóö³ëüíó êîðóïö³þ,
õàáàðíèöòâî òà ðîçáàçàðþâàííÿ
ìàéíà». «Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ìàº òðè êèòè, íà ÿê³ âîíî îïè-
ðàºòüñÿ: ô³íàíñè, ìàéíî ³ çåìëÿ.
É, íà æàëü, âñ³ âîíè ïîòîíóëè»,—
çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåí-
êî. Çà éîãî ñëîâàìè, Êè¿â íàðàç³
ìàº áþäæåò ìàéæå âïîëîâèíó
ìåíøèé, í³æ çàçâè÷àé, òèñÿ÷³ ê³î-
ñê³â â ì³ñò³ ïðàöþþòü, íå ñïëà-
÷óþ÷è æîäíî¿ êîï³éêè äî ñòîëè÷-

íî¿ ñêàðáíèö³. Êð³ì òîãî, çàðàç
«çàâèñëè» ìàéæå 2,5 òèñÿ÷³ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïðîéøëè
÷åðåç Êè¿âðàäó, îäíàê òàê ³ íå áó-
ëè äîîôîðìëåí³. Ùå îäíà ïðîá-
ëåìà — òåíäåðè, ÿê³ ïîäåêóäè
ïðîñòî øîêóþòü íèí³øíüîãî
î÷³ëüíèêà ì³ñüêäàì³í³ñòðàö³¿. Öå
ñòîñóºòüñÿ ôàðìàöåâòè÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, õë³áîïåêàðíî¿ ãàëóç³
òà ìàéæå âñ³õ ñôåð ãîñïîäàðñòâà
ì³ñòà.

«Ìè âåäåìî êàäðîâó çàì³íó â
äåïàðòàìåíòàõ ³ âèìàãàºìî çîâ-
ñ³ì ³íøîãî ï³äõîäó äî ö³º¿ ä³ÿëüíî-
ñò³. ß âïåâíåíèé, ùî òóò ìè çíàé-
äåìî ñï³ëüíó ìîâó. Íàì òðåáà ïðà-
öþâàòè äðóæíî, íàâîäèòè ïîðÿ-
äîê â ñèñòåì³ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³. Àäæå öå âåëåòåíñüêèé êîì-
ïëåêñ, ÿêèé ìàâ áè ãîäóâàòè ì³ñ-
òî. Òîæ ÿ ùå ðàç çàêëèêàþ äî ñï³â-
ïðàö³, ÿêî¿ ðàí³øå íå áóëî. Ùîá
ä³þ÷è çàêîííî, ä³ÿòè ñï³ëüíî»,—
äîäàâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî �

� Ì³ñüêà âëàäà òà ïðîêóðàòóðà ïë³äíî ñï³âðîá³òíè÷àòèìóòü çàðàäè ³íòåðåñ³â êèÿí

Íà ñüîãîäí³ íàøà äåðæàâà ïåðåæèâàº ñêëàäíèé åòàï îíîâëåííÿ îðãàí³â äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Óêðà¿í-

ö³ òà êèÿíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íàðåøò³ òàêó âëàäó òà ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, ÿê³ ñïðàâä³ çàõèùàòèìóòü ¿õí³ ïðàâà

òà ³íòåðåñè. Íà æàëü, â³ä ïîïåðåäí³õ «êîìïëåêò³â» âëàäè ìåøêàíö³ ñòîëèö³ îòðèìàëè ö³ëó íèçêó çàäàâíåíèõ ïðîáëåì, ÷å-

ðåç ÿê³ Êè¿â íå ìîæå çàðàç ñòàá³ëüíî æèòè òà ðîçâèâàòèñÿ. Òîæ íîâà ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïëàíóº ïë³äíî ñï³âïðàöþâàòè ç

ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, â òîìó ÷èñë³ ç³ ñòîëè÷íîþ ïðîêóðàòóðîþ, àáè íàâåñòè ëàä â ñèñòåì³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

ì³ñòà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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«Ìåæèã³ð’ÿ» çàñåëÿþòü

Á³æåíö³â ç³ ñõ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ÿê³ ïðèáóëè äî Êèºâà,
ïðèõèñòèëè â «Ìåæèã³ð’¿». Ìåøêàíö³â Ëóãàíñüêî¿,Äîíåöüêî¿
îáëàñòåé, ì³ñòà Êðàìàòîðñüêà é ³ùå ïîíàä äâà äåñÿòêè êðèì-
÷àí ðîçì³ñòèëè â «Ìåæèã³ð’¿». Ëþäåé ðîçñåëèëè ó äâîïîâåð-
õîâîìó áóäèíêó, äå ðàí³øå ïðîæèâàâ îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñî-
íàë ñ³ì’¿ åêñ-ïðåçèäåíòà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à.

Ó ê³ìíàòàõ íà äâ³ îñîáè º âñ³ çðó÷íîñò³ — äóø, òóàëåò ³ ì³-
í³-êóõíÿ ç ãàçîâîþ ïëèòîþ. Âñ³ ïðîäóêòè, ãîòîâ³ ñí³äàíêè òà
îá³äè ïðèíîñÿòü ç ¿äàëüí³, äå õàð÷óþòüñÿ âîëîíòåðè é ïðà-
ö³âíèêè «Ìåæèã³ð’ÿ».

Êð³ì òîãî, 48-õ á³æåíö³â ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè çà îñòàíí³ äí³
åêñòðåíî âèâåçëè äî ²âàíê³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³ â ïðèâàòíèé äèòÿ÷èé òàá³ð.

«²ç íèõ 19 ä³òåé â³êîì â³ä äâîõ äî ÷îòèðíàäöÿòè ðîê³â
ïðè¿õàëè ç ìàìàìè (òàòóñ³ çàëèøèëèñÿ â Ñëîâ’ÿíñüêó). Êð³ì
íèõ, ùå 18 ä³òåé ç äèòÿ÷îãî áóäèíêó ó â³ö³ â³ä ï’ÿòè äî ñåìè
ðîê³â ïðèáóëè ç âèõîâàòåëÿìè. ¯ì óêðàé íåîáõ³äí³ ãðîø³, ïðî-
äóêòè òà îäÿã»,— ðîçïîâ³ëè âîëîíòåðè.

Íàãàäàºìî, ùî ó Êèºâ³ ä³º Ì³ñüêèé êîîðäèíàö³éíèé öåíòð
³ç âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðîçì³ùåííÿì òà æèòòºçà-
áåçïå÷åííÿì ìåøêàíö³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì.Ôàõ³â-
ö³ öåíòðó êîíñóëüòóþòü ïåðåñåëåíö³â ³ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü.
Ñåðåä íàéá³ëüø íàáîë³ëèõ— ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ, ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ òà âëàøòóâàííÿ ä³òåé äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ñòîëèö³.

Êàøëþê ó Êèºâ³ àòàêóº ä³òåé 
äî 17 ðîê³â

Ó 2013 ðîö³ ó Êèºâ³, â ïîð³âíÿíí³ ç 2012 ðîêîì, çàô³êñóâàëè
çíèæåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà êàøëþê ó 2,5 ðàçó. Á³ëüø³ñòü
âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ çàðåºñòðîâàíî ñåðåä ä³òåé äî 17 ðî-
ê³â (96,8 %), íåùåïëåíèõ ïðîòè êàøëþêó áóëî 55,4 % õâî-
ðèõ ä³òåé, ïðî ùî ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÃÓ «Äåðæñàíå-
ï³äñëóæáè ó ì. Êèºâ³», ïåðåäàº ÓÍÍ.

Äî ðå÷³,òîð³ê áàêòåð³îëîã³÷íî îáñòåæåíî íà êàøëþê 67,4 %
õâîðèõ, ä³àãíîç áàêòåð³îëîã³÷íî ï³äòâåðäæåíî ó 13,7 % õâî-
ðèõ.

Âîäíî÷àñ ó ² êâàðòàë³ 2014 ðîêó, â ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷-
íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó, â ñòîëèö³ çàðåºñòðîâàíî ïîä-
â³éíå çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà êàøëþê. Âñ³ 100 % âè-
ïàäê³â çàõâîðþâàííÿ ô³êñîâàí³ ñåðåä ä³òåé â³êîì äî 17 ðî-
ê³â, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ íå áóëè ùåïëåí³ ïðîòè êàøëþêó—61,5 %
õâîðèõ.

Ìåøêàíö³ Òðîºùèíè îòðèìàëè 
â³ëüíèé äîñòóï äî ðàéîííî¿ âëàäè

Íîâîïðèçíà÷åíèé ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ïåòðî Êóçèê ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó íà ïîñàä³ ç òîãî, ùî çðî-
áèâ â³ëüíèì äîñòóï ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó äî ðàéîí-
íî¿ âëàäè, ïðî ùî é çàÿâèâ ï³ä ÷àñ ïðÿìîãî åô³ðó íà òåëåêà-
íàë³ «Êè¿â» ó ïðîãðàì³ «Â öåíòð³ óâàãè».

Çà ³í³ö³àòèâè ïàíà Êóçèêà â³äêðèòî åëåêòðîíí³ òóðí³êåòè,
ïðîõ³ä ïîâç ÿê³ ðàí³øå áóâ ìîæëèâèì ëèøå çà íàÿâíîñò³ ñïå-
ö³àëüíî¿ ìàãí³òíî¿ êàðòêè. Ìåòàëåâ³ «çàáîðîíþâà÷³» ñòîÿëè
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàö³¿ ó òðüîõ ì³ñöÿõ: äâà á³ëÿ
ë³ôò³â ³ îäèí — íà ñëóæáîâîìó âõîä³. Òàêîæ åëåêòðîííèìè
ïðîïóñêíèìè åëåìåíòàìè áóëè îáëàøòîâàí³ äâåð³ á³ëÿ âõî-
äó íà ñõîäè.

«Ïðî ÿêó ïðîçîð³ñòü òà â³äêðèò³ñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ðàéîííî¿
âëàäè ìîæíà áóëî ãîâîðèòè, ÿêùî åëåìåíòàðíî îáìåæóâàâ-
ñÿ äîñòóï ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó äî ÷èíîâíèê³â.
Ìè äîëàºìî âñ³ëÿê³ ïåðåïîíè — ÿê ó ïðÿìîìó, òàê ³ â ïåðå-
íîñíîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà. Â³äòåïåð äëÿ âñ³õ ìåøêàíö³â
òà â³äâ³äóâà÷³â Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âõ³ä â³ëü-
íèé. Ìè ãîòîâ³ ñï³ëêóâàòèñÿ ³ ïðàöþâàòè çàðàäè ëþäåé»,—
çàóâàæèâ Ïåòðî Êóçèê.

² âæå ïåðø³ ðîáî÷³ äí³ íîâîïðèçíà÷åíîãî ãîëîâè ÐÄÀ çà-
ñâ³ä÷èëè — äî êàá³íåòó ïîñàäîâöÿ, ÿêèé íå îáìåæóº ñâîº
ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Äåñ-
íÿíñüêî¿ ÐÄÀ, ÃÎ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà ìåøêàíö³â ðàéî-
íó — óâ³éòè ìîæíà â³ëüíî.

Â ñòîëèö³ ç’ÿâèâñÿ ë³òåðàòóðíèé êëóá
äëÿ ä³òåé

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèâñÿ ë³òåðàòóðíèé êëóá äëÿ ìàëåíüêèõ ÷èòà÷³â
«Áóêìîëü». Ïðî öå ïîâ³äîìèâ «Ïðîñò³ð óêðà¿íñüêî¿ äèòÿ÷î¿
êíèæêè «ÁàðàÁóêà».

Çóñòð³÷³ ë³òåðàòóðíîãî êëóáó â³äáóâàòèìóòüñÿ äâ³÷³ íà òèæ-
äåíü— ïî äâ³ ãîäèíè äîðîñë³ é ìàë³ ÷èòà÷³ ðàçîì â³äêðèâà-
òèìóòü äëÿ ñåáå êíèæêè-êàðòèíêè ç á³áë³îòå÷êè «Áóêìîëÿ»,
äå ç³áðàí³ âèäàííÿ ç óñüîãî ñâ³òó— â³ä êëàñè÷íèõ äî íàéíî-
â³øèõ.

«Ìè çàâæäè, ³ íà öüîìó íàãîëîøóºìî, ÷èòàºìî âãîëîñ òà
ðàçîì ³ç ä³òüìè (óíèêàþ÷è ìîíîëîã³÷íîãî ³ ìîíîòîííîãî ÷è-
òàííÿ). ²íàêøå êàæó÷è, ïðîâîäèìî ïîøèðåí³ íà Çàõîä³ ñòî-
ð³-òàéìè, ïîïðè ð³çíîìàí³òí³ ñòàâëåííÿ ³ äî òåðì³íó, ³ äî ñà-
ìèõ çàõîä³â, ç ÿêèìè ìåí³ äîâîäèëîñÿ ÷àñîì ñòèêàòèñÿ»,—
ðîçïîâ³äàº îäíà ³ç çàñíîâíèöü ñàéòó.

Îðãàí³çàòîðè òàêîæ ïëàíóþòü ñòâîðèòè íåâåëè÷êó ÷èòàëü-
íó çàëó ³ç ðåòåëüíî ä³áðàíèìè êíèæêàìè ð³çíèìè ìîâàìè
äëÿ ä³òåé áóäü-ÿêîãî â³êó, à ïðè ÷èòàëüí³é çàë³ — ðîçìîâíèé
êëóá ³ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ. Çóñòð³÷³ ë³òåðàòóðíîãî êëó-
áó â³äáóâàòèìóòüñÿ â³ä 15:00 äî 17:00 ó â³âòîðîê òà ÷åòâåð
ó äèòÿ÷îìó öåíòð³ «Ïàðóñ», ùî íà Ïîäîë³.

Øëÿõîïðîâîäè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî 
«Áåðåñòåéñüêà» áåçïå÷í³ äëÿ ïðî¿çäó

Ïðàö³âíèêè ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» ïðîâåëè ïîçà÷åðãîâèé
îãëÿä øëÿõîïðîâîä³â íà ïåðåòèí³ âóëèöü Äåãòÿð³âñüêî¿ òà
Âàñèëüê³âñüêî¿ ç ïðîñïåêòîì Ïåðåìîãè, ùî á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî «Áåðåñòåéñüêà». Çà âèñíîâêàìè ôàõ³âö³â, àâòîäîðîæí³é
òà òðàìâàéíèé øëÿõîïðîâîäè, ðîçòàøîâàí³ â öüîìó ðàéîí³,
ïîòðåáóþòü âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò, àëå íå º àâàð³éíè-
ìè. ¯õ òåõí³÷íèé ñòàí øëÿõîâèêè îö³íþþòü ÿê îáìåæåíî ïðà-
öåçäàòíèé,àëå ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ñïîðóäè ìîæóòü âèòðèìàòè
ðîçðàõîâàí³ íà íèõ íàâàíòàæåííÿ.

Êð³ì òîãî, ó ÊÏ «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» çàçíà÷àþòü, ùî âñ³
êîíñòðóêö³¿ øëÿõîïðîâîä³â íå ñòâîðþþòü çàãðîçè äëÿ ðóõî-
ìîãî òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â.Ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³
çàçíà÷èëè, ùî ÿê áàëàíñîóòðèìóâà÷ âîíè é íàäàë³ âæèâàòè-
ìóòü âñ³ çàõîäè ç óòðèìàííÿ ñïîðóä ó íàëåæíîìó ñòàí³.

Ïðàâîîõîðîíö³ ñï³éìàëè 
çëîä³ÿ-â³ðòóîçà

Êóðéîçíå ïîãðàáóâàííÿ òðàïèëîñÿ äíÿìè â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³.

Ïðîäàâö³ þâåë³ðíîãî â³ää³ëó âèêëèêàëè ïðàâîîõîðîíö³â
ò³ëüêè-íî âèÿâèëè ïðîïàæó êîøòîâíîãî òîâàðó. Íàðÿä ãðóïè
çàòðèìàííÿ íåãàéíî âè¿õàâ íà ì³ñöå âèêëèêó.

Âæå çà õâèëèíó ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ îõîðîíè ñï³ëêóâàëè-
ñÿ ç ïðîäàâöÿìè ìàãàçèíó. Æ³íêè ïîâ³äîìèëè, ùî â ïðèì³ùå-
í³ çíàõîäèòüñÿ ÷îëîâ³ê, ÿêèé ùîéíî âèêðàâ ç â³òðèíè çîëî-
ò³ ïðèêðàñè, ³ âêàçàëè íà íüîãî. Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè
ï³äîçðþâàíîãî. Ïðè ïîâåðõíåâîìó îãëÿä³ ó ÷îëîâ³êà â êè-
øåíÿõ áóëî âèÿâëåíî ï’ÿòü çîëîòèõ ëàíöþæê³â. Íà ïðèêðà-
ñàõ çíàõîäèëèñÿ ö³ííèêè öüîãî æ ìàãàçèíó.

Êîëè æ ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè, ùî ñòàëîñÿ ³ ÷îìó ï³äî-
çðþâàíèé íà ì³ñö³ çëî÷èíó, ç’ÿñóâàëàñÿ ö³êàâà ³ñòîð³ÿ. Çà äå-
ÿêèé ÷àñ äî çàòðèìàííÿ, ï³äîçðþâàíèé ðàçîì ç òîâàðèøåì
òà ä³â÷èíîþ çàéøëè äî ìàãàçèíó, í³áèòî, âèáèðàòè ïðèêðà-
ñè. Ïîêè ïàðî÷êà ðîçäèâëÿëàñÿ äîðîãîö³ííîñò³, âñ³ëÿêî â³-
äâîë³êàþ÷è ïåðñîíàë, ó öåé ÷àñ ñï³ëüíèê ïîöóïèâ ëàíöþæ-
êè. Çðîáèâ â³í öå äóæå «ìàéñòåðíî».

Íà â³äñòàí³ âèòÿãíóòî¿ ðóêè çíàõîäèëàñÿ â³òðèíà ç ìàíå-
êåíîì. Â³òðèíà áóëà íå çîâñ³ì ù³ëüíî çàêðèòà. Òîìó, îçáðî-
¿âøèñü âóäêîþ äëÿ çèìîâî¿ ðèáàëêè òà çàìîòàâøè ¿¿ â ãàçå-
òó, ÷îëîâ³ê çíÿâ ç ìàíåêåíà ï’ÿòü ëàíöþæê³â. Ï³ñëÿ öüîãî âñ³
òðîº âèéøëè ç ìàãàçèíó.

×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ïðîäàâö³ ìàãàçèíó âèÿâèëè ïðîïàæó
ïðèêðàñ ³ îäðàçó æ íàòèñíóëè êíîïêó òðèâîæíîãî âèêëèêó
ì³ë³ö³¿. Ó öåé ÷àñ äî çàëè çàéøîâ òîé ñàìèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé
ùîéíî âèáèðàâ ç äðóçÿìè ïðèêðàñè.Õëîïåöü ïî÷àâ âèïèòó-
âàòè, ÷è íåìàº â ìàãàçèí³ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, òîìó ùî â
íüîãî, í³áèòî, âèêðàëè òåëåôîí. Ó öåé ÷àñ äî ìàãàçèíó çàé-
øëè ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ îõîðîíè, ÿê³ çàòðèìàëè ï³äîçðþâà-
íîãî.

Çàòðèìàíîãî áóëî äîñòàâëåíî äî Äåñíÿíñüêîãî ÐÓ ì³ë³-
ö³¿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí �
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Ó ÏËÀÍÅÒÀÐ²¯ ïðåäñòàâèëè ïåð-
øó óêðà¿íñüêó ñòð³÷êó, ñòâîðåíó
ó ñôåðè÷íîìó ôîðìàò³. Ñòóä³ÿ
FisheyeVision çà ï³äòðèìêè
FulldomeLab Kiev çàïðîïîíóâà-
ëà ãëÿäà÷àì ñâ³é 26-õâèëèííèé
ô³ëüì ïðî Ñîíöå é ïëàíåòè Ñî-
íÿ÷íî¿ ñèñòåìè, à òàêîæ ¿¿ âè-
ïàäêîâèõ «ãîñòåé» — êîìåòè, ìå-
òåîðèòè, õìàðè êîñì³÷íîãî ïè-
ëó òîùî.

«Ðîáîòà íàä ô³ëüìîì ïî÷à-
ëàñÿ ùå ï³âðîêó òîìó ³ òðèâàëà
äî ê³íöÿ êâ³òíÿ,— ðîçïîâ³ëà «Õðå-
ùàòèêó» ïðåäñòàâíèê ñòóä³¿-âè-
ðîáíèêà Îëüãà Êîçàêîâñüêà.—
Ïåðåä íàìè ñòîÿëî çàâäàííÿ
ñòâîðèòè ïðîñòèé ³ çàõîïëþ-
þ÷èé ô³ëüì, ðîçðàõîâàíèé íà
øèðîêó àóäèòîð³þ — øêîëÿð³â
ìîëîäøèõ ³ ñåðåäí³õ êëàñ³â, ¿õ-
í³õ áàòüê³â. Ñòð³÷êà âèãîòîâëå-
íà íà áàç³ òåõíîëîã³¿ åêðàíó 360
ãðàäóñ³â, òîìó íàøèì ìàéäàí-
÷èêîì ³ ñòàâ ïëàíåòàð³é ç éîãî
êóïîëîì, ÿêèé âõîäèòü äî ÷èñ-
ëà íàéá³ëüøèõ êóïîë³â ñâ³òó (ïëî-
ùåþ 830 êâ. ì, ä³àìåòðîì 24,5
ì). Îáëàäíàííÿ äëÿ ïåðåãëÿäó
ô³ëüìó òåæ óí³êàëüíå, ðîçðîá-
ëåíå óêðà¿íñüêîþ ñòóä³ºþ
Frontpictures». Ô³ëüì âèéøîâ ç ðî-
ñ³éñüêîþ çâóêîâîþ äîð³æêîþ,
îäíàê, ÿê çàïåâíèëè âèðîáíè-
êè, ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà íàä óêðà-
¿íñüêèì äóáëÿæåì, à òàêîæ äóá-
ëÿæåì ³íîçåìíèìè ìîâàìè, çîê-
ðåìà àíãë³éñüêîþ.

ßñêðàâ³ êàðòèíêè «Ïîäîðî-
æ³» — öå êîìï’þòåðíå ìîäåëþ-
âàííÿ íà îñíîâ³ îñòàíí³õ êîñ-
ì³÷íèõ äîñë³äæåíü, ðåàëüíèõ
ôîòîçí³ìê³â, îòðèìàíèõ çà äî-
ïîìîãîþ òåëåñêîï³â ³ ñóïóòíè-
ê³â. Óò³ì, ö³ äàí³ íåïîâí³, ³ â³çó-
àë³çàö³ÿ ìàº äîâîë³ óìîâíèé õà-
ðàêòåð. «Á³ëüø³ñòü ïðåäñòàâëå-
íèõ êàðòèíîê º ðåçóëüòàòîì êîì-
ï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ, à íå
áåçïîñåðåäíüî¿ çéîìêè,— çàóâà-
æèâ çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàê-

òîðà æóðíàëó «Âñåñâ³ò. Ïðîñò³ð.
×àñ», åêñïåðò ç àñòðîíîì³¿ Âî-
ëîäèìèð Ìàíüêî.— Îñîáëèâî öå
ñòîñóºòüñÿ êðàºâèä³â ïëàíåò, êî-
ëè ìè çàíóðþºìîñÿ â ãëèáèíó
õìàð. Çîáðàæåííÿ Ìàðñà çìî-
äåëüîâàíî äîñòîâ³ðíî, íà ï³ä-
ñòàâ³ çéîìêè îðá³òàëüíèõ àïà-
ðàò³â, ÿê³ êðóòÿòüñÿ íàâêîëî ö³º¿
ïëàíåòè ³ ðîáëÿòü äóæå òî÷í³ çà-
ì³ðè âèñîò. Îäíàê âæå ó âèïàä-
êó Ìåðêóð³ÿ âñå çíà÷íî óìîâí³-
øå, òîìó ùî á³ëÿ ö³º¿ ïëàíåòè º
ëèøå îäèí êîñì³÷íèé àïàðàò, ³
â³í íàñò³ëüêè òî÷íî¿ çéîìêè íå
ïðîâîäèòü». Â ö³ëîìó æ ïðîôå-
ñ³éíèé ð³âåíü ñòð³÷êè äîñèòü
âèñîêèé.

Çä³éñíèòè «Äèâîâèæíó ïî-
äîðîæ Ñîíÿ÷íîþ ñèñòåìîþ»
ìîæíà ó ñôåðè÷íîìó ê³íîòåàò-
ð³ ATMASFERA 360 íà áàç³ ñòî-
ëè÷íîãî ïëàíåòàð³þ (âóë. Âåë.
Âàñèëüê³âñüêà, 57). Íàéáëèæ-
÷èé ñåàíñ ó ñóáîòó, 17 òðàâíÿ î
15.00 �

ÃÎËÎÂÍÅ ïðàâèëî ðåïîðòåðà ó ãà-
ðÿ÷èõ òî÷êàõ — çàâæäè çàëèøàòè-
ñÿ â³äñòîðîíåíèì ãëÿäà÷åì ïîä³é,
ÿê³ îïèñóº. ×àñîì öå íàäçâè÷àéíî
ñêëàäíî — àäæå òå, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ, âñå îäíî íå çàëèøàº áàéäóæèì.
Îäíèì ç òàêèõ íåïðîñòèõ ì³ñöü
äëÿ ôðàíöóçüêîãî ôîòîðåïîðòåðà
Åð³êà Áóâå ñòàâ Ìàéäàí. Ñàìå éî-
ìó ïðèñâÿ÷åíî íàéñâ³æ³ø³ ðîáî-
òè ìàéñòðà, ç³áðàí³ â Íàö³îíàëü-
íîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿.

Ôîòîïðîåêò ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ
öèêë³â, ÿê³ ðîçì³ùåí³ ÿê âñåðåäè-
í³ ìóçåþ,òàê çîâí³. Íà ïàðêàí³ áó-
ä³âë³ ïðîñòî íåáà çíàõîäèòüñÿ öèêë
«Êè¿âñüêà âòîìà» (ñâ³òëèíè ïî÷àò-
êó ëþòîãî, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ðîç-
ãóáëåí³ñòü ³ âòîìó ëþäåé). Äàë³, íà
àëå¿ äî âõîäó â ìóçåé,äðóãèé öèêë—
«Ãåðî¿ Ìàéäàíó». Öå êðèâàâ³ êàä-

ðè, çðîáëåí³ çðàíêó 20 ëþòîãî. Îñî-
áëèâó óâàãó ïðèâåðòàº òðåò³é öèêë
âèñòàâêè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ —
àâòîðñüê³ êîëàæ³ Áóâå.Êð³çü 9 ìóëü-
òèåêñïîçèö³éíèõ çí³ìê³â, ñòâîðå-
íèõ áåç âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåð-
íî¿ òåõí³êè, àâòîð çîáðàæàº óñþ
âàæëèâ³ñòü ³ øâèäêîïëèíí³ñòü êîæ-
íî¿ ìèò³ Ìàéäàíó.

Ñàì ôîòîðåïîðòåð — íåìîâ äî-
ðîñëèé ³ ìóäðèé ä³òâàê, ç äóæå â³ä-
êðèòèì ïîãëÿäîì. Â³í æàðòóº ³ îõî-
÷å ñï³ëêóºòüñÿ ç â³äâ³äóâà÷àìè, ç
òåïëîòîþ ðîçïîâ³äàº,ùî éîãî äîíü-
êó çâóòü ×åðåøåíüêà, ä³ëèòüñÿ, ÿê
³ íà ÿê³ êàìåðè çí³ìàº ñâî¿ ôîòî.
«Ìî¿ çí³ìêè — ïðî ëþäåé, ÿêèõ ÿ
çóñòð³÷àþ. ß õî÷ó áóòè ñåðåä íèõ.
Ëèøå òàê ÿ çìîæó ¿õ çðîçóì³òè,ëè-
øå òàê ÿ ñòàíó äëÿ íèõ ñâî¿ì, ïî-
ïðè òå, ùî ðîëü æóðíàë³ñòà — çàëè-

øàòèñü íåóïåðåäæåíèì,— âïåâíå-
íèé Åð³ê Áóâå.— Òóò, ó Êèºâ³, ÿ áà-
÷èâ áåçãëóçäÿ âáèâñòâ ³ áà÷èâ ã³ä-
í³ñòü ëþäåé, ÿê³ ïîìèðàëè ìîâ÷-
êè. Áà÷èâ ÿ ³ äåíü ï³ñëÿ — íàðîä
Ìàéäàíó íå ñâÿòêóâàâ ïåðåìîãè.
Ïðè÷èíà òîãî — äåñÿòêè çàãèáëèõ.
Â³äíèí³ ìåíå ñóïðîâîäæóâàòèìóòü
ëþäè, ÿê³ çàãèíóëè òàì, íàãîð³, çà
ãîòåëåì Óêðà¿íà, ïðè âõîä³ äî ìåò-
ðî. Òóò ÿ çàëèøèâ ÷àñòèíêó ñâîãî
ñåðöÿ. Ïðàãíóâ ïîêàçàòè öþ âè-
ñòàâêó â Êèºâ³ íå çâîë³êàþ÷è, àäæå
öå ìîÿ äàíèíà ïàì’ÿò³».

Åð³ê áóâ îñîáèñòî çíàéîìèé ç
áàãàòüìà ëþäüìè íà ñâî¿õ ôîòî-
ãðàô³ÿõ. Òàêîæ â³í ðàçîì ³ç æóðíà-
ë³ñòàìè ðîçøóêóº é ³íøèõ, íåâ³äî-
ìèõ ãåðî¿â ñâ³òëèí, ùîá ïî÷óòè ¿õ-
í³ ³ñòîð³¿ òà çðîáèòè ïðî íèõ ðå-
ïîðòàæ³. Ðîáîòà òðèâàº ïîâ³ëüíî, ³
îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî âè-
ñòàâêà äîïîìîæå ó ïîøóêàõ ëþäåé.
Ï³ñëÿ Êèºâà ôîòîïðîåêò ìîæå ïî-
ìàíäðóâàòè é â ³íø³ ì³ñòà êðà¿íè,
íàðàç³ âåäóòüñÿ ïåðåãîâîðè �

Ïîäîðîæ 
íàâêîëî ñîíöÿ
� Êèÿí çàïðîøóþòü ó êîñì³÷íó ìàíäð³âêó

«Íà Ìàéäàí³ ÿ çàëèøèâ
÷àñòèíêó ñâîãî ñåðöÿ»
� Â³äîìèé ôîòîðåïîðòåð Åð³ê Áóâå ïðåäñòàâèâ ñâ³òëèíè,

çðîáëåí³ ó Êèºâ³

Ñòîëè÷íèé ïëàíåòàð³é íå ïàñå çàäí³õ. Éîãî êîëåêö³ÿ íà-

â÷àëüíî-ï³çíàâàëüíèõ ñôåðè÷íèõ ô³ëüì³â íîâ³òíüî¿ òåõ-

íîëîã³¿ ïîïîâíèëàñÿ ùå îäí³ºþ ïðåì’ºðîþ — êàðòèíîþ

«Äèâîâèæíà ïîäîðîæ Ñîíÿ÷íîþ ñèñòåìîþ». ² ùî ïðèì³ò-

íî — â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ| ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿ íà Ãðóøåâñüêîãî â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà «(R)Evolution»,

ÿêà âèñâ³òëþº ïîä³¿ Ìàéäàíó. Öå íå ïðîñòî õðîí³êà ëþòíåâîãî ïðîòèñòîÿííÿ, à ñïðîáè àâòî-

ðà õóäîæíüî ïåðåîñìèñëèòè ä³éñí³ñòü.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ| ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

«(R)Evolution» Åð³êà Áóâå ðîçïî÷èíàºòüñÿ ùå ç ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ — á³ëüø³ñòü ôîòîãðàô³é ðîçòàøîâàíà ïðîñòî íåáà 

Àâòîðó ñêëàäíî áóëî çàëèøàòèñÿ â³äñòîðîíåíèì ñïîñòåð³ãà÷åì òðàã³÷íèõ ïîä³é

Ñôåðè÷íå ê³íî — öå íîâ³òíÿ òåõíîëîã³ÿ, çíàíà òàêîæ ÿê ïñåâäî-
3D, ÿêà ó âñüîìó ñâ³ò³ âèíèêàº íà áàç³ ïëàíåòàð³¿â. Ïåðåãëÿä òàêèõ
ñòð³÷îê íå ïîòðåáóº ñïåö³àëüíèõ îêóëÿð³â, àäæå íàñïðàâä³ êàðòèí-
êà ïëàñêà, àëå çîáðàæåíà íà ñôåðè÷íîìó êóïîë³. Çîêðåìà ó öüîìó
ô³ëüì³ âèêîðèñòîâóâàëîñÿ 18 ïðîåêòîð³â, êîæåí ç ÿêèõ òðàíñëþâàâ
ñâîþ ÷àñòèíó çîáðàæåííÿ. Íåâåëèêà òðèâàë³ñòü ñòð³÷êè çóìîâëåíà
ñïåöèô³êîþ ôîðìàòó — àäæå îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ÿêèé äîâîäèòüñÿ
îïðàöüîâóâàòè ãëÿäà÷åâ³, çíà÷íî á³ëüøèé, í³æ ó çâè÷àéíîìó ê³íî.Ó
ñåðåäíüîìó ñôåðè÷í³ ô³ëüìè òðèâàþòü 30—40 õâèëèí äëÿ äîðîñëèõ,
³ áëèçüêî 25 õâèëèí — äëÿ ä³òåé.
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«(R)Evolution» 
Åð³êà Áóâå

Êîëè: äî 8 ÷åðâíÿ
Äå: Íàö³îíàëüíèé õóäîæ-
í³é ìóçåé, âóë. Ãðóøåâñüêî-
ãî, 8 
òåë.: (044) 278-13-57
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження змін 

до Тимчасового розподілу 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 № 535 від 30 квітня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про столицю України — місто$ге$

рой Київ”, Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації) від 8 жовтня 2013 року № 1810 та у зв’язку з кадровими змінами:

1.�Затвердити�зміни�до�тимчасово�о�розпо-

діл��обов’яз�ів�між��оловою�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�першим�заст�пни�ом

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�–��ерів-

ни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�затверджено�о�розпорядженням�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27

березня�2014�ро���№ 317,�що�додаються.

2.�Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�27�березня�2014

ро���№ 317�“Про�тимчасовий�розподіл�обо-

в’яз�ів�між��оловою�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації,�першим�заст�пни�ом��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�за-

ст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�та�заст�пни�ом��олови�Київ-

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

ни�ом�апарат��ви�онавчо�о�оран��Київсь�ої

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

ністрації)”�та�і�зміни:

��додат���1:

слова�“К�ч��а�М.�І.”�та�“К�ч���М.�І.”�заміни-

ти�відповідно�словами�“Гол�ба�В.�В.”�та�“Го-

л�б�В.�В.”,

слова�“П�занова�О.�Г.”�та�“П�занов�О.�Г.”�за-

мінити�відповідно�словами�“Долінсь�ої�О.�М.”

та�“Долінсь�а�О.�М.”.;

��додат���2:

слово�“К�ч���М.�І.”�замінити�словом�“Гол�б

В.�В.”,

слово�“П�занов�О.�Г.”�замінити�словом�“До-

лінсь�а�О.�М.”;

додато��3�ви�ласти���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
30.04.2014�№�535

Зміни до Тимчасового розподілу 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 

Київськоїміської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�У�розділі�4:

У�абзаці�1�п�н�т��2�слова�“з�питань�ви�онання�державних�і�ре�іональних�про�рам�соціально-

е�ономічно�о�та���льт�рно�о�розвит��,����ал�зі��омпле�сно�о�соціально-е�ономічно�о�розвит-

���території,��дос�оналення�розміщення�на�території�міста�прод��тивних�сил,�розвит���міжре-

�іональних�зв’яз�ів,�здійснення�стр��т�рної�переб�дови�е�ономі�и�міста,�ефе�тивно�о�проведен-

ня�е�ономічних�реформ,�спрямованих�на�створення�рин�ової�е�ономі�и”�та�слова�“ор�анізації

вистав�ової�діяльності”�ви�лючити;

абзаци�3-8,�11,�18,�19,�22-28�п�н�т��2�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�абзаци�9-34�вважати�відповідно�абзацами�3-19.

��абзаці�18�п�н�т��2�слова�“Міністерством�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни”�ви�лючити;

абзац�2�п�н�т��4�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�абзаци�3-5�вважати�відповідно�абзацами�2-4.

п�н�т�6�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�т�7�вважати�п�н�том�6.

2.�Розділ�5�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

“РОЗДІЛ�5�

ГОЛУБ�В.�В.

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�“Про�столицю

У�раїни�–�місто-�ерой�Київ”,�“Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні”,�“Про�місцеві�держав-

ні�адміністрації”,�інших�за�онів�У�раїни,�постанов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президен-

та�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о

місь�о�о��олови.

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�ви�онання�державних�і�ре�іональних�про�рам

соціально-е�ономічно�о�та���льт�рно�о�розвит��,����ал�зі��омпле�сно�о�соціально-е�оно-

мічно�о�розвит���території,��дос�оналення�розміщення�на�території�міста�прод��тивних�сил,

розвит���міжре�іональних�зв’яз�ів,�здійснення�стр��т�рної�переб�дови�е�ономі�и�міста,

ефе�тивно�о�проведення�е�ономічних�реформ,�спрямованих�на�створення�рин�ової�е�оно-

мі�и,�ор�анізації�вистав�ової�діяльності;�з�питань�реалізації�державної�політи�и���сфері�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�на�території�міста�Києва,�розроблення,�подання�на�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���та�реалізації�Генерально�о�план��м.�Києва,�іншої�містоб�дівної

до��ментації,�забезпечення�додержання�за�онодавства���сфері�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри,�державних�стандартів,�норм�і�правил,�затвердженої�містоб�дівної�до��ментації;����а-

л�зі��апітально�о�б�дівництва�та�б�дівництва�житла�і�забезпечення�населення�столиці�жит-

ловою�площею�та�осіб,�я�і�потреб�ють�поліпшення�житлових��мов,�соціальним�житлом;�за-

л�чення�інвестицій���житлове�б�дівництво;�створення�і��оординацію�діяльності�житлово-б�-

дівельних��ооперативів�до�введення�в�е�спл�атацію�житлових�б�дин�ів;�зал�чення�інвесто-

рів,�в�том��числі�й�іноземних,�для�ре�онстр��ції�житлово�о�фонд�;�з�питань�вирішення�проб-

леми�забезпечення�житлом�інвесторів,�я�і�зазнали�збит�ів�внаслідо��діяльності��р�пи�інвес-

тиційно-б�дівельних��омпаній�“Еліта-центр”;��правління�майном,�захист��майнових�прав�те-

риторіальної��ромади�м.�Києва;�приватизації.

Сприяє�форм�ванню�системи�фінансово-�редитної,��онс�льтативної�та�інформаційної�під-

трим�и�підприємництва.

Сприяє�зал�ченню�іноземних�інвестицій�для�розвит���е�ономічно�о�потенціал��м.�Києва.

Сприяє�зовнішньое�ономічним�зв’яз�ам�промислових�підприємств,��станов�та�ор�аніза-

цій,�розташованих�на�території�міста,�незалежно�від�форм�власності�та�відомчої�підпоряд-

�ованості,�розвит���їхньої�е�спортної�бази�і�збільшенню�виробництва�прод��ції�на�е�спорт.

По�одж�є�зовнішньое�ономічні�до�овори,�що���ладаються�стр��т�рними�підрозділами�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підпри-

ємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�заснованими�на��ом�нальній�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

Координ�є�робот��щодо�здійснення�державної�реєстрації�іноземних�інвестицій�в�місті�Ки-

єві,�до�оворів�про�спільн��інвестиційн��діяльність�за��частю�інвесторів,�видачі�ліцензій�на

е�спорт�та�імпорт�товарів,�разових�індивід�альних�ліцензій�в�межах,�визначених�Міністер-

ством�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни.

Сприяє�ефе�тивном��ви�ористанню�природних,�тр�дових�і�фінансових�рес�рсів�м.�Києва

та�зал�ченню�інвестицій.�Здійснює��оординацію�діяльності��правлінь�е�ономі�и�та�фінансо-

вих��правлінь�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій��ом�нальної�власності�м.�Києва���сфері�охорони�державної�таємниці,�бере��часть��

розробленні�(�точненні)�мобілізаційно�о�план��м.�Києва.

Забезпеч�є�під�отов���та�подання�в��становленом��поряд���до�Міністерства�е�ономічно-

�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни�пропозицій,�спрямованих�на�забезпечення�збалансовано�о

розвит���прод��тивних�сил�та�підвищення�рівня�життя�населення�м.�Києва.

Ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��соціально-е�ономічної�сит�ації�та�розроблення

про�нозів�динамі�и�споживання�населенням�міста�товарів�народно�о�споживання�та�посл��.

По�одж�є�пропозиції�щодо�розміщення�на�території�міста�Києва�нових�підприємств�та�ін-

ших�об’є�тів�незалежно�від�форм�власності.

Забезпеч�є�ор�анізаційно-методичне��ерівництво,��оордин�є�діяльність�стр��т�рних�під-

розділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�питань�розроблення�про�нозів�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�та�районів�на�середньостро�овий�період,�про�рам�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���районів�м.�Києва�на��орот�остро�овий�період,�забезпеч�є

взаємодію�з�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�під�час�розроблення�від-

повідних�державних,�місцевих,��ал�зевих�про�рам,�а�та�ож�під�час�розв’язання�інших�проб-

лем��омпле�сно�о�розвит���прод��тивних�сил�території.�Здійснює��онтроль�за�ви�онанням

всіх�місцевих�цільових�про�рам.

Ор�анізов�є�робот��з:

розроблення�дов�остро�ових�та�середньостро�ових�про�нозних�по�азни�ів�балансів�фінан-

сових�і��рошових�доходів�та�витрат�населення,�баланс��місцевих�б�дівельних�матеріалів;

проведення��омпле�сно�о�аналіз��розвит���е�ономі�и�міста,�визначає�шляхи�стр��т�рно-

інвестиційної�політи�и�та�пріоритети�соціально-е�ономічно�о�розвит���території;

розроблення�про�рам�соціально-е�ономічно�о�розвит���м.�Києва,�відповідних��ал�зевих

про�рам,�бере��часть���розробці�о�ремих�розділів�інших�про�рам.�Забезпеч�є�реалізацію

державної�політи�и�ціно�творення�в�поряд���і�межах,�визначених�за�онодавством.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Міністерством�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі

У�раїни,�Міністерством�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�У�раїни,�Державною�сл�жбою�е�спортно�о��онтролю�У�раїни�та�іншими�централь-

ними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�постійними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними

в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань�і�визначено�о��ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень

Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації;

ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��стан��розвит����ал�зей��осподарства�міста�і�за-

безпеч�є�здійснення�заходів�щодо�подальшо�о�їхньо�о�розвит��;

забезпеч�є�с�ладання�балансів�тр�дових�рес�рсів;

�оордин�є�робот��щодо�спор�дження�(створення)�пам’ятни�ів�і�мон�ментів,�а�та�ож�пам’-

ятних�дошо�.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�і�матеріалів�з�о�ре-

мих�питань�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).
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3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосередньо

працює�відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації.

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює�діяльність�стр��т�рних�під-

розділів�безпосередньо�о�підпоряд��вання:�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації;

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

5.�Координ�є�діяльність�спільних�підприємств,��осподарсь�их�товариств,�в�том��числі:

ПАТ�“Київметроб�д”;

АТХК�“Київмісь�б�д”;�

АК�“Київре�онстр��ція”;�

ПАТ�“Київпрое�т”.

6.�Координ�є�діяльність:

товариства�з�обмеженою�відповідальністю�з�іноземними�інвестиціями�“Діловий

центр�“Європа”;

ТОВ�“Інтерсервіс —�Каштан”;

ТОВ�“Етна”;

СП�“Мрія�Даві�Дан”;

ТОВ�“Кан�ом”;

СП�ТОВ�“Міжнародний�офісно-�отельний�центр”.

7.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень.

8.�Здійснює��ерівництво:

�омісією�з�вирішення�проблеми�забезпечення�житлом�інвесторів,�я�і�зазнали

збит�ів�внаслідо��діяльності��р�пи�інвестиційно-б�дівельних��омпаній�“Еліта-

центр”;

�омісією�з�визначення�чер�овості���ладання�попередніх�до�оворів�з

потерпілими�від�діяльності��р�пи�інвестиційно-б�дівельних��омпаній�“Еліта-

Центр”.

3.�У�розділі�6�Тимчасово�о�розподіл��обов’яз�ів:

��назві�розділ��слова�“ПУЗАНОВ�О.�Г.”�замінити�словами�“ДОЛІНСЬКА�О.�М.”;

��абзаці�1�п�н�т��2�слова�“�правління�майном,�захист��майнових�прав�територіальної��ромади�м.

Києва;�приватизації”�ви�лючити;

абзац�1�п�н�т��2�доповнити�словами�“щодо�реалізації�державної�політи�и����ал�зі�освіти�і�на��и,

фізичної���льт�ри�і�спорт�;�забезпечення�ефе�тивної�роботи�та�розвит�����місті�Києві�мережі�за�ла-

дів�освіти,�фізичної���льт�ри�і�спорт�,�ор�анізації�роботи�з�розроблення�про�нозів�розвит���мережі

за�ладів�освіти�і�на��и,�фізичної���льт�ри�і�спорт�”;

абзац�3�п�н�т��2�після�слів�“Міністерством���льт�ри�У�раїни”�доповнити�словами�“Міністерством

освіти�і�на��и�У�раїни,�Міністерством�молоді�та�спорт��У�раїни”;

абзаци�13-14�п�н�т��2�замінити�новими�абзацами�та�о�о�зміст�:

“забезпеч�є�реалізацію�державної�політи�и���сфері�освіти.

Сприяє:

роботі�товариств,�фондів�і�асоціацій,��ромадсь�их�об’єднань,�ор�анізацій,�я�і�діють����ал�зі�осві-

ти�і�на��и,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;

проведенню�спортивних�заходів���м.�Києві”.

У�зв’яз���з�цим�абзаци�15-24�вважати�абзацами�17-26�відповідно.

абзац�2�п�н�т��3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

“Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)”;

п�н�т�6�після�слів�“за�ладів���льт�ри”�доповнити�словами�“освіти,���льт�ри,�фізичної���льт�ри

і�спорт�”.

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська

Додато��3�
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�
27.03.2014��№�317

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

30.04.2014��№�535)

РОЗПОДІЛ
комунальних об’єднань та комунальних підприємств, 

що підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

діяльність яких координується 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)

Бондаренко В. Д. Департамент суспільних
комунікацій

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Столиця"

Комунальне підприємство "Київреклама"

Комунальне підприємство Київської міської ради
"Телекомпанія "Київ"

Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція
газети "Українська столиця"

Комунальне підприємство "Редакція газети "Вечірній Київ"

Редакція газети Київської міської ради "Хрещатик"

Дубас Б.Й. Департамент міського
благоустрою 
та збереження
природного середовища

Комунальне підприємство "Плесо"

Комунальне підприємство "Київблагоустрій"

Комунальне підприємство "Загальноміський інформаційний
центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м.
Києві 2 "Київ2112"

Комунальна аварійно2рятувальна служба “Київська служба по2
рятунку”

Комунальне підприємство “Київський міський Будинок приро2
ди”

Комунальне об’єднання “Київзеленбуд”

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Голосіївського району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Дарницького району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Деснянського району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Дніпровського району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Оболонського району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Печерського району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Подільського району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Солом’янського району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Святошинського району

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району

Комунальне підприємство “Лісопаркове господарство “Конча2
Заспа”

Комунальне підприємство “Дарницьке лісопаркове господар2
ство”

Комунальне підприємство “Святошинське лісопаркове госпо2
дарство”

Комунальне підприємство “Лік”

Комунальне підприємство “Притулок для тварин”

Комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин”

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Комунальне підприємство “Київська міська лікарня ветеринар2
ної медицини”

Департамент
промисловості та
розвитку підприємництва

Київське комунальне науково2виробниче підприємство
"Кавітрон"

Комунальне підприємство "Київський завод алюмінієвих
будівельних конструкцій"

Комунальне підприємство "Володимирський ринок"

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок"

Комунальне підприємство "Житній ринок"

Комунальне підприємство "Київські ринки"

Комунальне підприємство "Домашній магазин"

Комунальне підприємство "Міський магазин"

Комунальне підприємство "Київський іподром"

Комунальне підприємство "Поділ2Нерухомість"

Комунальне підприємство "Світоч" м. Києва

Комунальне підприємство "Ріко"

Комунальне підприємство "Київський міський бізнес2центр"

Костюк М. Д. Департамент
транспортної
інфраструктури

Комунальне підприємство "Київінформатика"

СКП "Київтелесервіс"

Комунальне підприємство "Київпастранс"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ"
(Жуляни)

Комунальне підприємство “Київдорсервіс”

Комунальне підприємство “Київтранспарксервіс” 

Комунальна судноплавна компанія “Київ” 

Комунальна служба перевезень

Комунальна корпорація “Київавтодор” 

Комунальне підприємство “ШЕУ Голосіївського району” м. Ки2
єва

Комунальне підприємство “ШЕУ Дарницького району”

Комунальне підприємство “ШЕУ Деснянського району” м. Ки2
єва

Комунальне підприємство “Шляхово2експлуатаційне управлін2
ня по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Дніпровського району” м. Києва
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Комунальне підприємство “ШЕУ Оболонського району” м. Ки2
єва

Комунальне підприємство “ШЕУ Печерського району” м. Києва

Комунальне підприємство “ШЕУ Подільського району”

Комунальне підприємство “ШЕУ Святошинського району” 
м. Києва

Комунальне підприємство “ШЕУ Солом’янського району м. Ки2
єва”

Комунальне підприємство “ШЕУ Шевченківського району” 
м. Києва

Комунальне підприємство “ШЕУ “Магістраль”

Комунальне підприємство “Комунальне підрядне спеціалізова2
не підприємство будівельно2електромонтажних робіт” 

Комунальне підприємство “Дирекція будівництва шляхово2
транспортних споруд м. Києва”

Комунальне автотранспортне підприємство № 273901

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шля2
хів м. Києва “Київавтошляхміст”

Комунальне підприємство “Учбово2курсовий комбінат”

Комунальне підприємство “Підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно2будівельне управління”

Комунальне автотранспортне підприємство № 273904 “КАТП2
273904”

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлен2
ня м. Києва “Київміськсвітло”

Комунальне підприємство “Автодорсервіс”

Департамент 
житлово2комунальної
інфраструктури

Комунальне підприємство “Київкомунсервіс”

Комунальне підприємство “Водно2інформаційний центр”

Комунальне підприємство “Київводфонд” 

Комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівниц2
тва та реконструкції “Київбудреконструкція”

Комунальне підприємство “Київський міський туристично2ін2
формаційний центр”

Ритуальна служба СКП “Спеціалізований комбінат підприємств
комунально2побутового обслуговування”

Ритуальна служба СКП “Київський крематорій”

Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних
матеріалів

Комунальне підприємство “Київське комунальне автотранс2
портне підприємство № 2737”

Комунальне підприємство підрядне спеціалізоване ремонтно2
будівельне управління

Державний історико2меморіальний Лук’янівський заповідник

Комунальне підприємство “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях
м. Києва”

Комунальне підприємство “Міськпаливо” 

Державне комунальне підприємство “Київжитлотеплокомун2
енерго” 

Комунальне підприємство “Київська спадщина”

Заклади соціальної сфери, що підпорядковані Департаменту
соціальної політики

Крамаренко Р. М. Департамент фінансів Комунальне підприємство “Головний інформаційно2обчислю2
вальний центр”

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської місь2
кої ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ2
експертиза”

Департамент земельних
ресурсів

Комунальне підприємство “Київський інститут земельних від2
носин”

Комунальне підприємство “Київський міський центр земельно2
го кадастру та приватизації землі”

Департамент охорони
здоров’я

Комунальне підприємство “Фармація” 

Комунальне підприємство “Київська міська стоматологічна по2
ліклініка”

Комунальне підприємство “Київський центр нових технологій в
стоматології” 

Комунальне підприємство “Стоматологія” Солом’янського
району

Комунальне підприємство “Стоматологія Дніпровського району
м. Києва”

Комунальне підприємство “Молочна фабрика2кухня”

ТМО “Стоматологія”

Київська міська клінічна лікарня “Київський міський центр сер2
ця”

Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби
медицини катастроф

Комунальне підприємство “Фармація”

Заклади охорони здоров’я, що підпорядковані Департаменту
охорони здоров’я

Комунальна організація “Київмедспецтранс”

Голуб В. В. Департамент економіки
та інвестицій

Комунальна науково2дослідна установа “Науково2дослідний ін2
ститут соціально2економічного розвитку міста”

Комунальне підприємство “Київське інвестиційне агентство”

“Київсистемоменеджмент”

Департамент будівництва
та житлового забезпечен2
ня

Комунальне підприємство "Фінансова компанія "Житло2інвест"

Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового
фонду "Житло2сервіс"

Комунальне підприємство "Спецжитлофонд"

Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд2УКБ"

Комунальне підприємство "Житлоінвестпроект"

Комунальне підприємство "Дирекція реставраційно2
відновлювальних робіт"

Комунальне підприємство "Інженерний центр"

Департамент містобуду2
вання та архітектури

Комунальна організація “Інститут Генерального плану м. Києва”

Департамент комуналь2
ної власності м. Києва

Комунальне підприємство “Київське міське бюро технічної ін2
вентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомо2
го майна”

Комунальне підприємство “Київжитлоспецексплуатація”

Долінська О. М. Департамент культури Комунальне підприємство “Агентство по обслуговуванню теат2
ральної та концертної діяльності”

Комунальне підприємство “Дирекція театрально2концертних та
спортивно2видовищних кас”

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний заклад училище хореографіч2
ного мистецтва “Київська муніципальна українська академія
танцю імені Сержа Лифаря” 

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мис2
тецтв

Комунальне підприємство “Київкультурасервіс”

Комунальне підприємство “Київкінофільм”

Комунальне підприємство “Кінотеатр “Братислава”

Комунальне підприємство “Кінотеатр “Ленінград”

Комунальне підприємство “Кінотеатр “Лейпціг”

Комунальне підприємство “Кінотеатр “Росія”

Комунальне підприємство “Кінотеатр “Екран”

Комунальне підприємство “Кінотеатр ім. Т. Шевченка”

Комунальне підприємство “Кінотеатр ім. Гагаріна”

Комунальне підприємство “Кінотеатр “Київська Русь”

Комунальне підприємство “Кінотеатр “Загреб”

Комунальне підприємство “Кінотеатр “Флоренція”

Заклади культури, що підпорядковані Департаменту культури

Департамент освіти і на2
уки, молоді та спорту

Київський університет імені Бориса Грінченка

Комунальне підприємство “Центр науково2освітніх інновацій та
моніторингу”

Комунальне підприємство “Київський водний стадіон”

Комунальне підприємство “Спортивний комплекс”

Комунальна установа “Київський міський правобережний
центр для ВІЛ2інфікованих дітей та молоді”

Комунальна установа “Київський міський лівобережний центр
для ВІЛ2інфікованих дітей та молоді”

Заклади освіти, фізичної культури та спорту, що підпорядковані
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Апарат виконавчого ор2
гану Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Комунальне підприємство “Інформатика” виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс2
трації)

Комунальне підприємство “Дніпро”

Комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство ви2
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)”
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 564 від 8 травня 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, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. С ас вати 6 дозволів на розміщення зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до цьо о розпорядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю за собою.

В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

08.05.2014 № 564

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

П И М О Н Е Н К О М О Х

Е Е І Д А С И Д Р

Т Е Р П С И Х О Р А Р Е

Р К О К И Ш Е Н Я Щ

А З У Р Т Л У М Н А

Р А Р О Г К Е Т Г У Т

К Л І М А Т А З У З И

А Й З У Б Ш Л И К

Відповіді на сканворд 

Про реєстрацію органу самоорганізації населення 
“Будинковий комітет “Вулиця Ломоносова, 83+А”

Розпорядження № 563 від 8 травня 2014 року
Відповідно до статті 13 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, підпункту 7 пункту “б” частини першої статті 38

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 “Про
порядок реєстрації органів самоорганізації населення”, від 02 грудня 2013 року № 30/9618 “Про надання дозволу на створення ор+
гану самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця Ломоносова, 83+А” у Голосіївському районі м. Києва”, розглянувши
заяву уповноважених представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зареєстр вати ор ан самоор анізації населення “Б дин овий омітет “В лиця Ломоносова, 83-А”.
2. Департамент с спільних ом ні ацій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-

ної адміністрації) внести ор ан самоор анізації населення “Б дин овий омітет “В лиця Ломоносова, 83-А” до
Єдино о реєстр ор анів самоор анізації населення місті Києві.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування 
рекламного засобу

1. 27632�11 Приватний нотаріус Сергєєва
Ксенія Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),

споруді
2,5163 Шевченківський район, 

вул. Володимирська, 43

2. 31000�12 ТОВ "ШЕФ”
Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),

споруді
30 Голосіївський район,

вул. Саксаганського, 33�35

3. 0241 8�03 ТОВ "ЕКОСВІТ” Щит, що стоїть окре�
мо (суцільний щит) 18 Оболонський район.

вул. Героїв Дніпра. 12�А 

4. 17058�07 ТОВ "ЕКОСВІТ” Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 2,16

Дарницький р�н, просп. Миколи
Бажана (станція метро “Позняки”,

прохід до супермаркету “Billa”)

5. 16102�07�11�1 ТОВ "ЕКОСВІТ” Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 4,32

Голосіївський район,
просп. Червонозоряний/

Московська площа

6. 15950�07 ТОВ "ЕКОСВІТ” Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 4,32

Оболонський район, вул. Богатирська
(270 м до вул. Добрининської, в на�

прямку Московського проспекту)

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська

Çàÿâà ïðî íàì³ðè
Ñòðóêòóðíèé â³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë “Êè¿âñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³”ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ “ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ” êîä ªÄÐÏÎÓ 38346492, àäðåñà: 01033, ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 29 ç
ìåòîþ âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, ùî çóìîâèòü çíà÷íèé åêîëîã³÷íèé åôåêò,
ìàº íàì³ðè ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ êîòåëüí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, ïð. 40-
ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 94/96. Ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåäáà÷åíî çàì³íó äâàíàäöÿòè ³ñíóþ÷èõ êîòë³â
ÍÈÈÑÒÓ-5 çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 7,82 ÌÂò (6,72 Ãêàë/ãîä) íà â³ñ³ì âîäîãð³éíèõ ã³äðîííèõ
êîòë³â “ÅÕÐRESS”çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 5,4 ÌÂò (4,624 Ãêàë/ãîä). Êîòëè “ÅÕÐRESS”ñåðòèô³êîâàí³
(ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³ ÄÃÏ ÑÂÖÎÎ ¹UA.TR.012.C.0298-13 â³ä 07.06.2013), âèðîáíèê
ÒÎÂ “ÅÊÑÏÐÅÑ ÅÍÅÐÄÆ² ÃÐÓÏ ÞÊÐÅÉÍ — ÊÀÍÀÄÀ”, ÒÓ Ó 25.2-34422658-002:2013 “Êîòëè
îïàëþâàëüí³ âîäîãð³éí³ ñåð³¿ ÅÕÐRESS. Òåõí³÷í³ óìîâè”.

Çàñòîñóâàííÿ âèñîêîåôåêòèâíîãî îáëàäíàííÿ, ùî ìàº ÊÊÄ á³ëüøèé í³æ ÊÊÄ ³ñíóþ÷èõ
êîòë³â, äîçâîëÿº çíèçèòè âèòðàòè ïðèðîäíîãî ãàçó, çá³ëüøèòè åêîíîì³þ òåïëà. Âïðîâàäæåííÿ
ñõåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ â çàëåæíîñò³ â³ä òåìïåðàòóðè çîâí³øíüîãî ïîâ³òðÿ òà ÷àñó äîáè ìîæëèâå
çà ðàõóíîê àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ ïðîöåñó ñïàëþâàííÿ ãàçó, âñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿
ñèñòåìè ÀÑÓ ÒÏ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè êîòåëüí³ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ ç ìîæëèâ³ñòþ
êåðóâàííÿ îáëàäíàííÿì, çàï³ðíîþ àðìàòóðîþ òà ðåãóëÿòîðàìè äèñòàíö³éíî ç ÄÏ ÐÒÌ òà ç
ùèòà êåðóâàííÿ íà ì³ñöÿõ.

Îõîðîíà ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êàíàë³çóâàííÿ îá'ºêòó,
âëàøòóâàííÿ â³äâîäó äîùîâèõ âîä ó ìåðåæó ³ñíóþ÷î¿ ì³ñüêî¿ çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ êîòåëüí³ â³äáóâàþòüñÿ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ, êîíöåíòðàö³ÿ ÿêèõ íèæ÷å âñòàíîâëåíèõ ÃÄÊ.

Â³äïîâ³äíî äî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà íà êîòåëüí³ áóäóòü âæèò³ çàõîäè ùîäî
ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà.

Êåð³âíèöòâî ÑÂÏ “Êè¿âñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³” ÏÀÒ “ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ” çàáåçïå÷óº áåçàâàð³éíó
åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà çã³äíî ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ïðàö³, ç óðàõóâàííÿì òåõí³êè
áåçïåêè, ïðîìñàí³òàð³¿ ³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çà ùî íåñå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí òà ãðîìàäñüê³ îá'ºäíàííÿ çàïðîøóºìî íàäñèëàòè ñâî¿ çàóâàæåííÿ
ùîäî ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà àäðåñó: 03039, ì. Êè¿â, ïð. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42 ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ
ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ â³äáóäóòüñÿ çà àäðåñîþ: 01033, ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 29 î 17 ãîäèí³
16.06.2014. Ç ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ÿêà çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäàºòüñÿ íà
äåðæåêñïåðòèçó, ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ùîäåííî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ çà
àäðåñîþ: 01033, ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 29.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 27,00 êâ.ì, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ áóä³âë³ àìáóëàòîð³¿
êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
¹ 2” Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: âóë. ªðåâàíñüêà, 6, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —
ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (êàðä³îëîã³÷íèé êàá³íåò). Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè 1911,02 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2”Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà; 03110,ì.Êè¿â-110,âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,
17, òåë. 249-78-58

-íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 19,60 êâ.ì,ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ êîìóíàëüíîãî
íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1”Ñîëîì'ÿíñüêîãî
ðàéîíó ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ïðîñï.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà,3,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ
àïòåê, ùî ðåàë³çóþòü ãîòîâ³ ë³êè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 1851,72 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1”Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà; 03065,ì.Êè¿â-65,ïðîñï.Êîñìîíàâòà
Êîìàðîâà, 3, òåë./ ôàêñ 408-80-20.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32.

ÒÎÂ “Ñ²ÃÎÎ” ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð çä³éñíèòè êîðåãóâàííÿ òàðèôó íà âèðîáíèöòâî òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿
åíåðã³¿ ³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç ÖÎ òà ÃÂÏ äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â.

Ðîçì³ð òàðèôó íà ÒÅ çà 1 Ãêàë áåç ÏÄÂ ñòàíîâèòü 649 ãðí 12 êîï., ç ÏÄÂ 20% — 778 ãðí 94 êîï.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ. Àäðåñà

ï³äïðèºìñòâà: 01021, ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 18 ñåê. Á.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðåã³îíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ 
Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ “Ïðàâà âîëÿ Óêðà¿íè”

ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó:
ì. Êè¿â, ÏÀÒ ÊÁ “Õðåùàòèê”, ð/ð 26429001140715.

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

ïîâ³äîìëÿº ïðî äîïîâíåííÿ äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
ïðîäàæ íà àóêö³îí³ ïàêåòó àêö³é Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð “Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé
çàâîä” ó ðîçì³ð³ 29,95% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà, ùî íàëåæèòü
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì.Êèºâà,ùî îïóáë³êîâàíî â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè “Õðåùàòèê” ¹ 62 (4462) â³ä 07.05.2014 ð. íà ñòîð. 23, à ñàìå: 

ïóíêòè 8, 9 ï³ñëÿ òåêñòó “êîä áàíêó 320478” äîïîâíèòè òåêñòîì “àáî íà
ðàõóíîê ¹ 26505000106001 â ÏÀÒ “Áàíê Àâàíãàðä”, êîä áàíêó 380946”.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ 

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì 

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíå-
âî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí

1.
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯

ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À,

òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

ÒÓÌÀÍßÍÀ
ÎÂÀÍÅÑÀ ÂÓË., 2

Ë³öåé ¹ 208
310,00

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÎÑÂ²Ò-
ÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ (ïðîâåäåííÿ çà-

íÿòü ç êàðàòå) (ïîãîäèííî)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 18.04.2014

12,22 36,66

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Õàðàê-

òåðèñòè-
êà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ 

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàí-

íÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè

çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì 

Ðîçì³ð ð³÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

ó ãðí

1.
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯

ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À,

òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

ÒÀÌÏÅÐÅ ÂÓË., 9
Òåõí³÷íèé ë³öåé 6,50

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯
ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÞÒÜÑß
ÄËß ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯

Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÍÅ Á²ËÜØÅ ßÊ 50 KB. M
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà
01.03.2014

1 ãðí íà ð³ê
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ÎÂÍÈ, íà ïîâåðõíþ âèé-

äóòü óñ³ íåäîë³êè â á³çíå-

ñ³, ãðîøîâà áåçãîñïîäàð-

í³ñòü,ìàòåð³àëüíå íåõëþéñòâî.Ïèëü-

íóéòå, àáè íå âñêî÷èòè â áîðãîâó

ÿìó ÷è âçÿòè íà ñåáå çáèòêîâ³ äîâ-

ãîòðèâàë³ çîáîâ’ÿçàííÿ.

ÒÅËÜÖ²,äîâêîëà âàñ ïàíóº

äóõ êîíôðîíòàö³¿.ßêùî ö³-

íóºòå ïîäðóæí³é ñîþç,ðîç-

ñëàáòåñÿ,íèí³ âè ñõèëüí³ ãîñòðî ðå-

àãóâàòè íà æàä³á³í³ñòü,ðåâíîù³,õî-

ëîäí³ñòü ïîñò³éíîãî ïàðòíåðà, íà

ñïðîáè òèñíóòè é ìàí³ïóëþâàòè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ñóìë³ííå âè-

êîíàííÿ âçÿòèõ íà ñåáå

çîáîâ’ÿçàíü òà ñòàí çäî-

ðîâ’ÿ — îñü íàéàêòóàëüí³øà ñôåðà,

ùî ïîòðåáóº ìàêñèìàëüíèõ çóñèëü.

Ïðèãîòóéòåñÿ äî êðèòè÷íèõ ñèòó-

àö³é, ùî âèìàãàþòü âàøèõ ïîæåðòâ

(ÿê-îò âèêîíàííÿ ÷óæî¿ ðîáîòè), íå

ðîçðàõîâóþ÷è íà âäÿ÷í³ñòü.

ÐÀÊÈ ïåðåáóâàþòü â åê-

çàëüòîâàíîìó ñòàí³,ùî ñòà-

íå ³ìïóëüñîì äî ïðîäóê-

òèâíèõ ä³é — ÿê íà ä³ëîâèõ, òàê ³ íà

ñåðäå÷íèõ ôðîíòàõ. Çðåøòîþ òèì,

õòî äîâãî ìð³ÿâ òà æàäàâ îñîáèñ-

òîãî ùàñòÿ,ïîòàëàíèòü çóñòð³òè äàâ-

í³øíº êîõàííÿ.

ËÅÂÈ,äîâêîëà âàñ íàåëåê-

òðèçîâàíà àòìîñôåðà,òîæ

òðèìàéòå ñåáå ï³ä çàë³ç-

íèì êîíòðîëåì, íå âèÿâëÿéòå æîð-

ñòîê³ñòü äî ï³äëåãëèõ, ñìèðåííî

ñïðèéìàéòå ïðåñèíãóâàííÿ êåð³â-

íèöòâà. Íåïîðîçóì³ííÿ ç áëèçüêè-

ìè,êîõàíèìè ìîæóòü âèíèêíóòè íà

òë³ çàëåæíîñò³ â³ä ãðîøåé ÷è ñåêñó.

Ä²ÂÈ, ÿêùî ïîñòàâèëè çà

ìåòó ðîçáàãàò³òè, êîìåð-

ö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ìàº â³ä-

áóâàòèñÿ íà âçàºìí³é âèãîä³. Ïðî

áëàãîä³éí³ñòü çàáóäüòå, äàðì³âøè-

íà íå ïåðåäáà÷åíà,òîæ íå ðîá³òü ïî-

æåðòâè ³íøèì.

Ó ÒÅÐÅÇ²Â äåíü åìîö³é-

íèõ ïåðåæèâàíü ÷åðåç ô³-

íàíñîâ³ òà ñåêñóàëüí³ ïðîá-

ëåìè, ÿê³ âæå ñÿãíóëè òî÷êè êèï³í-

íÿ. ßêùî õî÷åòå áóòè áàãàòèìè ³

ùàñëèâèìè,òîä³ âàøå ä³ëîâå òà ³í-

òèìíå æèòòÿ ïîòðåáóº òåðì³íîâèõ

ìîäåðí³çàö³é.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ ìîæóòü îïè-

íèòèñÿ â åï³öåíòð³ ñêàí-

äàë³â ÷è áåøêåò³â. Äåíü

êðèòè÷íèé, àäæå âè ìîæåòå ñòàòè

ì³øåííþ äëÿ ÷óæî¿ àãðåñ³¿, òîæ íå

âèñóâàéòå ïðåòåíç³é, óòðèìàéòåñÿ

â³ä ç’ÿñóâàíü ñòîñóíê³â.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ïðî «õàëÿâó» çà-

áóäüòå, áî æ «íå çàâæäè

êîòàì ìàñëÿíà» — íàñòàâ

÷àñ ïîòðóäèòèñÿ, ïðîÿâèòè çàâçÿ-

ò³ñòü ³ íàïîëåãëèâ³ñòü. Ñìèðåííî

òÿãí³òü ðîáî÷îãî âîçà íà áîëþ÷î-

ìó òë³ â äóøåâí³é, ëþáîâí³é, ñëóæ-

áîâ³é ñôåðàõ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ ñïðèéìàòè-

ìóòü âñå â ÷îðíèõ òîíàõ,

àëå íå ï³ääàâàéòåñÿ ïå-

ñèì³çìó: ìàéáóòíº íå òàêå æàõ-

ëèâå, ÿê íèí³ çäàºòüñÿ. Îáëèøòå

äóìàòè, ùî âàø³ ìèíóë³ çäîáóò-

êè — ìàðíà âèòðàòà ÷àñó, ñèë, ðå-

ñóðñ³â.

ÂÎÄÎË²¯, äëÿ âàñ öå äåíü

ô³çè÷íèõ òà ïñèõîëîã³÷-

íèõ ïåðåâàíòàæåíü. Çîâ-

í³øí³ îáñòàâèíè çàêëèêàþòü äî

çì³í, àëå âè ðèçèêóºòå ïîòðàïèòè

äî ï³äñòóïíîãî êàïêàíó. Ñòàá³ëü-

í³ñòü ³ñíóâàííÿ òà êàð’ºðà îïèíÿº-

òüñÿ ï³ä çàãðîçîþ.

ÐÈÁÈ, âàø³ ÷óéí³ñòü, äèï-

ëîìàòè÷í³ñòü ïëþñ ³íòó¿ö³ÿ

çðîáëÿòü äèâî — âè áóäå-

òå çäàòí³ âèïëóòàòèñÿ ³ç íàéñêëàä-

í³øî¿ ñèòóàö³¿ é îïèíèòèñÿ â «äàì-

êàõ». Ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ëþáîâ’þ,

ñåêñîì, á³çíåñîì, ãðîøèìà, áîðãà-

ìè — âèð³øàëüí³.

ÄÎ ÏÎÌÅØÊÀÍÍß ïîäðóææÿ
Õîëäèíã³â âäåðëèñÿ òðîº ãðàá³æ-
íèê³â, ÿê³ ðàïòîì ñòèêíóëèñÿ ç ð³-
øó÷å íàëàøòîâàíîþ ãîñïîäàðêîþ
êîòåäæó. Çëîâìèñíèêè ñïðîáóâà-
ëè îáäóðèòè ïåíñ³îíåðêó ðîçïî-
â³ääþ ïðî òå, ùî âîíè ïîáà÷èëè
ï³äîçð³ëîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé ïðî-
íèê äî áóäèíêó,òîìó ï³øëè çà íèì
ñë³äîì, ùîá óï³éìàòè çëîä³ÿ.

Îäíàê Ìàðãàðåò Õîëäèíã, ÿêà
ï³øëà íà ïåíñ³þ ç ïîñàäè ìåíå-
äæåðà ãîòåëþ, íå ïîâ³ðèëà æîä-
íîìó ¿õíüîìó ñëîâó ³ ñòàëà íà îáî-
ðîíó æèòëà, îçáðîºíà ëèøå ñâîºþ

ïàëèöåþ, ïèøå news-smi.ru. «Ìè
çàëèøèëè çàäí³ äâåð³ â³ä÷èíåíè-
ìè äëÿ íàøîãî ïëåì³ííèêà, òîìó,
ïî÷óâøè øóì, ÿ ïîêëèêàëà éîãî
íà ³ì’ÿ, àëå òàê ³ íå äî÷åêàëàñÿ â³ä-
ïîâ³ä³,— çãàäóâàëà æ³íêà.— Êîëè
ÿ ñïóñòèëàñÿ âíèç,òî ïîáà÷èëà íå-
çíàéîìèõ ëþäåé, ÿê³ ñêàçàëè, ùî
ÿêèéñü ÷îëîâ³ê õîâàºòüñÿ ï³ä ë³æ-
êîì àáî çà íàøîþ øàôîþ. Îò òî-
ä³ ÿ çàÿâèëà ¿ì, ùî öå íåìîæëè-
âî, ³, çàìàõíóâøèñü ö³ïêîì, íàêà-
çàëà ¿ì çàáèðàòèñÿ ãåòü, ïîêè ÿ íå
ïóñòèëà éîãî â õ³ä». Òàêèé ïîâî-
ðîò ïîä³é çáåíòåæèâ ãîðå-ãðàá³æ-

íèê³â, ³ îäèí ç íèõ, ÿêèé îïèíèâ-
ñÿ «íà ïðèö³ë³» ó ïåíñ³îíåðêè, çà-
áëàãàâ íå áèòè éîãî.

Ïîêè ïåíñ³îíåðêà âòðèìóâàëà
ãðàá³æíèê³â, ¿¿ 72-ð³÷íèé ïðèêóòèé
äî ë³æêà ÷îëîâ³ê Ðåäæèíàëüä, ÿêèé
ïåðåáóâàâ ó ñïàëüí³ íà äðóãîìó ïî-
âåðõó, ïî÷óâ, ùî ùîñü â³äáóâàºòü-
ñÿ, ³ âèêëèêàâ ïîë³ö³þ. Ó öåé ÷àñ
äâîº ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ïîñòóïîâî â³ä-
ñòóïàëè íàçàä, âèá³ãëè ç áóäèíêó,
àëå òðåò³é çëî÷èíåöü â÷èíèâ ö³ë-
êîì ïðîòèëåæíó ð³÷ — â³í ïîá³ã íà-
ãîðó ³ ïî÷àâ êîïèðñàòèñÿ â ðå÷àõ
ïîäðóææÿ.Ìàðãàðåòíå ñòàëà â³äñòó-
ïàòè,òîæ, ï³äíÿâøèñü ñõîäàìè, çà-
ñòîñóâàëà ñâîþ ïàëèöþ,ùîá çàõèñ-
òèòè ÷îëîâ³êà â³ä ãðàá³æíèêà. ¯¿ íà-
ïàä ³ êðèêè ïðî øâèäêó ïîÿâó ïî-
ë³ö³¿ çìóñèëè òðåòüîãî çëîâìèñíè-
êà ïîêèíóòè áóäèíîê í³ ç ÷èì �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 37%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 48 %

ãîðîñêîï

14 òðàâíÿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 14 òðàâíÿ

Ïåíñ³îíåðêà â³äáèëàñÿ â³ä çëîä³¿â ö³ïêîì

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 502-34-60, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

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

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 35376
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Â àíãë³éñüêîìó ãðàôñòâ³ Øðîïøèð ñòàâñÿ äèâíèé ³íöèäåíò:

66-ð³÷íà æ³íêà â³äáèëà íàïàä ãðàá³æíèê³â ³ çàõèñòèëà ñâîãî

72-ð³÷íîãî âàæêîõâîðîãî ÷îëîâ³êà çà äîïîìîãîþ ñâîº¿ ïàëèö³.
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

1705 — âèäàíî äðóêîì ó Ïå÷åðñü-

êîìó ìîíàñòèð³ ïðàöþ «×åòü¿ —

Ì³íå¿» ìèòðîïîëèòà Äìèòðà Ðîñ-

òîâñüêîãî (Òóïòàëà).

1755 — ñïîðóäæåííÿ Êëîâñüêîãî

ïàëàöó.

1848 — ó÷àñòü Òàðàñà Øåâ÷åíêà â

åêñïåäèö³¿ Àðàëüñüêèì êðàºì.

1915—ó Êèºâ³ â³äêðèòî äëÿ â³äâ³äó-

âà÷³â Áîòàí³÷íèé ñàä. Äî òîãî æ,

çà ð³øåííÿì ïðàâë³ííÿ Óí³âåðñè-

òåòó ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà,âõ³ä çðîá-

ëåíî áåçêîøòîâíèì.

1916 — Ëåñåì Êóðáàñîì ó Êèºâ³

ñòâîðåíî «Ìîëîäèé òåàòð».

1921 — ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó â

îñíîâíîìó ïðèéíÿëî ðåçîëþö³þ çà

äîïîâ³ääþ Íàðêîìøëÿõó,÷èì áóëî

âèçíà÷åíî øëÿõè ïîäîëàííÿ ïîãàíî¿

îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ àïàðàòó

Óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì ÓÑÐÐ, ùî

ñïðè÷èíèëà òðóäíîù³ â íàëàãîäæåíí³

ðîáîòè òðàíñïîðòó íà òåðèòîð³¿ ÓÑÐÐ.

1925 — ïðåçèä³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ðàäè

íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ïîñòàíî-

âèëà ñòâîðèòè äâà íîâèõ óêðà¿íñü-

êèõ òðåñòè – êîíäèòåðñüêèé òà ïè-

âîâàðíî-äð³æäæîâèé.

1941 — âèéøîâ ïåðøèé íîìåð

æóðíàëó ãóìîðó òà ñàòèðè «Ïåðåöü».

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ


