
У Києві створено штаб 
з попередження повені 
та ліквідації її наслідків

Як запевнив учора на засіданні Комісії з питань тех�

ногенно�екологічної безпеки та надзвичайних ситу�

ацій директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда,

Києву не загрожує водопілля від річок, хоча рясні бе�

резневі снігопади суттєво вплинули на басейни Десни,

Дніпра та Прип’яті.

“Та тривога, яка звучить щодо загрози водопілля,

має певні підстави, однак ми повинні об’єктивно оці�

нювати ситуацію. Так, наразі запаси води в снігу у ба�

сейні Дніпра до міста Києва складають 91 мм, що ста�

новить 165 % від норми максимальних снігозапасів, у

басейні Прип’яті — 66 мм, що також складає 165 %, та

у басейні Десни — 112 мм, тобто 178 % від норми”,—

зазначив пан Кульбіда.

Він запевнив, що навіть у разі досягнення верхньої

межі інтервалу житловим масивам столиці та промис�

ловим об’єктам затоплення від річок не загрожує. Од�

нак, як і щорічно, проблемними залишаються питан�

ня затоплення прируслових територій зон відпочинку

на Дніпрі, перелив води через лівобережну дамбу

Бортничі�Вишеньки, затоплення її понижених частин

та ускладнення проїзду транспорту на цій території.

Ризик підтоплення також можливий на територіях

приватної садово�дачної забудови, що розташовується

вздовж Канівського водосховища — це житлові маси�

ви Корчувате, Осокорки, Воскресенські сади.

Для боротьби з повінню та ліквідацією її наслідків у

КМДА створили штаб на базі Комісії з питань техно�

генно�екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,

який очолив директор Департаменту міського благо�

устрою та збереження природного середовища Сергій

Садовой.

Голова КМДА Олександр Попов поставив перед но�

воствореною структурою низку завдань, серед яких

недопущення підтоплень низинних територій міста,

попередження пошкоджень інженерних мереж, осо�

бливо електромереж.

Основну увагу столичні служби зосередять на очи�

щенні зливоприймачів та забезпеченні стабільної ро�

боти дренажних систем. “Під час прибирання вулиць

міста техніка згорнула сніг на узбіччя, тим самим на�

кривши зливоприймальні точки, а зараз через перепа�

ди температур на них утворилася крига, яка заважає

проходженню води. Тож на сьогодні основне завдан�

ня — очистити всі зливоприймачі міста, аби попере�

дити підтоплення”,— зазначив очільник КМДА.

Олександр Попов також наголосив, що особливу

увагу потрібно приділити каналізаційним мережам

міста, у тому числі роботі “Київводоканалу”, Борт�

ницької станції аерації та посилити контроль за ситу�

ацією на мулових полях БСА. Моніторитимуть і якість

бюветної води, а про результати повідомлятимуть гро�

мадськість.

Крім того, у цілодобовому режимі всі міські служби

та оперативні групи повинні реагувати на звернення

мешканців до Контактного центру за телефоном 15�51.

Окрім окреслених головою КМДА основних пи�

тань, у місті розроблений і вже реалізується план по�

передження повені та ліквідації її наслідків.

До можливих підтоплень вже підготувалися праців�

ники Київського метрополітену. За словами першого

заступника начальника комунального підприємства

Валерія Гавриленка, розроблено необхідні заходи із

захисту станцій під час танення снігу, насамперед тих,

які розташовані в низині — “Вирлиця”, “Харківська”,

“Позняки”, “Героїв Дніпра”.

Повністю уникнути підтоплень в столиці неможли�

во, однак мінімізувати наслідки завдяки злагодженій

та ефективній роботі комунальників та киян цілком

реально, переконаний Олександр Попов

Повністю ни н ти підтоплень в столиці неможливо, одна мініміз вати наслід и, завдя и зла одженій та ефе тивній роботі ом нальни ів та иян, ціл ом реально, пере онаний
Оле сандр Попов
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Новини
Азаров окреслив плани 
розбудови інфраструктури 
Києва
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров на оло-

сив на необхідності продовження розб дови ін-
фрастр т ри Києва. За йо о словами, сні ова
стихія виразно виявила лючові проблеми столи-
ці: відс тність о р жної доро и, нестач роз-
в’язо , пар ін ів та мостів, а та ож недостатню
матеріально-технічн баз ом нальних сл жб,
зазначив він. За словами пана Азарова, на перше
місце треба поставити б дівництво с часної
о р жної доро и, я а дозволить розвантажити Ки-
їв, розробити нові ло істичні схеми для в’їзд
столицю вели о абаритно о транспорт , я ий за-
безпеч є достав товарів першої необхідності та
прод тів харч вання для життєдіяльності ба ато-
мільйонно о міста. Крім то о, лава ряд на оло-
сив, що потрібно розвивати підземний ромад-
сь ий транспорт, б д вати т нельні розв’яз и, а
та ож переозброїти ом нальні сл жби. Та ож
треба придбати навантаж вачі і необхідн “ліній-
” вантажіво , а оловне — дорожню мі ротехні-
, я ої та бра є для прибирання дворів, проїз-

дів, трот арів.
На адаємо, що олова КМДА Оле сандр Попов

зверн вся до ряд з проханням підтримати сто-
лицю вирішенні найважливіших питань життєді-
яльності Києва, пов’язаних зі с ладними по одни-
ми мовами

Зі столиці вивезли 74 тисячі 
тонн снігу
Я повідомив заст пни олови столичної держ-

адміністрації Анатолій Гол бчен о, за останні
3 доби з Києва вивезли 74 тисячі тонн сні , що
становить 40 % від за альної іль ості вивезено о
сні за зимовий період 2012-2013 ро . Та их
рез льтатів, за словами заст пни а олови КМДА,
вдалося дося ти, зо рема, завдя и зал ченню
техні и майже соро а підприємств. Та им чином
щодоби додат ово до прибирання в лиць б ло
зал чено в середньом 250 одиниць техні и, із
я их 180 самос идів, 40 навантаж вачів, 10-15
б льдозерів, а та ож е с аватори, рейдери, при-
биральні машини та тра тори.
Крім то о, значн допомо міст надало Мініс-

терство оборони та вн трішні війсь а, виділивши
для боротьби з наслід ами не оди майже тисяч
ромадян. Та , вчора на в лиці Києва вийшли 700
осіб від Міноборони та 280 війсь овосл жбовців.
На адаємо, що для ор анізації ефе тивно о

прибирання в лиць та вивезення сні б ло обме-
жено в’їзд до міста вели о абаритно о транспор-
т . Крім то о, роз лядається питання повної забо-
рони проїзд містом вантажно о транспорт
денний час

Канікули для школярів 
подовжено до 4 квітня
З метою стабілізації епідемічної сит ації та запо-

бі ання зростанню рівня захворюваності на рип
та ГРВІ столична влада прийняла рішення продов-
жити весняні ані ли на три дні — до 4 вітня
2013 ро . Я повідомили Департаменті охорони
здоров’я КМДА, з перших тижнів березня спосте-
рі ається підвищення рівня захворюваності на
рип та ГРВІ серед чнів за альноосвітніх навчаль-
них за ладів міста. Незважаючи на те, що по аз-
ни и захворюваності ще не перевищили епідеміч-
ний порі , захворюваність серед иян, а особливо
серед дітей, зросла. Та , за словами дире тора
Департамент охорони здоров’я Віталія Мохорєва,
приз пинення занять ш олах в епідемічно небез-
печний період дозволить знизити рівень захворю-
ваності на рип та ГРВІ 2-2,5 раз . Водночас
Департаменті освіти і на и, молоді та спорт по-
відомили, що та е орот отривале приз пинення
занять не вплине на навчально-виховний процес
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столична влада винесла ро під час бо-
ротьби зі сні овими заметами й тепер
працюватиме на випередження. Голова
Київсь ої місь адміністрації Оле сандр
Попов створив штаб, я ий б де займати-
ся попередженням повені та лі відацією
її наслід ів. Йо о очолив дире тор Депар-
тамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища Сер ій
Садовой. Розроблено та ож он ретний
план дій на випадо можливо о підтоп-
лення через танення сні ів.
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Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

У найближчі вихідні синопти и про ноз ють столиці значне
підвищення температ ри повітря та дощі. Це призведе до різ-
о о танення сні . Щоб сі підземні переходи міста, я их налі-
ч ється близь о двохсот, ф н ціон вали звичном режимі,
столична влада розробила план дій та вже почала втілювати
йо о життя.

Учора у приміщенні КМДА зібралися представники міської влади та переможці

інвестиційного конкурсу щодо утримання підземних переходів. Наразі за благо�

устрій понад двохсот підземних переходів відповідають п’ять інвесторів. “Мета на�

шого зібрання — виробити план та скоординувати дії у випадку підтоплення. І вже

визначили від кожного інвестора чергових, які відповідатимуть за той чи інших пе�

рехід. Це буде по дві особи на один об’єкт, щоб вони могли моніторити ситуацію

цілодобово. Також при необхідності інвестор забезпечує водяні помпи. Окрім то�

го, монтажні бригади терміново розпочали перевірку технічного стану підземних

переходів щодо наявності стаціонарних насосів та їхню справність”, — розповів

“Хрещатику” директор Департаменту економіки та інвестицій Ігор Довбань.

Порушено важливе питання щодо тих підземок, де немає торговельних площ.

“За умовами конкурсу кожен інвестор зобов’язався забезпечити благоустрій усіх

ділянок, які потрапили у його лот, незалежно від того, чи передбачена там торгів�

ля, чи ні”, — пояснив пан Довбань.

Інвестори до погодних примх готуються посилено. “Вже вчора провели необхід�

ну підготовку щодо забезпечення нормального функціонування підземних перехо�

дів на випадок підтоплення усіх наших об’єктів”, — зазначив представник лота

№ 4 Євгеній Волков.

Керівники шляхоексплуатаційного управління (ШЕУ) ділилися досвідом та на�

працюваннями щодо тих підземок, які найбільш схильні до підтоплення. “У мене

в районі 18 переходів. З них три проблемні через зношеність та близьке розташу�

вання підземних вод. Хоча на цих об’єктах є водовідкачувальні насоси, вони зна�

ходяться в зоні ризику незалежно від пори року”, — зауважив начальник ШЕУ

Деснянського району Юрій Баранов.

Паралельно міська влада звертається до громадян налагодити зворотній інфор�

мативний зв’язок про стан підземних переходів під час потепління. “Необхідно,

щоб через Інтернет, соціальні мережі, саll�центр 15�51 кияни інформувати міську

владу та інвесторів про можливу небезпеку підтоплення переходів. Це дозволить

нам миттєво та вчасно реагувати на ситуації”, — додав директор Департаменту

економіки та інвестицій

Cтолиця вживає дієвих заходів, аби уникнути
затоплення підземних переходів
Вже сьогодні за кожним об’єктом закріплені дві відповідальні особи
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Будівництво Подільсько�Воскресенського мосту
не припинять
Про це в ефірі теле анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле сандр

Попов. “У нас є певні перебої з фінанс ванням цьо о прое т , але є і
вели е бажання цей прое т завершити. Є одна за альномісь а проб-
лема — завантаженість на наші мости сьо одні пі овий час переви-
щена в 2,5 раз . Без мовно, що від риття та о о широ о о проїзд , я
Подільсь о-Вос ресенсь ий мостовий перехід, цю проблем вирі-
ш є”,— під реслив очільни місь адміністрації

З вулиць міста прибрали 
понад 300 автівок
Чотири ева атори КП “Київтранспар сервіс” цілодобово працюють

на в лицях міста. Протя ом трьох діб із автошляхів столиці ева юва-
ли понад 300 автіво , що заважали прибиранню сні та р х ромад-
сь о о транспорт . За словами дире тора КП “Київтранспар сервіс”
Андрія Д д а, автів и не вивозяться на штрафмайданчи и, а пере-
ставляються пор ч на місця, де вони не б д ть заважати роботі ом -
нальної техні и. “Ми тісно співпрацюємо з ДАІ міста і дорожніми сл ж-
бами та направляємо ева атори за їхніми заяв ами. При цьом наші
співробітни и не лише перепар ов ють машини, а й ш ають їхніх
власни ів. Та , напри лад, понеділо з проспе т Мая овсь о о ева-
атором б ло прибрано 16 авто, ще 72 забрали самі власни и, я их

наші співробітни и знайшли та допомо ли витя ти машини”,— зазна-
чив пан Д д о. За даними КП “Київтранспар сервіс”, найбільша іль-
ість автіво б ла на просп. Перемо и (82), просп. В. Мая овсь о о
(88), в л. Милославсь ій та М. Цвєтаєвої (96)

Борги по зарплаті виплачено 
на 529�ти підприємствах Києва
Я повідомили “Хрещати ” в ДПС м. Києві, подат івцями разом з

ор анами місцевої влади постійно проводиться омпле с спільних за-
ходів. По ожном боржни здійснюється аналіз причин вини нення
забор ованості та визначаються шляхи її по ашення. Та , за наслід а-
ми роботи з ерівни ами підприємств-боржни ів та рез льтатами ро-
боти тимчасових омісій, що діють при столичних РДА, с ладі я их
працюють столичні подат івці, протя ом січня-люто о відб лось по а-
шення забор ованості по виплаті заробітної плати на 529-ти підприєм-
ствах на за альн с м 12 млн 235 тис. рн. До бюджет надійшло 2
млн 206 тис. рн подат на доходи фізичних осіб

Цифра дня

137 100 000 
пасажирів було перевезено міським електричним транспортом у
столиці в січні–лютому 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Киянам безкоштовно 
замінять 34 тисячі лічильників 
електроенергії
До інця 2013 ро ПАТ “Київенер о” план є замінити иян 34,1 ти-

сячі лічильни ів. Про це “Хрещати ” повідомили омпанії. Заміна лі-
чильни ів здійснюватиметься за рах но інвестиційних оштів “Київе-
нер о”. За альна вартість за півлі приладів для їх заміни населенню
становить понад 14 млн рн. Та им чином, для населення планова за-
міна лічильни ів здійснюється без оштовно. Торі “Київенер о”, з ідно
з інвестпро рамою, замінила населення майже 76 тисяч лічильни ів
еле троенер ії, зо рема інд ційних (однофазних і трифазних) на
еле тронні, а та ож встановила ба атотарифні. Найбільш іль ість
приладів облі замінено в Дніпровсь ом (16,8 тис.), Дарниць ом
(13,5 тис.) і Деснянсь ом районах (12,5 тис.)

Скарги в сall�центр 
можна буде надсилати 
за допомогою смс
Про це повідомив в ефірі теле анал “Київ” олова КМДА Оле сандр

Попов. “Столичний Конта тний центр, на щастя, б в зраз овим в ціло-
м для всієї У раїни. На сьо одні онта тні центри є й в інших ре іонах.
Це при лад, я ий по азав Київ. Том наше завдання — лідерсь і пози-
ції не втратити, а для цьо о потрібно оновити і застаріл техні , і
ввести нові посл и. Напри лад, ми план ємо, що цьо оріч б де прий-
нята (я техноло ія прийом і передачі) інформація за допомо ою
смс”,— зазначив він. Я відомо, нещодавно запрацював сайт Конта т-
но о центр , завдя и я ом ияни отримали можливість залишати свої
звернення через Інтернет

Прокуратура через суд 
змусила забудовника 
повернути 1 га землі
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Голосіївсь о о

район та зобов’язав ВАТ “АК “Київре онстр ція” поверн ти до ом -
нальної власності 1 а землі вартістю майже 3,7 млн рн на в л. Ва-
силь івсь ій, 100-а. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про ра-
т ри Голосієва, рішенням Київради 2007 році ВАТ “АК “Київре он-
стр ція” б ло передано в оренд на 5 ро ів земельн ділян для б -
дівництва, е спл атації та обсл ов вання ТОЦ з вб дованими-приб -
дованими приміщеннями, з підземним пар ін ом та бла о строєм те-
риторії на в л. Василь івсь ій, 100-а. Я з’яс валося, термін дії до ово-
р оренди землі за інчився ще торі листопаді, та, за виснов ами Де-
партамент земельних рес рсів КМДА, ділян а вільна від заб дови. До
то о ж, я встановлено про рорсь ою перевір ою, ВАТ “АК “Київре-
онстр ція” систематично не сплач є орендн плат та, за інформа-
цією ДПІ Голосіївсь ом районі, с ма подат ово о бор на сьо одні
вже с ладає майже 600 тис. рн

У суботу в столиці відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

30 березня ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Конєва
та в л. Пань івсь ій; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь о-
м — на в л. М. Цвєтаєвої (в межах просп. Мая овсь о о та в л. За рев-
сь о о), в Дніпровсь ом — на в л. Малиш а, 5-15; в Оболонсь ом — на
в л. Л. Гавро, 1-9; в Печерсь ом — на в л. Червоноармійсь ій (в межах
в л. Ковпа а та Тверсь ої); в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; в
Святошинсь ом — на в л. Б л а ова; в Солом’янсь ом — на в л. Кос-
монавта Комарова, 28; в Шевчен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32-38

Столиця отримала 
нових керівників
Призначено нового гендиректора "Київавтодору" та трьох голів РДА

КК “Київавтодор” очолив 
Петро Береговий

Голова КМДА Олександр Попов побажав ново�

му керівнику успіхів та наснаги. Петро Береговий

досконало обізнаний із розвитком транспортної

інфраструктури міста, має великий практичний

досвід роботи керівника та організатора.

“У нас попереду дуже цікава, проте відпові�

дальна робота. Ми ставимо перед собою мету от�

римати ресурс на оновлення парку підприєм�

ства, збільшення чисельності працівників.

Спільними зусиллями ми маємо вивести “Київ�

автодор” на той рівень, який би відповідав су�

часним умовам”,— наголосив очільник міськад�

міністрації.

У свою чергу, Петро Береговий подякував за

висловлену довіру та запевнив, що спільно з ко�

лективом корпорації працюватиме на благо киян

та міста.

Береговий Петро Іванович народився 26 червня

1964 року в с. Мотовилівка Фастівського району

Київської області.

У 1983 році закінчив Республіканський авто�

транспортний технікум за спеціальністю технік�

механік з ремонту автомобілів.

У 2003�му отримав освіту економіста в Націо�

нальному транспортному університеті.

З 1983 по 1985 рік проходив службу в ЗС.

З 1985 року працював у системі КК “Київавто�

дор”, де пройшов шлях від водія до начальника

КП “Шляхово�експлуатаційне управління з ре�

монту та утримання автомобільних шляхів та спо�

руд на них Дарницького району м. Києва”, яке

очолював з 2004 року.

Голосіївську РДА очолив 
Юрій Курінний

Нового очільника Голосіївської РДА Олександр

Попов охарактеризував як комунікабельного та зі

стратегічним баченням проблем району столиці,

зауваживши при цьому, що головною вимогою до

кандидата на цю посаду було мати відношення до

Голосіївського району.

Також Олександр Попов переказав вітання

Юрію Курінному від народного депутата Сергія

Терьохіна, який пообіцяв підтримувати ініціати�

ви Голосіївського району на рівні Верховної Ради.

У відповідь новопризначений голова зазначив,

що не виїздив із району останніх 48 років. Також

пан Курінний подякував за довіру, покладену на

нього не тільки Олександром Поповим, а й са�

мим Президентом України і закликав присутніх

працівників адміністрації та представників осе�

редків самоорганізації населення працювати як

одна родина. “Сподіваюся на вашу підтримку в

усьому, бо не хочу йти районом з опущеною голо�

вою”,— сказав він.

Курінний Юрій Юрійович народився 23 жовт�

ня 1964 року в м. Шахтарськ Донецької області.

У 1993 році закінчив Державну академію легкої

промисловості України, машини та апарати

легкої промисловості, інженер�механік; у 2007

році — Київський національний університет

внутрішніх справ, правознавство, юрист. За�

гальний стаж роботи — 30 років і 5 місяців,

стаж державної служби — 7 років і 4 місяці. На�

городжений Подякою прем’єр�міністра Укра�

їни (2009 рік).

Солом’янську РДА очолив 
Максим Луцький

Новий очільник райдержадміністрації став

наймолодшим серед новопризначених голів РДА.

Йому 37 років, проте досвід у нього чималий.

“Незважаючи на свій молодий вік, Максим Луць�

кий має великий досвід, й головне, в чому я пере�

конаний, що він активно продовжуватиме полі�

тику свого попередника Івана Сидорова. Не лише

продовжуватиме, а й примножуватиме”,— зазна�

чив голова КМДА Олександр Попов.

Максим Георгійович довгий час плідно спів�

працював з районом й добре обізнаний в госпо�

дарських справах ввіреної йому території. “Для

мене це велика відповідальність, і я дуже вдяч�

ний за довіру. Останніх два роки співпраці з

районом допоможуть мені при керуванні ра�

йоном. Адже я для себе відкрив чимало проб�

лем — мікрорайон Жуляни, приватний сектор,

найбільша кількість студентів (65 %). — Думаю,

що спільними зусиллями ми будемо активно

працювати й спільно вирішувати поставлені

завдання, аби займати гідне місце в рейтингах

міста Києва”,— відзначив пан Луцький.

Луцький Максим Георгійович народився у Києві 4

червня 1976 року. Освіта вища. У 1998 році отримав

кваліфікацію магістра у НТУ України “Київський

політехнічний інститут” за спеціальністю “Ком�

п’ютерні та інтелектуальні системи та мережі”.

У 2006 році отримав кваліфікацію спеціаліста в

Інституті післядипломного навчання НАУ за спе�

ціальністю “Економіст з фінансової роботи”.

Кандидат технічних наук, доктор технічних наук,

доцент. Працював проректором з корпоративно�

го управління НАУ, заступником міністра освіти і

науки України у зв’язках із ВРУ та іншими орга�

нами державної влади, в. о. проректора з міжна�

родного співробітництва, першим проректором

Національного авіаційного університету. Народ�

ний депутат України V та VI скликань.

Загальний стаж роботи — понад 11 років, стаж

державної служби станом на 1 лютого — 4 роки і

6 місяців. Нагороджений Подякою прем’єр�мі�

ністра України (2004 рік), Грамотою Верховної

Ради України (2011 рік), орденом “За заслуги” ІІІ

ступеня (2011 рік).

Святошинську РДА очолив 
Юрій Бондар

“Юрій Бондар впливовий депутат Київради і

голова постійної комісії з питань ЖКГ та ПЕК.

Ми розуміємо, що на сьогодні основна пробле�

ма Святошинського району — це саме ЖКГ.

Тож для району будуть дуже важливі його про�

позиції як депутата для лобіювання інтересів

району. Я дуже задоволений, що Президент

України підтримав нашу пропозицію і призна�

чив його керівником Святошинської РДА. Спо�

діваюся, що прапор району буде одним із пер�

ших у загальноміських рейтингах”,— зазначив

Олександр Попов.

Також голова КМДА повідомив, що Сергій

Рюмшин, який керував Святошинським районом

понад 2,5 року, призначений начальником управ�

ління з питань надзвичайних ситуацій Департа�

менту міського благоустрою та збереження при�

родного середовища.

Бондар Юрій Іванович народився 5 червня 1963

року в м. Горлівка Донецької області. Освіта ви�

ща. У 1983 році закінчив Криворізьке авіаційно�

технічне училище цивільної авіації, радіотехнік.

У 1990 році — Московський інститут інженерів

цивільної авіації, радіоінженер, а у 2007 році от�

римав диплом Міжнародного інституту мене�

джменту.

Загальний стаж роботи — 26 років і 9 місяців,

стаж державної служби станом на 1 березня 2013

року — 1,5 року. Депутат Київської міської ради V

скликання — голова Постійної комісії з питань

ЖКГ та ПЕК.

Нагороджений Почесною грамотою Кабміну

(2010 рік) та Грамотою ВРУ (2011 рік).

Нагадаємо, 26 березня, за підсумками роботи

Комісії з питань техногенно�екологічної безпе�

ки та надзвичайних ситуацій у місті Києві, її ке�

рівник, він же перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак, подав у відставку, яку

Олександр Попов прийняв. Окрім цього, очіль�

ник міськадміністрації звільнив з посади на�

чальника столичного управління з питань над�

звичайних ситуацій Віталія Пшеничного та ге�

нерального директора “Київавтодору” Георгія

Глінського

Президент У раїни Ві тор Ян ович
призначив нових олів Святошин-
сь ої, Голосіївсь ої та Солом’янсь ої
РДА. Вчора олова Київсь ої місь ад-
міністрації представив нових ерівни-
ів районів та ендире тора “Київа-
втодор ”, а ви он вачем обов’яз ів
сво о першо о заст пни а замість
Оле сандра Маз рча а призначив
Анатолія Гол бчен а.

Оле сандр Попов привітав Петра Бере ово о з призначенням над посад ендире тора "Київатодор "
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Тенденції

Ділові новини

Уряд встановив нові оклади
для бюджетників
З 1 січня нинішньо о ро поса-

довий о лад працівни а першо о
тарифно о розряд встановлено
в розмірі 852 ривні. Це передба-
чено постановою Кабмін "Про
підвищення оплати праці праців-
ни ів станов, за ладів та ор ані-
зацій о ремих ал зей бюджетної
сфери", затвердженої 27 березня
2013 ро на засіданні ряд .
Я повідомили "Хрещати "

прес-сл жбі Мінсоцполіти и,
при цьом рошовий розрив між
цим посадовим о ладом і міні-
мальною заробітною платою
(1 147 рн) збережеться на рівні
р дня 2012 ро , тобто в с мі
295 ривень.
Та ож постановою передбаче-

но встановленння штатних роз-
писах посадово о о лад праців-
ни а першо о тарифно о розряд
на рівні мінімальної заробітної
плати — 1 147 рн з відповідною
йо о диференціацією до 5- о та-
рифно о розряд в лючно.
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров, вист паючи на засіданні ря-
д , заявив, що в цілом підвищен-
ня отримають майже 3,5 млн пра-

цівни ів освіти, льт ри, охорони
здоров'я, соціальної сфери та ін-
ших бюджетних ал зей. При цьо-
м лава ряд особливо зверн в
ва сіх працівни ів бюджетної
сфери на те, що вони отримають
перерах но за січень-березень
цьо о ро , виходячи із нових
розмірів посадових о ладів

Наші IT�фахівці — 
одні з найкращих у світі

У раїна посідає четверте місце
в світі за іль істю сертифі ова-
них ІТ-спеціалістів після США, Ін-
дії та Росії. Про це с азано що-
річном звіті Нац омісії, я а
здійснює держре лювання
сфері зв'яз та інформатизації з
посиланням на дослідження
Exploring Ukraine IT Outsourcing
Industry 2012.
Разом з цим 40 % IT-фахівців

працюють Києві, 19 % — Хар-
ові, 16 % — Львові, 7 % —
Дніпропетровсь і 4% — в Одесі.
Щоро раїнсь і ВНЗ вип с-
ають близь о 16 тис. фахівців
сфері ІТ. Ва ансія розробни а,
з ідно з даними адрово о пор-
тал hh.ua, найбільш запит вана

не тіль и в ІТ-се торі, але і на
рин праці в цілом , на олош є-
ться в звіті.
На адаємо, з 1 січня 2013 ро

і до 1 січня 2023- о діятим ть
піль и для бізнесменів, зайнятих
в інд стрії про рамної прод ції

"Аеросвіт" припиняє свою
діяльність

Я повідомляє профспіл а асо-
ціації льотно о с лад цивільної
авіації авіа омпанії, "Аеросвіт"
більше не повернеться до опера-
ційної діяльності. Авіа омпанія
вже поверн ла власни ам сім
Boeing-767, я і брала в лізин .
Представни профспіл и Ва-

дим Заботливий повідомив, що
на даний момент омпанії ще
працюють близь о 300 співробіт-
ни ів, іль ість я их зменш ється
щодня. Що стос ється олишніх
працівни ів "Аеросвіт ", то майже
900 технічних співробітни ів ото-
ва прийняти на робот російсь а
авіа омпанія "S7", пише "Бізнес".
Критичн сит ацію, я а с лала-

ся, змож ть виправити тіль и
значні фінансові інвестиції, про
я і на даний момент не йдеться

Виплатили всі пенсії 
за березень
"Пенсійним фондом завершено

фінанс вання виплати пенсій за
березень 2013 ро ",— на оло-
ш ється в повідомленні Пенсій-
но о фонд . Обся видат ів на
пенсійні виплати березні, за да-
ними ПФ, становив 20,5 млрд
ривень. Раніше ПФ пообіцяв
пенсіонерам безперебійн ви-
плат пенсій.
На адаємо, лютом міністр

соціальної політи и Наталія Коро-
левсь а запевнила, що пенсії
2013 році виплач ватим ться
своєчасно

У Києві оштрафовано 
підприємця на 90 тисяч

Столичний приватний підпри-
ємець, я ий займався тор івлею
товарами широ о о вжит , пере-
б вав на спрощеній системі опо-
дат вання та де лар вав дохід
межах дозволено о. Проте, я ви-
явили фахівці подат ової сл жби,
бізнесмен навмисно зменш вав
реальний обся реалізації.
За інформацією ДПС м. Києві,

працівни и відомства провели

співставлення заде ларовано о
підприємцем обся реалізації з
відомостями за формою 1-ДФ,
я і надаються до подат ової ін-
спе ції під час виплати доход , та
встановили, що реальна вир ч а
в азано о підприємця майже
2,5 раз перевищ є заде ларова-
ні за 2010 рі — 496 тисяч ри-
вень. У рез льтаті платни єди-
но о подат б ло донараховано
до сплати в бюджет майже 90 ти-
сяч ривень подат на доходи
фізичних осіб. Не по одж ючись з
рішенням подат івців, бізнесмен
звертався до с дів різних інстан-
цій, проте вітчизняна феміда ви-
знала дії подат івців правомірни-
ми, підприємцю довелось розра-
х ватись з бюджетом

Стали відомі прізвища 
найбагатших українців

Ж рнал "Фо с" всьоме оп б-
лі вав рейтин 200 найба ат-
ших людей У раїни. Я зазначає
видання, істотних змін першій
десятці рейтин , порівняно з
мин лим ро ом, не відб лося.
Найба атшим раїнцем знов
став Рінат Ахметов зі стат ом

16,8 млрд доларів. Др та тре-
тю сходин и зайняли співвлас-
ни и р пи "Приват" І ор Коло-
мойсь ий (3,645 млрд дол.) та
Геннадій Бо олюбов (3,645 млрд
дол.). Вадим Новинсь ий з др -
о о ряд а оп стився на п'ятий,
а Дмитро Фірташ піднявся на
одн позицію — посів четверте
місце.
До речі, Фірташ — єдиний

першій п'ятірці, ом вдалося
збільшити стато . До вартості
своїх а тивів бізнесмен за рі до-
дав 500 млн дол. Він лав одн з
най чніших од 2012 ро — от-
римав онтроль над телевізійним
холдин ом InterMedia Group, -
пивши па ет Валерія Хорош ов-
сь о о.
Подвоїти свій стато до 196,5

млн доларів вдалося Оле сандр
Ян ович . С марні а тиви
МАКО, я очолює старший син
президента, за 2011 рі переви-
щили 1,7 млрд рн. На адаємо,
на почат цьо о ро в рейтин
100 найба атших людей планети,
за версією Bloomberg, війшов
лише один представни У ра-
їни — Рінат Ахметов, я ий зайняв
26-т сходин

В країні введено
мито на імпорт авто
За словами вітчизняних 
експертів, такий крок дасть 
можливість розвиватися 
внутрішньому виробництву
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Керівни и вітчизняних автомобільних заводів разом з
представни ами Міне ономрозвит У раїни об оворили
рішення Міжвідомчої омісії стосовно введення спецми-
та на низ іномаро з бензиновими дви нами 1-2,2
літрів.

За словами директора департаменту стратегічного планування розвитку

економіки Мінекономрозвитку Євгена Олейнікова, якби мита не були за�

проваджені, то вже скоро альтернативи імпорту просто не було б. "Автомо�

більна галузь в Україні сьогодні — це 30 тис. робочих місць, до того ж, вона

може давати замовлення й іншим галузям. Україна не може собі дозволити

втратити ще й тут зайнятість",— зазначив експерт.

Крім того, відповідаючи на питання, чи потрібно було взагалі підтриму�

вати автопром, пан Олейніков зазначив, що в США чи Росії це питання

взагалі б не виникало. У період кризи ці країни забезпечували автопром

грошима держпідтримки. "Для того, щоб ми не тільки зберегли робочі міс�

ця, можливість випускати високотехнологічну продукцію і зберегли плат�

ників податків, відповідь — так. Так, потрібно підтримати автопром. У ко�

роткостроковій перспективі це дасть позитивний ефект", — повідомив по�

садовець.

Більш того, за його словами, уряд готує ще низку заходів з підтримки

вітчизняного автомобільно�будівного ринку. У програмі активізації еконо�

міки на 2013—2014 рр. є рішення щодо стимулювання автомобільної галу�

зі. Мова не йде про пільги і преференції, є реальний шанс створити єдине

держзамовлення на автомобілі для потреб держави, для його

впровадження на українських підприємствах. "Вже у ІІ кварталі ми з'ясу�

ємо потребу держсектора нашої держави в автомобілях різних моделей і

класів, а вже у ІІІ кварталі цього року замовимо їх у наших автомобілебу�

дівників. Це будуть реальні дії держави щодо підтримки галузі",— зазначив

Євген Олейніков.

У свою чергу віце�президент Асоціації "Укравтопром" Юхим Хазан пові�

домив, що основною причиною звернення до захисних заходів виявилося

витіснення вітчизняної продукції на внутрішньому ринку України. За да�

ними Асоціації, імпорт автомобілів за 2012�й склав 4,3 млрд доларів. За цей

же період експорт наших автівок склав 0,3 млрд доларів. Тобто негативне

сальдо — 3,9 млрд доларів. "Ось таку суму заробили імпортери в Україні.

Імпорт зріс у 2010 році на 50 %, в 2011�му — на 58 %, а в 2012 році ще на 

21 %. Дійшло до того, що завантаження вітчизняних автозаводів не переви�

щує 20 %. Також торік у вересні Росія ввела утилізаційний збір, і наша про�

дукція втратила конкурентоспроможність й на головному експортному

ринку",— підкреслив пан Хазан.

Ще однією проблемою України, на думку експертів, є зростання негатив�

ного сальдо за всіма товарами, який у 2012 році досяг $ 15,8 млрд. Сьогодні

наша держава купує більше, ніж продає, що може мати негативні наслідки

для всієї економіки України. "Ми не говоримо, що потрібно підтримати

якийсь конкретний завод чи бренд. Ми говоримо про створення умов, за

яких би в нашу державу прийшов інвестор. Тобто щоб в Україні було вигід�

но виробляти, а не імпортувати. А умови, які приваблювали б інвесторів,

можна взяти з прикладу тієї ж Словаччини. Зросте виробництво — виросте

і економіка",— резюмували учасники авторинку
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Українці віддають перевагу
3D�формату
Покупці телевізорів стали вибагливими — вони хочуть об'ємного
зображення та технологій SMART TV
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За даними дослідження
омпанії
"GfKRetailandTechnology",
четвертом варталі

2012 ро рино поб тової
техні и та еле троні и
с лав 14,7 млрд рн, що
на 10 % більше від по аз-
ни а анало ічно о вартал
2011 ро . Незважаючи на
невисо і обся и продажів
телевізорів на почат ро-
, за алом се тор спо-

живчої еле троні и по а-
зав найбільший ріст цьо о
вартал — 22 %. "Хреща-
ти " дізнався, я раїнці
обирають телевізори і на
я і хара теристи и зверта-
ють ва .

Широкий формат у моді
В останньому кварталі 2012 року

сектор побутової електроніки про�

демонстрував зростання на рівні 

22 %. Плоскопанельні телевізори за�

лишаються ключовою групою у сег�

менті — на них припадає 85 % про�

дажів ринку, стверджують дослідни�

ки "GfK".

"У першу чергу продажі побутової

електроніки залежать від споживчих

настроїв та матеріального стану по�

купців,— зазначив заступник дирек�

тора департаменту маркетингу ТОВ

"Технополіс�1" Олександр Макарен�

ко.— У січні 2013 року споживчі на�

строї українців залишилися майже

без змін. Значення індексу спожив�

чих настроїв (ІСН) у січні дорівнює

84,9, що на 0,2 пункти менше, ніж у

грудні 2012 року. Незважаючи на те,

що сезон великих покупок у ново�

річний період закінчився, споживчі

настрої залишилися стабільними за

рахунок того, що населення очікує

покращення свого матеріального

становища".

За результатами дослідження

"GfK", як і у III кварталі, у кінці

2012 року серед усіх продуктових

груп сектору "побутова електроні�

ка" найбільші продажі припадали

на телевізори з LCD�дисплеєм, тим

часом як продажі телевізорів з

плазмовим дисплеєм продемон�

стрували найбільше падіння. Збе�

реглася тенденція зростання попи�

ту на великі дисплеї: у четвертому

кварталі 2012 року обсяги продажів

телевізорів з екранами 40�42 дюйми

перевищили продажі 32�дюймових,

хоча останні утримують лідерство у

річному розрізі. Через поступове

зниження цін зростає рівень прода�

жу телевізорів з технологіями 3D та

SMART�TV, збільшується частка

телевізорів з функціями керування

голосом, жестами та розпізнаван�

ням облич.

"За нашими оцінками, у 2012 році

було реалізовано близько 1 300 000

телевізорів. Цей рік можна по праву

вважати роком LED�телевізорів

(частка в структурі продажів телеві�

зорів виросла з 32 % до 67 %). Також

рік охарактеризувався падінням по�

питу на плазмові моделі. Відзначи�

мо, що в 2012 році значно зріс попит

на телевізори з функцією 3D — їх

частка зросла з 4 % до 18 %. Це пояс�

нюється тим, що телевізори з такою

функцією стають все доступнішими

для українців (за рік середня ціна те�

левізора з 3D знизилася на 30 %)",—

пояснює керівник відділу продукто�

вої аналітики "COMFY" Михайло

Іванцов.

За словами Олександра Макарен�

ка, спостерігається також зміна спо�

живчих вподобань на користь теле�

візорів з технологією SMART TV

(надає можливість підключення

пристрою до мережі Інтернет) та

збільшення продажів телевізорів з

діагоналлю екрану 40 дюймів. "Ста�

ном на січень спостерігаємо збіль�

шення продажів у цьому сегменті у

порівнянні з 2012 роком та змен�

шення у порівнянні з 2011 роком",—

додає експерт.

Українці стали 
вибагливішими у виборі 
телевізорів

Середня вартість телевізорів ми�

нулого року у різних мережах скла�

дала приблизно 4 300—4 500 грн. За

словами фахівців, опитаних "Хреща�

тиком", на початку року вона не за�

знала суттєвих змін. "Це і був найпо�

пулярніший ціновий сегмент

(прайс�поінт). Ключовий інстру�

мент, який застосовується мережею

для збільшення середньої ціни, є

стимулювання продажів у кредит",—

зазначив Олександр Макаренко.

З точки зору брендів, лідерами

українського ринку, як і раніше, за�

лишаються корейські виробники.

Так, у 2012 році серед лідерів були

"Samsung", "LG", "Philips".

Експерти повідомляють, що при

виборі телевізора в першу чергу по�

купці звертають увагу на технічні ха�

рактеристики, а також додаткові

сервіси (можливість підключення до

Wi�Fi, інтернет�додатки, технологія

3D, тощо). Це один з факторів, який

пояснює збільшення популярності

Smart TV. Далі, безумовно, оцінює�

ться розмір та вартість.

Також фахівці констатують, що

пересічний покупець стає все більш

вимогливим при виборі телевізора.

"У секторі телевізорів 2012 рік намі�

тив декілька дуже цікавих трендів.

Наприклад, в кінці минулого року в

Україні вперше стартували продажі

телевізора з роздільною здатністю

UltraHD (3840x2160). За нашими

оцінками, в 2013 році всі найбільші

гравці ринку представлять флагман�

ські моделі з UltraHD. Очікується,

що в новому році в Україні можна

буде купити надтонкі телевізори на

базі технології OLED. Ще більшою

популярністю у наших співвітчиз�

ників будуть користуватися 3D теле�

візори, які за рік стали ще більш до�

ступними (�30 % від середньої ціни

продажу за підсумками 2011 року).

Також більшість пропонованих те�

левізорів на ринку в 2013 році будуть

оснащені функцією Smart TV. До

всього можна додати тенденцію по�

купки телевізорів з великою діаго�

наллю",— прогнозує Михайло Іван�

цов.

Попит упав на DVD�плеєри
та домашні кінотеатри

Серед інших груп товарів у кате�

горії "побутова електроніка" у чет�

вертому кварталі гарні показники

зростання мали карти пам'яті 

(23 %), ігрові консолі (20 %) та USB�

пам'ять (7 %). "Проте сумарно за рік

можна говорити про збільшення

продажів тільки у таких групах:

LCD�телевізори, карти пам'яті та

USB�пам'ять",— зауважили дослід�

ники "GfK".

"У 2012 році значно зріс попит на

планшети, електронні книги, смарт�

фони, а от попит на DVD�плеєри,

домашні кінотеатри та відеокамери

навпаки впав",— зазначив Михайло

Іванцов.

Олександр Макаренко додав, що

в сегменті побутової техніки цього

року значних змін не відбуватиметь�

ся. Вони можливі лише у малій по�

бутовій техніці: сушильні машини,

каво�машини тощо. "Однак здебіль�

шого такі зміни не зможуть вплива�

ти на загальний бізнес побутової

техніки. Очікується подальше зрос�

тання сегменту смартфонів та план�

шетів. Ми очікуємо ріст на рівні 

15 % та 50 % у цих категоріях відпо�

відно",— резюмує експерт

З точки зору брендів,
лідерами українського

ринку, як і раніше,
залишаються корейські
виробники. Так, у 2012
році серед лідерів були
"Samsung", "LG", "Philips"
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— Наталіє Олександрівно, оскільки діти не завжди можуть пояснити свій біль,
які симптоми вказують на порушення роботи їхніх нирок?

— Нирки — один із найважливіших органів людини, регулюють об’єм ріди�

ни в організмі, фільтрують кров, видаляючи шкідливі речовини, токсини, за�

лишки ліків, і виводять їх назовні у складі сечі. Серед хвороб нирок у дітей най�

частіше бувають гострі запальні процеси, які проявляються підвищенням тем�

ператури тіла. Також тривожним сигналом є біль у животі, поперековій ділян�

ці та при сечовипусканні, нетримання сечі й різкий її запах. Підвищення арте�

ріального тиску, яке проявляється носовими кровотечами, головним болем,

нудотою та блювотою; набряки, зменшення кількості виділеної сечі та зміна її

кольору на кров’янистий, загальна слабкість вказують на прояв тяжких захво�

рювань нирок, серед яких і спадкові нефрити, що при несвоєчасному лікуван�

ні може призвести до ниркової недостатності. Зміни в аналізі сечі — основний

прояв більшості захворювань нирок, тому обов’язковим лабораторним дослі�

дженням є загальний аналіз сечі, з результатом якого вже обов’язково треба

йти до лікаря.

— Що їсти�пити й скільки спати дітям із хворими нирками?
— Звісно, режим дитини має бути під контролем дорослих. Вона має більше

гуляти на свіжому повітрі. Також діти з хворими нирками потребують тривалі�

шого сну — 9–10 годин на добу. До раціону харчування малюка не можна вво�

дити гострі, копчені, солоні продукти та газовані напої. Натомість корисними

є сезонні вітаміни, легко послаблюючі та сечогінні продукти. Для нормальної

роботи нирок потрібно випивати не менше 1–2 л води на добу в залежності від

віку дитини, пори року й супутніх хвороб.

— Що провокує захворювання нирок?
— Розвитку хвороб нирок сприяють: переохолодження, перевтома, стреси,

зниження захисних сил організму, закрепи, нейрогенні розлади сечовипускан�

ня, глистяні інвазії, перенесені респіраторні та статеві інфекції, неправильне

харчування. Через неправильне харчування навіть у дитячому віці в нирках мо�

жуть утворюватися пісок і камінці.

— Наталіє Олександрівно, то які найчастіше вроджені та набуті патології нирок
нині діагностуються в наших діток?

— У дітей раннього віку найчастіше трапляються вроджені вади розвитку

органів сечовивідної системи, кістозні дисплазії нирок. У таких випадках над�

то важлива антенатальна діагностика, тобто детальне обстеження ще вагітної

майбутньої мами та ультразвукове дослідження нирок у всіх діток раннього ві�

ку. Своєчасність виявлення даної патології має вирішальне значення для прог�

нозу хвороби.

Серед набутих захворювань частіше зустрічаються інфекції сечостатевої сис�

теми.

— Хто ж входить до категорії групи ризику щодо захворювань нирок?
— Це діти з сімей з обтяженим генетичним анамнезом та затримкою у фі�

зичному розвитку. А також підлітки, які рано починають статеве життя або

вживають енергетичні напої, алкоголь і наркотики. В групі ризику й ті, хто не�

контрольовано приймає ліки, перевантажений тяжкими фізичними вправами.

— У яких випадках можуть відмовити нирки?
— Нирки відмовляють унаслідок тяжких гострих або хронічних захворю�

вань, що трактується як гостра або хронічна ниркова недостатність.

— Кажуть, що нирки найкраще піддаються лікуванню з 17 до 19 години доби.

Чи враховується це лікарями стаціонарних відділень?
— Так, лікування нирок, як і інші захворювання, добре проводити з ураху�

ванням біологічного годинника людини. Але, наприклад, деякі гормональні

препарати, що задіяні в терапії нирок, краще приймати у першій половині дня.

— В яких випадках показане хірургічне втручання, видалення нирок, перехід на
гемодіаліз?

— Деякі вроджені вади нирок можна усунути тільки з допомогою хірургічно�

го втручання. З однією ниркою людина жити може за умови, що вона є неуш�

кодженою. Такі люди мають перебувати під постійним наглядом лікарів. До

трансплантації нирки вдаються тоді, коли функції власного органу дитини вже

втрачено. Перехід на гемодіаліз показано за термінальної стадії хронічної нир�

кової недостатності.

— Скільки діток потребує замісної ниркової терапії? Чи достатньо вони забез�
печені ліками?

— У Києві на обліку з різними стадіями хронічної ниркової недостатності

перебуває 53 дитини, з них 10 отримують ниркову замісну терапію (гемодіаліз

та імуносупресивну терапію після трансплантації нирки). Майже у 70 % цих ді�

тей хронічна ниркова недостатність розвинулась унаслідок вроджених вад роз�

витку та спадкових захворювань нирок. Витратними матеріалами для прове�

дення гемодіалізу й для підтримання після трансплантації нирки хворі діти за�

безпечуються 100 % за бюджетні кошти в рамках фінансування міської міжга�

лузевої програми “Здоров’я киян” та Державної програми розвитку системи

медичної допомоги хворим нефрологічного профілю.

— Які профілактичні заходи ви можете порадити батькам?
— Щоб запобігти захворюванням нирок у дітей, треба дотримуватись прос�

тих правил: слідкувати за особистою гігієною, за регулярністю випорожнення,

вчасно привчати дітей до горщика, виховувати навички самообслуговування,

не переохолоджуватись, своєчасно проліковувати гінекологічні захворювання

у дівчаток, санувати хронічні вогнища інфекції, вести здоровий спосіб життя,

не займатись самолікуванням та не затягувати візит до лікаря при початкових

проявах хвороби

Спілкувалася Наталя КУЛІШ,
“Хрещатик”

Амбулаторія на Позняках 
існує ще з 1997 року

Олександра ШЕСТЕРИКОВА
“Хрещатик”

Вже понад рі за адресою в л. Мі-
ш и, 5 ф н ціон є амб латорія за-
альної пра ти и – сімейної медици-
ни. Одна варто за важити, що ще з
1997 ро на цьом місці діяла те-
рапевтична амб латорія, я а обсл -
ов вала меш анців частини Дар-
ниць о о район столиці — від стан-
ції метро “Осо ор и” до “Хар ів-
сь ої”. Фа тично вона б ла прооб-
разом сьо однішніх амб латорій,
я их Києві за останній рі від ри-
лося близь о сотні й я і мають на
меті наблизити первинн меди о-са-
нітарн допомо до жителів
столиці.

Переваги амбулаторії

Як тоді, так і нині необхідність організації при�

йому лікаря “на місці” була очевидною — кіль�

кість новобудов зростає стрімко, а до центральної

поліклініки на Вербицького, 5 далекувато. Сьо�

годні в амбулаторії на вул. Мішуги, 5 працює 8 лі�

карів загальної практики – сімейної медицини та

11 педіатрів.

Однак у чому ж переваги саме цієї амбулаторії?

Перш за все, в тому, що тут лікарі, крім дорослих,

приймають і дітей. Нагадаємо, що саме в цьому

полягає відміність сімейної медицини: лікар пер�

винної ланки лікує і дорослих, і дітей. “Ті меш�

канці мікрорайону, хто довіряє своєму лікарю,

приводять до нього на прийом і дітей від 14 ро�

ків”,— розповіла “Хрещатику” завідувач амбула�

торії Світлана Хілько. “Зараз багато наших педі�

атрів проходять курси сімейних лікарів, і в по�

дальшому ми плануємо, що один лікар зможе лі�

кувати всіх членів родини”,— каже вона.

У визначені дні в амбулаторії приймають про�

фільні спеціалісти — один раз на два тижні тут

можна отримати консультацію кардіолога, не�

вропатолога, гастроентеролога та дитячого не�

вролога. Крім того, в амбулаторії є кабінет для жі�

нок, де проводяться профілактичні огляди та за�

бір мазків для аналізів.

На прийомі в педіатра або терапевта є можли�

вість перевірити гостроту слуху та зору — амбула�

торія обладнана офтальмоскопами та отоскопа�

ми, що дозволяє оперативно визначити, чи по�

трібно направляти пацієнта до офтальмолога або

отоларинголога. Крім того, двічі на тиждень для

дорослих та один раз на тиждень для дітей тут

проводиться забір крові.

Варто сказати, що в амбулаторії роблять і щеп�

лення. За словами Світлани Хілько, щеплення

було й залишається найкращим способом профі�

лактики тяжких захворювань для дітей.

Також у закладі працює денний стаціонар на 4

ліжко�місця. За твердженням старшої медичної

сестри Маргарити Вайди, за день тут роблять по

50–60 ін’єкцій. Крім того, будь�хто в амбулаторії

може отримати невідкладну допомогу. За словами

пані Маргарити, неодноразово люди зверталися

сюди по допомогу з болем у серці, високою тем�

пературою чи тиском та іншими невідкладними

станами.

Медичний заклад обслуговує понад 
35 тисяч киян

За час існування амбулаторії зменшилася кіль�

кість непрофільних викликів невідкладної допо�

моги до диспансерних пацієнтів. “Таке відбуває�

ться за рахунок того, що працівниками амбулато�

рії проводяться стаціонари на дому, а також по�

стійне спостереження за хворим терапевта, який

територіально поруч”,— каже Світлана Хілько.

Зараз у закладі займаються створенням елек�

тронного реєстру громадян у рамках Програми

“Єдиний медичний простір”. “Нині ми оформ�

люємо електронні медичні картки. Думаю, скоро

на прийомі почнемо працювати з електронною

базою”,— розповіла пані Світлана.

Однак чи не найбільша проблема не лише цьо�

го мікрорайону, а й усього Дарницького району

загалом — постійне збільшення кількості

обслуговування населення. За амбулаторією на

Мішуги, 5 закріплено понад 20 тисяч дорослих та

майже 14 тисяч дітей. Але це за офіційними дани�

ми, тобто ці люди тут зареєстровані. Проте не тре�

ба забувати, що Лівий берег столиці є найбільш

популярним серед тих, хто винаймає житло. За

словами Світлани Хілько, реальна кількість лю�

дей, яку обслуговує амбулаторія, тисяч на 10 біль�

ше — і ця цифра продовжує зростати. Нагадаємо,

що відповідно до наказу МОЗ України від

04.11.2011 № 756 “Про затвердження Порядку ви�

бору та зміни лікаря первинної медичної (меди�

ко�санітарної) допомоги та форм первинної облі�

кової документації”, кожного року мешканці те�

риторії, яка закріплена за амбулаторією, запов�

нюють спеціальну форму, де зазначають лікаря, у

якого хочуть лікуватися. Цю форму заповнюють і

не прописані за відповідними адресами особи.

Таким чином, і навантаження на лікарів зовсім

інше — у середньому на одного фахівця припадає

по 2500–2600 пацієнтів. Відповідно до норматив�

них документів, дільниця сімейного лікаря має

нараховувати від 1500 до 2500 осіб, незалежно від

віку, статі та характеру захворювання.

Проблема амбулаторії на Мішуги
— замала площа

Однак лікарі за своє “перенавантаження” от�

римують відповідну заробітну плату. Нагадаємо,

Дарницький та Дніпровський райони є пілотни�

ми в запровадженні медичної реформи. Тут зар�

плата медперсоналу нараховується за формулою,

яка враховує не лише кількість населення, що об�

слуговує лікар, а й якість надання медичних по�

слуг. “Зарплати у нас виросли відчутно — майже

вдвічі, як у лікарів, так і у середнього медперсо�

налу”,— розповіла Світлана Хілько.

Крім досягнень, в амбулаторії є й проблеми —

її розміри. Площа приміщення медичного закла�

ду невелика, особливо враховуючи ту кількість

людей, яка в ній обслуговується.

Саме на це й скаржаться мешканці мікрорайо�

ну. “Через одні двері заходять мами з немовлята�

ми та хворі дорослі. В амбулаторії постійно бага�

то відвідувачів. А на такий великий район — над�

то мало медичних закладів. Тож непогано було б

виділити під амбулаторію значно більше примі�

щення”,— поділилася з нами думкою місцева

мешканка Анна Дмитрівна

Нині в цьому медзакладі працює 8 лікарів загальної практики 
– сімейної медицини та 11 педіатрів

ЛФК — інструмент
гігієни хребта
Леонід ДУБРАВСЬКИЙ
лікар�консультант Київського міського центру здоров’я

Майже 90 % дітей шкільного віку мають порушення постави та хворіють

на сколіоз. Сколіоз — це викривлення хребта вбік, що нерідко має спадкову

природу. Порушення осанки може виникнути в період посиленого росту

кісток у довжину, а це 5–8 років та 12–15 років, період статевого дозрівання.

На осанку впливає як харчування та екологія, так й індивідуальні особливо�

сті характеру, коли про дитину кажуть — “повісив ніс”. Найгірше, що сколі�

оз до певного часу протікає без болю. Часто погана осанка поєднується з не�

достатнім розвитком м’язів і зниженням загального тонусу організму, з по�

рушеним кровообігом головного мозку, слабким зором. Звичка горбитися

може спровокувати короткозорість і навпаки. Але вроджений і набутий ско�

ліоз можна виправити, якщо вчасно звернутися до лікаря. Оскільки голов�

ним завданням під час лікувального процесу порушень осанки є зміцнення

м’язово�зв’язочного апарату скелету, то програмою курсу передбачається

відповідний профілактичний комплекс. Це консультація невролога та ліка�

ря ЛФК, заняття в залі лікувальної фізкультури, дихальна гімнастика, меха�

нотерапія, кінезотерапія, масаж, консультації дієтолога, психолога, рефлек�

сотерапевта, санолога, а також освітні лекції. Лікувальний курс (три місяці)

складається з кількох етапів: адаптаційного, лікувального та профілактич�

ного. Весь період пацієнт перебуває під контролем лікаря та методиста, ко�

ли помісячно визначається ефективність лікування. Лікар з кожним займа�

ється індивідуально або ж з групою по 5 осіб. Заняття з лікувальної фізкуль�

тури проводяться в обладнаному залі на спеціальних апаратах та тренаже�

рах. Перед заняттям лікар безкоштовно виконує огляд школяра. Якщо під

час огляду в ділянці хребта виявляєтся посилена пігментація шкіри, так зва�

ні “кавові плями”, в 99 % випадків така пляма вказує на патологію хребта в

зоні пігментації. Звичайна тривалість тренування на кожен день — 30–60

хвилин. На підготовчому етапі занять дитині пояснюють, як працюють суг�

лоби, зв’язки та м’язи при підтриманні осанки й при виконанні різних

вправ. Так виробляється руховий стереотип. Головним завданням трену�

вального курсу є привчити дитину до регулярних занять фізкультурою і на�

вчити вправ, необхідних для того, щоб продовжувати тримати в нормі хре�

бет. При функціональних порушеннях постави й на ранніх стадіях сколіозу

кількох місяців занять кожного дня достатньо для того, щоб осанка випра�

вилася максимально можливо. Одне заняття складається: з розминки (5–10

хвилин) для вироблення навички правильної осанки; основної частини

(20–40 хвилин) для розтягнення�укріплення м’язів та тренування рівноваги

й координації рухів; заключної частини (5–10 хвилин) — для переходу в

спокійний стан. Важливо проводити заняття в один і той же час, не раніше,

ніж за годину після їжі, а закінчувати не пізніше, ніж за годину перед сном.

Щомісяця для учасників програми (за бажанням батьків) проводяться ос�

вітні лекції та ігрові тренінги. Своєрідне заохочення до здорового способу

життя та соціальна адаптація включає також перегляд спеціальних програм,

фільмів та зустріч з відомими людьми. Важливо, щоб дитина змалку робила

гімнастику двічі на день — уранці та ввечері. ЛФК має увійти в хорошу звич�

ку школяра, як щоранку чистити зуби. Вправи для осанки, вивчені з лікарем

Центру здоров’я, можна виконувати самостійно перед дзеркалом. Це укріп�

лення м’язів спини, передньої черевної стінки та сідничних м’язів. ЛФК для

укріплення м’язів спини й живота необхідно проводити, лежачи на жорст�

кій поверхні. До рухових вправ профілактики сколіозу належать: хода, біг,

плавання, стрибки, “рачкування”. Ці види фізичного навантаження вико�

ристовуються для м’язового відчуття, покращення координації рухів та орі�

єнтації в просторі.

До слова, проблему порушення осанки школяра допомагають вирішити в

Київському міському центрі здоров’я. Попередній запис на курс ЛФК за

тел.: 044 228�45�42, (099) 149�13�80. КМЦЗ розташований за адресою: м. Ки�

їв, вул. Дегтярівська, 25

Уряд схвалив Концепцію розвитку 
ядерної медицини до 2017 року
На засіданні Кабінет Міністрів У раїни б ло прийнято розпоря-

дження “Про схвалення Концепції розвит ядерної медицини на
період до 2017 ро ”. Про це повідомляє прес-сл жба Міністерства
охорони здоров’я. Нормативно-правовий а т б ло під отовлено мі-
ністерством на ви онання дор чення лави держави “За рез льта-
тами робочої поїзд и Президента У раїни до Донець ої області”.
До мент визначає основні завдання із забезпечення розвит в
У раїні ядерної медицини. Впровадження новітніх ядерно-фізичних
методів в медичній ал зі спрямоване на надання своєчасної та
я існої медичної допомо и хворим, підвищення я ості первинної
діа ности и та я наслідо зниження рівня по азни а смертності. Це
стане можливим трьох напрям ах: діа ностичном , лі вальном ,
виробництві радіофармпрепаратів з рах ванням створення на о-
во-технічної бази. Реалізація Концепції дасть змо привести ядер-
н медицин У раїни відповідність до європейсь их та світових
стандартів діа ности и та лі вання хворих і створити на ово-тех-
нічн баз розвит ядерної медицини

У Києві показники грипу та ГРВІ нижчі 
від епідпорогу на 23 %
За інформацією Головно о правління державної санітарно-епіде-

міоло ічної сл жби в місті Києві, за дванадцятий алендарний тиж-
день поточно о ро (з 18 по 24 березня 2013 р.) зареєстровано
26 547 хворих на рип та ГРВІ. По азни інтенсивності на 10 тисяч
населення с лав 94,4, що нижче від епідемічно о поро (епідпорі
на 12-м тижні — 180,2). Фахівці зазначають, що порівняно з попе-
реднім тижнем спостері ається зниження захворюваності на 23 %.
За алом з 1 січня до 25 березня 2013 ро вір соло ічній лабора-
торії столиці проведено 345 досліджень зраз ів матеріалів від хво-
рих на рип та ГРВІ методом ім нофлюоресцентної мі рос опії. Від-
та виявлено 19 позитивних рез льтатів респіраторно-синцитиаль-
но о вір с . 55 досліджень зраз ів матеріалів від хворих на рип та
ГРВІ б ло зроблено методом полімеразно-ланцю ової реа ції. За
рез льтатами лабораторних аналізів ідентифі овано 22 вір си
рип А

Новини медицини

Поради лікаряНаталія ТИХОНЕНКО

"Хвороби нирок — на 9�му місці 
серед захворювань дитячого 
віку"
Для підвищення обізнаності населення про важливий
ор ан — нир и, найчастіші їх патоло ії, діа ности за-
хворювань і лі вальний процес “Хрещати ” розповіла
оловний спеціаліст з дитячої нефроло ії Департамент
охорони здоров’я Києва Наталія Тихонен о.
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Додаток 1 
до рішення Київської міської ради 

від 28 лютого 2013 року № 63/9120

Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок 
у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві

2. До клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в
суборенду додаються:

викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на
яких зазначено місце розташування земельної ділянки;

витяг з міського земельного кадастру;
копія договору оренди земельної ділянки з документами, що посвідчують

реєстрацію права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів

нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ді-
лянці;

копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо
такі розташовані на земельній ділянці;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини
земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (у разі наміру пере-
дати в суборенду частину земельної ділянки);

технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) — у випадку відновлення меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) у зв'язку із повною (частковою) втратою в на-
турі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженням, що унеможливлює ви-
користання межових знаків;

засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії уста-
новчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєс-
тру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки
платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші пе-
реконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це
відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина
України) (для фізичних осіб-підприємців), а для громадянина — копія доку-
мента, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки
платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші пе-
реконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це
відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина
України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі
якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі як-
що клопотання подається представником).

3. Склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, визнача-
ється відповідно до Закону України "Про землеустрій" та вимог Порядку ве-
дення Державного земельного кадастру.

4. У разі невідповідності клопотання про надання дозволу на передачу зе-
мельної ділянки в суборенду та складу доданих до нього документів вимогам
цього Порядку клопотання не приймається.

5. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотан-
ня про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду або про-
тягом наступного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього
документами, сформованими у справу-клопотання, до секретаріату Київської
міської ради.

6. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією)
Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Ки-
ївради у день надходження клопотання про надання дозволу на передачу зе-
мельної ділянки в суборенду або протягом наступного робочого дня надси-
лає його через приймальню Київради з земельних питань до Департаменту
земельних ресурсів.

Стаття 30. Надання дозволу Київської міської ради на передачу земельної
ділянки (її частини) в суборенду

1. Реєстраційний номер справи-клопотання про надання дозволу на пере-
дачу земельної ділянки (її частини) в суборенду є одночасно реєстраційним
номером відповідного клопотання в Департаменті земельних ресурсів.

2. Департамент земельних ресурсів за результатами опрацювання клопо-
тання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду роз-
робляє проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на пере-
дачу земельної ділянки (її частини) в суборенду (або проект рішення про від-
мову у наданні такого дозволу), який розглядається Київською міською ра-
дою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

3. Підставою для відмови у наданні дозволу на передачу земельної ділян-
ки в суборенду може бути лише подання орендарем неповного пакета доку-
ментів, необхідних для одержання дозволу на передачу земельної ділянки в
суборенду, виявлення в документах, поданих орендарем, недостовірних ві-
домостей та інші підстави, встановлені законодавством.

4. Рішення про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборен-
ду або про відмову в наданні такого дозволу приймається Київською міською
радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради, та у
строки, встановлені законодавством.

5. Дозвіл Київської міської ради на передачу земельної ділянки в суборен-
ду або рішення про відмову в наданні такого дозволу видається секретарі-
атом Київської міської ради орендарю.

6. Копія дозволу Київської міської ради на передачу земельної ділянки в
суборенду або рішення про відмову в наданні такого дозволу разом із відпо-
відною справою-клопотанням передається до Департаменту земельних ре-
сурсів.

7. Розгляд клопотання про передачу земельної ділянки (її частини) в суб-
оренду здійснюється Київською міською радою відповідно до вимог статті 8
Закону України "Про оренду землі".

Стаття 31. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про
суборенду, яка поширюються на частину земельної ділянки

1. Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється
право суборенди, вносяться до Державного земельного кадастру до здійс-
нення державної реєстрації цих прав в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно.

2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суб-
оренду, яка поширюється на частину земельної ділянки, здійснюється тери-
торіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України у міс-
ті Києві в порядку, встановленому Законом України "Про Державний земель-
ний кадастр" та Порядком ведення Державного земельного кадастру, а та-
кож з дотриманням вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги".

Розділ 11. Оформлення права власності чи користування земельною ді-
лянкою

Стаття 32. Оформлення та виникнення права власності, права оренди або
постійного користування земельною ділянкою

1. Рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки у влас-
ність, в оренду або в постійне користування приймаються після державної
реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки територіальної
громади міста Києва.

2. Після прийняття Київською міською радою рішення про передачу зе-
мельної ділянки із земель комунальної власності у власність, в оренду або в
постійне користування оформлення та реєстрація права власності, права
оренди або права постійного користування земельною ділянкою здійснюєть-
ся відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень".

3. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель комунальної
власності, право оренди (суборенди) земельної ділянки або право постійно-
го користування земельними ділянками комунальної власності територіаль-
ної громади міста Києва виникають з моменту державної реєстрації цих прав
у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

4. Департамент земельних ресурсів відповідно до законів України "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе-
мель державної та комунальної власності" та інших законів здійснює заходи
для реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки територіаль-
ної громади міста Києва та організовує здійснення державної реєстрації пра-
ва оренди або постійного користування земельними ділянками комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

5. Сплата державного мита за реєстрацію права комунальної власності на
земельні ділянки територіальної громади міста Києва, права оренди або по-
стійного користування земельними ділянками комунальної власності терито-
ріальної громади міста Києва та внесення плати за надання витягів з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно на підтвердження реєстрації",
права власності, права оренди або постійного користування земельними ді-
лянками здійснюється в установленому законодавством порядку.

Стаття 33. Укладення договору оренди (суборенди) земельної ділянки
1. Зацікавлена особа, на користь якої прийнято рішення про передачу в

оренду земельної ділянки, звертається до Департаменту земельних ресурсів
щодо отримання проекту договору оренди земельної ділянки відповідно до Ти-
пової форми договору оренди землі, затвердженої Кабінетом Міністрів України,
та умов передачі земельної ділянки в оренду, визначених рішенням Київської
міської ради про передачу зацікавленій особі земельної ділянки в оренду.

2. До звернення зацікавлена особа надає додатки, які є невід'ємними час-
тинами договору оренди, що передбачені Законом України "Про оренду зем-
лі", для їх перевірки на відповідність чинному законодавству та рішенням Ки-
ївради.

3. Департамент земельних ресурсів протягом чотирнадцяти робочих днів

з дня надходження звернення готує проект договору оренди земельної ділян-
ки та перевіряє надані зацікавленою особою додатки до договору оренди на
відповідність вимогам законодавства, готує розрахунок розміру орендної
плати за земельну ділянку, узгоджує із зацікавленою особою істотні умови
договору і, за відсутності заперечень, передає зацікавленій особі (представ-
нику) за актом приймання-передачі або надсилає поштою погоджений про-
ект договору. Проект договору оренди земельної ділянки візується керівни-
ком Департаменту земельних ресурсів. Додаткові погодження та/або візи, не
передбачені цим Порядком, не допускаються.

4. Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі між
Київською міською радою та зацікавленою особою і посвідчується нотаріаль-
но.

5. Департамент земельних ресурсів веде облік укладених договорів орен-
ди земельних ділянок з метою забезпечення виконання вимог Закону Укра-
їни "Про оренду землі" щодо надання органам державної податкової служби
переліку орендарів, з якими Київською міською радою укладено відповідні
договори оренди землі.

6. У рішенні Київської міської ради про передачу земельної ділянки в орен-
ду обов'язково встановлюється, що таке рішення втрачає чинність через два-
надцять місяців після набуття ним чинності у разі якщо протягом цього стро-
ку не укладений відповідний договір оренди земельної ділянки.

7. Договір суборенди земельної ділянки укладається у такій же формі, в
якій укладено договір оренди відповідної земельної ділянки.

8. Умови договору суборенди земельної ділянки мають обмежуватися
умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому, а строк
суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди
землі.

9. У разі припинення договору оренди земельної ділянки чинність догово-
ру суборенди земельної ділянки (її частини) припиняється.

Розділ 12. Поновлення договору оренди земельної ділянки
Стаття 34. Подання клопотання про поновлення договору оренди земель-

ної ділянки
1. Після закінчення терміну, на який було укладено договір оренди землі,

орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має пере-
важне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на
новий термін (поновлення договору оренди землі).

2. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладен-
ня договору оренди землі на новий строк, звертається до Київської міської
ради з клопотанням про поновлення договору оренди землі (листом-пові-
домленням) через приймальню Київради з земельних питань.

3. До листа-повідомлення додаються:
проект додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ді-

лянки, підписаний та скріплений печаткою орендаря;
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів

нерухомого майна (будівель, споруд) та копія матеріалів технічної інвентари-
зації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

довідка податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті
орендної плати;

технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) — у випадку відновлення меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) у зв'язку із повною (частковою) втратою в на-
турі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженням, що унеможливлює ви-
користання межових знаків;

документи, які підтверджують виконання умов договору щодо будівництва
об'єкта будівництва або які обґрунтовують необхідність поновлення догово-
ру оренди для початку або завершення такого будівництва (у разі якщо дого-
вором оренди встановлювався строк для завершення будівництва об'єкта);

засвідчені печаткою та підписом керівника орендаря копії установчих до-
кументів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання від-
мовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України)
(для фізичних осіб-підприємців), а для громадянина — копія документа, що
посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника
податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі
якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі як-
що клопотання подається представником).

4. Орендар зобов'язаний подати до Київської міської ради лист-повідом-
лення до закінчення строку договору оренди землі у строк, встановлений цим
договором, але не пізніше ніж за місяць до закінчення строку договору орен-
ди землі.

5. У разі невідповідності листа-повідомлення про поновлення договору
оренди земельної ділянки та складу доданих до нього документів вимогам
цього Порядку клопотання не приймається.

6. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації листа-по-
відомлення про поновлення договору оренди земельної ділянки або протя-
гом наступного робочого дня передає цей лист-повідомлення з доданими до
нього документами, сформованими у кадастрову справу, до секретаріату Ки-
ївської міської ради.

7. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією)
Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Ки-
ївради у день надходження листа-повідомлення про поновлення договору
оренди земельної ділянки або протягом наступного робочого дня надсилає
його через приймальню Київради з земельних питань до Департаменту зе-
мельних ресурсів.

8. У разі зміни меж (формування нової земельної ділянки) або зміни цільо-
вого призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здій-
снюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди, встанов-
леному розділами 2 і 4 цього Порядку.

Стаття 35. Розгляд клопотання про поновлення договору оренди земель-
ної ділянки та прийняття Київською міською радою рішення щодо поновлен-
ня договору оренди землі

1. Департамент земельних ресурсів розглядає лист-повідомлення щодо
поновлення договору оренди земельної ділянки та здійснює комплексний
аналіз наданих орендарем документів на відповідність вимогам законодав-
ства і надає висновок щодо можливості поновлення договору оренди зе-
мельної ділянки, а також готує проект рішення Київської міської ради про по-
новлення договору оренди земельної ділянки або відмову у поновленні дого-
вору, крім випадків встановлених пунктом 6 цієї статті.

2. Рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки або про
відмову в його поновленні приймається Київською міською радою, крім
випадків встановлених пунктом 6 цієї статті, в порядку, встановленому
Регламентом Київської міської ради, та у строки, встановлені законодав-
ством.

3. У рішенні про поновлення договору оренди земельної ділянки або про
відмову в його поновленні зазначається кадастровий номер земельної ділян-
ки.

4. Рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди зе-
мельної ділянки або про відмову в його поновленні видається секретаріатом
Київської міської ради орендарю або його уповноваженому представнику, а
засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом терито-
ріальному органу Державного агентства земельних ресурсів України в місті
Києві для внесення відповідних відомостей до Державного земельного ка-
дастру.

5. Копія рішення Київської міської ради разом з відповідною кадастровою
справою передається до Департаменту земельних ресурсів.

6. Договори оренди земельних ділянок для експлуатації, обслуговування
нерухомого майна, що розташоване на земельних ділянках, строк дії по яких
закінчився, поновлюються на тих самих умовах без прийняття Київською
міською радою рішення, за умови приведення розмірів орендної плати за зе-
мельну ділянку та умов договору у відповідність до вимог законодавства та
після схвалення умов таких договорів постійною комісією Київської міської
ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

У цьому разі Київський міський голова, а за його відсутності заступник
міського голови — секретар Київради у випадках, визначених законодав-
ством, є уповноваженою особою на підписання договорів про внесення змін
до договорів оренди земельних ділянок виключно в частині розміру орендної
плати, строку та умов поновлення.

Якщо Департаментом земельних ресурсів або постійною комісією Київра-
ди з питань земельних відносин, містобудування та архітектури виявлено по-
рушення умов договору оренди земельної ділянки або невідповідність вико-
ристання земельної ділянки містобудівній документації чи документації із
землеустрою, остаточне рішення щодо можливості поновлення договору
оренди земельної ділянки приймається Київською міською радою.

Стаття 36. Укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди
земельної ділянки

1. Після прийняття Київською міською радою рішення про поновлення до-
говору оренди земельної ділянки або поновлення договору оренди у випад-
ку, визначеному пунктом 6 статті 35 цього Порядку, Департамент земельних
ресурсів повідомляє орендаря про необхідність підписання додаткової угоди
про поновлення договору оренди земельної ділянки.

2. Додаткова угода про поновлення договору оренди земельної ділянки
відповідно до рішення Київської міської ради про поновлення договору орен-
ди земельної ділянки або у разі поновлення договору оренди у випадку, ви-
значеному пунктом 6 статті 35 цього Порядку, готується Департаментом зе-
мельних ресурсів та погоджується з орендарем.

3. Додаткова угода про поновлення договору оренди земельної ділянки
укладається у такій же формі, в якій укладено договір оренди відповідної зе-
мельної ділянки, та на підставі рішення Київської міської ради про поновлен-
ня договору оренди земельної ділянки, крім випадку, визначеного пунктом 6
статті 35 цього Порядку.

4. У разі поновлення договору оренди земельної ділянки реєстрація пра-
ва оренди земельної ділянки здійснюється відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега
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1. Пункт 6 рішення Київської міської ради від 29.05.2003 № 433/593
“Про забезпечення ефективного землекористування в місті Києві”.

2. Рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 “Про по-
рядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у влас-
ність у місті Києві”.

3. Рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 36/93 “Про внесен-
ня змін до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867
“Про врегулювання процедури передачі в користування земельних діля-
нок в М. Києві”.

4. Рішення Київської міської ради від 24.12.2009 № 930/2999 “Про вне-

сення змін до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867
“Про врегулювання процедури передачі в користування земельних діля-
нок в м. Києві”.

5. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 390/3828
“Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2008
№ 944/944 “Про врегулювання питання користування земельними ділян-
ками в місті Києві”.

6. Рішення Київської міської ради від 29.04.2010 № 675/4113 “Про вне-
сення змін до рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 390/3828”.

7. Рішення Київської міської ради від 27.05.2010 № 906/4344 “Про вне-

сення змін до рішення Київради від 24.12.2009 № 930/2999 “Про внесен-
ня змін до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867
“Про врегулювання процедури передачі в користування земельних діля-
нок в м. Києві”.

8. Пункти 12, 13, 14, 17 рішення Київської міської ради від 28.10.2010
№ 176/4988 “Про деякі питання організаційної єдності з видачі ордерів на
розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)”.

9. Рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 302/5689 “Про вне-
сення змін до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок
в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Ки-

ївської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867”.
10. Рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 38/6254 “Про вне-

сення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 15.07.2004
№ 457/1867”.

11. Рішення Київської міської ради від 26.04.2012 № 553/7890 “Про
внесення змін до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ді-
лянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішен-
ням Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867”.

Заступник міського голови
секретар Київради Г. Герега

Додаток 6
до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120

Перелік рішень Київської міської ради, що втратили чинність 
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У Києві показують дитячу
творчість
В столичному Будинку художника проходить фестиваль мистецтв
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До 31 березня в Централь-
ном Б дин х дожни а в
рам ах У раїнсь о о Тижня
Мистецтв (Ukrainian Art
Week) триває Все раїн-
сь ий дитячо-молодіжний
фестиваль мистецтв “К -
бо У раїни з х дожньої
творчості — Асамблея
мистецтв”. О рім по аз
арт-об’є тів молодих та-
лантів, в рам ах прое т
проводяться майстер- ла-
си та презентації, а в с -
бот відвід вачам запро-
пон ють дол читися до
мистецтва розпис хною
на фестивалі Mehendi Art
Fest.

Проект проводиться за підтримки

Національної Спілки художників

України. У Всеукраїнському дитячо�

молодіжному фестивалі мистецтв

“Кубок України з художньої творчо�

сті — Асамблея мистецтв” беруть

участь юні художники, скульптори,

фотографи, дизайнери і літерато�

ри — вихованці дошкільних і серед�

ніх загальноосвітніх закладів, учні

студій, гуртків, творчі об’єднання

дітей і підлітків та дитячо�юнацькі

художні школи.

Учасники конкурсу змагаються у

трьох вікових групах: молодша (до 9

років), середня (від 10 до 14 років) і

старша (від 15 до 16 років включно),

їх роботи оцінює національне журі.

Арт�об’єкти, які набрали високі ба�

ли, будуть відзначені преміями,

призами і можливістю стажування.

Мета проекту — презентувати ши�

рокому колу глядачів творчі роботи

юних талантів та познайомити євро�

пейців з такими дітлахами з України

і країн СНД, оскільки оргкомітет

публікує конкурсні роботи учасни�

ків у Міжнародному каталозі “New

Faces in Arts” (“Нові обличчя в мис�

тецтві”), що виходить на чотирьох

європейських мовах. “Ми прагнемо

заохотити дітей займатися мистец�

твом, пізнавати нові його види, а та�

кож мотивувати батьків, педагогів і

керівників гуртків,— розповіла

“Хрещатику” організатор фестива�

лю Олена Ящук.— Діти з кожним

роком все більше проявляють себе

як індіго — маленькі дорослі люди з

власним світоглядом. Можливо, їх

техніки не такі досконалі, проте ро�

боти демонструють сформованість

особистості”.

Кубок України “Асамблея мис�

тецтв” включає конкурси живопису,

графіки, скульптури, фотографії,

конкурс з декоративно�прикладної

творчості, літературний конкурс,

конкурс читців та театрів моди. У

рамках конкурсних програм прово�

дяться майстер�класи та презентації.

Зокрема 29 березня о 12.00 відбудеть�

ся майстер�клас з виготовлення

м’якої іграшки “Пасочка” (Будинок

художника), а 30 березня о 14.00 —

урок з малювання тварин (арт�школа

на Чапаєва, вул. Чапаєва, 13, оф. 3).

30 березня з 12 до 18 години в цих

же залах пройде фестиваль розпису

хною Mehendi Art Fest. Протягом

п’яти тисяч років жінки Індії та

Близького Сходу використовували

хну для нанесення на тіло спеціаль�

них візерунків, сьогодні мехенді є

одним з популярних стилів боді�ар�

ту. Відвідувачі зможуть подивитися

на сучасні візерунки та придбати со�

бі спеціальні види хни. Вхід віль�

ний

У  столицю приходить 
Французька весна
У квітні киян очікує різноманітна культурна програма
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Квітень Києві вже тради-
ційно пройде під зна ом
франц зь о о мистецтва,
ці авих з стрічей та пози-
тивних емоцій. Ювілейний
10-й фестиваль “Фран-
ц зь а весна” розпочнеть-
ся вже вівторо в лич-
ною виставою “Во ні”
Національном Ботанічном
сад імені М. Гриш а та
протя ом місяця порад є
інопрем’єрами, театраль-
ними виставами, вистав а-
ми та з стріччю з відомим
письменни ом Ері ом-Ем-
манюелем Шміттом.

Фестиваль “Французька весна”

представляє багату мистецьку про�

граму — як оригінальні проекти з

Франції, так і цікаві спільні франко�

українські починання. “Французька

весна” органічно вписалася в укра�

їнський культурний пейзаж, ство�

рюючи спільні проекти. Культура —

найкращий інструмент партнерства

та засіб замислитися над викликами

сьогодення”,— зауважив Посол

Франції в Україні Ален Ремі.

2 квітня “Французьку весну” яс�

краво відкриє вулична вистава

“Вогні” від компанії “La Machine”.

Відвідувачі зможуть прогулятися по

вечірньому Національному Ботаніч�

ному саду імені М. Гришка, який

трансформується за допомогою алеї

свічок та полум’яних інсталяцій. Ву�

лична вистава майстерно поєднує

вогонь, магічні трюки та музику

українських музикантів, а кульміна�

цією стане велике піротехнічне шоу.

Багато сюрпризів подарує кінома�

нам Панорама французького кіно.

Зокрема 4 квітня відбудеться прем’є�

ра фільму “Мьобіус” Еріка Рошана,

який здобув приз імені Луї�Делюка і

“Сезар” у номінації “Найкращий де�

бют”. У шпигунському трилері

йдеться про агента російських спец�

служб Григорія Любова, який під час

завдання вступає у зв’язок зі своїм

таємним агентом Алісою. Темі шпи�

гунів присвячений і цілий цикл

фільмів “Шукайте шпигуна” (кіно�

театр “Київ”, 16�21 квітня). Серед

інших кінопрем’єр — анімація про

дружбу ведмедя і мишки “Ернест і

Селестіна” (“Сезар” у номінації

“Кращий анімаційний фільм”),

“Смак іржі та кістки” Жака Одіяра з

Маріон Котійяр у головній ролі, но�

ва стрічка Франсуа Озона “В оселі”,

комедія Івана Атталя “Не турбувати”

та “Довгі ночі короткого метру” (19 і

20 квітня, кінотеатр “Київ). Особли�

вою подією стане кіноконцерт

“Жорж Мельєс”, присвячений пер�

шовідкривачу “сценічної ілюзії”, ви�

датному кінематографісту кінця XIX

— початку XX століття (15 квітня, кі�

нотеатр “Київ”).

Запроcили зірку фестивалю

“Французька весна” — всесвітньо

відомого драматурга Еріка�Емма�

нюеля Шмітта, який вперше відві�

дає Україну. Читачам, певно, знай�

омі його романи “Оскар і рожева

пані”, “Пан Ібрагім та квіти Кора�

ну”, “Дитя Ноя”, що надруковані в

українському перекладі, а з нагоди

приїзду автора видали ще одну

книгу — “Мрійниця з Остенде”.

Письменник зустрінеться зі своїми

шанувальниками на автограф�сесії

у книгарні “Є” (6 квітня о 17.00), а

Roseau Theatre презентує виставу

“Маленькі подружні злочини” за

його твором (5 квітня о 19.00, Ки�

ївський академічний Молодий те�

атр). Тут же 6 та 21 квітня покажуть

“Загадкові варіації” за твором Ері�

ка�Емманюеля Шмітта в україн�

ській постановці. На сцені Моло�

дого театру також прийматимуть

компанію Le Raiemanta з чуттєвим

спектаклем “Крик півня!” (11 квіт�

ня о 19.00) — виставу, що базується

на принципі відриву, на постанов�

ці пластичних акробатичних етю�

дів з танцями, еквілібристикою та

театром жесту. А танцювальна гру�

па Kubilai Khan Investigation, до

складу якої входять танцівники з

різних куточків світу, привозить

сучасну хореографічну виставу

“Tiger, tiger, burning bright” (13

квітня о 19.00).

І, звичайно, в програмі є чудові

проекти у галузі візуального мис�

тецтва. З 11 квітня по 4 травня в На�

ціональному художньому музеї три�

ватиме виставка “Жак Шапіро. Ки�

їв�Париж”, де буде представлено 60

полотен з приватної колекцій ра�

зом із фотографіями, що простежу�

ють творчий шлях митця. Відомий

художник “Паризької школи” Яків

Шапіро народився в Росії та більшу

частину свого життя провів у Хар�

кові та Києві, де навчався живопи�

су. Під час експозиції пройде кілька

зустрічей, тематичних лекцій мис�

тецтвознавців, присвячених життю

та творчості Якова Шапіро.

Сучасний стріт�арт у фотографіях

презентує виставка Жюльєна Мал�

лана “Extramuros” (17�30 квітня,

Музей сучасного українського мис�

тецтва). Добірка ілюструє навколо�

світню подорож митця, який пра�

цює під ім’ям Seth, на зустріч знако�

вим моралістам з усього світу.

Жюльєн вже бував в Україні, де зняв

фільм про українських стріт�митців

“Вуличні ікони”, що демонструва�

тиметься в рамках виставки. Під час

свого перебування Жюльєн Маллан

разом з українцем Waone створять

новий малюнок на одному з фасадів

Києво�Могилянської академії. Та�

кож у Музеї сучасного українського

мистецтва представлять виставку

чорно�білих фотографій “Зірки між

небом та землею” з колекції “Air

France” (18�30 квітня), котра пока�

же видатних пасажирів, серед яких

— Бріджит Бардо, Марлен Дітріх,

Альфред Хічкок, Федеріко Фелліні,

Ів Сен�Лоран та інших. Спільний

українсько�французький проект

створять в арт�центрі Павла Гудімо�

ва “Я галерея”: митці з Тулузи Ем�

манюель Кастелан та Кирил Уколов

разом з українцем Олегом Грищен�

ко за два тижня намалюють твори

для виставки “Memoria”, присвяче�

ній 100�річчю створення “Чорного

квадрата” Казимира Малевича. Ще

одна колективна виставка фран�

цузьких митців “Миті життя” три�

ватиме в ЦСМ М17 з 3 по 15 квіт�

ня

с т п а д п л

е с х р е щ а т и

н о б і л і і р а с а

п т а і л р и н

о р т ф л ю ї д и н і

л о м т р ж а п а б

і а р т а м а а

ї н а т а а т о л

Відповіді на сканворд 

Кияни змож ть не лише особисто познайомитися з письменни ом Ері ом-Емманюелем Шміттом, а й пере лян ти
постанов Roseau Theatre "Малень і подр жні злочини" за йо о твором

Подорож світлов містерію з пол м'яними інсталяціями подар є відвід вачам Ботанічно о сад вистава-від риття
фестивалю "Во ні"

Департамент е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців стр т рних підрозділів Департамент :

- валіфі аційні вимо и до посади заст пни а начальни а відділ : повна вища освіта
(освітньо- валіфі аційний рівень ма істра, спеціаліста), стаж роботи за фахом в державній
сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних
посадах в інших сферах е ономі и не менше 5 ро ів, післядипломна освіта сфері правління
(ма істр державно о правління);

- валіфі аційні вимо и до посади завід вача се тор : повна вища освіта (освітньо-
валіфі аційний рівень ма істра, спеціаліста), стаж роботи за фахом на державній сл жбі або
за фахом в інших сферах е ономі и не менше 5 ро ів, післядипломна освіта сфері правління
(ма істр державно о правління);

- валіфі аційні вимо и до посад оловно о е ономіста (спеціаліста): повна вища освіта
(освітньо- валіфі аційний рівень ма істра, спеціаліста), стаж роботи за фахом в державній
сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших
сферах е ономі и не менше 3 ро ів(при необхідності), післядипломна освіта сфері правління
(ма істр державно о правління).

До он рсної омісії подають та і до менти: заяв про часть он рсі, особов
арт (форма № П-2ДС), опію до мента, я ий посвідч є особ , війсь ово о вит а, опію
до ментів про освіт (присвоєння на ово о ст пеня, вчено о звання, підвищення валіфі ації),
де ларацію про майно, доходи витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2012 рі ,
фото арт а розміром 4x6 см, інші до менти відповідно до чинно о за онодавства.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання о олошення.

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів, розмір та мов оплати праці
надається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, се тор адрової роботи Департамент ,
тел.: 202-72-53, 202-72-85.

Назва підрозділ Посади

Управління з питань пайової часті заст пни начальни а відділ , оловний е ономіст

Відділ тарифів на ом нальні посл и оловний спеціаліст

Юридичний се тор завід вач се тор

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-

Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 17 травня 2013 ро о 10.00 відповідачів

Зейналов Валентин Петрівн , Зейналова Оле сія А аларовича по справі за

позовом ПАТ "Універсал бан " до Зейналової В.П., Зейналова О.А. про стя нення

забор ованості.

Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі їх неяв и справа

роз лядатиметься їх відс тність.

С ддя Савиць ий О.А.

До ва и Дідович О.М., Дідович О.Я.!
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання в я ості

відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ "Універсал Бан " до Дідович О.М.,
Дідович О.Я. про стя нення забор ованості, я е призначено на 01 вітня 2013 ро на
12.00 і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 16. Роз'яснюємо, що
разі повторної неяв и відповідача, повідомлено о належним чином, с д виріш є справ на
підставі наявних ній до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9, ст. 74 ЦПК У раїни, з оп блі ванням
о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд
справи.

С ддя Г.В. Крижанівсь а

ОГОЛОШЕННЯ

Доводимо до відома інвесторів, б дин и:
в л. Бориспільсь а, 4, в л. Краснова, 19, пров. Коломийсь ий, 17/31-А

передано на обсл ов вання ТОВ "Сервіс - Житло - Комфорт".

Просимо інвесторів зверн тися для ладання до оворів.

Тел. 220-06-02.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в
оренд приміщення 1 поверх площею 2.00 в. м, розташовано о в б дівлі полі ліні и № 3
Подільсь ою район м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Волось а, 47 для розміщення авово о
автомат з розрах н ом орендної плати в розмірі 225,00 рн без рах вання ПДВ за перший
місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,
Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефоном 417-14-61.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Спортивні новини

Дзюдо. У столиці відбудеться Кубок Європи 
серед кадетів
Цими вихідними спортивном залі Респ блі ансь о о вищо о чи-

лища фізичної льт ри відб деться К бо Європи з дзюдо топ-рівня
серед спортсменів до 18 ро ів. Київсь ий онтинентальний К бо збе-
ре 587 часни ів з 24 раїн Європи, а та ож Канади та Ізраїлю. Для по-
рівняння, мин ло о ро в столиці У раїни боролися 400 дзюдоїстів з
19 держав. Вітчизняна оманда нарахов є 169 спортсменів. Та а заці-
авленість пояснюється тим, що К бо Європи є відбором одраз на
три офіційних міжнародних старти — Європейсь ий юнаць ий олімпій-
сь ий фестиваль в олландсь ом Утрехті (13—20 липня), чемпіонат
Європи в Таллінні (20—23 червня) та чемпіонат світ в Маямі (7—11
серпня). Почато попередніх поєдин ів щодня — о 10.00, а рочиста
церемонія від риття К б а Європи U18 відб деться 30 березня о
16.00. У с бот визначаться переможці серед юна ів ва ових ате о-
ріях до 50 , 55 , 60 , 66 і серед дівчат — до 40 , 44 , 48
і 52 . У неділю медалі розі рають ва ових ате оріях до 73 , 81 ,
90 , понад 90 — серед адетів і в ате оріях до 57 , 63 , 70 ,
понад 70 — серед адето . Почато фіналів — о 16.00

Шахи. У Києві пройде перший в історії України
матч з прогресивних шахів
2 вітня нинішньо о ро відб ватиметься перший в історії У раїни

матч з про ресивних шахів за частю вітчизняних шахісто Анни Уше-
ніної та Олени Бойц н. Зма ання проходитим ть під е ідою Міжнарод-
ної федерації шахів (ФІДЕ). Захід проводиться з метою розвит шахо-
во о спорт , поп ляризації здорово о способ життя серед дітей та
молоді в У раїні, надання всебічної підтрим и талановитим юним ша-
хістам та сприяння розвит талановитих дітей. Під час матч б де зі-
рана одна партія, на я ожній шахістці дається 30 хвилин +5 се нд
за ожний хід. Орієнтовна тривалість матч — 1 одина. З стріч відб -
деться в приміщенні отелю Radisson Blu за адресою: в л. Ярославів
Вал, 22. Почато об 11.00

Теніс. Визначився склад національної збірної 
на поєдинок другого раунду Кубка Девіса
Капітан збірної У раїни Михайло Філіма визначився зі с ладом віт-

чизняної збірної на матч др о о ра нд К б а Девіса в першій р пі
Євро-Афри ансь ої зони з омандою Швеції, я ий триватие з 5 по 7
вітня цьо о ро в Дніпропетровсь . Наш раїн представлятим ть
Оле сандр Дол ополов, Сер ій Стаховсь ий, Ілля Марчен о та Денис
Молчанов. Михайло Філіма може провести дві заміни в реєстраційній
заявці, одна не пізніше, ніж за один до почат офіційної церемонії
жереб вання, я а пройде 4 вітня о 14.00. Додамо, що переможець
отримає переп ст на зма ання, я і відб д ться вересні, за право зі-
рати в наст пном році Світовій р пі К б а Девіса

Температура —7°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +4°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +3°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 29 березня 2013 року

ОВНИ, ви щасливчи и, життя б яє пре расним цвітом, енер ії
хоч відбавляй, серце від рите наз стріч любові, і вона не заба-
риться! Одр жені запалають новими пристрастями, а одина и з -
стрін ть жадано о принца серця. Втім, сит ації тижня за ли ають
навчитися вчасно ставити ордони своєм індивід алізм .
ТЕЛЬЦЯМ доцільно переб вати в тіні, армічна фаза триває, де

особиста воля безсила, т т правлять за они причин і наслід ів. Ко-
лосальн енер ію доведеться реалізов вати в лещатах прим сових
обставин. Спо ійно, без нарі ань ви он йте те, що від вас вима-
ається (відвертітися не вдасться), а паралельно працюйте над по-
мил ами, доп щеними в мин лом .
БЛИЗНЯТА, зосередьтеся на др жній сфері, це місце опти-

мальної самореалізації та поп лярності. Саме через др зів завітає
дача, шан йте їх! На армонійних партнерів таланить (то Боже
бла ословення), з одження протилежних д мо , звичо , сма ів з
оханими пройде спішно.
РАКИ, я що ділові взаємини дад ть тріщин , міняйте омпань-

йонів! Зоряний час сфері професійної самореалізації триває до
19 вітня. Коли обрана вами робота відповідає творчом по ли ан-
ню від природи — це ч дово, роз віт талантів арантований. З ен-
т зіазмом натис айте на сл жбові педалі, відповідально ставтеся
до взятих зобов’язань, таємно посл ов йтеся висо ими по рови-
телями.
ЛЕВИ, виходьте на п блічн сцен , настав час для роз р т и

імідж ! Піартеся, хваліться, демонстр йте най ращі здоб т и. Я -
що десь вини ають онфлі ти, сміливо беріть на себе роль спра-
ведливо о арбітра-миротворця, і шалений спіх в оле тиві, де о-
жен воюватиме за свою правд , відстоюватиме власні по ляди,
вам арантований.
ДІВИ, я знайти золот середин і триматися на плав ?.. Зав-

дання вирішальне, і хоча ви здатні с ромно жити на власні ошти
й не роз ош вати, нині маєте можливість розба атіти за рах но
омпаньйонів, ділової співпраці. Ловіть момент і вірт озно роз р -
ч йте партнерів по роботі (шлюб ), під лежачий амінь вода не те-
че.
ТЕРЕЗИ, один в полі не воїн, зате в армонійном союзі ви здат-

ні ори переверн ти! Головне — знайти свою половин я для
шлюб , та і для співпраці. Не тисніть на партнерів, дайте їм шанс
реаліз ватися, нехай верховодять та радіють! Я що вас є спіль-
на мета — це ч дово, по ладайтеся на с п тни ів: на щастя, енер-
ії, чарівності, винахідливості, впливовості них нині наба ато біль-
ше, ніж вас, бідолах, зат р аних проблемами.
СКОРПІОНИ— с ала відповідальності та сили. На арт постав-

лене ар’єрне майб тнє, при от йтеся до розширення ола повно-
важень, збільшення об’єм сл жбових завдань, що посилить авто-
ритет ерівництва, поліпшить матеріальний стан. Попри висо ий
тр довий і творчий ент зіазм, ни айте "д елей", ви ли ати во онь
на себе протипо азано...
СТРІЛЬЦІ, ваше місце на романтичній арені (а митців на твор-

чій), де треба продемонстр вати талант ероя- оханця, аби не за-
знати фіас о сердечних пере онах. Втім, я що ви д же заці ав-
лені в любовній жертві, слід щедро потр сити аманцем, навіть со-
бі збито , пра тичні зна и ва и є необхідною лептою вашом
асортименті завойовни а протилежної статі.
КОЗОРОГИ, розпочинається новий етап взаємин шлюбі, з ше-

фом, діловими омпаньйонами, бать ами, домочадцями. Я що б -
ти енералом в сімейном арнізоні до вподоби (це рідна стихія),
то в др жбі все навпа и. Т т пан є холод, а ви поч ваєтеся під ні-
том психоло ічної залежності від др зів (маніп лювати неспромож-
ні), що породж є омпле си. Зосередьте основні з силля на до-
машньом фронті (де день рі од є), т т олосальні можливості
для розв’язання затяжних сімейних проблем, облашт вання поб -
т , що дає шанс перетворити рідний дім (позб вшись армидер )
на затишний рай.
ВОДОЛІЇВ шт рм ватим ть розбіжності та с перечності, що і -

нор вати не слід. Для підписання ділових од, с дово о процес ,
подорожі, переїзд , почат рс навчання, отримання офіційних
дозволів, з оджень, потрібної інформації перша половина тижня
невдала з армічних причин. Потім (в омпенсацію) форт на об-
лас ає сповна в любовній сфері!
РИБАМ всюди раді, з стрічають з любов’ю та симпатією, енер-

опотенціал б’є невичерпним джерелом, хочеться арно заробити
(не проґавте дов остро ові ви ідні ділові пропозиції), а ще більше
розтринь ати рошей на заповітні по п и. Зробіть ревізію приб т-
ів та витрат, все раціонально розподіліть, виходити за рам и сі-
мейно о бюджет протипо азано. "Дай" і "на" слід збаланс вати

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  3 1  Б Е Р Е З Н Я  —  6  К В І Т Н Я

ранок день вечір

Стела ЗАХАРОВА: 

"Ми подаруємо вболівальникам
два дні справжнього 
спортивного свята"

— Стело Георгіївно, розкажіть, будь ласка, про
майбутній — вже ХІІ Міжнародний турнір зі спор�
тивної гімнастики "Кубок олімпійської чемпіонки
Стели Захарової".

— Для нашої країни ці змагання — показник

здорового способу життя, популяризація спор�

тивної гімнастики серед молоді, а також одна з

найбільш яскравих подій спортивного та суспіль�

ного життя. Втім, цьогорічний турнір має одну

родзинку. Ми вирішили провести змагання не за

один день, а за два. Пов’язано це з нашим бажан�

ням подарувати усім вболівальникам справжнє

спортивне свято. До того ж це позитивно відобра�

зиться на іміджі змагань, а учасникам з таких да�

леких країн, як Бразилія та Японія, буде більше

часу на відпочинок після далеких перельотів і

ознайомлення з прекрасним Києвом. Цей факт

зайвий раз підкреслює, що ми досягли величезно�

го професійного рівня в організації турніру. Якщо

говорити конкретніше про учасників, то у цьому

році в змаганнях, окрім збірної України, візьмуть

участь представники ще з 15 країн — Росії, Біло�

русі, Литви, Ізраїлю, Бразилії, Японії та інших

держав. В цілому кубок відвідають близько 140

іноземних гостей. Це включаючи суддів, тренерів

і спортсменів. Вже можна впевнено заявити, що

за 12 років проведення цих змагань "Кубок олім�

пійської чемпіонки Стели Захарової" став одним з

найпопулярніших в світі.

— За ці 12 років турнір, названий на вашу честь,
зазнав величезних змін. Як ви оцінюєте виконану
роботу?

— Ви знаєте, тоді, у 2001 році, ми все починали

з нуля. Добре це чи ні? Гадаю, що так, адже коли

першу свою роботу ти виконуєш ідеально, то на�

далі тобі нікуди розвиватись, і через деякий час

про тебе можуть забути. Ми ж поступово, крок за

кроком розбудовували ці змагання. Після кожно�

го турніру ми усі разом аналізували помилки для

того, щоб наступного року їх уникнути. Думаю, в

нас це гарно виходить, адже на сьогоднішній день

до нас знову і знову повертаються спортсмени зі

світовими іменами. Проте хочу зазначити, що не

все так райдужно у нашій нелегкій справі. Здава�

лося б, за 12 років ми пережили колосальні ви�

пробування і повинні бути готові до всього. Втім,

щороку, окрім звичних проблем фінансування,

нам випадають все нові перешкоди. Не став ви�

нятком і 2013 рік. Склалося так, що до усіх нега�

раздів додалася зовсім нова, я б назвала її "уні�

кальна", проблема. Це прагнення звичних для на�

шої країни бюрократів, навіть усупереч чинному

законодавству, зруйнувати все те, що будувалося

десятиріччями. Отож всупереч усім негараздам

ми з впевненістю дивимось у майбутнє.

— За всі ці роки залишилась якась мрія, яку ви ще
не встигли втілити у життя?

— У мене є власні спортивні школи і клуби, які

я сама, своїми руками піднімала і розвивала. По�

ступово до нас почали приходити маленькі дітки,

яких з кожним роком стає все більше і більше. Але

наразі ми змушені базуватися у шкільних примі�

щеннях, де абсолютно неможливо проводити пов�

ноцінні тренування. Тому у мене є велика мрія, і

мені як справжньому професіоналу дуже хотілося

б втілити її у життя — придбати великий гімнас�

тичний зал для того, щоб я змогла розмістити ту

величезну кількість дітей, яким подобається гім�

настика. Чесно кажучи, якщо мені вдасться хоча б

одну дитину врятувати від наркотиків, алкоголю

або вулиці, я буду безмежно щаслива.

Ще мені дуже хочеться, щоб цей вид спорту став

так само популярним, яким він є, наприклад, в

США. Ви навіть не уявляєте, скільки людей у цій

країні щодня відвідують гімнастичні зали і реалі�

зовують себе через спорт. Одного разу мені пощас�

тило побувати на американському турнірі з гім�

настики. І моєму здивуванню не було меж — вели�

чезний восьмитисячний комплекс був заповне�

ний вщерть, незважаючи на те, що найдешевший

квиток коштував $50. І це при тому, що рівень ор�

ганізації змагань був нижчим, ніж наш. Такий со�

бі звичайний спортивний турнір. Але ажіотаж нав�

коло нього був просто неймовірний. Ми ж пропо�

нуємо справжнє свято спортивної гімнастики. До

нас завітають найсильніші збірні, зірки зі світовим

ім’ям, кумири мільйонної вболівальницької ауди�

торії. До того ж, нагадаю, це дійство триватиме два

дні, що стане приводом більш детального озна�

йомлення з цим прекрасним видом спорту.

— І наостанок, що б ви побажали читачам газети
"Хрещатик"?

— При нагоді хотіла б від усього серця побажа�

ти усім читачам любити спорт, любити себе і ціну�

вати кожну хвилину життя. Ніколи не зупиняйте�

ся на досягнутому, йдіть до своєї мети. Усіх бажа�

ючих будемо раді бачити 30—31 березня в столич�

ному Палаці спорту на ХІІ Міжнародному турнірі

зі спортивної гімнастики на "Кубок олімпійської

чемпіонки Стели Захарової", прийдіть і станьте

свідками неперевершеного дійства за участю най�

кращих спортсменів світу

Розмову вів Олександр ПИРЛИК, 
"Хрещатик"
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Цей день в історії 29 березня

1795 — німець ий омпозитор
Людвіґ ван Бетховен перше дав
онцерт Відні
1848 — через сильні моро-

зи — що с вали річ Ніа ар —
більш ніж на 30 один "з пинив-
ся" Ніа арсь ий водоспад
1886 — Джон Пембертон з Ат-

ланти створив новий лі вальний
напій — я ий нині відомий під на-
звою "Ко а- ола"
1936 — народився Станіслав

Говор хін, російсь ий інорежи-
сер ("Верти аль", "Місце з стрічі
змінити не можна", "Десять не -
ренят")
1979 — прем'єра на телеба-

ченні фільм Одесь ої іност дії
"Місце з стрічі змінити не можна"
1998 — Порт алії від рито

16- ілометровий міст "Вас о да
Гама" — пере ин тий через річ
Та с.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Цими вихідними Київ стане центром спортивної імнасти и не лише Європи,
а й світ . У столичном Палаці спорт відб деться ХІІ Міжнародний т рнір зі
спортивної імнасти и "К бо олімпійсь ої чемпіон и Стели Захарової". Га-
зеті "Хрещати " вдалося поспіл ватися з ідейним натхненни ом цих зма-
ань, людиною, життя і ар’єра я ої нерозривно пов’язані з імнасти ою,
засл женим майстром спорт СРСР, олімпійсь ою чемпіон ою 1980 ро в
Мос ві, дванадцяти ратною чемпіон ою СРСР, ба аторазовою переможни-
цею К б а У раїни і однією з найвпливовіших жіно вітчизняно о спорт
Стелою Захаровою.


