
Кияни можуть контролювати ями на дорогах
в онлайн�режимі
У столиці запрацював сайт з контролю за ремонтом доріг

Столичні озера почистить
машина�амфібія
Для попередження паводку влада міста залучає унікальну техніку

Насамперед спеціалісти КП “Плесо”

очистять 15 озер на каскаді водойм Опе�

чень, озера на житловому масиві Тро�

єщина, озеро Йорданське, а також річку

Либідь та водойми на Русанівській набе�

режній. До проведення робіт, окрім пра�

цівників підприємства, залучать і сучас�

не обладнання. Машину класу амфібія

Truxor, яка однаково продуктивно пра�

цює на суші та воді, вчора презентували

на озері Йорданське в Оболонському

районі столиці.

“Придбання такої машини пов’язане з

таненням снігів. Адже в Києві зараз бага�

то водойм, які замулені, однак пропус�

кають велику кількість води у каналіза�

ційні мережі міста. Їх потрібно першо�

чергово очистити, і сучасні технології

нам у цьому допоможуть”,— розповів

“Хрещатику” директор Департаменту

міського благоустрою та збереження нав�

колишнього середовища Сергій Садо�

вой.

Машина такого типу — друга в Україні.

Фахівці КП “Плесо” вже провели її ви�

пробування, тож з учорашнього дня диво

техніки допомагає комунальникам у що�

денній роботі.

За словами в. о. генерального директо�

ра підприємства Георгія Мепарішвілі, су�

часний агрегат має ковш з опорами, об�

ладнання для скошування рослинності,

очеретокосарку з можливістю регулю�

вання робочого кута для скошування на

суші та під водою, граблі з відкидними

боковими секціями, які укомплектовані

сіткою для збирання бруду, водоростей та

абсорбції, очищає від нафтопродуктів, а

також має граблі�підіймачі. “Це значно

полегшить роботу нашим працівникам

та пришвидшить виконання робіт з очи�

щення водойм міста”,— зазначив пан

Мепарішвілі.

Водій новопридбаного агрегату Андрій

Цецельський наразі лише вчиться ним

кермувати. “Для такої роботи водійських

прав замало. Хоча управління машиною

нескладне — просто потрібно потренува�

тися, щоб її відчувати. З першого разу у

новачка це навряд чи вийде”,— каже во�

дій.

Таку відповідальну роботу поки що до�

вірять лише двом працівникам підпри�

ємства. В подальшому вчитимуть й ін�

ших. Тим паче, що в планах придбати для

потреб міста ще декілька одиниць цієї

техніки.

“Ми розуміємо, що однієї такої маши�

ни на всі водойми міста замало. Тож ми

продовжимо осучаснювати парк КП

“Плесо” і, в залежності від об’ємів робо�

ти, будемо приймати рішення щодо заку�

півлі різних машин, щоб полегшити фі�

зичну працю працівників підприєм�

ства”,— додав Сергій Садовой.

До речі, сучасний агрегат придбали в

Швеції. Міській скарбниці він обійшов�

ся у 1,5 млн грн. Після очистки вказаних

озер машина�амфібія працюватиме над

благоустроєм інших водойм столиці.

Всього на балансі КП “Плесо” близько

400 озер

Влада докладає зусиль 
щодо попередження гіпертонії 
У місті ожен третій ородянин страждає на цю
хвороб
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У столичній підземці капітально
відремонтують 13 ескалаторів 

Метрополітенівці влашт вали День від ритих
дверей
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Київ прийматиме фантастів 
з усієї Європи 

На "Євро он-2013" з’їд ться любителі жанр
з-понад 20-ти раїн
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У дозвільних центрах розглянули
майже мільйон звернень киян
Упродовж 2013 ро Місь ом дозвільном цен-

трі та районних центрах надання адміністративних
посл роз лян то майже 134 тис. звернень, а про-
тя ом 2012 ро б ло роз лян то понад 850 тис. та-
их звернень.
Слід за важити, що тіль и в Києві меш анці ма-

ють можливість орист ватися сервісом “швид их
посл ”. Відтепер 5 видів посл можна замовити
телефонном режимі або через веб-портал адмініс-
тративних посл . При цьом заявни має змо
відслід ов вати стан проходження поданих до -
ментів, не виходячи з дом чи офіс . Задля більшої
зр чності забезпечена децентралізація отримання
23 посл центрах, я і знаходяться поряд із міс-
цем проживання або місцем роботи

У столиці викрили “енергетичних”
махінаторів
Працівни и столичної подат ової сл жби, отри-

мавши оперативн інформацію щодо можливих по-
р шень подат ово о за онодавства, провели поза-
планов перевір одно о із столичних підпри-
ємств. Під час інспе цій б ло з’ясовано, що ТОВ
“А”, я е здійснювало постачання посл та товарів
для підприємств енер етичної ал зі У раїни, про-
тя ом 2008-2012 ро ів здійснювало свою діяльність
з підприємствами з озна ами фі тивності. За чоти-
ри ро и товариство “А”, і нор ючи за онодавчі нор-
ми, сформ вало схемний подат овий редит на с -
м 26 млн рн. За рез льтатами перевір и підпри-
ємств донараховано до сплати в бюджет понад 11
мільйонів ривень подат ів.
Наразі з метою відш од вання збит ів, завданих

державі, встановлюється власність майна та а тивів
підприємства, а справа “енер етичних” махінаторів
знаходиться римінальном провадженні, повідо-
мили “Хрещати ” в прес-центрі ДПС м. Києві

У Києві відкривається унікальна
виставка
Сьо одні о 15.00 М зеї історії міста Києва (в л.

Бо дана Хмельниць о о, 7) за частю ерівництва
міста відб деться рочисте від риття вистав и про-
е т розвит м ніципальної оле ції творів про сто-
лицю “Київ назавжди. Kyiv forever”.
Прое т ні альний тим, що вперше за останні де-

сять ро ів меш анці міста та ості столиці змож ть
побачити невідом м зейн фондов оле цію тво-
рів живопис провідних иївсь их майстрів радян-
сь ої доби та артини с часних иївсь их х дожни-
ів. Та ож заході візьм ть часть меценати, я і під-
тримали прое т та придбали для м зею роботи с -
часних х дожни ів

Столичний зоопарк розкаже все
про птахів
Київсь ий зоопар запрош є иян та остей сто-

лиці 6 вітня о 12.00 відзначити Міжнародний день
птахів. Захід проводиться з метою збереження ви-
дово о різноманіття та чисельності птахів. При вхо-
ді до зоопар на відвід вачів че атиме е с рсо-
вод, я ий ознайомить остей з оле цією пернатих
та розповість про біоло ічні особливості птахів.
Крім то о, фахівці столично о зоопар — орнітоло-
и — роз аж ть відвід вачам про те, я правильно
до лядати анар чи пап .
Та ож ості зоопар змож ть взяти часть те-

матичній ві торині, а на переможців че атим ть
пам’ятні с веніри. У рам ах а ції “Сплан й свій день
в зоопар ” близь о 13.00 б де проведено май-
стер- лас із при от вання ормів та од вання ібісів
і ж равлів. Традиційно иївсь ий зоопар проведе
он рс на най ращий б диночо для птахів, дітла-
хів розважатим ть аніматори. А для відвід вачів, я і
в цей день прийд ть до зоопар із власнор ч ви о-
товленою шпа івнею, вхід без оштовний

Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

У столиці запрацював сайт "Контроль ре-
монт дорі " (remcontrol.com.ua), створе-
ний з ініціативи олови КМДА Оле сандра
Попова. Та им чином місь а влада нада-
ла жителям столиці можливість онтро-
лювати ремонт дорі режимі онлайн.

На сайті відображено стан виконання графіку лікві�

дації ямковості на вулично�шляховій мережі Києва в

2013 році.

Інформація щодо поточного стану ремонту дорож�

нього покриття вулиць Києва надходить щоденно по

мірі виконання ремонту (за умови сприятливих для ви�

конання робіт погодних умов, а саме: відсутність силь�

ного снігу, дощу, не нижче 5 градусів морозу).

Сайт працює за наступною схемою: вдень проводять�

ся ремонтні роботи та фото (відео) фіксація, а ввечері

знімки та інформацію розміщують на сайті. Також що�

денно проводиться планування робіт на наступний

день, а також фіксація виконаних робіт. Щодекадно від�

буватиметься оновлення планів робіт і відповідно їх

відображення на мапі сайту.

Організатори підкреслюють, що сайт "Контроль ре�

монту доріг" створений не тільки як громадський еле�

мент контролю, а також як корисний і зручний сучас�

ний сервіс для кожного киянина. Так, усі охочі зможуть

відзначити на карті ремонту доріг проблемну ділянку,

залишити фотографію несправності дороги і отримати

звіт про виконану владою роботу.

“Будьте певні, що Ваше звернення потрапить за адре�

сою: його отримають одночасно працівники КК “Ки�

ївавтодор” і Контактного центру міста Києва, служби

15�51 (1551.gov.ua), які обов’язково перевірять виконан�

ня Вашого звернення та проінформують Вас про це”,—

йдеться у повідомленні на сайті.

За даними сайту, за період 4 березня — 4 квітня у Києві

завершено ремонт доріг загальною площею 9 335 кв. м, у

роботі — 27 221 кв. м. Заплановано на квітень відремон�

тувати 45 655 кв. м, всього потребують ремонту — 91 030

кв. м.

Нагадаємо, 19 лютого 2013 року голова КМДА Олек�

сандр Попов виступив з ініціативою розробки Програ�

ми ліквідації ямковості на вулично�шляховій мережі

Києва у 2013 році. Проект сайту було розроблено на ви�

конання цієї програми
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Ком нальні сл жби Києва продовж ють робити все можливе,
аби танення ре ордної іль ості сні та очі ване водопілля на
річ ах не призвели до підтоплення території столиці. Після
приведення до лад зливоприймачів та перевір и сіх аналіза-
ційних мереж міста фахівці взялися за очищення озер, вода з
я их потрапляє до місь ої системи водовідведення.

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Амфібія має овш з опорами, обладнання для с ош вання рослинності, очерето осар , раблі з від идними бо овими се ціями, я і омпле товані сіт ою для збирання бр д
та водоростей
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Міська електричка їздитиме частіше
Я повідомив в ефірі теле анал “Київ” олова КМДА Оле сандр По-

пов, на лінії місь ої ільцевої еле трич и додат ово з’явиться 2 потя-
и, що дозволить зменшити інтервал р х між поїздами. “Попит на
місь еле трич серед иян зростає, незважаючи на чні заяви
с епти ів щодо безперспе тивності та о о вид транспорт с часно-
м Києві. По азово, що з час зап с прое т еле трич ою с ориста-
лося 15,7 млн пасажирів. Зараз на лінії наліч ється десять потя ів, і
найближчим часом ми додамо ще два. Це дозволить с оротити інтер-
вали р х і поліпшить я ість обсл ов вання. Звичайно, є дея і тимча-
сові тр днощі, одна ми працюємо над тим, аби с н ти недолі и та
задовольнити потреби иян”,— зазначив Оле сандр Попов. Він та ож
за важив, що наразі тривають ор анізаційні заходи з реалізації др ої
чер и прое т “Місь а еле трич а”, в рам ах я о о передбачається
впровадження додат ових пересадочних в злів на платформах “Київ-
сь а Р санів а” та “Протасів Яр”

З квітня записати дитину до дитсадка можна 
у Центрах надання адмінпослуг
З 1 вітня записати дитин до реєстр майб тніх вихованців столично-
о ДНЗ можна через еле тронн систем , а та ож Центрах надання ад-
міністративних посл .
Та , Голосіївсь ом районі можна звертатися до Центр надання ад-

мінпосл , що на просп. 40-річчя Жовтня, 42 та за тел. (044) 281-66-28,
(044) 281-66-27. У Дарниць ом — на в л. Олійни а, 21, тел. (044) 572-04-
40, Деснянсь ом — на просп. Мая овсь о о, 29, тел. (044) 546-99-00,
Дніпровсь ом — на в л. Бажова, 11/8, тел. (044) 559-73-78. В Оболон-
сь ом — на просп. Героїв Сталін рада, 57, тел. (044) 485-22-74, Печер-
сь ом — на Кловсь ом звозі, 24, тел. (044) 280-41-97, Подільсь о-
м — на в л. Костянтинівсь ій, 9/6, тел. (044) 417-53-31. У Святошинсь о-
м — на просп. Перемо и, 97, тел. (044) 424-72-82. У Солом’янсь ом —
на Повітрофлотсь ом просп., 41, тел. (044) 207-09-68, Шевчен івсь о-
м — на б льв. Шевчен а, 26/4, тел. (044) 235-09-53, (044) 235-10-79.
Крім то о, записати малю а до дитсад а можна Місь ом дозвільно-

м центрі, що на Дніпровсь ій набережній, 19-Б, тел.: (044) 590-54-38,
(044) 590-54-39. Наразі Центрах надання адмінпосл вже зареєстр ва-
ли понад 150 дітей

Цифра дня

3 228 
п’ятиповерхових "хрущівок" нині нараховується в Києві 
Про це повідомили "Хрещатику" в Департаменті житлово$
комунальної інфраструктури
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Міліція затримала злочинця, який обкрадав 
київських пенсіонерок
Я повідомляє прес-сл жба ГУМВС У раїни м. Києві, працівни и ар-

но о розш Шевчен івсь о о рай правління столичної міліції затримали
35-річно о чолові а, я ий обирав жертви винят ово літніх жіно , стежив
за ними, а потім відбирав роші.
Ал оритм дій чолові а б в простим — він спостері ав за пенсіонер а-

ми, отрі заходили в бан чи підходили до бан омат , “проводив” її до са-
мо о дом , і тіль и-но жін а перест пала порі під’їзд , виривав с м з
р і ті ав. “Остання жертва все ж та и йо о помітила, нама алась чинити
опір, але сили б ли нерівні. 93-річна жін а аж нія не зможе мірятися си-
лою з 35-річним чолові ом. Він не тіль и відібрав неї с м з сіма ро-
шима, а й ще іль а разів дарив но ою по спині. Дві пенсіонер и не роз-
билися та зверн лись до міліції”, — йдеться повідомленні прес-сл ж-

би. Саме за їх описом чолові а і знайшли. У 93-річної баб сі він відібрав
1,5 тисячі ривень, 75-річної — 4 тисячі

Київський іподром заборгував 10,5 млн грн 
земельного податку
Про рат ра Голосіївсь о о район заявила позов до О р жно о адмі-

ністративно о с д про стя нення з КП “Київсь ий іподром” 10,5 млн рн
бор із земельно о подат . Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі
про рат ри Голосієва, перевір ою встановлено, що орист ванні КП
“Київсь ий іподром” знаходиться понад 38 а землі на в л. А адемі а
Гл ш ова, 10. Проте, за інформацією ДПІ Голосіївсь ом районі, ом -
нальне підприємство з липня 2011 ро не сплач є подато на землю. На
сьо одні розмір подат ово о бор КП “Київсь ий іподром” с ладає 10,5
млн рн. У позові про рат ра вима ає стя н ти подат овий бор підпри-
ємства та перерах вати йо о на розрах н овий рах но столично о
правління Держ азначейства У раїни

У столиці покажуть картини Рєпіна
З вітня по травень Київсь ом національном м зеї російсь о о мис-

тецтва відб деться е спозиція одно о з найвидатніших майстрів росій-
сь о о мистецтва др ої половини XIX століття Іллі Рєпіна. Вперше с час-
ни ам випаде можливість побачити вистав творів вели о о х дожни а,
що належать ращим м зеям У раїни. На ній б де представлено майже
40 артин та малюн ів із фондів Київсь о о національно о м зею росій-
сь о о мистецтва, Національно о х дожньо о м зею У раїни, Хар івсь о-
о х дожньо о м зею, С мсь о о обласно о х дожньо о м зею ім. Онаць-
о о, Полтавсь о о х дожньо о м зею. Ілля Рєпін — майстер історичної та
жанрової артини, видатний портретист і олорист, автор епічних і лірич-
них полотен

5 та 6 квітня киян запрошують на ярмарки
За інформацією правління вн трішньої тор івлі та поб т , п’ятницю і

с бот в столиці відб д ться традиційні ярмар и. Зо рема 5 вітня тор -
ватим ть за та ими адресами: Голосіївсь ом районі — на просп. 40-
річчя Жовтня, 116; Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 64; в Обо-
лонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в л. Л.
Первомайсь о о та І. Мечни ова, Тверсь ий т пи , 6/8; в Подільсь ом —
на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Со-
лом’янсь ом — на в л. Освіти (в межах в л. В зівсь ої та Ма сима Кри-
воноса); в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1,
в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. У с бо-
т 6 вітня ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на в л. Б рмистен а
(в межах в л. Василь івсь ої та Ломоносова); в Дарниць ом — на в л.
Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. О. Саб рова (в межах просп. Ма-
я овсь о о та в л. Бальза а); в Дніпровсь ом — на в л. А. Малиш а, 5-
15; в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом —
на в л. Задніпровсь о о (в межах б льв. Лесі У раїн и та в л. Щорса); в
Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о о пар ); в
Святошинсь ом — на в л. А адемі а Кіпріанова; в Солом’янсь ом — на
в л. П люя, 5, в л. Керченсь ій; в Шевчен івсь ом — на в л. В. Василев-
сь ої, 1-17

Влада докладає зусиль щодо
попередження гіпертонії
У столиці кожен третій городянин страждає на цю хворобу

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

З на оди Всесвітньо о дня здоров’я
Києві розпочалася Міжнародна на-
ова онференція. Вчора Націо-

нальном медичном ніверситеті
ім. О. Бо омольця медична світова
спільнота об оворювала проблем
захворювання населення на іперто-
нію, її профіла ти , виявлення та
лі вання. До а тивно о діало до-
л чився й заст пни олови КМДА
Ві тор Корж.

7 квітня у світі відзначають День здоров’я. Вже

дев’ять років поспіль напередодні цієї дати медична

спільнота збирається в Києві, аби обговорити тему,

яка на даний час є пріоритетною у сфері охорони

здоров’я.

“Протягом конференції 4–5 квітня своїми науко$

вими здобутками поділяться понад 700 учасників.

Доповідачами виступають 42 іноземних гостя, 84

учасники з 32$х міст України та 160 — із Києва.

Окремо будуть проводитися секційні засідання для

студентів та молодих учених”,— відзначив на від$

критті конференції ректор Національного універ$

ситету ім. Богомольця Віталій Москаленко.

Цього року вчені та медичні фахівці особливу

увагу звертають на захворювання на гіпертонію.

Адже ця хвороба є головним чинником ризику роз$

витку серцево$судинних захворювань.

“Про масштаби цієї проблеми у світі свідчить той

факт, що гіпертонія виявляється у кожної третьої

дорослої людини. Частка людей з підвищеним кро$

в’яним тиском з віком зростає, й ця недуга викли$

кає більше 9 мільйонів смертей у світі”,— розповіла

міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьо$

ва. За її словами, в Україні значна поширеність ар$

теріальної гіпертензії серед населення обумовила

збільшення кількості хвороб системи кровообігу

протягом останніх десятиліть у три рази, а смерт$

ність від серцево$судинної патології становить 66,3

% від загального показника.

На жаль, ця проблема є актуальною і для Києва.

Особливо, якщо враховувати специфічні ризики

мегаполісу — стреси, надзвичайно швидкий темп

життя, екологічні проблеми. Заступник голови

КМДА Віктор Корж відзначає, що в місті зареєс$

тровано понад 700 тисяч хворих на гіпертонічну

хворобу всіх форм. “Практично кожен третій до$

рослий киянин має стійке підвищення артеріально$

го тиску. Проте лише дві третини з цих людей вчас$

но проходять необхідні при цій патології обстежен$

ня та приймають ліки”,— каже пан Корж.

За його словами, гіпертонічна хвороба має най$

більшу питому вагу в структурі поширеності серце$

во$судинної патології киян, майже 50 %. Та цей від$

соток нижчий, ніж у цілому по державі. Зауважимо,

у 2012 році цей діагноз у місті був встановлений 53

тисячам громадян.

Водночас завдяки злагодженій і кваліфікованій

роботі лікувально$профілактичних закладів міста

протягом останніх п’яти років спостерігається чітка

позитивна динаміка зменшення частоти усклад$

нень від цієї патології, передусім такого, як гострий

інфаркт міокарда.

Адже у місті постійно проводяться акції для при$

вернення уваги киян до профілактики захворювань

і здорового способу життя. Також у 2012 році розпо$

чалося впровадження пілотного проекту з регулю$

вання цін на препарати для лікування хворих на гі$

пертонію. Зауважимо, участь у проекті беруть 95 ап$

течних закладів КП “Фармація”.

До того ж у місті триває реформування медич$

ної галузі, яке передбачає розподіл на первинну

та вторинну медико$санітарну допомогу. Поки

що у пілотному режимі працюють Дарницький та

Дніпровський райони, а згодом таку практику

поширять на решту адміністративних одиниць

міста 

У столичній підземці капітально
відремонтують 13 ескалаторів
Київський метрополітен влаштував День відкритих дверей
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Учора Київсь ом метрополітені провели День від ри-
тих дверей на еле тродепо "Дарниця". Відвід вачам
розповіли, я працює ес алаторна сл жба иївсь ої під-
зем и, та по азали, я ремонт ють східці та інші важли-
ві деталі, а для ж рналістів влашт вали ще й е с рсію
в машинн зал станції метро “Політехнічний інстит т”.

У Київському метрополітені нині діють 122 ескалатори на 26$ти стан$

ціях. 18 із підйомників так званої першої черги пуску експлуатуються з

моменту роботи столичного метрополітену, а це вже понад півстоліття.

Тож багатьом киянам цікаво, чи безпечні вони. Крім того, з 19 березня

розпочався капремонт ескалатора № 2 на станції “Політехнічний інсти$

тут”, і вона до 24 травня зачинена на вхід у робочі дні з 7.50 до 10.30, що

теж створює певні незручності для пасажирів.

Щоб відповісти на ці та чимало інших запитань, у київській підземці

вирішили влаштувати День відкритих дверей і цілком присвятити його

роботі ескалаторної служби.

Екскурсію по ремонтних цехах проводили начальник ескалаторної

служби Київського метрополітену Микола М’ягкий та головний інже$

нер — перший заступник начальника ескалаторної служби Юрій Рак. Ро$

боти у цього підрозділу підземки чимало, адже якщо викласти всі схо$

динки ескалаторів, то вийде “доріжка” довжиною понад 20 кілометрів. Є

певні нормативи, які вказують, після якого “пробігу” необхідно прово$

дити капітальний ремонт ескалатора.

“Щороку у метрополітені затверджується план$графік капітальних ре$

монтів ескалаторів,— розповів Микола М’ягкий.— Також розписано термі$

ни виконання робіт безпосередньо для кожного підйомника в залежності від

його типу (довжини похилого ходу) та терміну експлуатації. Торік ми відре$

монтували рекордну кількість підйомників — 17, у цьому заплановано капі$

тальний ремонт 13$ти ескалаторів, три з яких вже оновили”.

Ремонт підйомників, як правило, проводиться на двох станціях одно$

часно. Роботи тривають цілодобово. У машинній залі ремонтують вели$

когабаритні вузли та налагоджують електрообладнання ескалаторів. А от

східці демонтують і відвозять у цехи електродепо “Дарниця”, де їх у спе$

ціальних цехах оглядають, миють, ремонтують, шліфують, фарбують, а

вже потім — збирають заново і відвозять монтувати на станцію.

“Відремонтований механізм регулюють, випробовують, він проходить

обкатку та перевіряється технічним експертом. Лише після офіційного

підтвердження відповідності відремонтованого підйомника чинним нор$

мативам і вимогам безпеки та одержання дозволу на запуск його в робо$

ту ескалатор починає знову перевозити пасажирів”,— пояснив Юрій Рак.

У метрополітені занепокоєні збільшенням випадків травматизму на

станціях, особливо серед дітей. Торік на станціях трапилося 82 різних

випадки, і більшість із них — на ескалаторах. Водночас працівники під$

земки нарікають і на хуліганів, які регулярно “засівають” копійками під$

йомники, від чого ті часто зупиняються, і потрібен певний час, аби пере$

вірити механізм та запустити його знову в роботу.

“В ескалаторі є такий пристрій, який фіксує потрапляння стороннього

предмета в його гребінку. Інколи буває, що туди затягує речі людей, і, як$

що не зупинити підйомник, це може призвести до травмування пасажи$

рів. У нас найчастіше ескалатори зупиняються через те, що у їхні вузли

потрапляють монети,— розповів Микола М’ягкий.— Винуватців таких

зупинок ми не затримували ще жодного разу, але насправді це дрібне, на

перший погляд, хуліганство може мати дуже неприємні наслідки” 

У роботі Міжнародної на ової онференції, присвяченої проблемі захворювання населення на іпертонію, взяв часть заст пни олови КМДА Ві тор Корж
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У Київсь ом метрополітені нині діють 122 ес алатори на 26-ти станціях

Торік у столиці розпочалося
впровадження пілотного проекту 
з регулювання цін на препарати 

для лікування хворих на гіпертонію

Якщо викласти всі сходинки ескалаторів 
столичної підземки, то вийде "доріжка" 

довжиною понад 20 кілометрів 



Тенденції

Ділові новини

Обсяг депозитів у банках,
що ліквідуються, 
не перевищує 1 %
За даними НБУ, на почато

2013 ро на стадії лі відації пе-
реб вали 22 бан івсь і станови,
а їх за альний депозитний порт-
фель становив 3,2 млрд рн (
т. ч. 522,6 млн рн — депозити
фізичних осіб). При цьом за-
альний обся оштів лієнтів
станом на 01.01.2013 с ладав
566,6 млрд рн. Впродовж 2012
ро майже 15 тис. в ладни ів
проблемних бан івсь их станов
отримали від Фонд арант ван-
ня в ладів фізичних осіб відш о-
д вання в с мі 532,3 млн рн, по-
відомляє прес-сл жба Незалеж-
ної асоціації бан ів У раїни (НА-
БУ). За даними Фонд , на поча-
то 2013 ро йо о арантії роз-
повсюдж вались на депозити на-
селення в обсязі майже 340
млрд рн. А за альний депозит-
ний портфель фізичних осіб ста-
новив на цю дат 364,0 млрд рн.
В лади населення в Ощадбан
(29,85 млрд рн станом на
01.01.2013 р.) арант ються без-
посередньо державою. На даний
час на стадії лі відації переб ває

21 бан , з я их 2 бан и (АТ “Ерде
Бан ” та АТ “Бан “Таври а”) лі -
від ються безпосередньо Фон-
дом. За період з 18 січня по 11
березня нинішньо о ро понад
22 тис. в ладни ів АТ “Бан “Тав-
ри а” отримали відш од вання
депозитів за рах но Фонд в об-
сязі 945,8 млн рн

“Укрексімбанк” купує 
інвестмонети НБУ у фізосіб

Державний е спортно-імпорт-
ний бан (“У ре сімбан ”), що
входить до р пи найбільших,
ввів посл півлі інвестиційних
монет Національно о бан фі-
зичних осіб. Про це с азано в по-
відомленні фін станови. “У ре -
сімбан ” впровадив посл з -
півлі золотих і срібних інвестицій-
них монет У раїни належної я ос-
ті арб вання Бан нотно-монет-
но о двор НБУ”,— зазначається
в повідомленні. Ціни на півлю
інвестиційних монет фізосіб
встановлюються бан ом з рах -
ванням офіційних рсів бан ів-
сь их металів НБУ на день здійс-
нення дії. Операції з інвестицій-
ними монетами проводяться в

операційних асах оловно о офі-
с бан в Києві за адресою: в л.
Горь о о (Антоновича), 127

“Тетра Пак Україна” 
планує збільшити переробку
упаковки
Найбільший виробни па ов-
и для виробництва молочної
прод ції, со ів і дитячо о харч -
вання омпанія “Тетра Па У ра-
їна” (Київ) план є збільшити пе-
рероб па ов и на 35,45 % або
на 1,374 тис. тонн — до 5,25 тис.
тонн 2013 році. Про це пові-
домляють “У раїнсь і новини” з
посиланням на прес-сл жб ом-
панії. “У 2012 році б ло перероб-
лено 3 876 т (в 2011-м —
3 172 т), а в 2013 році омпанія
план є зібрати й переробити
5 250 т па ов и”,— с азано в
повідомленні. За даними омпа-
нії, це 20,6 % від за ально о об-
ся па ов и, що б ла постав-
лена на рино . До 2020 ро
“Тетра Па ” хоче створити е оло-
ічн па ов , що с ладається з
відновлюваних матеріалів і здійс-
нює мінімальний вплив на нав о-
лишнє середовище

Суд підтвердив необхідність
платити за утилізацію 
упаковки
Київсь ий апеляційний адмініс-

тративний с д остаточно підтвер-
див, що спільний На аз Міністер-
ства е ономічно о розвит і тор-
івлі, Міністерства е оло ії та при-
родних рес рсів У раїни та Дер-
жавної митної сл жби У раїни від
30.07.2009 ро № 789/414/709
“Про затвердження Поряд
здійснення митно о оформлення
імпортних товарів тарі і па -
вальних матеріалах” є чинним та
обов’яз овим для ви онання на
всій території У раїни. Про це
“Хрещати ” повідомили прес-
сл жбі ДП “У ре орес рси”.
“Поясню простою мовою —

цей до мент забезпеч є ви о-
нання постанови Кабмін № 915,
з бо імпортерів товарів тарі й
па овці. А саме: зобов’яз є їх
сплач вати ошти, за рах но
я их ДП “У ре орес рси” розб -
дов є національн систем збо-
р , транспорт вання, перероб и
твердих поб тових відходів вто-
ринн сировин та здійснює їх
тилізацію. Нама ання відмінити
дію На аз це, фа тично, запро-

шення для імпортерів смітити в
нашій раїні без оштовно,— о-
мент є дире тор ДП “У ре оре-
с рси” Дмитро Радіонов.— Ми
б демо продовж вати відстою-
вати свої позиції”

“Візз Ейр Україна” має 
намір відкрити рейс 
“Київ — Дубаї”
Авіа омпанія “Візз Ейр У ра-

їна” (Київ) план є від рити рейс
“Київ — Д баї (ОАЕ)” з 28 жовтня.
Про це заявив енеральний ди-
ре тор омпанії А ош Б ш, пові-
домляють “У раїнсь і новини”.
Літа и раїнсь ої авіа омпанії
б де приймати новий аеропорт
“Dubai World Central Terminal”,
що від риється 27 жовтня і, ймо-
вірно, стане, я зазначає омпа-
нія, найбільшим світі аеропор-
том до 2020 ро . Вартість вит-
ів становитиме від 899 ривень
в один бі з рах ванням всіх по-
дат ів. Перельоти б д ть ви он -
ватися по понеділ ах, середах,
п’ятницях і неділях. На сьо одні
призначення рейсів “Київ — Д -
баї” проходить за лючн стадію
з одження з авіаційною владою

ОАЕ. Я відомо, “Візз Ейр У ра-
їна” план є збільшити пасажиро-
поті в 2013 році до 1 млн паса-
жирів.

ЄБРР призначив директором
в Україні Акюнера замість
Куусвека
Європейсь ий бан ре он-

стр ції і розвит звільнив від
обов’яз ів дире тора в У раїні
Андре К све а та призначив за-
мість ньо о Шев і А юнера. Про
це с азано в повідомленні ЄБРР.
А юнер, я ий раніше обіймав по-
сад заст пни а дире тори ЄБРР
Т реччині, замінить К све а,

призначено о дире тором з роз-
вит фінанс вання в національ-
них валютах і місцевих рин ах а-
пітал в штаб- вартирі ЄБРР
Лондоні. К све займав посад
дире тора ЄБРР в У раїні з 2008
ро . Протя ом своєї 17-річної
ар’єри в ЄБРР А юнер займав
старші ерівні посади відділах
редитних ризи ів і а робізнес
перед призначенням Т реччин
в 2009 році. Він прист пить до
ви онання своїх обов’яз ів
1 червня 2013 ро

Інвестиції 
конвертують 
у гривню
Іноземні компанії не бояться 
розрахунків національною валютою
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Уряд продовж є рс, спрямований на дедоларизацію
раїни і валютн стабілізацію. Цьо о ро іноземних ін-
весторів зобов’яж ть здійснювати розрах н и ви лючно
в раїнсь ій національній валюті. Е сперти запевняють,
що та а норма серйозні омпанії не відля ає.

Відповідно до Держпрограми розвитку економіки, перший віце�прем’єр�

міністр України, Національний банк, Міністерство фінансів і Мінеконом�

розвитку повинні у 2013 році забезпечити обов’язковий розрахунок у націо�

нальній валюті іноземними інвесторами. На думку розробників проекту, це

підвищить конкурентоздатність економіки та поліпшить інвестиційний

клімат.

За словами експертів Незалежної асоціації банків України (НАБУ), дана

законодавча норма закріплює існуючий порядок розрахунків іноземними

інвесторами в Україні. “Таким чином уряд продовжує курс, спрямований

на дедоларизацію країни і валютну стабілізацію. Оскільки розрахунки ін�

вестором в іноземній валюті призводять до додаткового тиску на націо�

нальну валюту, подібні обмеження є загальноприйнятою у світі практи�

кою — іноземний інвестор розраховується валютою країни, в яку інвес�

туються кошти. Тому навряд чи ця міра відлякає іноземного інвестора, го�

тового вкладати гроші в Україну”,— прокоментувала “Хрещатику” коорди�

натор НАБУ з питань грошово�кредитної політики та валютного регулю�

вання Галина Литвин.

Вона також додала, що основним ризиком для таких інвесторів є некон�

трольована різка девальвація національної валюти і можливі ускладнення

при купівлі валюти в разі необхідності репатріації прибутку.

На думку заступника голови правління ПАТ КБ “Південкомбанк” Олек�

сандра Коробка, таке обмеження вводиться як стабілізаційна міра для ско�

рочення дефіциту поточних операцій і спекулятивних вкладень як у валю�

ту, так і в українські активи. “Рівень доларизації, як відношення валютних

депозитів до гривневих, знову виріс до рівня 10�річної давності, сягнувши

майже 50 %. Звідси і дефіцит на валютному ринку, і необхідність НБУ втру�

чатися в ситуацію різними методами. Розрахунки у валюті створюють до�

датковий тиск на валютний ринок. І якщо тиск на ринок готівкової валюти

з початку цього року значно знизився, то необхідність його зниження в ін�

ших сегментах ще актуальна”,— зазначає банкір.

Експерт додав, що контроль за рухом валютних коштів у країні в тій чи

іншій мірі давно існує в ряді великих ринків, що розвиваються. Зокрема мо�

ва йде про Китай, Аргентину, Бразилію. “Навіть МВФ, який раніше висту�

пав за лібералізацію валютних потоків, погоджується з необхідністю кон�

тролю над рухом інвестиційних ресурсів. Найбільш показовою формою

контролю руху коштів іноземних інвесторів є податок на купівлю�продаж

цінних паперів, спрямований на мінімізацію їх спекулятивної купівлі”,—

наводить приклад пан Коробко.

Він також зазначив, що іноземні інвестори в першу чергу стурбовані тим,

наскільки довго курс гривні протримається на поточному рівні. “Хорошим

індикатором їх настрою є операції з ОВДП. Рік тому впевненість у деваль�

вації гривні до кінця року підштовхнула їх до продажу ОВДП. Звичайно,

частину інвесторів, які очікують різкої девальвації гривні, це може відляка�

ти. Але для підвищення інвестиційної привабливості потрібні ще додаткові

заходи. Однією з них могла б стати гарантія недопущення девальвації грив�

ні вище певного рівня на певному часовому інтервалі. Плюс гарантії безпе�

решкодного доступу іноземного інвестора до покупки валюти в будь�який

момент”,— підсумував банкір
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Київ готує карту 
сезонної торгівлі
Літні тераси, пересувні та стаціонарні точки продажів матимуть
конкретні адреси і параметри
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Кро лівор ч, ро право-
р ч — пор шення! У столи-
ці чіт о прописали вимо и
до об’є тів сезонної роз-
дрібної тор івлі. Серед о-
ловних нормативів — пло-
ща, на я ій можна роз ла-
дати фр ти, ородин ,
морозиво та інш сма от .
Біда, що саме цю вимо
найчастіше і нор ють під-
приємці, розширюючи тор-
івлю вприт л до доро и,
з пино та виходів з під-
зем и. У та их випад ах
треба сподіватися на Де-
партамент бла о строю,
міліцію та совість самих
продавців.

Торгівля за правилами
Відповідно до проекту розпоря�

дження КМДА, об’єкти сезонної

роздрібної торговельної мережі з

продажу безалкогольних напоїв, мо�

розива, овочів, фруктів та ягід не по�

винні перевищувати площу 10 кв. м,

а з продажу баштанних культур — 16

кв. м. Крім того, такий кіоск мусить

мати естетичний вигляд, не загород�

жувати тротуари, виходи з метропо�

літену та підземних переходів. А

згідно з державними будівельними

нормами, жодних кіосків чи інших

торговельних об’єктів не повинно

бути в радіусі 20�ти метрів навколо

виходів з метро та за 5 метрів від

проїжджої частини.

Важливо, що цьогоріч кожна точ�

ка сезонних продажів буде прикріп�

лена до конкретної адреси. Туманне

місцезнаходження типу “метро

Нивки” чи “тут за рогом” тепер не

пройде. Ще одне нововведення — за

порушення вимог даного розпоря�

дження персонально відповідати�

муть керівники районів.

Зазначимо, що літні тераси та пе�

ресувні кіоски сезонної торгівлі ма�

ли б з’явитися у Києві вже з минуло�

го понеділка, тобто з 1�го квітня.

Зрозуміло, що погодні умови зава�

дили це зробити, тому їх доведеться

почекати ще тиждень�другий. А от

безалкогольні напої, морозиво, пло�

доовочева продукція будуть на вули�

цях міста, відповідно до тексту доку�

мента, вже з 1�го травня.

Наразі Управління торгівлі і побу�

ту КМДА продовжує готувати спеці�

альну карту, на якій проставлять

точки сезонної торгівлі у Києві на

2013 рік. Заявки на таку діяльність

можна подати через районні адмі�

ністрації, де спеціальні комісії пере�

вірять їх на дотримання згаданих

вимог та, власне, доречність торгівлі

певним товаром у тому чи іншому

місці. Далі заявки через Дозвільні

центри передаються до Управління

торгівлі і побуту, яке й надає пого�

дження на торгівлю.

У профільному управлінні нам

повідомили, що вже зафіксували ви�

падки “лукавства” підприємців.

Приміром, були подання на від�

криття літньої тераси біля кафе, хоч

насправді заявлена адреса знаходи�

лася на суттєвій відстані від закладу.

Або відома мережа подала заявку на

відкриття тераси аж на шість квад�

ратних метрів! Тобто, мало не на

один столик! В подібних випадках,

за словами посадовців, надають сер�

йозні зауваження, чи й навідріз від�

мовляють у дозволах.

Підприємці сплатять пайову
участь

Якщо на одне місце у районі пре�

тендуватимуть кілька охочих, їм

влаштують “відбірний конкурс”,

який враховуватиме кілька парамет�

рів. Згідно з текстом проекту розпо�

рядження, братися до уваги будуть

досвід роботи суб’єкта господарю�

вання протягом попередніх років;

відсутність скарг щодо його діяль�

ності; участь у соціальному розвитку

району; стан обладнання, що вико�

ристовується в роботі; дотримання

вимог законодавства, санітарних

норм та правил благоустрою.

Керівник Управління торгівлі і по�

буту КМДА Станіслав Голубов пові�

домив, що з усіма підприємцями, які

виявлять бажання займатися сезон�

ною торгівлею у Києві, будуть укла�

дені договори про сплату пайової

участі. “Пайова участь підприємця

визначається індивідуально в залеж�

ності від району торгівлі. Для цього

існує спеціальна формула. Минулого

року до бюджету з цього виду торгівлі

було сплачено 10 мільйонів гривень,

на цей рік прогнозованих підрахунків

ми ще не робили. Розумієте, справа ж

в основному не у тому, скільки заро�

бить місто. Найперше, що ми хоче�

мо — зробити сезонну продукцію до�

ступною для киян, а також допомог�

ти тим людям, які заробляють цим на

хліб: 80 % заявок на сезонну торгівлю

надходить від звичайних домогоспо�

дарств і лише 20 % належать до якоїсь

мережі”,— прокоментував “Хреща�

тику” Станіслав Голубов.

Посадовець додав, що головною

проблемою в організації сезонної

торгівлі залишається поведінка са�

мих підприємців, які беруть на себе

таку функцію. У багатьох випадках

вони сплачують пайову участь за

нормативну площу території, а вже

на місці, до якого, вибачте, дорвали�

ся, розкладають свої парасолі, ящи�

ки, коробки на 20 і більше квадра�

тів(!). Так минулого року сталося на

вулиці Лаврській, коли місто дозво�

лило тут зайняти під сезонну торгів�

лю всього 60 кв. м, а фактично були

заставлені всі проходи.

Наразі точної кількості об’єктів

сезонної торгівлі, які працювати�

муть у столиці, не підраховано. Це

стане відомо вже після формування

спеціальної карти. Однак в Управ�

лінні торгівлі і побуту повідомили,

що, приміром, у Шевченківському

районі вона скоротиться на 30 %:

263 об’єкти минулого року проти

200 цьогорічних. Це пов’язано на�

самперед зі збільшенням частоти

сільськогосподарських ярмарків, які

покриють частину сезонних потреб

міста. Ще приблизно 60 точок збуту

буде організовано комунальними

підприємствами столиці.

Кіоски на колесах

Нещодавно у Києві з’явився ще

один вид сезонної та постійної тор�

гівлі — мова йде про магазинчики на

колесах. За логікою, вони мають

вдень працювати, а ночувати у своїх

гаражах. Однак така практика не�

зручна, бо згадані об’єкти здійсню�

ють підключення до мереж, тому так

чи інакше “приростають” колесами

до асфальту.

В Управлінні торгівлі і побуту

КМДА “Хрещатику” пояснили, що

такий вид збуту має місце в євро�

пейських країнах, але, звісно, з

більшим шиком. У Києві для цього

використовують колоритні причепи

на дерев’яних колесах, їх у столиці

всього 35�40 штук. Відмінність та�

ких кіосків від МАФів, які місто вже

кілька років не може побороти, оче�

видна: по�перше, їх значно менше,

по�друге, їх простіше “посунути”,

якщо ті припаркувалися не за пра�

вилами.

Однак спритники і тут знайшли

схему, за якою і звичайний МАФ

дивним чином перетворюється на

об’єкт пересувної торгівлі. Нещо�

давно сама спостерігала, як за п’ять

кроків від виходу з метро “Мінська”

такий кіоск “став на колеса”. До

звичайної металевої коробки при�

кріпили попереду два стилізованих

дерев’яних колеса, які навіть землі

не торкаються, решта МАФу стояла

на цеглинах.

Нагадаємо, що контролювати об’�

єкти сезонної роздрібної торгівлі

мають спільно районна влада, Де�

партамент благоустрою та МВС

Людмила МАКОВІЙ, иян а:
— У моєм районі місця сезонної тор івлі є, але їх

д же мало. Найчастіше я п ю овочі, фр ти та ін-
ші товари найближчом ма азині, я ість і ціна цієї
прод ції мене задовольняють. Хоч с азати — я б
заборонила ор анізов вати сезонн тор івлю в пе-
реходах, біля з пино ромадсь о о транспорт . На-
при лад, на метро “Святошино” та і намети д же
заважають, бо знаходяться прямо на з пин ах, зай-
мають більш частин проход , та й бр д з-під оліс
осідає на товарах — не надто і ієнічно.

Василь СЕНЧУК, деп тат Київради:
— Я що є можливість від рити літню терас біля

ресторанів та афе, то чом б це не зробити? Звіс-
но, вона не має заважати пішоходам, транспорт та
іншим ор анізаціям. Площа ожної та ої спор ди ви-
значається індивід ально, однієї он ретної норми

немає, бо вони знаходяться в різних місцях і в різ-
них мовах. Я що ж дозвіл виписано на одн площ ,
а фа тично територія займається більша, то та і
ресторани потрібно позбавляти права займати дане
місце під літню терас .

Валентин ЗОЛОТАРЕНКО, ість столиці:
— Я часто б ваю Києві, том повністю підтри-

м ю ідею з літніми терасами: оли на в лиці тепло,
не д же хочеться сидіти приміщенні... Я ще й -
рець, за ладах зараз палити заборонено, а на літ-
ніх майданчи ах — можна. А от овочі при дорозі я б
не п вав, інша справа — чистих місцях, подалі
від машин. Одним словом, сезонна тор івля необ-
хідна, бо за пляш ою води чи морозивом спе не
б деш щораз бі ати с пермар ет. Але питання
залишається самій ор анізації та добросовісно-
сті тих людей, я і продають ці товари.

Як ви ставитеся до різних видів 
сезонної торгівлі у Києві?
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Про чоловічі проблеми ще донедавна не розповсюджу�

валися. Пацієнти відділення урології зізналися (“Хреща�

тику” вдалося поспілкуватися з двома 50�річними), що

вирішити проблему простати можна тепер без кишень�

кової пляшечки для сечі. Тішить і те чоловіків, що опера�

ції проводять тут без розрізів і крові, та й у лікарні довго

не тримають. “А працездатність повертається швидко, та

головне — чоловіча сила відновлена!”,— розповів пан

Анатолій.

“Дійсно, малоінвазивні технології та новітня апарату�

ра, застосовані в урології нашої лікарні, дають можли�

вість скоротити термін перебування хворих на ліжку до

кількох днів та уникнути тяжких ускладнень. Так, опера�

тивне втручання лазером убезпечує від ускладнень хво�

рих зі супутньою патологією. А це головне, бо наші меди�

ки працюють на результат”,— зауважив головний лікар

КМКЛ № 6 Вадим Крижевський.

Сучасна лазерна технологія безкровного видалення

аденоми простати передбачає видалення аденоматозних

тканин простати через уретру без розрізу та кровотечі.

Великим досягненням медиків є можливість відновлен�

ня самостійного сечовипускання у хворих з тяжкими су�

путніми хворобами та у пацієнтів похилого віку. Само�

стійне сечовипускання відновлюється вже через добу піс�

ля операції, а повна відсутність крововтрати додає опти�

мізму пацієнту. Короткий термін перебування у стаціона�

рі закладу максимально забезпечує виконання всіх звер�

нень на оперативне втручання та планові операції. Лікар�

ня також надає щоденно невідкладну медичну допомогу

цілодобово.

Урологічне відділення має в розпорядженні новітнє

устаткування, на якому виконуються малоінвазивні ен�

доскопічні втручання у хворих на аденому простати та

пухлини сечового міхура (біполярна трансуретральна ре�

зекція та лазерна вапоризація), камені нирок та сечоводів

(лазерна контактна літотрипсія та фібролітотрипсія).

Лазерна вапоризація — один з новітніх ендоскопічних

малоінвазивних методів лікування пацієнтів з аденомою

передміхурової залози. Особливо цей метод показаний

хворим з тяжкою супутньою патологією серця та судин.

Лазерна вапоризація аденоматозних вузлів повністю ви�

ключає можливість крововтрати під час хірургічного

втручання та після нього, що суттєво відрізняє цю мето�

дику від інших методів хірургічного лікування. Вона та�

кож показана хворим, які приймають антикоагулянтні

препарати, хворим після хірургічних втручань на серці, а

також пацієнтам зі штучним водієм серцевого ритму.

ТУР простати — це видалення аденоматозних тканин

простати через уретру без зовнішнього розрізу. У порів�

нянні з відкритою операцією ТУР краще переноситься

пацієнтами. Завдяки ТУР�втручанню швидко віднов�

люється самостійне сечовипускання у пацієнтів із супут�

німи хворобами та у літніх чоловіків. Переваги ТУР — ко�

роткий термін перебування в стаціонарі та швидке від�

новлення працездатності.

Контактна літотрипсія є сучасною альтернативою від�

критому хірургічному лікуванню. Це високоефективний

і безпечний малоінвазивний, економічний метод звіль�

нення сечових шляхів від конкрементів. Методика фіб�

ролітотрипсії як різновид контактної літотрипсії дає

можливість візуалізації будь�якого відділу сечовивідних

шляхів і видалення конкрементів з місць, які недоступні

звичайним металевим ендоскопам.

До слова, гіперплазія передміхурової залози є одним

із найбільш поширених захворювань у чоловіків похи�

лого віку. Ця хвороба спостерігається у віці 40–49 ро�

ків вже у 13,8 % чоловіків, а в 60–69�річних — у 43 %.

На жаль, більше 81 % 80�річних чоловіків страждає на

цю недугу. Для порівняння, показник розповсюдже�

ності сечокам’яної хвороби (СКХ) у країнах Європи

становить від 5 до 9 %. Але загалом у структурі уроло�

гічних стаціонарів СКХ посідає друге місце за кількіс�

тю хворих

Якість води в Києві 
перевірятимуть щодня

Наталія КУЛІШ
“Хрещатик”

Кияни давно ш ають альтернатив питній воді водопровідній.
“Хрещати ” поці авився станом справ з питною водою в сто-
лиці сл жб, я і тримають на постійном онтролі це питання.

За даними ЮНІСЕФ, в Україні понад 40 % домогосподарств не використову�

ють жодного методу оброблення питної води. Здебільшого, це мешканці приват�

ного сектору. Вони не кип’ятять рідину та не використовують фільтрів, чим нара�

жають на ризик власне здоров’я та здоров’я дітей. “Щоб захистити дітей від ін�

фекцій та шлунково�кишкових захворювань, ЮНІСЕФ закликає батьків вико�

ристовувати безпечну для пиття воду”,— зазначила голова представництва згада�

ної організації в Україні Юкіе Мокуо.

СЕС здійснює постійний нагляд за першим поясом зони санітарної охорони

Дніпровського та Деснянського водозаборів. Проблема, пов’язана з розташуван�

ням в другому поясі Дніпровського водозабору Вишгородського промислового

вузла (колишнього тресту “Південатоменерго”), піднімається санепідслужбою

столиці на рівні органів влади.

Упродовж 2012 року санепідслужбою міста досліджено 14 236 проб питної води

за санітарно�хімічними та бактеріологічними показниками. За санітарно�хіміч�

ними показниками з 7 425 проб не відповідали нормативним показникам 37, а за

бактеріологічними показниками з 6 811 проб — 60. За висновками СЕС, в основ�

ному питна вода нині є безпечною в епідемічному відношенні, нешкідлива за хі�

мічним складом. В окремих випадках санепідслужбою надаються приписи влас�

никам водопровідних мереж щодо проведення промивки та дезінфекції.

Також санепідслужбою постійно досліджується понад 4 тисячі проб питної во�

ди з бюветів. Її якість в основному відповідає гігієнічним вимогам. Хоча під час

експлуатації артезіанських свердловин періодично відзначаються випадки погір�

шення якості води за органолептичними показниками (у рідині підвищується

вміст заліза, присутні каламутність, кольоровість). Зазвичай це є наслідком осо�

бливості режиму експлуатації об’єктів: застій води в системі вночі та перерви в

роботі свердловин і водорозбірних колонок. Також робота бюветів призупиняєть�

ся як з технічних причин — у зв’язку з виходом з ладу обладнання, так і через збій

у фінансуванні балансоутримувачів.

Щорічно санепідслужбою тимчасово призупиняється експлуатація 50 % бюве�

тів для проведення робіт з ремонту та промивки, а також дезінфекції. Кількість

закритих бюветів кожного дня змінюється, ця цифра нестабільна і залежить від

ситуації на об’єктах, яка постійно контролюється.

На думку в. о. начальника держсанепідслужби Києва Олександра Пропащева,

відкриття нових бюветів у столиці є недоцільним, оскільки населення міста за�

безпечується якісною питною водою з централізованих мереж водопостачання.

Перевіряти щодня якість водопровідної води в столиці голова КМДА Олек�

сандр Попов доручив столичній СЕС, про що він повідомив у прямому ефірі те�

леканалу “Київ”. “Є регламент: робити це раз на тиждень, але, враховуючи ситу�

ацію, аналіз треба проводити щодня. Уся інформація про відхилення норм якості

води одразу потраплятиме на наш сайт. Я чув, що зараз іде скупка питної води в

магазинах. Але у нас сьогодні немає занепокоєння щодо якості води в кранах, все

під контролем”,— підкреслив очільник КМДА.

До речі, централізоване водопостачання, яке охоплює 99,33 % населення Ки�

єва, забезпечується з Дніпра, Десни та артезіанського водопроводу, який включає

366 артезіанських свердловин із захищених водоносних горизонтів (переважно

сеноман�келовейського та юрського). Щодоби населенню столиці подається

майже мільйон кубометрів питної води по водопровідних мережах загальною дов�

жиною до 4 тис. км. На контролі держсанепідслужби м. Києва нині 204 бюветних

комплекси. Найбільша кількість свердловин в Дніпровському районі (27 бюве�

тів), найменша — в Печерському (9 бюветів)

За висновками санепідеміологів, питна вода в столиці є безпечною 
в епідемічному відношенні

Микола ГУЛЬЧІЙ
головний лікар 
Київського міського
клінічного ендокри�
нологічного центру,
заслужений лікар
України, д. м. н.,
член Президії 
Асоціації 
ендокринології
України, член 
Міжнародної 
асоціації хірургів�
ендокринологів

Реальна поширеність діабету критична
Цукровий діабет як стиль життя має пандемічний ха�

рактер. Вилікувати його неможливо але запобігти чи від�

строчити розвиток — необхідно. В Західній Європі на діа�

бет хворіє до 8 % населення, а в Україні 2,8 %. Це не озна�

чає, що українці хворіють менше, просто в багатьох захво�

рювання не виявлено через невчасну діагностику. Діабет II

типу діагностується у 90 % хворих, при цьому більшість із

них не відчувають його, поки не почалися ускладнення.

Крапля крові подарує спокій

Від діабету II типу ніхто не застрахований, але про свій

діагноз треба знати. Це тому, що діабет “не болить” і по

кілька років себе не проявляє. В групі ризику — особи ві�

ком від 40 років, з надмірною вагою, генетично схильні

та хворі на гіпертонію й серцево�судинні захворювання.

Діабет провокують: стреси, нераціональне харчування та

гормональна перебудова організму. Перші симптоми, що

мають змусити звернутися до лабораторії — це частіше

сечовипускання, свербіж шкіри, безпричинна спрага та

погане загоєння ран.

У пляшці “коли” — дві склянки цукру

Діабет I типу — це захворювання, викликане порушен�

ням обміну речовин. Підшлункова перестає виробляти

інсулін, який відповідає за засвоєння глюкози. Хворі на

діабет I типу залежні від ін’єкцій інсуліну все життя. Діа�

бет II типу зустрічається частіше, при ньому вироблений

підшлунковою інсулін використовується неефективно,

тому залоза починає виробляти його надмірно. В кожно�

го діабетика вдома має бути глюкометр, яким варто ро�

бити заміри 3–4 рази на добу — це найзручніший спосіб

контролю рівня цукру в крові. В Києві 4 роки тому запо�

чатковані заходи “Майстерня здоров’я”, коли люди без�

оплатно можуть перевіряти свій рівень цукру. Також у

столиці при поліклініках активно функціонують “Шко�

ли пацієнтів” — на заняттях лікарі проводять навчання з

диспансерними пацієнтами щодо раціонального способу

їхнього життя.

Діабет — це проблема не тільки ендокринологів, оф�

тальмологів, терапевтів чи педіатрів, вона стала вже су�

спільною. Тому нині соціальна відповідальність щодо

діабету покладена на всіх учасників соціуму України.

Треба знати показники норми: рівень цукру натще —

5,6, після вживання їжі — до 7 одиниць.

В Україні сьогодні зареєстровано 1 мільйон 264,5 тися�

чі осіб з цукровим діабетом, у тому числі — 8 тисяч дітей.

У Києві на цукровий діабет хворіє понад 50 тисяч меш�

канців, з них 9 тисяч потребують інсулінотерапії. Кіль�

кість пацієнтів, хворих на діабет, за останніх 5 років зрос�

ла на 26 %, і реальна поширеність хвороби є вже критич�

ною. Тому на базі Міського центру ендокринології та об�

міну речовин, вул. Пушкінська, 22�А, працює Школа со�

ціальної адаптації хворих на цукровий діабет (тел. 531�

91�59) і Кабінет діабетичної стопи (тел. 531�91�62). На�

вчання в школі безкоштовне. Школи для дітей, хворих на

діабет, та їхніх батьків працюють на базі відділення ендо�

кринології поліклініки Української дитячої спеціалізова�

ної лікарні “ОХМАТДИТ”, вул. Чорновола, 28/1 

(тел. 236�69�05), та відділення ендокринології Дитячої

клінічної лікарні № 6, що на вул. Терещенківській, 23�

25/10 (тел. 234�06�53)

Проект “Окуляри для киян” стартує
з квітня 2013 року
Нині збільшився попит на о ляри для читання. За

інформацією офтальмоло ів, більше половини ра-
їнців потреб ють ори ючих о лярів. Не се рет, що
в салонах “Опти а” здебільшо о реаліз ються доро і
імпортні о ляри. А е ономічні за они і низь а пі-
вельна здатність населення спрово вали попит на
нея існ опти . Я рез льтат — “неправильні о ля-
ри” (лінзи не відповідають в азаним діоптріям, не-
точності відстані між центрами лінз) ви ли ають
різні розлади зор .
Порят н ом став прое т “О ляри для иян”, що ре-

аліз ється рам ах співпраці КП “Фармація” з Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією. Не випад-
ово апте и — це місце реалізації ори ючих о лярів.
У розвинених європейсь их раїнах та а пра ти а існ є
давно і орист ється вели ою поп лярністю по пців.
Адже п ючи о ляри в аптеці, пацієнт найбільше
певнений в їхній я ості. Система правління онтро-
лем виробництва прод ції пра тично ви лючає по-
трапляння в мереж КП “Фармація” недоброя існих о-
ри ючих о лярів. Офтальмоло и помітили, що попит
збільш ється на вироби (від +0,5 до +4,0 діоптрій я
оре ція дале озорості), що призначені для читання.
До слова, Києві є шість апте , де можна придбати

“соціальн опти ”. У Шевчен івсь ом районі — апте-
а № 1, в л. Володимирсь а, 51/53 (тел. 234-91-09);
апте а № 7, в л. Артема, 10 (тел. 272-11-09); апте а
№ 121, в л. Олени Телі и, 19/2 (тел. 440-61-81). Від-
повідні апте и є й в Печерсь ом районі: апте а № 60,
в л. Червоноармійсь а, 101 (тел. 529-03-13); апте а
№ 114, б-р Др жби Народів, 30/1 (тел. 285-04-81), ап-
те а № 120, в л. Мечни ова, 7 (тел. 234-82-37)
“Фармація” добре заре оменд вала себе на аптеч-

ном рин . Том держава й довірила підприємств
реалізацію та о о важливо о соціально о прое т . За
словами енерально о дире тора КП “Фармація”
Оле а Клімова, найближчим часом план ється роз-
ширити перелі та их апте . Нині тривають пере о-
вори щодо в лючення о лярів для читання до пере-
лі товарів, я і можна придбати за “Карт ою ияни-
на”. Тоді власни и арт и змож ть пити о ляри
для читання в ціновом діапазоні від 30 до 100 рн

Підготувала Наталія КУЛІШ,
“Хрещатик”

Головний лі ар КМКЛ № 6 Вадим Крижевсь ий пере онаний, що малоінвазивні техноло ії та новітня апарат ра,
я і застосов ються в роло ії їхньо о медза лад , дозволяють с оротити термін переб вання хворих на ліж
до іль ох днів та ни н ти тяж их с ладнень

З ідно з виснов ами столичної санепідсл жби, я а дослідж є понад 4 тисячі проб питної
води з бюветів, я ість рідини в свердловинах відповідає і ієнічним вимо ам

В. В. Крижевський народився 8.06.1956 р. на Закарпатті в родині лікарів. Він учень відомого хірурга О. О. Шалімова. З січ�
ня 2008 року Вадима Віталійовича призначили головним лікарем Київської міської клінічної лікарні № 6. Нині він доктор
медичних наук і має звання заслуженого лікаря України. КМКЛ № 6 “Медмістечко” була утворена в 1961 році. Нині ліжко�
вий фонд лікарні становить 510 ліжок. Урологічне відділення має 55 стаціонарних місць. За останніх три роки у відділенні бу�
ло виконано понад 2 тисячі малоінвазивних втручань з приводу сечокам’яної хвороби та майже 350 ендоскопічних опера�
цій з приводу аденоми передміхурової залози. Консультації, обстеження та лікування відбуваються у Київській міській клініч�
ній лікарні № 6 “Медмістечко” на базі кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. 
П. Л. Шупика за адресою: Київ, пр. Космонавта Комарова, 3, 4�й корпус, 4�й поверх, урологічне відділення. Тел. (044) 408�07�57

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Новини медицини

Поради лікаряШвидке і безкровне вирішення 
чоловічих проблем — можливе

Наталя КУЛІШ
“Хрещатик”

Хто не мріє про арантоване відновлення
працездатності після операції? Недовіра
до хір р ії здавна людей на підсвідо-
мом рівні, адже ніхто не любить втр -
чання в свій ор анізм, навіть лазером. І
нові техноло ії в медичній ал зі сприй-
маються позитивно тіль и після вдалої
лі вальної пра ти и. Та им досвідом
володіють Київсь ій місь ій лінічній
лі арні № 6, я а має в розпорядженні
новітнє стат вання і ви он є с часні
операції. А “ре лам ” роло ічном від-
діленню лі арні роблять самі пацієнти —
повірили, зробили операцію і од жали,
далі розповіли знайомим — і ланцюжо
“радіо” продовж ється.

Столичні фахівці пропонують пацієнтам сучасні методи лікування таких
хвороб, як аденома, пухлини сечового міхура, камені сечових шляхів
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Продовження додатку до рішення Київської міської ради від 21.02.2013 № 9/9066, надрукованого  
у номерах газети  "Хрещатик" за 2, 3 квітня 2013 року

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади 
м. Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
"Капітальний ремонт вул.
Червоноармійської"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту комунальної
власності м. Києва 
Парфененко Д. М.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.,  генеральний
директор КК "Київавтодор" 
Глінський Г. Я.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади 
м. Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
"Реконструкція вул. Сергія
Струтинського у
Печерському районі 
м. Києва"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту
комунальної власності м. Києва
Парфененко Д. М.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КК
"Київавтодор" Глінський Г. Я.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади 
м. Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
"Реконструкція
транспортної розв'язки на
перетині бульвару Дружби
Народів та
Наддніпрянського шосе у
Печерському районі 
м. Києва"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту комунальної
власності м. Києва 
Парфененко Д. М.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади 
м. Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
"Реконструкція
транспортної розв'язки на
примиканні Дніпровського
узвозу до Набережного
шосе у Печерському районі
м. Києва"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту
комунальної власності м. Києва
Парфененко Д. М.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою для
будівництва/реконструкції
на такі об'єкти:
реконструкція
транспортного вузла на
правобережному підході
до Південного мосту з
влаштуванням з'їздів з вул.
Саперно?Слобідської на
Столичне шосе

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Кучук М. І.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.,  директор
Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про надання земельної
ділянки для
будівництва/реконструкції
таких об'єктів:
реконструкція
транспортного вузла на
правобережному підході
до Південного мосту з
влаштуванням з'їздів з вул.
Саперно?Слобідської на
Столичне шосе

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Кучук М. І.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.,  директор
Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою для
будівництва/реконструкції
на такі об'єкти: будівництво
Великої Кільцевої дороги
на ділянці від вул.
Богатирської до
Оболонського проспекту

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Кучук М. І.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.,  директор
Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про надання земельної
ділянки для
будівництва/реконструкції
для таких об'єктів:
будівництво Великої
Кільцевої дороги на ділянці
від вул. Богатирської до
Оболонського проспекту

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Кучук М. І., заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.,  директор
Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади
міста Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
(реконструкція Поштової
площі у м. Києві)

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту комунальної
власності м. Києва 
Парфененко Д. М.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади
міста Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
(будівництво Великої
Кільцевої дороги на ділянці
від проспекту Маршала
Рокоссовського до вул.
Богатирської)

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту комунальної
власності м. Києва 
Парфененко Д. М.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади
міста Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
(будівництво Великої
Кільцевої дороги на ділянці
від вул. Богатирської до
Оболонського проспекту)

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту комунальної
власності м. Києва 
Парфененко Д. М.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури 
Водовозов Є. Н.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про деякі заходи щодо
покращення фінансового
стану комунальних
підприємств "Київпастранс"
та "Київський
метрополітен"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,  начальник КП
"Київський метрополітен" Федоренко В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про затвердження
концепції розвитку
наземного пасажирського
транспорту до 2015 року

упродовж 2012 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про затвердження
програми розвитку
міського електротранспорту
до 2015 року

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,  начальник ДТГО
"Південно?Західна залізниця" Кривопішин
О. М.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про вирішення питань
щодо застосування
кредитних та лізінгових
програм для розвитку
виробничої бази та
оновлення рухомого складу
наземного пасажирського
транспорту та Київського
метрополітену

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,  начальник КП
"Київський метрополітен" Федоренко В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про внесення змін до
Правил благоустрою 
м. Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25.12.2008 
№ 1051/1051

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
директор КП "Київтранспарксервіс"
Дудко А. С.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про реалізацію тарифної
політики у громадському
транспорті м. Києва

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Голубченко А. К.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,  начальник КП
"Київський метрополітен" Федоренко В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про затвердження змін до
статуту спеціалізованого
комунального підприємства
"Київтелесервіс"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
директор СКП "Київтелесервіс"
Бондаренко С. О.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про затвердження змін до
статуту комунального
підприємства
"Київтранспарксервіс"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
директор КП "Київтранспарксервіс"
Дудко А. С.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про деякі питання ліквідації
районних комунальних
підприємств з паркування
транспортних засобів

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
директор КП "Київтранспарксервіс"
Дудко А. С.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про деякі питання
вдосконалення паркування
транспортних засобів у 
м. Києві

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
директор КП "Київтранспарксервіс"
Дудко А. С.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про заходи щодо
покращення фінансового
стану комунальних
підприємств пасажирського
транспорту шляхом:  
? укладання комунального
договору на транспортні
послуги; 
? впровадження соціальної
картки;  
? впровадження системи
електронного обліку
пасажирів

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,  начальник КП
"Київський метрополітен" Федоренко В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про вирішення питання
фінансування другої черги
проекту "Міська
електричка"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,  начальник ДТГО
"Південно?Західна залізниця" 
Кривопішин О. М.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про закупівлю нових
електропоїздів для
функціонування проекту
"Міська електричка"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про затвердження міської
Комплексної програми
основних напрямків
технічного переоснащення
Київського метрополітену
на 2013 ? 2020 роки

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
начальник КП "Київський метрополітен"
Федоренко В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про формування
пропозицій до проекту
бюджету та Програми
соціально?економічного
розвитку міста Києва на
2014 рік щодо розвитку
дорожньо?транспортного
комплексу

II півріччя 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Голубченко А. К.,  директор
Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,  начальник КП
"Київський метрополітен" 
Федоренко В. І., генеральний директор
КК "Київавтодор" Глінський Г. Я.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади 
м. Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
"Капітальний ремонт бульв.
Лесі Українки"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Пузанов О. Г.,
заступник голови Київської міської
державної адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту комунальної
власності м. Києва Парфененко Д. М.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КК "Київавтодор"
Глінський Г. Я.

Голова комісії
Олійник Д. М.
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Про проведення 17.04.2013 пленарного засідання XI сесії 
Київської міської ради VI скликання

Розпорядження № 31 від 01 квітня 2013 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 14, частини сьомої стат�
ті 22 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини пер�
шої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва:

1. Провести 17 квітня 2013 року (середа) пленарне засідання XI сесії
Київської міської ради VІ скликання о 10.00 годині в залі засідань Київра�
ди на 4�му поверсі (вул. Хрещатик, 36). Засідання Президії Київради від�
будеться 09 квітня 2013 року о 17.00 годині.

2. Секретаріату Київради здійснити організаційне та матеріально�тех�
нічне забезпечення підготовки та проведення зазначеного пленарного за�
сідання XI сесії Київської міської ради VІ скликання.

3. Це розпорядження довести до відома населення міста Києва, депу�

татів Київради, голів депутатських фракцій та груп Київради, керівників
структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації), працівників секретаріату Київської міської ради
у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керу�
ючого справами Колесника М. П.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 5 квітня 2013 року

Про дозвіл на створення
органу самоорганізації
населення

упродовж 2013
року

Постійна комісія Київради з
питань місцевого
самоврядування,
регіональних, міжнародних
зв'язків та інформаційної
політики

Голова комісії
Качкан О. В.

Про дострокове припинення
повноважень органу
самоорганізації населення

упродовж 2013
року

Постійна комісія Київради з
питань місцевого
самоврядування,
регіональних, міжнародних
зв'язків та інформаційної
політики

Голова комісії
Качкан О. В.

Про присвоєння звання
"Почесний громадянин
міста Києва"

упродовж 2013
року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.

Голова комісії
Качкан О. В.

Про проведення конкурсу
для відбору кандидатів на
заміщення вакантних посад
керівників засобів масової
інформації Київської
міської ради

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
начальник управління преси
та інформації Департаменту
суспільних комунікацій
Збітнєва О. І.

Голова комісії
Качкан О. В.

Про приведення деяких
положень рішення
Київської міської ради від
22.09.2011 № 37/6253 у
відповідність до прийнятих
нормативно?правових актів

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
суспільних комунікацій Хонда
М. П.

Голова комісії
Качкан О. В.

7. Постійна комісія
Київради з питань
власності

Про формування
комунальної власності
територіальної громади
міста Києва

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.,
структурні підрозділи
виконавчого органу Київради
(КМДА), районні в місті Києві
державні адміністрації

Голова комісії
Дейнега В. П.,
члени комісії
Шафаренко Ж. Ю.,
Лаврененко В. І.,
Лук'янюк М. В.

Про передачу в оренду
(позичку) комунального
майна територіальної
громади міста Києва

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.,
районні в місті Києві державні
адміністрації

Заступник голови
комісії Дробот Б. В.,
секретар комісії
Тесленко П. П.,
члени комісії
Слепкань С. П.,
Штейнас Р. Б.,
Шафаренко Ж. Ю.

Про зарахування
(прийняття) до комунальної
власності закінчених
будівництвом
(реконструкцією) об'єктів
комунального призначення
та інших об'єктів

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.

Заступник голови
комісії Дробот Б. В.,
члени комісії
Лаврененко В. І.,
Штейнас Р. Б.,
Лавров І. С.

Про приватизацію об'єктів
комунальної власності
територіальної громади
міста Києва

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.

Голова комісії
Дейнега В. П.,
секретар комісії
Тесленко П. П.,
члени комісії
Шафаренко Ж. Ю.,
Лук'янюк М. В.

Про продовження строків
завершення будівництва
об'єктів незавершеного
будівництва

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.

Секретар комісії
Тесленко П. П.,
члени комісії
Лавров І. С,
Лук'янюк М. В.

Про списання, продаж
(транспортних засобів),
демонтаж, знесення
комунального майна
територіальної громади
міста Києва

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.

Заступник голови
комісії Дробот Б. В.,
члени комісії
Лаврененко В. І.,
Шафаренко Ж. Ю.,
Штейнас Р. Б.

Про надання комунального
майна територіальної
громади міста Києва під
заставу

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.

Члени комісії
Шафаренко Ж. Ю.,
Лавров І. С.,
Слепкань С. П.

Про створення,
реорганізацію, ліквідацію
комунальних підприємств

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.,
структурні підрозділи
виконавчого органу Київради
(КМДА), районні в місті Києві
державні адміністрації

Заступник голови
комісії Дробот Б. В.,
члени комісії
Лаврененко В. І.,
Слепкань С. П.,
Шафаренко Ж. Ю.

Про передачу об'єктів
комунальної власності
територіальної громади
міста Києва під
реконструкцію

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.

Голова комісії
Дейнега В. П.,
секретар комісії
Тесленко П. П., член
комісії Штейнас Р.
Б.

Про передачу (віднесення
до сфери управління)
комунального майна
територіальної громади
міста Києва до державної
власності, територіальних
громад міст, областей,
районів, селищ України

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.

Заступник голови
комісії Дробот Б. В.,
члени комісії
Шафаренко Ж. Ю.,
Слепкань С. П.

Про питання використання
(закріплення, передача на
баланс та інш.) майна
територіальної громади м.
Києва

упродовж 2013
року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.

Голова комісії
Дейнега В. П.,
члени комісії
Шафаренко Ж. Ю.,
Лаврененко В. І.,
Лук'янюк М. В.

8. Постійна комісія
Київради з питань
житлово?
комунального
господарства та
паливно?
енергетичного
комплексу

Про затвердження
скоригованої Схеми
розвитку електричних
мереж 35 кВ і вище м. Києва
на період до 2020 року
(перший етап до 2010 року)

I півріччя 2013
року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово?комунальної
інфраструктури 
Новицький Д. Ю.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Про затвердження Фонду
енергозбереження у місті
Києві

I півріччя 2013
року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово?комунальної
інфраструктури Новицький Д.
Ю.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Про створення
комунальним
підприємством "Група
впровадження проекту з
енергозбереження в
адміністративних і
громадських будівлях м.
Києва" спільного
(корпоративного)
підприємства

I півріччя 2013
року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово?комунальної
інфраструктури 
Новицький Д. Ю.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Про стимулювання
ефективного використання
паливно?енергетичних
ресурсів у закладах
бюджетної сфери міста
Києва

I півріччя 2013
року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово?комунальної
інфраструктури 
Новицький Д. Ю.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Про затвердження Схеми
санітарного очищення міста
Києва

I півріччя 2013
року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово?комунальної
інфраструктури 
Новицький Д. Ю.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Про скасування рішення
Київської міської ради від
27.05.2010 № 815/4253 "Про
заборону використання
сміттєзбірників не за
цільовим призначенням"

I півріччя 2013
року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації 
Мазурчак О. В., директор
Департаменту житлово?
комунальної інфраструктури
Новицький Д. Ю.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Про внесення змін до
рішення Київської міської
ради від 16.09.2010 
№ 12/4824 "Про
затвердження Програми
реформування і розвитку
житлово?комунального
господарства міста Києва на
2010 ? 2014 роки" в
пріоритетному напрямку 7
"Ритуальне господарство"

I півріччя 2013
року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово?комунальної
інфраструктури 
Новицький Д. Ю.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва закінченого
будівництвом об'єкта
комунального призначення
(реконструкція транспортного
вузла на правобережному
підході до Південного мосту з
влаштуванням з'їздів з вул.
Саперно?Слобідської на
Столичне шосе)

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
Голубченко А. К.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Водовозов Є. Н.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
вартості основних фондів
побудованої дільниці
Сирецько?Печерської лінії від
станції "Харківська" до
Харківської площі з
електродепо та закріплення
побудованих об'єктів за
балансоутримувачами

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
Голубченко А. К.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Водовозов Є. Н.,
начальник КП "Київський
метрополітен" Федоренко
В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
вартості основних фондів
побудованої дільниці
Куренівсько?
Червоноармійської лінії від
станції "Либідська" до станції
"Виставковий центр" I черга та
закріплення побудованих
об'єктів за
балансоутримувачами

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
Голубченко А. К.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Водовозов Є. Н.,
начальник КП "Київський
метрополітен" Федоренко
В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
вартості основних фондів
побудованої дільниці
Куренівсько?
Червоноармійської лінії від
станції "Либідська" до станції
"Виставковий центр" II черга
та закріплення побудованих
об'єктів за
балансоутримувачами

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
Голубченко А. К.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Водовозов Є. Н.,
начальник КП "Київський
метрополітен" Федоренко
В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про зарахування до
комунальної власності
вартості основних фондів
побудованої дільниці
Куренівсько?
Червоноармійської лінії від
станції "Виставковий центр"
до Одеської площі I етап та
закріплення побудованих
об'єктів за
балансоутримувачами

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
Голубченко А. К.,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва Парфененко Д. М.,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Водовозов Є. Н.,
начальник КП "Київський
метрополітен" Федоренко
В. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про вдосконалення
організації дорожнього руху
та його безпеки у м. Києві

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Голубченко А. К.,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Водовозов Є. Н.,
директор КП
"Київдорсервіс" Камський
В. П.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про погашення
заборгованості перед ДТГО
"Південно?Західна залізниця"

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Голубченко А. К.,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Водовозов Є. Н.,
генеральний директор КП
"Київпастранс"
Ламбуцький М. М.

Голова комісії
Олійник Д. М.

6. Постійна комісія
Київради з питань
місцевого
самоврядування,
регіональних,
міжнародних
зв'язків та
інформаційної
політики

Про затвердження Порядку
найменування об'єктів
міського підпорядкування,
присвоєння юридичним
особам ? об'єктам міського
підпорядкування імен
(псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат,
назв і дат історичних подій у
місті Києві

I півріччя 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  директор
Департаменту суспільних
комунікацій Хонда М. П.

Голова комісії
Качкан О. В.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
15.12.2011 "Про затвердження
міської комплексної
програми "Сприяння
місцевому самоврядуванню
та розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2012
? 2016 роки"

I квартал 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  директор
Департаменту суспільних
комунікацій Хонда М. П.

Голова комісії
Качкан О. В.

Про найменування
(перейменування) вулиць м.
Києва

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  директор
Департаменту суспільних
комунікацій Хонда М. П.

Голова комісії
Качкан О. В.

Про присвоєння назв об'єктам
міського підпорядкування та
вшанування пам'яті видатних
діячів і подій

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  директор
Департаменту суспільних
комунікацій Хонда М. П.

Голова комісії
Качкан О. В.

Про порушення перед
Головою Верховної Ради
України клопотання про
нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради
України

упродовж 2013 року Постійна комісія
Київради з питань
місцевого
самоврядування,
регіональних,
міжнародних зв'язків та
інформаційної політики,
перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Мазурчак О. В.,
заступники голови
Київської міської
державної адміністрації

Голова комісії
Качкан О. В.

Про порушення перед
Головою Верховної Ради
України клопотання про
нагородження Грамотою
Верховної Ради України

упродовж 2013 року Постійна комісія
Київради з питань
місцевого
самоврядування,
регіональних,
міжнародних зв'язків та
інформаційної політики,
перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Мазурчак О. В.,
заступники голови
Київської міської
державної адміністрації

Голова комісії
Качкан О. В.

Про затвердження списку
лауреатів на присудження
Премії Київської міської ради
за внесок молоді у розвиток
місцевого самоврядування

III квартал 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту Добровольська О.
М.

Голова комісії
Качкан О. В.

Закінчення додатку у наступному номері



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 5 квітня 2013 року

Київ прийматиме фантастів 
з усієї Європи

“Єврокон” є найбільшим та най�

популярнішим фестивалем профе�

сіоналів та аматорів фантастики у

Європі, заснованим у 1972 році.

Україна прийматиме цей фестиваль

вдруге в рамках книжкового ярмарку

“Медвін: цей дивовижний, фантас�

тичний світ!” в КиївЕкспоПлазі.

Вперше у нас “Єврокон” проходив у

2006 році, після того як кращими

письменниками�фантастами 2005

року стали Марина та Сергій Дячен�

ки. Тоді Київ відвідали відомі автори

світової наукової фантастики: Гаррі

Гаррісон, Анджей Сапковський,

Сергій Лук’яненко, Ерік Симон, Ро�

берто Квалья та інші. Хоч зазвичай

одне місто приймає “Єврокон” раз

на 10 років, Україна виборола право

на дострокове проведення фестива�

лю. “В 2011 році в Стокгольмі заявки

на проведення фестивалю подали ми

та румуни,— розповів “Хрещатику”

співзасновник Всеукраїнського об�

’єднання любителів фантастики

“Вольф” Олександр Васильків�

ський.— Національні делегати одно�

стайно віддали свій голос за Україну,

чому сприяв авторитет нашої держа�

ви: за останні 20 років наші письмен�

ники — Борис Штерн, Сергій та Ма�

рина Дяченки, Генрі Лайон Олді —

ставали кращими фантастами Євро�

пи”.

Основна концепція “Єврокону�

2013” — показати Європі Україну.

Організатори запланували велику

програму російською, українською

та англійською мовами. Серед учас�

ників — гості з�понад 20 країн Єв�

ропи та США. На “Євроконі�2013”

проходитиме принаймні 4 програми

потоків: науковий (з основним ак�

центом на космічну розвідку),

SF/F/H літератури, письменницькі

семінари та майстер�класи, а також

RPG, аніме та інші заходи. Для лю�

бителів прозвучать доповіді про

фантастику в літературі і кіно, а від�

відувачі зможуть побачити виставку

картин кращого художника “Євро�

кону�2006” Дмитра Кравцова та

експозицію фантастичної автор�

ської ляльки, відвідати презентації

книжок та автограф�сесії, зустріти�

ся з відомими письменниками. Зок�

рема почесними гостями фестива�

лю стануть Андрій Валентинов,

Ольга Громико (Білорусь), Сергій

Дяченко з дочкою, Генрі Лайон Ол�

ді, Вадим Панов (Росія) та Крісто�

фер Пріст (Великобританія). Фан�

тастику обіцяють доповнити техні�

кою: в павільйонах виставлять дви�

гун літака в розрізі та макети нових

розробок від корпорації НВО 

“О. Івченко”.

Конвент відбуватиметься разом із

весняною Міжнародною книжковою

виставкою “Медвін: Книжковий

світ”. На кількох майданчиках про�

ходитимуть майстер�класи з батику,

вишивки, квілінгу та інших видів ру�

коділля. В рамках виставки попу�

лярні українські письменники — Со�

ломія Вітвицька, Андрій Кокотюха,

Оксана Забужко — готуватимуть лі�

тературні “страви” на “Мистецькій

кухні”, тобто обговорюватимуть пев�

ні літературно�кулінарні теми. Ну, і

звісно, книголюби зможуть попов�

нити свою домашню бібліотеку. Су�

бота, 13 квітня, оголошена дитячим

днем: для малечі пройдуть конкурси

малюнків та костюмів, майстер�кла�

си, показ вистави, уроки акторської

майстерності тощо. Цього ж дня

“Єврокон�2013” завершить урочиста

церемонія нагородження: стануть ві�

домі кращий письменник, худож�

ник, перекладач, видавець, дебютан�

ти, а також веб�сайт, драматична по�

становка, журнал, присвячені фан�

тастиці. На “Євроконі�2013” вручать

5 спеціальних премій українським

письменникам, а також почесний

приз автору “химерних романів” Ва�

лерію Шевчуку

У столиці покажуть іспанське 
та незалежне українське кіно
На тижні глядачі зможуть переглянути цікаві фестивальні стрічки
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 5 по 11 вітня інотеатрі “Київ”
пройде “Тиждень іспансь о о іно”, в
рам ах я о о демонстр ватим ться
5 вибраних іспансь их фільмів, від-
значених на міжнародних інофор -
мах. А з 7 по 11 вітня інотеатр “Кі-
нопанорама” запрош є відвідати
“Повстання соба ” — фестиваль не-
залежних режисерів, я і зняли свої
артини без допомо и держави, те-
ле аналів чи іноземних інемато ра-
фічних фондів.

Фестиваль “Тиждень іспанського кіно” від�

криє номінант премії Гойя за найкращу чоловічу

роль стрічка “Міцний сон” Жауме Балагуеро 

(5 квітня о 19.30, 7 квітня о 17.00), що отримала

6 премій Ґазді. Герой картини, непримітний

швейцар Цезар має секрет: понад усе він бажає

зробити оточуючих людей нещасними. Коли Це�

зар знайомиться з життєрадісною Кларою, його

хвороблива потреба переростає у справжню

одержимість. Одна з найцікавіших фантастичних

стрічок минулого року — “Прибулець із космо�

су” Начо Вігалондо (6 квітня о 19.00, 8 квітня 

о 17.00). Одного ранку Хуліо прокидається у роз�

кішних апартаментах поруч із неймовірною дів�

чиною, з жахливим похміллям та провалом у

пам’яті. Хлопець одразу ж закохується у Джулію,

і в нього з’являється привід залишитись — місто

щойно захопили прибульці. У фестивальній про�

грамі також володар премії Гойя за найкращий

фільм, режисуру та акторську гру — “Немає спо�

кою для нечестивих” Енріке Урбізу (8 квітня 

о 19.00, 10 квітня о 17.00). Інспектор Сантос Трі�

нідад забагато п’є і надто мало працює, адже йо�

го, зразкового поліцейського, понизили у званні.

Одного вечора він стає співучасником потрійно�

го вбивства у клубі. Щоб звести рахунки з полі�

цією, Сантос, навколо якого плетуться інтриги,

розпочинає власну гру.

Єдиний анімаційний фільм фестивалю — зво�

рушливі “Зморщечки” відомого іспанського ані�

матора Ігнасіо Феррераса (6 квітня о 17.00, 9 квіт�

ня о 19.00). Екранізація відомого коміксу Пако Ро�

ки розповідає про дружбу Еміліо та Мігеля, двох

поважних дідусів, яких запроторили у притулок

для літніх людей. Еміліо щойно приїхав, а його вже

збираються поселити на останньому поверсі для

безнадійно хворих. Старенькому допомагають йо�

го друзі по нещастю. І хоча їхнє життя підходить до

завершення, для багатьох із них це лише початок.

Єдиний фільм програми від жінки�режисера —

“Вони продають навіть дощ” Ісіар Больяін (7 квіт�

ня о 19.00, 9 квітня о 17.00, 10 квітня о 19.00). Кос�

та й Себастьян приїздять у Болівію знімати фільм

про прибуття Колумба в Америку. Якраз в цей час

місцеві жителі повстають проти приватизації пит�

ної води. Битва режисера за завершення свого

фільму перетинається з битвою болівійців, яких

позбавили прав: їм заборонено збирати навіть до�

щову воду. Фільм є володарем призу глядацьких

симпатій на Берлінале, 13 разів номінувався на

премію Гойя та був претендентом на Оскар від Іс�

панії. Усі фільми фестивалю демонструватимуться

мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Іншу кінопалітру представляє фестиваль неза�

лежних режисерів “Повстання собак”, який від�

будеться у “Кінопанорамі” і презентуватиме ма�

лобюджетні авторські стрічки, що знімаються пе�

реважно за власні кошти. 7 квітня фестиваль від�

криє прем’єра фільму Олександра Шапіро

“Останній день Євро”. 8 квітня покажуть “Історії

графомана” Олега Філіпченка, 9 квітня — “Гамер”

Олега Синцова. У рубриці “Гість фестивалю” 10

квітня представляють фільм Фархота Абдуллаєва

“Презумпція згоди” (Росія�Таджикистан). В

останній день заходу, 11 квітня, пройде “Відкри�

тий майданчик” короткометражних стрічок, на

участь у якому кожен бажаючий міг подати заявку.

Серед учасників п’ятого дня фестивалю вияви�

лися режисери, вже відомі участю у різних україн�

ських альманахах: це Дмитро Сухолиткий�Собчук

(“Нитка”), Антоніна Ноябрьова (“День незалеж�

ності”), а також Дмитро Горбунов (“Стерео�

ефект”), Олександр Онуфрієв (“Реаліті”) та інші

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 11 по 14 вітня в столиці відб деться 35-й За ально-
європейсь ий онвент любителів фантасти и “Євро он-
2013”. Вже вдр е йо о місцем проведення став Київ.
Шан вальни и фантастичної літерат ри збер ться, щоб
протя ом чотирьох днів обмінятися досвідом та просто
приємно провести час. Відвід вачі ж матим ть змо
поспіл ватися з відомими письменни ами та придбати
собі нових нижо .

На "Єврокон�2013" з’їдуться любителі жанру з�понад 20 країн

Герой фільм -від риття тижня іспансь о о іно
"Міцний сон" одержимий: він понад се бажає
зробити оточ ючих людей нещасними

ЗАЯВА
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до Рішення від 01.02.01р. №205/1182 Київсь ої місь ої ради пе-

редана земельна ділян а по в л. Інстит тсь ій, 9, площею 0,976 а постійне
орист вання Національном бан У раїни Державний А т на право постійно-
о орист вання землею І-КВ №005089 від 13.12.2001р.

Ділян а НБУ меж є з наст пними об'є тами:
- з північно о сход та заход — Управління адміністративних б дин ів оспо-
дарсь о о правління Кабінет Міністрів У раїни;

- з південно о сход — від рите а ціонерне товариство "У ртеле ом" та Дер-
жавне ом нальне підприємство по триманню б дівель, спор ди та приб -
дин ової території Печерсь о о район м. Києва;

- з півдня — землі за ально о орист вання в л. Інстит тсь а.

Б дівництво адміністративної б дівлі НБУ передбачається в одн чер .

Земельна ділян а відноситься до архіте т рної охоронної зони, з ідно з рі-
шеннями ви он ом Київсь ої місь ої ради народних деп татів від 10.10.1988р.
№976 і 16.07.1979р. №920, та розпорядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 17.05.2002р. №979 (додато 1) до Центрально о історично о
ареал міста.
Мета прое т : б дівництво адміністративно о б дин , я ий б де с ладати-

ся з наст пних ф н ціональних частин: — оловно о вход до б дівлі; з примі-
щень підрозділів ф н ціонально о забезпечення НБУ, (зал їдальні із стаціонар-
ною хнею та б фетом), онференц-зал в двох рівнях та малі зали нарад,
прес-центр з р пами сл жбових та підсобних приміщень.
Підземний пар ін з за альною іль істю машиномісць — 39, розташов єть-

ся на двох підземних поверхах і забезпеч є стоян сл жбових автомобілів, я і
обсл ов ють орп си №№1, 2 та адміністративний орп с НБУ.
Для інженерно о забезпечення б дівлі передбачені технічні приміщення, я і

розташовані на підземних поверхах пар ін , на 1-м наземном технічном
поверх .
Прое том передбачається озеленення території адміністративної б дівлі

НБУ з влашт ванням азонів з посівом ба аторічних трав.
Інженерне забезпечення прое товано о об'є та передбачає: теплопоста-

чання — від власної отельні, азопостачання, водопостачання, водовідведен-
ня, еле тропостачання — від місь их мереж відповідно технічним мовам.
Для теплопостачання прое товано о адміністративно о б дин Національ-

но о Бан У раїни з підземним пар ін ом передбачена дахова отельня, в я ій
передбачено встановити 2-а водо рійних отла "Vitorond 200" та 3-и о енера-
ційних мод ля тип Vitobloc, виробництва фірми "Viessmann" (Німеччина).
Прое том передбачені: системи витяжної і припливної вентиляції, ондицію-

вання, системи опалення, холодне і аряче водопостачання, системи водовід-
ведення стічних та дощових вод, системи протидимно о захист , еле троза-
безпечення, автоматизація всіх інженерних систем, техноло ічно о обладнан-
ня та пожежо асіння, світлова та зв ова си налізації, системи протипожежної
диспетчеризації, системи вн трішньо о і зовнішньо о пожежо асіння, а та ож
а діо-віз альні омпле си вели о о та малих онференц-залів, зал прес- он-
ференцій, імнат пере оворів, бан етно о зал і зал б фета.
Прое том передбачені заходи щодо раціонально о розплан вання території,

об'ємно-просторове вирішення б дівлі та спор д. Їх архіте т рний ви ляд ви-
он ється з застос ванням висо оя існих б дівельних та оздоблювальних ма-
теріалів. Уся омпозиція вирішена в єдином архіте т рном лючі і масштаб-
но впис ється нав олишнє архіте т рне середовище.
С ттєві фа тори, я і впливають або мож ть впливати на стан нав олишньо-

о середовища — відс тні.
При дотриманні основних правил пожежної безпе и, техні и безпе и і охо-

рони праці та при мові ор анізації правильної е спл атації адміністративної
б дівлі НБУ вини нення надзвичайних е оло ічних сит ацій ви лючається.
Основним не ативним впливом прое товано о об'є та являються ви иди

забр днюючих речовин від водо рійних опалювальних отлів і о енераційних
станово , я і працюють на природном азі, та ДВЗ автотранспорт .
При ви онанні робіт по б дівництв адміністративно о б дин НБУ з під-

земним пар ін ом і даховою отельною від дви нів вн трішньо о з орання
(ДВЗ) автотранспорт та б дівельних машин і механізмів в атмосферне повіт-
ря ви идаються в незначній іль ості та і забр днюючі речовини: в лецю о -
сид, азот діо сид, раничні в леводні, заліза о сид, мар анцю о сид, сірчис-
тий ан ідрид, сажа.
Монтажні роботи ви он ються без ви идів в повітряне середовище забр д-

нюючих речовин. Ш мовий вплив при б дівництві — тимчасовий і тіль и в ро-
бочі одини.
Проведення бла о строю приле лої території (поза межами землевідвод )

має позитивний хара тер на нав олишнє середовище.
При ф н ціон ванні адміністративно о б дин НБУ б де чинитися незнач-

ний не ативний вплив на повітряне та водне середовища. На мі ро лімат, е-
оло ічне середовище, ґр нт, рослинний та тваринний світ, соціальне та техно-
енне середовища не ативний вплив чинитися не б де.
На запрое тованом об'є ті в процесі е спл атації, після застос вання необ-

хідних технічних засобів б д ть наст пні ви иди по майданчи : 4,128 т/рі по
в лецю о сид, азот діо сид, раничні в леводні, сірчистий ан ідрид, сажа.
Ма симальні онцентрації по всім забр днюючим речовинам приземном

шарі атмосфери від прое тованих джерел ви ид при ф н ціон ванні адмініс-
тративно о б дин НБУ проведено з рах ванням фонових онцентрацій, при
цьом в лад прое товано о об'є та в забр днення приземно о шар атмос-
ферно о повітря д же незначний — 0,06 ГДКм.р. (по азот діо сид ).
Баланс водопостачання та водовідведення
Відходи творюються при е спл атації адміністративно о б дин НБУ, по-

діляються на тверде поб тове сміття (ТПС) і виробничі відходи — люмінесцен-
тні лампи.
До почат е спл атації прое товано о адміністративно о б дин Замовни-

ом б д ть за лючені відповідні До овори на вивіз твердих поб тових відходів
та люмінесцентних ламп.
При ф н ціон ванні адміністративної б дівлі НБУ з підземним пар ін ом та

даховою отельною значно о не ативно о вплив на всі елементи нав олиш-
ньо о середовища та здоров'я людей, завдя и передбаченим природоохорон-
ним заходам, виявлятися не б де. Е оло ічний ризи відс тній.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих б дівель за альною площею 328,80 в.м, в том числі:
літера "Б" площею 145,40 в.м, літера "В" площею 183,40 в.м

на в л. Братсь ій, 1/9.
Назва об'є та:
Нежилі б дівлі за альною площею 328,80 в.м.

Адреса: 04070, м. Київ, в л. Братсь а, 1/9, літ. "Б", літ. "В".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі б дівлі за альною площею 328,80 в.м, в том числі:
літера "Б" площею 145,40 в.м, літера "В" площею 183,40 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 779 256 (сімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят

шість) ривень.
ПДВ — 155 851 (сто п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят одна) ривня

20 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 935 107 (дев'ятсот тридцять п'ять

тисяч сто сім ) ривень 20 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

93 510 (дев'яносто три тисячі п'ятсот десять) ривень 72 опій и.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом
за оном поряд .

3. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі - продаж об'є та приватиза-
ції, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т,
бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон :

4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь
Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що
не перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

5. А ціон б де проведено 26 вітня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".
Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна".

8. Грошові ошти в розмірі — 93 510,72 ривні, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в AT
"Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04070, м. Київ, в л.
Братсь а, 1/9, літ. "Б", літ. "В".

11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо 559-39-34).

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Б дівництво житлово о б дин
на в л. Терем івсь ій, 3 Голосіївсь ом районі

З ідно з розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації від 14.10.2011 № 559 "Про
б дівництво житлово о б дин на в л. Терем івсь ій, 3 Голосіївсь ом районі м. Києва"
ом нальне підприємство з тримання та е спл атації житлово о фонд спеціально о призначення
"Спецжитлофонд" визначено замовни ом завершення приз пинено о б дівництва по в л.
Терем івсь ій, 3.

Передбачається б дівництво 23-поверхово о житлово о б дин на 296 вартир з
ви ористанням існ ючих онстр цій недоб дови.

На сьо одні розробляється прое тно- ошторисна до ментація. Бла о строєм території
передбачено влашт вання дитячих, спортивних майданчи ів та майданчи ів відпочин відповідно
до діючих нормативних до ментів.

Від и та пропозиції надсилайте на адрес : 04071, м. Київ, в л. Оболонсь а, 34,
КП "Спецжитлофонд", телефон 417-07-42.

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

Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд об'є т, щодо я о о
надійшла заява:

- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: в л. Гната Юри, 7, літ. Б
за альною площею 81,0 в.м для розміщення с лад . Розмір орендної плати —
26,8 рн за 1 в.м.

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире ція з тримання та
обсл ов вання житлово о фонд Святошинсь о о район м. Києва" в л.
Симирен а, 17, м. Київ, тел. 393-23-43.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Телефон для довідо : 424-12-69.

Господарсь ий с д м. Києва по справі № 910/2771/13 за позовом ТОВ "Оні с
ЛТД" до ТОВ "МХОСТ ДЦ" про стя нення 430203,60 ривні, ви ли ає до с д я
відповідача ТОВ "МХОСТ ДЦ" на 11 вітня 2013 ро на 10 один 40 хвилин. С дове
засідання відб деться під олов ванням с дді Привалова А.І. в приміщенні
Господарсь о о с д м.Києва, що розташований за адресою: м. Київ, в л. Бо дана
Хмельниць о о, 44-В, зал №17. З оп блі ванням о олошення про ви ли ,
відповідач — ТОВ "МХОСТ ДЦ" вважається повідомленим про час і місце роз ляд
справи і випад йо о неяв и справа підля ає роз ляд за йо о відс тності на
підставі наявних справі до азів.

ПАТ "КИЇВГАЗ" повідомляє
Постановою НКРЕ від 28.03.2013 № 307 з 1- о вітня 2013 ро

для ПАТ "Київ аз" затверджений тариф на розподіл природно о і
нафтово о аз розмірі 69,30 рн за 1000 м3 без рах вання
подат на додан вартість та тариф на постачання природно о
аз за ре льованим тарифом розмірі 21,40 рн за 1000 м3 без
рах вання подат на додан вартість.

Солом'янсь ий районний с д міста Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб.
29) ви ли ає на 22.04.13 на 15.30 Свинара Віталія Івановича, я відповідача
цивільній справі №760/2459/ 13-ц (№2-1660/13) за позовом ПАТ "Дельта Бан " до
Свинара Віталія Івановича про стя нення забор ованості за редитним до овором.

У разі неяв и, справ б де роз лян то за відс тності відповідача.
С ддя Коробен о С.В.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІРИНИНСЬКЕ" (ідентифі ацій-
ний од 36857357) повідомляє про втрат свідоцтва про право власності на нежилі
приміщення з №1 по №16 ( р пи приміщень №95) за альною площею 272,00 в.м,
я і розташовані в м. Києві по в л. Ірининсь а № 5/24 (літера А). Свідоцтво видане
Головним Управлінням ом нальної власності м. Києва на підставі на аз від
14 липня 2010 ро за № 659-В.

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа, в. м

Цільове
ви ористання

Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір місячної
орендної плати, рн Приміт и

1

Ком нальне не омерційне підприємство "Центр
первинної меди о-санітарної допомо и № 2

Дніпровсь о о район м. Києва"
(м. Київ-155, просп. Тичини, 22, т. 550-71-88)

1 поверх просп.
Тичини, 22 26,10

Розміщення
приватно о

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні 1521,20

Необхідно забезпе-
чити проведення
бла о строю при-
ле лої території

с н а а с с с
л е н х р е щ а т и
я р д т и р в е д и

д и н а м о ф а і р
д ю н и е я т а р а

ч а т р а н а т
а в а р и

м а з а р а с с а с ю

Відповіді на сканворд 



8

СПОРТ
Хрещатик 5 квітня 2013 року

Температура +11°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 98 %

Температура +13°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +9°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 5 квітня 2013 року

ОВНИ випромінюють пот жні ма нетичні флюїди, байд жих до-
в ола немає, всі нама аються зі рітися вашій а рі, підзарядити-
ся енер ети ою. Не бійтеся вампіризм — не виснажитеся, ви до-
нор, я о о йде стабільне “під ач вання” сил з Космос . Час мо-
дерніз вати свій імідж, від ньо о тхне “нафталіном”, змінити лю-
бовний реперт ар (холостя ів очі ють нові захоплення), позб ти-
ся не ативних звичо , с млінно ви он вати взяті на себе зобов’я-
зання.
ТЕЛЬЦІ, переходьте на партизансь ий режим б ття. В тиші са-

мотності подалі від людсь ої с єти-с єт б де омфортніше д ші й
тіл . Аналіз йте мин ле, відсорт вавши пораз и від перемо , ро-
біть виснов и щодо помило , смиренно виріш йте ч жі проблеми,
моліться, мрійте, моделюйте плани на майб тнє, в ладаючи т ди
ма сим м поч ттів.
БЛИЗНЯТА, від вас вима ається енер ійна реор анізація др ж-

ніх лав. Товариші, серед я их чимало впливових бла ородних не-
ординарних фі р — це транслятор особисто о щастя. Зар чіться
їхньою по ровительсь ою підтрим ою і постарайтеся йти разом в
но . У подр жніх пар зоряний час: все, про що давно мріяли,—
здійсниться.
РАКИ, міцніше тримайте професійне ермо, намічається арди-

нальний ар’єрний поворот, можливі перт рбації з ерівним пер-
соналом, сл жбові ротації. Навіть я що ваш фах відповідає творчо-
м по ли анню, б дьте напо отові, я що потрібно ла одити сл ж-
бові проблеми — зопал шт рмом цьо о не зробити, терпляче “ви-
нош йте” бажане.
ЛЕВИ, налашт йтеся на ліричний лад, серце личе в аз під

назвою “Любов”, прям йте йо о поривами, вони не підвед ть. Іде-
ал за оханості проходить фаз трансформації, об’є т симпатій, що
полонив ваше серце раніше, відходить неб ття, звільняючи міс-
це для відродження палітри нових поч ттів. Б дьте в центрі ва и,
ваше місце на п бліці.
ДІВИ, прийшов час додати освіжаючої динамі и шлюбним від-

ч ттям, вдихн ти во онь життя тліюче в ілля взаємин. Чи рівно-
цінний в лад (що вносите ви в азн спільних рес рсів) лепті, в ла-
деній партнерами?.. Ось що хвилюватиме найбільше. А ос іль и
ваш внесо наба ато менший, тож моліться на бла овірних, бла-
айте про щедрість, і їхні аманці та серця б д ть для вас від риті.
ТЕРЕЗИ, тема партнерсь ої співдр жності, де стос н и “я-ти”

мають переплавитися в одне ціле, постане д же остро. Роз м
палата, ер диція заш алює, одна від власної самостійності орис-
ті не б де, таланитиме лише в діловій оманді та парі, прям йте за
обранцем, я нит а за ол ою і не ревн йте йо о до волелюбності,
революційних поривів.
СКОРПІОНИ, сл жбовий марафон розпалі, оло зобов’язань

різ о зросте, дехто навіть за р тить роман. Для працедавців ви
безцінна знахід а, золото адрово о фонд в оле тиві. Що не на-
вантажать, все невтомно тя нете, я віл, втім, з матеріальною
оплатою намічається про рес, тож працювати за опій и не дове-
деться, отримаєте все по засл ах.
СТРІЛЬЦІ, в любовній сфері зап с ається процес “перезаван-

таження”, при от йтеся з радістю вп стити в серце мо тній поті
ч ттєвої насна и, відф тболювати йо о не смійте — роз ніваєте
долю. Особисте життя нині на першом плані, зможете створити
(або реставр вати) шлюбний альянс на основі любові і взаєморо-
з міння.
КОЗОРОГИ, мин ле вима ає е с рс назад для виправлення

доп щених помило . Щоб зробити ро вперед, потрібно попорпа-
тися в пам’яті і сценарії повторюваних подій трансформ вати на
новий лад, з рах ванням сіх “плюсів” та “мін сів”, насамперед сі-
мейних проблем. Ваш дім є мо тнім тилом, де можна завжди від-
новити сили. Насолодж йтеся родинним щастям, поминайте пра-
щ рів, дослідж йте енеало ічне оріння та любіть домочадців, са-
ме через них до вас прийде дача. Д х рові в цей час д же силь-
ний.
ВОДОЛІЇ, на опич йте ба атство не на Землі (воно тлінне), а на

Небі. Ваш пріоритет — д ховні цінності, а за вміст аманця не т р-
б йтеся. Слід йте висо им ідеалам, розвивайте др жні взаємини,
ш айте споріднені д ші. Крити вати, наставляти на шлях істини
ні о о не потрібно, б дьте психоло ом, міння вчасно с азати або
промовчати є оловним озирем.
РИБИ, ви на порозі нових починів, прощайтеся з мин лим і

старт йте! На особистом і сл жбовом терені назріли зміни, від-
риються несподівані джерела приб т ів, не проґавте ви ідні діло-
ві пропозиції. Беріть на озброєння хороший досвід і сміливо р хай-
теся наз стріч спіх ! У вас правильна самооцін а, знаєте, чо о хо-
чете, а це с ороч є шлях, с ває переш оди до мети

Астролог 
Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Мадридський "Реал" впевнено
здолав "Галатасарай"
У Лізі чемпіонів відбулися чвертьфінальні матчі
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вівторо та серед
оновилися зма ання
найпрестижнішом

ф тбольном т рнірі
Європи Лізі чемпіо-
нів. Цими днями від-
б лися матчі в рам-
ах 1/4 фінал . За
підс м ами перших
з стрічей найбільше
шансів пройти на-
ст пний ра нд має
мадридсь ий “Реал”.
Іспансь ий л б на
власном полі не з -
стрів навіть щонай-
меншо о опор з бо-

т рець о о “Гала-
тасарая” і завершив
поєдино з рах н ом
3:0. Перемо своїй
оманді забезпечили
оли Кріштіан Ро-
налд , Каріма Бензе-
ма та Гонсало І а-
їна. А ось ривдни
“Шахтаря” 1/8 фі-
нал дортм ндсь а
“Бор сія” на виїзді
зі рала в "с х " ні-
чию з “Мала ою”.

Матч у Мадриді прогно�

зовано розпочався з атак

“Реалу”. Вже з перших хви�

лин “вершкові” показали,

хто в домі господар, впевне�

но розташувавшись на по�

ловині поля суперника.

Гравці “Галатасарая” цілком

очікувано сконцентрували

свої сили на захисті своїх во�

лодінь. Однак редути

команди гостей ефективно

пропрацювали лише 9 хви�

лин, після чого Кріштіану

Роналду відкрив рахунок у

матчі. Португальський фут�

боліст отримав точний пас

від Месута Озіла і абсолют�

но безперешкодно вискочив

на ворота Муслери. Уруг�

вайський голкіпер спробу�

вав зіграти на випереджен�

ня, але Кріштіану красиво

його перекинув.

“Галатасарай” мав досить

непоганий шанс зрівняти

рахунок під час атаки у від�

повідь, але Дідьє Дрогба не

зумів влучити у ворота з ви�

гідної позиції. Втім, цей мо�

мент став чи не єдиним спа�

лахом у виконанні івуарій�

ського форварда. Значну

частину часу колишній гра�

вець “Челсі” проводив без

м’яча і ніяк не загрожував

воротам Дієго Лопеса. А ось

у Жозе Моурінью приводів

для занепокоєння не було.

Його команда грала нат�

хненно і легко, ніби то це

був не чвертьфінал Ліги

чемпіонів, а товариський

матч. На 29 хвилині мадрид�

ці забили другий гол. Майкл

Ессьєн прискорився на пра�

вому фланзі і зробив про�

стрільну передачу в штраф�

ну суперника. Карім Бензе�

ма, який отримав м’яч у чу�

жій воротарській зоні, не зу�

стрівши жодного опору з бо�

ку захисту суперника, від�

правив шкіряну кулю точно

в ціль. Під завісу тайму “Га�

латасарай” спробував по�

вернути інтригу матчу, од�

нак голкіпер “Реалу” зумів

впоратися з ударом Еману�

еля Ебуе.

Картина першого тайму з

вражаючою точністю повто�

рилася і після перерви. Мад�

ридський клуб продовжував

свій майстер�клас, показу�

ючи, як потрібно грати в

чвертьфіналі Ліги чемпіо�

нів — спокійно і впевнено.

Моменти біля воріт “Галата�

сарая” виникали не так час�

то, але при цьому “вершко�

ві” не давали супернику на�

віть подумати про те, що він

може врятувати гру. На 62

хвилині захисники “Галата�

сарая” прогавили вихід один

на один Ді Марії, якому за�

бракло хисту повторити

подвиг Роналду у першому

таймі, пробив точно в Мус�

леру.

А на 73 хвилині рахунок

став 3:0. Аргентинський на�

падник “Реалу” Гонсало

Ігуаїн, який незадовго до

цього з’явився на полі, під�

стрибнув вище за всіх після

навісу зі штрафного у вико�

нанні Хабі Алонсо і відпра�

вив м’яч у ворота суперни�

ка. Варто зазначити, що

“Реал” міг забити і ще, але

обмежився у підсумку трьо�

ма голами, яких, швидше за

все, вистачить для виходу в

півфінал.

В іншому матчі цього ігро�

вого дня дортмундська “Бо�

русія” у гостьовому поєдин�

ку проти іспанської “Мала�

ги” не використала безліч го�

льових моментів і задоволь�

нилася нічиєю 0:0 
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Цей день в історії 5 квітня

1710 – Пилипа Орли а обрано
етьманом У раїни
1722 – олландсь ий море-

плавець адмірал Я об Ро евен
день Святої Пасхи східній час-

тині Тихо о о еан від рив ост-
рів, названий островом Пасхи і
відомий своїми і антсь ими ста-
т ями
1818 - в Парижі барон Карл де

Дрез продемонстр вав перший
дво олісний засіб перес вання
(прообраз с часно о велосипеда)
1896 – в Афінах почалися пер-

ші с часні Олімпійсь і і ри
1920 – народився Арт р Хейлі,

амери ансь ий письменни ("Го-
тель", "Аеропорт", "Переванта-
ження")
1950 – Берм дсь ом три-
тни зни оста-ри ансь ий

вантажний пароплав "Сандра"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
священний

пере аз іслам

зв м зичної
ами

фантастичне
ч довись о
соборній
с льпт рі

майстер своєї
справи

тит л баронета
Ан лії

тілення
божества
в образах

інших божеств,
людей, тварин

спец. війсь а
(Німеччина,

Вели а Вітчизн.
війна)

земельне
володіння, зах.

Європа,
феодалізм

вели ий хижий
звір родини

отячих Х Р Е Щ А Т И К
одиниця

довжини 3 ф та
пряжа для
шиття

найдавніша
пам’ят а
індійсь ої
релі ійної
літерат ри

спортивне
товариство

мандрівний
фо сни

дволи ий бо
час (міф.)

піщані орби,
нанесені вітром

жар он
(франц.)

історична
раїна в Бірмі

па ов а
товар

прод т
пере он и
нафти

стародавня
ра,

попередниця
шахів

інстр мент
с льптора

торбина з
харчами

(розм., жарт.)

Андрій Данил о

р сал а
(сер.-віч. міф.

народів
Європи)

рошові засоби
бан

"Вічний жид",
"Паризь і
таємниці" –

автор

інний привод

спор да над
робницями
святих
( м с л.
раїнах)

фільм Сер ія
Соловйова

Автор третьо о ол ворота "Галатасарая" нападни "Реал " Гонсало І аїн (правор ч) приймає вітання від партнера по оманді
Хабі Алонсо
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