
"Вахта пам’яті" у столиці

Київ виводять на чистоту
Завтра у місті — широкомасштабна Київська толока
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

20 вітня в У раїні традиційно
відзначають День дов ілля. У
столиці в сіх районах міста в
рам ах заход відб деться
II Київсь а толо а, я а об’єд-
нає з силля ом нальних
сл жб, підприємств і ор аніза-
цій міста, станов б дь-я ої
форми власності та всіх небай-
д жих иян для то о, аби при-
чеп рити місто, прибрати йо о
після зими та висадити дере-
ва, щі та віти.

Хто прибиратиме у парках 
та скверах

Взяти участь у загальноміському приби�

ранні та навести лад поблизу власної оселі

20 квітня голова КМДА Олександр Попов

закликав усіх небайдужих киян, представ�

ників установ та підприємств міста, а та�

кож членів політичних партій, які декла�

рують зацікавленість станом благоустрою

столиці.

У цей день на вулиці міста, на власні

подвір’я та улюблені зелені зони вийдуть

тисячі киян. Не залишаться осторонь вес�

няного прибирання і зірки естради, кіно

та театру, студентська молодь та ГО. Свою

участь у благородній справі озеленення

міста вже підтвердили Денис Силантьєв,

Володимир Мойсеєнко, Володимир Да�

нилець та Андрій Хрутьба — волонтер�ко�

ординатор ініціативи “Зробимо Україну

чистою”.

У Департаменті міського благоустрою та

збереження природного середовища пові�

домляють, що під час масового прибиран�

ня планують озеленити та очистити біль�

шість парків столиці, серед яких “Позня�

ки”, Партизанської слави, Перемоги, Ма�

лишка, Хрещатий, Маріїнський, Вічної

Слави, Наводницький, Аскольдова моги�

ла, Сирецький гай, “Володимирська гір�

ка” та меморіал Бабин Яр.

Як повідомили “Хрещатику” в КО “Ки�

ївзеленбуд” у рамках акції “Кожному ки�

янину — по троянді” висадять сотні тисяч

цих чудових квітів, зокрема вздовж прос�

пекту Академіка Глушкова, бульварів Лесі

Українки та Дружби народів, а також на

ділянці вулиці Городецького, в тому числі

й у скверах Івана Франка та Марії Занько�

вецької. Тисячу кущів троянд посадять і в

парку “Перемога”.

Впродовж тижня приводитимуть до ладу

дороги, очищатимуть їх від піщано�соляної

суміші, яка накопичилась за зиму. За слова�

ми головного інженера КК “Київавтодор”

Миколи Мельниченка, балансоутримувачі

вулично�шляхової мережі продовжують

ремонтні роботи на дорогах. До речі, ста�

ном на сьогодні (19 квітня) ямковість лікві�

довано на площі понад 95 тис. м2.

“Нам залишилося виконати ямковий

ремонт на площі трохи більше 50 тисяч м2.

Зараз ми йдемо за наміченим графіком і

цілком устигнемо до 9 травня “залатати”

вулиці загальноміського та районного

значення. Далі ми перейдемо на так зва�

ний поточний ремонт доріг”,— сказав Во�

лодимир Мельниченко.

До речі, заступник генерального дирек�

тора по утриманню автомобільних шляхів

та споруд на них КК “Київавтодор” Воло�

димир Рожнятовський наголосив, що у су�

боту працівники “Київавтодору” матимуть

звичайний робочий день. “Толока триває

дві�три години, а ми працюватимемо ві�

сім”,— сказав Володимир Рожнятовський.

Чисті озера та ріки — запорука
здоров’я киян

Чималий шмат роботи планують зроби�

ти в рамках ІІ Київської толоки працівни�

ки КП “Плесо”. Майже увесь особовий

склад підприємства вийде прибирати пля�

жі, території рятувальних станцій, зон від�

починку та узбережжя міських озер та рі�

чок. Листи із проханням допомогти у цій

роботі комунальники також надіслали ба�

гатьом вищим навчальним закладам міста.

“На порозі пляжного сезону ми викону�

ємо велику роботу із очищення дна наших

міських пляжів,— розповів “Хрещатику”

перший заступник гендиректора — дирек�

тор з кадрових питань та побуту КП “Пле�

со” Георгій Мепарішвілі.— Минулої субо�

ти наших 25 водолазів�активістів провели

очистку акваторії Дніпра на території пля�

жу “Передмістна слобідка”. Завтра вони

працюватимуть на інших пляжах Гідро�

парку”.

Плесівцям вдалося дуже добре налаго�

дити роботу із волонтерами. Так торік

спільно з активістами вдалося провести

понад півсотні суботників, прибрати по�

над 230 га прибережних територій, лікві�

дувати 11 несанкціонованих сміттєзвалищ

вивезти сотні кубічних метрів побутових і

будівельних відходів.

Кабмін з лопатами

Цікаво, що до генерального благоуст�

рою міста планують долучитися і високо�

посадовці – працівники Кабінету Мініс�

трів на чолі із прем’єр� міністром Мико�

лою Азаровим. Про це глава уряду заявив

під час спілкування з користувачами соці�

альної мережі Фейсбук.

“Я вже дав доручення Секретаріату

Кабміну організувати кілька суботників в

Києві і не тільки, в одному з них я візьму

участь особисто. А міністри, віце�

прем’єри поїдуть в регіони і подивляться

та візьмуть участь у цій справі на міс�

цях”,— зазначив Микола Азаров. Він до�

дав, що завдання місцевих органів влади

та усіх керівників — забезпечити добро�

вольців і транспортом, і необхідним інвен�

тарем. “Думаю, що якщо ми всі разом зай�

мемося цією справою, то до Великодня зу�

міємо добре підготуватися”,— наголосив

прем’єр�міністр.

Зазначимо, минулого року до I Київ�

ської толоки долучилися майже 25 тисяч

киян, серед яких підприємці, представни�

ки політичних партій та просто ініціативні

мешканці. Цьогоріч очікується, що учас�

ників буде в рази більше.

У кожному районі міста визначено осіб,

які координуватимуть роботу волонтерів.

Крім того, кияни можуть допомогти кому�

нальникам навести лад у власному подвір�

’ї. Для цього необхідно звернутися до жит�

лово�експлуатаційної контори, яка обслу�

говує будинок.

До слова, за інформацією синоптиків,

погода містянам у такій благородній спра�

ві, як наведення ладу в місті, сприятиме.

На вихідних 20—21 квітня в столиці буде

сонячно, а температура сягне 20 градусів

тепла 

Київрада після другого червня
продовжить працювати
До обрання ново о с лад деп тати місь ради б -
д ть "ви он ючими обов’яз и"

СТОР. 2 

Куди вигідно вкласти гроші 
"Хрещати " дослідив поп лярні інстр менти інвест -
вання
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Нідерланди стають ближчими 
На тижні в столиці пройд ть лінарні майстер-
ласи та від риється інофестиваль
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У номері

Новини

Україна передала Кубі перший 
серійний АН#158 
За часті прем’єр-міністра У раїни Ми оли Аза-

рова, олови КМДА Оле сандра Попова та Надзви-
чайно о й Повноважно о Посла Респ блі и К ба в
У раїні Ернесто Антоніо Сенті Даріаса відб лася
рочиста передача арибсь ій державі першо о се-
рійно о літа а АН-158, ви отовлено о ДП “Антонов”.
“Мені надзвичайно приємно, що ми сьо одні від-
риваємо вип с серійно о літа а АН-158. А це
означає, що авіаб д вання в У раїні відродж ється.
Я пере онаний, що ми вийдемо на серійне вироб-
ництво цьо о пре расно о літа а”,— зазначив Ми-
ола Азаров. Новий літа — це спільний прое т ДП
“Антонов” та ВАТ “Іллюшин Фінанс Ко” (РФ). Кон-
тра т на постав 10 серійних АН-158 до Респ блі-
и К ба б в ладений 2010 році. Вчора здійняв-
ся в небо перший літа цієї серії. Др ий і третій по-
ставлять замовни в червні-липні, а наст пні три
машини ви отовлять до інця 2013 ро . “Цей лі-
та — справжній расень із просторим та зр чним
салоном на 100 пасажирів. Приємно, що та і висо-
отехноло ічні машини ви отовляє саме иївсь ий
завод. Я щиро вдячний оле тив ДП “Антонов” та
йо о ерівництв за те, що береж ть традиції й смі-
ливо р хаються в майб тнє. Вони — при лад для
ба атьох підприємств міста”,— під реслив Оле -
сандр Попов

Олександр Попов вдячний 
киянам за контроль 
по ремонту доріг
Лише за мин лий тиждень іль ість відвід вачів

сайт “РемКонтроль” перевищила 37 тисяч осіб,
я і залишили майже 2500 звернень. Голова КМДА
на олосив, що ожне звернення иян має б ти
оперативно та я існо опрацьовано. “За я ість
здійснених робіт відповідальність нестим ть сі
часни и процес ремонт — від ерівництва КК
“Київавтодор” до он ретних ремонтних бри ад.
Кияни самі зроблять висново про стан столичних
дорі після їхньо о ремонт , і я що ця оцін а б де
незадовільною, мої адрові виснов и б д ть д же
жорст ими”,— на олосив Оле сандр Попов. На а-
даємо, що олова КМДА б в ініціатором зап с
ново о інформпрое т для иян — сайт “Контроль
ремонт дорі ” (www.remcontrol.com.ua). Інформа-
ційний рес рс працює та им чином, що звернення
иян із он ретними за важеннями щодо ремонт -
вання автошляхів одночасно отрим ватим ть пра-
цівни и “Київавтодор ” й Конта тно о центр міста
Києва (15-51 та http://1551.gov.ua). Звернення пе-
ревіряються та, за необхідності, вносяться до по-
точних планів із ремонт дорі , а людин , я а зали-
шила запит, інформ ють про вирішення питання.
Крім то о, на сайті “Контроль ремонт дорі ” роз-
міщ ються фотозвіти про за інчений ремонт, і всі
охочі мож ть їх пере лян ти та висловити свої за-
важення

У столиці відкрилися 
крокуси
У столиці на Співочом полі роз вітли перші ро -

си та м с арі, й тепер схили Дніпра при рашають
майже 5 тисяч весняних віто . Та ож че ають на ві-
т вання тюльпани, висаджені ще торі восени в рам-
ах вистав и “Весняна феєрія”. Над створенням ом-
позицій працювали ландшафтні дизайнери КО “Київ-
зеленб д” та підприємств з тримання зелених наса-
джень ожно о район міста. Тож же незабаром від-
від вачі змож ть насолодитися різними за ольором
та формою е спозиціями з відповідними назвами:
“Весел а”, “Подих весни”. Крім то о, т т б д ть пред-
ставлені альтан и, ад и, пар ові й садові меблі,
зроблені дбайливими р ами майстрів ом нально о
об’єднання. На адаємо, вистав а тюльпанів “Весняна
феєрія” за ініціативи олови КМДА Оле сандра Попо-
ва ор анізов ється вже третій рі поспіль. Помил ва-
тися вітами можна б де з 27 вітня до 12 травня з
9.00 до 21.00. Вартість вит а — 25 рн, а для дітей
до 7 ро ів, пенсіонерів, інвалідів та ветеранів війни —
вхід без оштовний

Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

19 вітня в Києві фініш є раїнсь а час-
тина автопробі , ор анізовано о в ході
реалізації міжнародно о прое т “Наша
Вели а Перемо а” й присвячено о 68-й
річниці Перемо и СРСР Вели ій Вітчиз-
няній війні. Учасни и десяти е іпажів з
У раїни та Росії провед ть рочистий мі-
тин біля Національно о м зею історії
ВВВ 1941-1945 ро ів.

Автопробіг, що стартував 23 березня в місті�герої Се�

вастополі й охоплює 95 міст України, Росії, Казахстану,

Білорусі, Молдови та Придністров’я, завершиться

9 травня в Москві. 

За словами одного з його учасників Юрія Прешико�

ва, головне завдання акції — об’єднати людей з різних

міст та країн, нагадати, що всі ми — єдиний народ. І не�

залежно від того, в якій державі живуть люди, в разі ре�

альної небезпеки вони готові об’єднатися. Справді, ти�

сячі мешканців у кожному населеному пункті, повз які

проходила колона, зверталися до учасників автопробігу

із проханням передати вісточку в міста�побратима. 

Де б не проїжджали екіпажі, їм влаштовували теплу

зустріч, під час якої місцева влада разом із мешканця�

ми вшановували пам’ять загиблих на війні та ветера�

нів.

Автопробіг відбувається за підтримки Президента

України Віктора Януковича, а також як один із заходів

масштабної акції Партії регіонів — Всеукраїнської вах�

ти пам’яті “Пишаємося Великою Перемогою!”. 

В ході акції проведено низку тематичних заходів,

приурочених до знаменних дат Великої Вітчизняної

війни.

Зустріч автоколони та супровід її силами ДАІ до Ме�

моріального комплексу заплановано з 13.30 до 15.00,

після цього відбудеться урочистий мітинг, у якому візь�

муть участь міністр культури України, голова Київської

міської організації Партії регіонів Леонід Новохатько,

ветеран ВВВ генерал�лейтенант Олег Слюсаренко, ке�

рівник Солом’янської районної у м. Києві організації

ветеранів ВВВ Борис Парафейников та інші. Виступа�

тиме й молоде покоління — вихованці гуртка Централь�

ної міської бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка. На

15.50 заплановано розгортання Прапору Перемоги і

вшанування пам’яті полеглих у боях за Батьківщину

Хвилиною мовчання. Після цього відбудеться акція по�

кладання квітів до Меморіалу героїв форсування Дніп�

ра — визволителів міста�героя Києва.

“Головна мета автопробігу — це пам’ять і вшануван�

ня героїв Великої Вітчизняної війни,— розповів “Хре�

щатику” Борис Парафейников.— Цей пробіг вклю�

чається у вахту пам’яті “Пишаємось Великою Пере�

могою”. Десять екіпажів, які представляють різні ре�

гіони України та Росії, подолають понад 25 тисяч кіло�

метрів. Крім того, цей проект дуже добре перекликає�

ться із загальноукраїнською естафетою “Слава визво�

лителям України!”, яка розпочалася 14 лютого в сели�

щі Мілове Луганської області — це перший україн�

ський населений пункт, який був звільнений від фа�

шистів. Зараз естафета йде територією України за чо�

тирма напрямками, які відтворюють рух чотирьох

українських фронтів”.

Нагадаємо, що різні регіони Україні річницю звіль�

нення від німецько�фашистських загарбників святкува�

ли в лютому�березні. Заходи супроводжувалися від�

криттям нових пам’ятників та меморіалів на честь виз�

волителів. Так, депутат Чернігівської облради від Партії

регіонів Анатолій Мирошниченко профінансував вста�

новлення в місті Прилуки бюста генерал�майора танко�

вих військ, Героя СРСР Митрофана Зіньковича. В

Дніпропетровську місцева влада встановить пам’ятну

стелу Герою Радянського Союзу Михайлові Панікасі, а

також створить Алею Героїв та унікальний Музей фор�

тифікації ВВВ.

Сьогодні Україна вже готується до святкування 70�

річчя звільнення від фашистських загарбників та 70�

річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, й із цією

метою створено організаційний комітет. Україна надій�

но береже пам’ять про подвиг наших дідів та батьків для

майбутніх поколінь

ДЕМОНТУВАЛИ 
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Сьогодні в Києві зустрічатимуть автоколону міжнародного проекту 
"Наша Велика Перемога"

У День дов ілля в сіх районах міста відб деться II Київсь а толо а, я а об’єднає з силля ом нальни ів, станови б дь-я ої форми
власності та всіх небайд жих иян для то о, аби причеп рити місто

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 19 квітня 2013 року

Новини

Комунальники демонтували 10 МАФів 
біля метро “Лук’янівська”
У серед працівни и КП “Київбла о стрій” демонт вали 10 тимчасо-

вих спор д поряд зі станцією метрополітен “Л ’янівсь а”. Я зазнача-
ють ом нальном підприємстві, 4 іос и знаходились безпосередньо
в раді сі 20-ти метрів від вход (виход ) до станції метро та пере рива-
ли ромадянам шлях від з пино ромадсь о о транспорт до столичної
підзем и. Крім то о, власни ів сіх демонтованих тимчасових спор д
не б ло дозвільної до ментації на розміщення. Разом із тим, вони здій-
снювали тор івлю ал о ольними та тютюновими виробами, ша рмою та
овбасними виробами в антисанітарних мовах. Ці іос и б ли джере-
лом постійно о безлад та забр днення приле лої території, повідомля-
ють КП “Київбла о стрій”. Я стало відомо, на наст пні два дні запла-
новано роботи з демонтаж близь о 30 тимчасових спор д, я і б ли
встановлені без дозвільних до ментів, що розташовані на приле лих
до Л ’янівсь ої площі в лицях. Усі вони займають майже половин ши-
рини трот арів та заважають вільном перес ванню иян, через що не-
одноразово надходили с ар и від меш анців район

Призупинили будівництво багатоповерхівки 
біля залізничного вокзалу
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Солом’янсь о о

район та зобов’язав заб довни а поверн ти до ом нальної власності
0,3 а землі вартістю майже 1,5 млн рн біля столично о залізнично о
во зал . Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Солом’янсь ої про-
рат ри, Київрадою 2005 році ТОВ “Еліон” б ло передано в оренд

0,3 а землі для б дівництва ба атоповерхово о житлово о б дин з
вб дованими нежитловими приміщеннями на в л. Юлі са Ф чи а Со-
лом’янсь ом районі Києва. Про рорсь ою перевір ою встановлено,
що до овір оренди землі за інчився ще 2010 році. Натомість, за вис-
нов ами Головно о правління земельних рес рсів КМДА на земельній
ділянці рост ть зелені насадження та б дь-я е б дівництво й досі не ве-
деться. За рішенням с д заб довни зобов’язаний привести земельн
ділян належний стан та поверн ти її до ом нальної власності

На ТЕЦ&5 розпочато капітальний ремонт 
енергоблоку № 3
Фахівці ПАТ “Київенер о” розпочали плановий апітальний ремонт

енер обло № 3 на теплоеле троцентралі № 5. Роботи триватим ть
до почат липня, повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі омпанії. Орі-
єнтовна вартість ремонт становить майже 16 млн рн. Ці ошти перед-
бачені інвестиційною про рамою підприєства на 2013 рі . Проведення
апремонт забезпечить енер оефе тивн та стабільн робот енер о-
бло при йо о подальшій е спл атації. Він передбачає оновлення йо-
о с ладових частин: т рбіни, енератора з допоміжним еле трооблад-
нанням і отла. “Завершення опалювально о сезон дозволяє нам роз-
ортати ремонтні ампанії на енер ючих пот жностях, а за іль а тиж-
нів — і на тепломережах. Наші інвестиції б д ть спрямовані на енер о-
збереження та надійність роботи енер о омпле с для потреб иян”,—
зазначив технічний дире тор ПАТ “Київенер о” Оле сандр Зайцев

Цифра дня

30 000 000 
гривень, на таку суму столичні підприємства погасили заборгованість
із заробітної плати в першому кварталі нинішнього року 
За інформацією прес&служби Головного управління Міндоходів
у м. Києві 
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На Оболоні облаштують алею співочих фонтанів
В Оболонсь ом районі на в л. Маршала Тимошен а з’явиться ом-

пле с співочих фонтанів. Він с ладатиметься з пішохідної алеї, оловно-
о та додат ово о фонтанів і пам’ятно о зна . Роботи зі спор дження
фонтанів розпочн ться вже цьо о ро . Орієнтовна вартість реалізації
прое т с ладає 7 млн рн. Про це повідомив олова Оболонсь ої рай-
держадміністрації Василь Антонов. “Ще зовсім недавно на Оболоні не
б ло жодно о фонтан ,— оворить Василь Антонов.— За останні два
ро и за ошти підприємств-спонсорів спор дили два водо раї на прос-
пе ті Героїв Сталін рад . Один з них являє собою ще й сад аменів з
бронзовими фі рами. Зараз ми передаємо їх до ом нальної власно-
сті. Тепер маємо амбітний прое т: спор дити ас ад співочих фонтанів
по в л. Маршала Тимошен а. Роботи план ємо розпочати вже цьо о
ро . Реалізація прое т ошт ватиме близь о 7 млн рн”. Він додав, що
це б де най раще місце для відпочин меш анців район та остей
міста. Тіль и центральний фонтан алеї матиме розмір 60 на 10 метрів.
А ще на алеї б де цілий пар . Для йо о створення оболонці застос ють
найновіші методи озеленення території та ландшафтно о дизайн

У місті пройде Ярмарок народного мистецтва
У Національном м зеї народної архіте т ри та поб т У раїни Пиро о-

во 27—28 вітня відб деться Весняний ме а-ярмаро народних майстрів,
ди запрошені най ращі р отвори з сіх ре іонів У раїни. У природном

середовищі, серед пам’ято народної льт ри відвід вачі познайомлять-
ся з виробами відомих ончарів із Опішні, Василь ова, Косова, Волині; ви-
шивальниць з Решетилів и, Бо слава; різьбярів з Черні івщини, Івано-
Фран івщини. Народні мільці представлять свої вироби для продаж та
продемонстр ють процес їх ви отовлення. Та ож фоль лорні оле тиви з
різних ре іонів У раїни ви онають чимало раїнсь их пісень

Для киян організовують ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 19 та 20 вітня столиці відб д ться традиційні сільсь о оспо-
дарсь і ярмар и. Зо рема, п’ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом
районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Ал-
ма-Атинсь ій, 64; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Пе-
черсь ом — на розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова, Твер-
сь ий т пи , 6/8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5—11; в Свято-
шинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Освіти
(в межах в л. В зівсь ої та Ма сима Кривоноса); в Шевчен івсь о-
м — 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; від в л. О. Гончара,
65-А до в л. Б. Хмельниць о о. У с бот 20 вітня ярмар ватим ть в
Голосіївсь ом районі на в л. Голосіївсь ій, 4—10; в Дарниць ом —
на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. М. Цвєтаєвої (в межах
просп. В. Мая овсь о о та в л. За ревсь о о); в Дніпровсь ом — на
б льв. Давидова, 2-6; в Оболонсь ом — на в л. Л. Гавро, 1—9; в Пе-
черсь ом — на в л. Червоноармійсь ій ( межах в лиць Тверсь ої та
Ковпа а); в Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом (біля К ренів-
сь о о пар ); в Святошинсь ом на в л. Б л а ова; в Солом’янсь о-
м на в л. Стадіонній ( межах в л. Уриць о о та Бо данівсь ої); в
Шевчен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32—38

Київрада після другого червня
продовжить працювати
До обрання нового складу депутати міськради будуть 
"виконуючими обов’язки"
Юлія ПОХМУРА,
Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

У неділю, 2 червня 2013 ро , спли-
ває термін повноважень не лише Ки-
ївсь о о місь о о олови, а й деп -
татів Київради. Це випливає я зі
старої, та й із нової версії Консти-
т ції У раїни. Днями Верховна Рада
не підтримала рішення щодо при-
значення дати я чер ових, та і по-
зачер ових виборів — і мера столи-
ці, і місь ої ради. Том питання на-
разі зависло повітрі. “Хрещати ”
дізнався, чи с ладатим ть повнова-
ження деп тати Київради після 2- о
червня, чи навпа и — працювати-
м ть далі.

Відомо, що дату проведення виборів у столиці

мають призначити народні депутати, прийнявши

постанову парламенту не менш як 226�ма голоса�

ми. В парламенті за останній час уже відбулося дві

спроби призначити вибори в столиці, але обидві

не відбулися. Отже, маємо ситуацію, коли вибори

не призначені, а термін повноважень київських

народних обранців невблаганно спливає.

Опозиція переконана, що після 2�го червня

міськрада буде нелегітимною, а отже — всі ухва�

лені нею рішення будуть незаконними.

Виступаючи в парламенті, народний депутат із

фракції “Батьківщина” Володимир Бондаренко

заявив, що парламент ігнорує питання призна�

чення виборів, яке є найболючішим. “Для нас

усіх актуальним і дуже важливим залишається пи�

тання про проведення виборів у Києві, адже ми

повинні тут виконати тільки технічну функцію й

призначити вибори, дати право киянам обрати

свою владу — мера й депутатів. Так от, це питання

наполегливо ігнорується, відкидається Партією

регіонів і комуністами, тому що вони не хочуть,

щоб у Києві змінилася влада”.

Водночас народний депутат України з фракції

“УДАР”, а перед обранням у парламент — лідер

однойменної фракції в Київраді Наталя Новак

звинувачує в колізії, що виникла, саме депутатів

Верховної Ради, які не підтримали призначення

виборів — ані чергових, ані позачергових. Новак

вважає, що це є “політична корупція”, бо депута�

ти не виконують своїх обов’язків.

Пані Новак упевнена, що після припинення

повноважень Київради юридична сила мандату

втрачається. “Те, що говорять про безперервність

влади, то вона в тому й полягає, що як тільки�но

завершується каденція певної ради, Верховна Ра�

да зобов’язана оголосити наступні вибори. І саме

в цьому випадку депутати продовжують свої пов�

новаження до відкриття першої сесії новообраної

ради”,— сказала “Хрещатику” депутат, додавши,

що жодним законом не передбачено продовжен�

ня дії депутатських мандатів на термін більший,

ніж той, на яких їх обирали на чергових виборах,

тобто більше ніж на 5 років.

“Рішення нелегітимної Київради не можуть

вважатися легітимними, й надалі будь�яке рішен�

ня міськради може бути оскарженим. Тому це —

дуже небезпечний прецедент, і якщо вони будуть

працювати, то рішення будуть незаконні, буде

перевищення повноважень депутатами”,— пере�

конана народний депутат.

Особливо непокоїть Наталю Новак те, що, не

голосуючи за призначення виборів, “парламент

намагається легітимізувати те, що легітимізувати

неможливо”. “В такому випадку можна буде про�

довжувати повноваження будь�якої ради, будь�

якого органу й Президента”,— стверджує вона.

В свою чергу, народний депутат із фракції Пар�

тії регіонів, юрист за фахом Володимир Олійник

заявив “Хрещатику”, що депутати Київради не

повинні складати свої повноваження 2�го червня,

тому що, за його словами, “в Конституції закла�

дено безперервність влади”.

“Тобто, якщо, наприклад, відправили у від�

ставку Кабінет Міністрів, він виконуватиме обо�

в’язки доти, доки не сформують інший. Чи може

це тривати рік�два�п’ять років? Може. Тому

міська рада також не може припинити виконува�

ти свої повноваження. Для Верховної Ради це

чіткіше прописано: повноваження попереднього

парламенту припиняються в день, коли відбу�

вається перше засідання нової Ради. Тут збері�

гається безперервність. На місцевому ж рівні

це — загальний принцип у Конституції. Хтось

починає говорити, що виникає параліч влади. Та

ні! Не повинно бути паралічу”,— переконаний

пан Олійник.

Тривалість цього “перехідного періоду”, каже

депутат, не повинна бути занадто довгою.

Нагадаємо, 16 квітня 2013 року Верховна Рада

не прийняла рішення щодо призначення поза�

чергових виборів мера Києва та Київської міської

ради, віддавши за ухвалення постанови № 1034

лише 200 голосів депутатів за необхідної кілько�

сті — 226 голосів. Зокрема, за прийняття постано�

ви проголосували: “Батьківщина” — 93 депутати

з 95�ти, що входять до фракції, “УДАР” — 39 де�

путатів із 42�х, “Свобода” — 34 з 36�ти, КПУ — 

20 із 32�х, а також 14 із 32�х позафракційних депу�

татів. Фракція Партії регіонів не віддала за цей за�

конопроект жодного голосу (до складу фракції

входять 207 депутатів).

Цією постановою (автор — народний депутат

Володимир Яворівський, “Батьківщина”) пропо�

нувалося призначити позачергові вибори мера

Києва та Київради на неділю, наступну після за�

кінчення 60�денного строку з моменту набуття

чинності цієї постанови, яка б вступала в силу в

день її опублікування.

До слова, 2�го квітня парламент також не під�

тримав призначення чергових виборів мера Ки�

єва і депутатів Київради на 2�ге червня, після чо�

го опозиція заблокувала роботу Ради.

Раніше 48 депутатів звернулися до Конституцій�

ного Суду України з проханням дати офіційне тлу�

мачення положень Конституції й Закону “Про ви�

бори Верховної Ради Автономної республіки Крим,

місцевих рад, сільських, селищних, міських голів”,

що встановлюють строки й порядок призначення

чергових виборів депутатів ВР АРК, депутатів

сільських, селищних, міських рад та їх голів.

11 квітня КСУ почав розгляд подання. Заува�

жимо, що фракція ПР виступає за призначення

виборів у Києві виключно після оголошення рі�

шення Конституційного Суду.

Водночас у Раді вже жваво обговорюються ва�

ріанти проведення виборів у серпні. Відповідно

до заяв нардепів — і Партія регіонів, і опозиція на

такий сценарій погодяться, якщо КСУ рекомен�

дує провести вибори в серпні або пізніше

Що депутати Київради думають 
про вибори в столиці

1. Чи плануєте ви, як депутат Київ�
ради, складати мандат через те, що її
повноваження спливають 2 червня, чи
навпаки — вважаєте, що повноважен�
ня міських депутатів залишатимуться
чинними?

2. Є різні заяви про безперервність
влади з одного боку, з іншого — маємо
заяви стосовно прав киян на обрання
влади самостійно, а також про те, що
будь�які рішення Київради після 
2 червня не будуть легітимними. Який
вихід із цієї ситуації бачите ви?

Алла ШЛАПАК
Голова Постiй�

ної комiсiї Київра�
ди з питань гумані�
тарної політики

Д е п у т а т с ь к а
група “Соціальна
справедливість”

1. Я вважаю, що повноваження

депутатів Київради будуть чинни�

ми, допоки Верховна Рада не при�

значить чергові чи позачергові ви�

бори.

2. Вихід з цієї ситуації один — по�

трібно діяти у межах чинного зако�

нодавства. А саме — дочекатися рі�

шення парламенту щодо призна�

чення наступних виборів. Усі заяви

щодо легітимності чи нелегітимно�

сті Київради — це просто політика.

В місті Києві, в Київраді не має бу�

ти політики. Це господарчий орган,

який повинен вирішувати питання,

що стосуються забезпечення нор�

мальної життєдіяльності міста.

Віктор 
ГРІНЮК
Голова Постій�

ної комiсiї з пи�
тань місцевого са�
моврядування, ре�
гіональних, між�
народних зв’язків
та інформаційної політики

Депутатська фракція “Спортивний
Київ”

1. Як законослухняна людина, я

підкорюся будь�якому рішенню,

яке прийме Верховна Рада. Якщо

будуть призначені вибори, в яких,

до речі, не братиму участі, і якщо

потрібно буде скласти мандат — я

його складу.

2. Вихід із цієї ситуації найпер�

ше — законодавчий. Нехай 450 на�

родних обранців Верховної Ради

ухвалять ршення, яке б задоволь�

нило всіх. По�перше — воно має

бути прийняте згідно із Законом. А

ми — як депутати Київради — під�

коримося будь�якому вердикту

парламенту. Тобто не потрібно пе�

рекладати на депутатів Київради,

які працюють на громадських заса�

дах, усю відповідальність. Є Закони

України, які ми справно викону�

ємо. Нехай нам дадуть іще один За�

кон, прийнятий депутатами Вер�

ховної Ради, й ми його також вико�

наємо.

Юрій ДМИТРУК
Заступник голови Постiйної комiсiї

з питань місцевого самоврядування,

регіональних, між�
народних зв’язків
та інформаційної
політики

Д е п у т а т с ь к а
фракція “Столичні
реформи”

1. Я не люблю гадати на кавовій

гущі, а люблю об’єктивно дивитися

на факти, які існують. На сьогодні

є один орган, який має призначати

вибори — це Верховна Рада. Якщо

Уряд призначить вибори, отже —

вони будуть, якщо Верховна Рада

виборів не призначить, тоді Київ�

ська міська рада виконуватиме свої

повноваження до тих пір, доки не

буде обрано нову міськраду.

2. У випадку, коли вибори не

проводитимуться, вважаю, що тоді

всі рішення, які прийматиме Київ�

ська міська рада, будуть легітимни�

ми. Все решта — це домисли тих

людей, які просто люблять погово�

рити.

О л е к с і й
ОМЕЛЬЯНЕНКО

Член Постiйної
комісії з питань
земельних відно�
син, містобуду�
вання та архітек�
тури

Депутатська фракція “Партія ре�
гіонів”

1. У Законі сказано, що депутат�

ські повноваження припиняються

після проведення чергових виборів

та визнання їхніх результатів. Після

цього складаються повноваження

попереднього складу Київради. Тоб�

то одразу після проведення виборів

ми складемо наші мандати.

2. Ще раз повторюся, що повнова�

ження депутатів діють до проведен�

ня чергових виборів та ухвалення їх�

ніх результатів. Це прописано в Кон�

ституції й так було завжди. Тож вва�

жаю, що змін у даній ситуації не бу�

де. І навіть у тому випадку, коли піс�

ля спливання 5�ти років вибори не

були проведені, відповідно, повно�

важення депутатів абсолютно легі�

тимні.

Володимир 
ФІЛІППОВ
Член Постiйної

комiсiї з питань
бюджету та соці�
ально�економіч�
ного розвитку,
член Комiсiї з пи�

тань поновлення прав реабiлiтованих
Депутатська фракція “Партія ре�

гіонів”

1. Згідно з Конституцією, повно�

важення депутата припиняються з

набуттям повноважень новообраних

депутатів. Я вважаю, що Київ не мо�

же бути у хаосі. Тому ми будемо пра�

цювати і приймати рішення, які по�

трібні столиці.

2. Читайте пункт перший. Усі рі�

шення Київради після 2 червня бу�

дуть легітимними
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Тенденції

Ділові новини
Чверть імпорту склали 
автомобілі
25 % від за ально о імпорт в

У раїн в І варталі 2013 ро
с лали машини, стат вання,
обладнання та транспортні засо-
би. Більше У раїна імпорт вала
лише паливно-енер етичних ма-
теріалів — 28 %, відзначають в
Міністерстві доходів і зборів.
Серед лідерів імпортованих то-

варів цьо оріч та ож: прод ція
хімічної промисловості — 16 %,
продовольчі товари та сільсь о-
осподарсь а прод ція — 12 %,
а та ож метали та вироби з них —
6 %. Ці товари є основою стр -
т ри імпортних операцій У раїни
в першом варталі 2013 ро , їх-
ня с марна питома част а стано-
вить 87 %.
Що ж до е спорт , то найбіль-

ше на зовнішніх рин ах затреб -
вані раїнсь ий метал і вироби
з ньо о — У раїна е спорт вала
їх 27 % від за ально о обся
е спорт . Стабільно висо ий
попит фі с ється на раїнсь
продовольч та сіль осппрод -
цію, й він забезпечив 26 % е с-
порт . Серед товарних р п-лі-
дерів е спортних операцій цьо-
о ро є машини й стат ван-
ня — 17 %, прод ція хімічної
промисловості — 9 %, міне-
ральні прод ти — 6 % та па-
ливно-енер етичні матеріали —
6 %. Ці товари є основою стр -
т ри е спортних операцій У ра-

їни в першом варталі 2013 ро-
, їхня с марна питома част а

становить 92 % за ально о е с-
порт

Україна змінює структуру
виробництва

За ті 2 ро и, оли діятиме Дер-
жавна про рама а тивізації роз-
вит е ономі и, в У раїні можли-
во дося ти певних зр шень
стр т рі виробництва. На цьом
на олосив дире тор департамен-
т страте ічно о план вання Мі-
ністерства е ономічно о розвит
й тор івлі У раїни Єв ен Олейні-
ов, повідомляє прес-сл жба ві-
домства.
Зараз раїнсь і підприємства

виробляють прод цію переваж-
но проміжно о споживання, не
розрахован на інцево о спожи-
вача (тобто сировина та її пере-
роб а). Том одне з важливих
завдань, зазначених Державній
про рамі а тивізації розвит
е ономі и на 2013—2014 ро и —
змінити сит ацію та збільшити
долю виробництв, що ви отовля-
тим ть інцев прод цію. "У
2013 році ще важ о б де овори-
ти про я ісь он ретні рез льта-
ти. Але за 2 ро и ціл ом можливо
отримати певні дося нення. Зо -
рема з’явиться низ а підпри-
ємств, я і б д ть виробляти ін-
цев прод цію. Крім то о, я спо-
діваюсь, що за цей час зміниться

ставлення бізнес до питання
розвит виробництва й прийде
роз міння, що модернізація — це
не расиве асло, а життєва не-
обхідність",— певнений Єв ен
Олейні ов

Мінімальні ціни на цукор
скасують

Кабінет Міністрів схвалив за о-
нопрое т "Про внесення змін до
За он У раїни "Про державне
ре лювання виробництва й ре-
алізації ц р ", розроблений Мі-
ністерством а рарної політи и та
продовольства, повідомляє прес-
сл жба відомства. З ідно з цим
до ментом, б де вдос оналено
механізм державно о ре люван-
ня виробництва ц р через во-
т вання, с асовано мінімальні ці-
ни на ц рові б ря и та ц ор
воти "А" тощо.
До то о ж, б де встановлено

порядо ви ористання понад во-
тово о ц р . При цьом перед-
бачено лише рошов форм
розрах н ів між часни ами б -
ря оц рово о омпле с . Відта ,
хвалення цьо о за онопрое т
допоможе створити в У раїні
мови для ефе тивно о ф н ціо-
н вання та розвит ц рової а-
л зі, впевнені в міністерстві.
О рім то о, необхідно забезпечи-
ти захист вн трішньо о рин
ц р та національно о товарови-
робни а.

Для то о, щоб ці зміни наб ли
чинності, за онопрое т має хва-
лити Верховна Рада

Фінінспектори виявили 
порушень в Дарницькій РДА
на 3 млн грн
Фахівці Держфінінспе ції в

м. Києві провели ревізію фінан-
сово- осподарсь ої діяльності
Управління праці та соціально о
захист населення Дарниць ої
РДА за період з 01.09.2010 по
01.10.2012 рр. і встановили
низ пор шень фінансово-бю-
джетної дисципліни на за альн
с м 2 836,88 тис. рн. Зо рема
причиною стало те, що дев’ять
житлово- ом нальних ор аніза-
цій (ЖКО) після завершення
розрах н ових опалювальних
періодів (2010—2011 та 2011—
2012 ро ів) вчасно не провели
та не надали до Управління пе-
рерах н с ми відш од вання
піль та с бсидій за фа тичним
обся ом їх споживання, об мов-
лено о е ономією теплової
енер ії, що вини ла за рах но
різниці між нарахованими ЖЕО
розмірами піль та с бсидій (за
тарифом) і наданими фа тично
спожитими обся ами посл (за
лічильни ами) теплопостачаль-
ними ор анізаціями.
Управління не змо ло провести

перерах н и с м за наданими
піль ами та с бсидіями, що при-

звело до зайво о відш од вання
оштів із державно о бюджет
ЖКО Управління піль на с м
2545,19 тис. рн та с бсидій на
с м 289,75 тис. рн. Врахов -
ючи, що на дат проведення реві-
зії перед ЖКО б ла забор ова-
ність Управління за піль ами і
с бсидіями, на вимо Дер-
жфінінспе ції в м. Києві правлін-
ня с н ло ці пор шення шляхом
проведення перерах н відпо-
відних с м, що зменшило забор-
ованість державно о бюджет
перед ЖКО на за альн с м
2835,32 тис. рн. Та ож Управлін-
ню праці та соціально о захист
населення Дарниць ої РДА на-
правлено листа щодо обов’яз о-
во о вжиття заходів, спрямованих
на с нення встановлених пор -
шень та недоп щення їх подаль-
шом

На свята збільшують 
кількість залізничних рейсів

18 вітня від рився поперед-
ній продаж вит ів на додат о-
вий рейс рафі ово о поїзда
№ 237 Київ — Сімферополь. По-
їзд відправиться 27 вітня 2013
ро зі станції Київ-Пасажир-
сь ий о 17:05 та приб де на
станцію Сімферополь-Пасажир-
сь ий о 09:50. Про це повідом-
ляє прес-сл жба Державної ад-
міністрації залізнично о транс-
порт .

До то о ж, найближчим часом
б де від рито попередній продаж
вит ів на додат овий поїзд
№ 529 Київ — Сімферополь, я ий
відправиться в рейс 30 вітня зі
станції Київ-Пасажирсь ий о
23:25 та приб де на станцію Сім-
ферополь-Пасажирсь ий о 17:00.
Раніше У рзалізниця вже ввела

додат ові рейси поїздів най-
більш поп лярних напрям ах — з
Києва до Уж орода, Івано-Фран-
івсь а, а та ож з Сімферополя
до Києва та Львова.
Зо рема с ладом ПЗЗ призна-

чено додат ові рейсі поїздів:
№ 207/208 Київ — Уж ород (із
Києва на 02, 03/05, з Уж орода —
03, 04/05); № 537/538 Київ — Уж-
ород (із Києва 02/05, з Уж орода
03/05); № 217/218 Київ — Івано-
Фран івсь (із Києва з 02, 03/05,
з Івано-Фран івсь а з 03, 04/05);
№ 269/270 Київ — Івано-Фран-
івсь (із Києва 02/05, з Івано-
Фран івсь а 03/05). С ладом Пів-
денної залізниці призначено до-
дат ові рейсі поїздів: № 282/281
Сімферополь — Київ (із Сімферо-
поля 01, 02/05, з Києва 02,
03/05); № 517/518 Сімферо-
поль — Львів (із Сімферополя
03/05, зі Львова 05/05);
№ 504/503 Сімферополь — Київ
(із Сімферополя та Києва 01/05).
Та ож У рзалізниця призначи-

ла 112 додат ових рейсів с ла-
ді додат ових поїздів форм вання
раїнсь их залізниць

Перша черга парку
"Біонік Хілл" може
з'явитися 2014 року
Київрада затвердила план 
будівництва української 
"Силіконової долини"
Ольга ДРОЗДОВА
"Хрещатик"

Київсь а місь а рада на засіданні 18 вітня затвердила
план заб дови інноваційно о пар "Біоні Хілл". З цьо-
о момент інвестор — омпанія UDP — може впевнено
починати б дівництво містеч а для раїнсь их роз м-
ни ів. Побоювання з привод то о, що пар звед ть на
території Біличансь о о ліс — марні. Жителі оази змо-
ж ть мил ватися соснами з ві он своїх с часних висо о-
техноло ічних вартир.

Будуватимуть інноваційний парк на земельній ділянці по вул. Понома�

рьова, 1�а у Святошинському районі столиці — це поряд з селищем Коцю�

бинське та Біличанським лісом, яким захисники зелених насаджень опі�

куються майже як і Хімкінським у Підмосков’ї.

За словами віце�президента проекта Bionic Hill Віктора Галасюка, "будів�

ництво буде розгорнуто на земельній ділянці у 147 га, яка вже належить ін�

вестиційно�девелоперській компанії Ukrainian Development Partners (UDP),

і ніякого Біличанського лісу на ній немає".

Додатково землю отримувати також не планується, тож для підозр у намі�

рах зазіхнути на дорогоцінний для киян ліс немає підстав. Навпаки, півтори

сотні гектарів землі слугуватимуть благородній меті. І дуже добре, що Київ

відвоював їх у Коцюбинської сільради. Інакше, за словами директора Де�

партаменту містобудівництва та архітектури КМДА Андрія Вавриша, землю

було б розшматовано й роздано так само, як і територію Біличанського лісу.

Більше того, у процесі будівництва парку передбачається максимальне збе�

реження існуючих зелених насаджень, планується формування паркової зо�

ни та організація зелених насаджень мікрорайонного значення.

"Біонік Хілл" має стати першою українською "Силіконовою долиною",

яка дасть потужний поштовх розвитку сучасних інформаційних та інших

високих технологій made in Ukraine. Детальний план його будівництва пе�

редбачає створення бізнес� та наукових центрів, високотехнологічної ви�

робничої бази, які, до речі, не матимуть негативного впливу на навколишнє

природне середовище. Крім цього, в інноваційному парку зводитимуть

житло, дошкільні та шкільні навчальні заклади, спортивно�оздоровчий

комплекс, торгово�розважальний центр, кафе, їдальні, аптеки, магазини,

поліклініку для дорослих та дітей, заклади культури тощо. Проектом перед�

бачається споруджувати середньо� та багатоповерхові (5�7 поверхів) житло�

ві будинки на 12 тис. жителів, а працювати у парку зможуть 35 тис. осіб з по�

тенціалом виробництва високотехнологічної продукції на мільярд доларів

США у рік.

Інвестор каже, що першу чергу парку можна буде завершити вже 2014 ро�

ку. Місто ж, у свою чергу, побудує дороги й сприятиме створенню інженер�

ної інфраструктури. Київрада на засіданні 18 квітня надала КК "Київавто�

дор" дозвіл на розробку землевідводу 14 ділянок площею 13,4 га для прокла�

дання інженерних мереж до парку. До речі, саме це рішення викликало най�

більше занепокоєння у захисників навколишнього середовища — мовляв,

дорога йтиме серед Біличанського лісу. Однак саме цим лісом наразі прохо�

дить траса високовольтних електромереж, але ж це, на щастя, не призвело ні

до якої екологічної катастрофи
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"Хрещатик" дослідив популярні інструменти інвестування

Куди вигідно вкладати гроші
Марта КОХАН
"Хрещатик"

Е ономі а У раїни для сво-
о розвит потреб є ін-
вестицій. Фінансові ж рин-
и, я і є необхідним чин-
ни ом е ономічно о зрос-
тання, нас розвинені
слаб о, порівняно з інши-
ми раїнами. А саме вони
допома ають перетворити
фінансові ошти та за-
ощадження в інвестиції, я і
й стим люватим ть розви-
то е ономі и. Тобто фі-
нансово-е ономічній систе-
мі має б ти постійний р х.

Прості українці також можуть ви�

ступати "інвесторами" економіки та

при цьому заробляти на фінансово�

му ринку. Як відомо, вклади є основ�

ною складовою ресурсної бази фі�

нансових установ і, відповідно, дже�

релом кредитування економіки.

Сьогодні схоже на те, що довіра,

зокрема, до банківської системи та

загалом до національної гривні від�

новлюється. Вже декілька років по�

спіль банківська система України

демонструє позитивні тенденції роз�

витку, долаючи наслідки негативно�

го впливу світової фінансової кризи.

Депозитна "лихоманка"

За даними Нацбанку, прибуток

банківської системи за І квартал

2013 року перевищив 3 млрд грн.

Обсяг вкладів фізичних осіб у бан�

ках України за цей період зріс біль�

ше, ніж на 20 млрд грн. Цей приріст

повністю забезпечено саме за раху�

нок вкладів в національній валюті.

При цьому строкові вклади населен�

ня зросли на 16 млрд грн, а вклади

на вимогу — на 4 млрд грн.

Експерти вважають, що умови за

вкладами сьогодні доволі непогані.

За словами президента Українського

аналітичного центру Олександр Ох�

рименка, гривневі депозити можуть

дати 17—20% річної доходності на�

віть з урахуванням девальвації. У ви�

падку доларових депозитів можна

розраховувати на 5�12% з урахуван�

ням очікуваної девальвації, а євро�

депозити реально можуть дати як

плюс 15%, так і мінус 3%, залежно

від можливих коливань курсу.

"Оптимальний варіант вибору ва�

люти для вкладів 50% — гривня і

50% — долари. Якщо хочеться біль�

ше доходу і людина готова до ризи�

ків, то 75% — гривня і 25% — євро.

Євродепозити можуть принести хо�

роший дохід у випадку зростання

курсу. Очікується, що через 2�3 роки

курс євро/долар може бути 1,8 дола�

ра і навіть 2 долари за євро. Але мож�

ливо і навпаки. Євро — це валюта

спекулянтів. Тому, якщо людина не

схильна до ризику — то тільки дола�

ри",— рекомендує експерт.

Перспективне інвестування

У свою чергу керівник інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Микола Івченко

відзначає, що загалом перспектив�

ними інструментами інвестування в

довгостроковій перспективі зали�

шаються банківські депозити, доро�

гоцінні метали, валюта, фондові ак�

тиви. Ступінь надійності цих інстру�

ментів визначається часовими рам�

ками інвестування.

Експерт нагадує, що загалом бан�

ківський депозит — це консерватив�

ний продукт, що дає відносно неви�

соку прибутковість. В то же час і од�

ні, й інші інструменти інвестування

досить надійні. Різниця тільки в до�

ходності та рівнях ризиків.

"Якщо ви вкладаєте кошти у фон�

дові або валютні ринки, а також до�

рогоцінні метали, то в короткостро�

ковій і середньостроковій перспек�

тиві вони схильні до коливань і ри�

зиків. Однак у довгостроковій пер�

спективі вони, швидше за все, пока�

жуть більшу прибутковість, ніж бан�

ківські депозити",— вважає пан Ів�

ченко.

Поради у обох експертів щодо

вибору виду валюти теж схожі.

"Відносно невеликі суми — 5—10

тисяч доларів можна покласти на

банківський депозит, причому

можна розділити цю суму навпіл на

гривневий і доларовий. При сумі

заощаджень у розмірі 20—30 тисяч

доларів можна близько 70% спря�

мувати на банківський депозит, а

решту вкласти в покупку валюти,

золота і фондових активів по 10%

на кожний з цих напрямків. При

заощадженнях на суму в понад 30

тисяч доларів на банківському де�

позиті можна залишити близько

50—60%, а решту спрямувати на ку�

півлю валюти, золота і фондових

активів рівними частинами",— ра�

дить Микола Івченко.

При цьому, якщо обирати банків�

ські метали, експерти рекомендують

зосередитися на золоті: монетах або

злитках. "Краще монети. Їх викупо�

вує НБУ безпосередньо, тому це ви�

гідно. У будь�який день їх можна

продати особисто НБУ за курсом,

який прив'язаний до ціни золота в

Лондоні на біржі",— каже Олек�

сандр Охрименко.

В той же час щодо дохідності біль�

ші перспективи у довгострокових

інвестицій. "Якщо інвестувати в зо�

лото на 3—5 років, то можна очіку�

вати 30% щорічно. Це ідеальний ва�

ріант. Або тільки 4% на рік",— від�

значає він.

Новації фінансового ринку

Відносно новий інструмент інвес�

тування — державні казначейські зо�

бов’язання в іноземній валюті для на�

селення. Їх перевага полягає в тому,

що гарантом погашення є держава, а

не комерційний банк, що має підви�

щувати надійність інвестиції. Випус�

кати такі цінні папери — ініціатива

Нацбанку, але реалізація випуску

здійснюється урядом, Мінфіном.

Як наголошують в НБУ, казначей�

ське зобов’язання є одним із перших

надійних інвестиційних інструмен�

тів для фізичних осіб на українсько�

му фондовому ринку, а їх дохідність,

яка становить 9,2% річних, є ви�

щою, ніж у банківських депозитів.

До того ж, державне зобов'язання

купується анонімно, клієнт може

вільно перепродавати або дарувати

його, а також використовувати для

застави по кредиту. Перевагою мож�

на вважати й тверду відсоткову став�

ку на весь термін обігу. Дохід, отри�

маний від таких цінних паперів, не

оподатковується.

Можна сказати, що за допомогою

казначейських зобов'язань люди

вчаться інвестувати у цінні папери.

"Це дуже гарний приклад того, що

людям пропонуються інструменти

не лише у вигляді депозитів, а й у ви�

гляді цінних паперів. Тобто люди

привчаються до різноманітних інст�

рументів інвестування, як це є в

усьому світі, де пересічні громадяни

інвестують переважно на фондово�

му ринку",— відзначають в НБУ.

Вже 11 квітня 2013 року в Україні

розпочалася виплата доходу за пер�

шим купоном казначейських зо�

бов’язань серії "А", розміщення яких

тривало з 10 жовтня до 29 листопада

2012 року. Виплата доходу здійсню�

ється на всій території України в ус�

тановах Ощадбанку, який також

власне й здійснює продаж казначей�

ських зобов’язань. Фіксований роз�

мір доходу за кожним купоном — 23

долари, що відповідає дохідності

9,2% річних. Виплата може бути

здійснена в будь�якій валюті — до�

ларах чи гривні, а також у готівковій

або безготівковій формі. 

Нагадаємо, казначейських зо�

бов’язань на пред’явника в доку�

ментарній формі серії "А" усього бу�

ло розміщено загальним обсягом на

100 млн доларів США, строк їх обігу

становив 24 місяці, номінальна вар�

тість — 500 доларів. Цінні бумаги

цієї серії були розкуплені досить

оперативно — за 1,5 місяці.

Однією з причин популярності да�

ного виду вкладень назвали його ін�

новаційність відносно вітчизняного

ринку. Хоча другий випуск серії "Б",

вже з трохи нижчою ставкою — 8%,

поки не користується таким попи�

том: за чотири місяці цих паперів бу�

ло продано лише на 7,4 млн доларів.

У Мінфіні та НБУ вважають, що

популярність могла бути й вищою,

адже проблемою залишається недо�

статня інформованість населення

про вигоди державних цінних папе�

рів. До того ж, ближче до середини

літа держава планує запропонувати

українцям новий спосіб примно�

ження коштів — гривневі казначей�

ські зобов'язання. Мінфін планує

залучити 2—3 млрд грн за рахунок

розміщення таких паперів. Щоправ�

да, ставка дохідності за ними поки

ще не визначена.

Експерти, у свою чергу, загалом

визнають, що для розвитку фінансо�

вої сфери потрібно не тільки підви�

щувати грамотність, а й відновлюва�

ти довіру населення. Громадян, на�

вчених сумним історичним досві�

дом, переконують, що тепер як дер�

жаві, так і банкам можна довіряти

Перспективними інструментами інвестування
залишаються банківські депозити, дорогоцінні метали,

валюта, фондові активи.
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Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Столиця зробила серйоз-
ний ро до значно о по-
ращення сит ації з ме-
дичним обсл ов ванням.
Київсь а місь а рада
17 вітня дала з од на
проведення медичної ре-
форми 8-ми районах
столиці, а саме — в Свя-
тошинсь ом , Оболон-
сь ом , Подільсь ом , Го-
лосіївсь ом , Печерс ом
Солом’янсь ом , Шевчен-
івсь ом та Деснянсь о-
м . Деп тати затвердили
постанови про реор аніза-
цію медичних за ладів,
наслідо чо о тепер
ожном районі б де
створено с часний он-
с льтаційно-діа ностичний
центр, а та ож центри
первинної меди о-санітар-
ної допомо и.

Амбулаторії: нова техніка
та зручне розташування

Київ — учасник пілотного проек�

ту з проведення медичної реформи,

започаткованої торік Законом

України “Про порядок проведення

реформування системи охорони

здоров’я у Вінницькій, Дніпропет�

ровській, Донецькій областях та

місті Києві”. Він передбачає розме�

жування медичної допомоги на

первинну (безпосередньо надання

допомоги) та вторинну (здійснення

діагностики). Кардинальна перебу�

дова системи медицини має на меті

поліпшити якість лікування та діа�

гностики, а також підвищити прес�

тиж професії лікаря за рахунок

зростання оплати праці та покра�

щення її умов.

До сьогодні процедуру реоргані�

зації було здійснено у двох “експе�

риментальних” районах столиці —

Дніпровському та Дарницькому.

Спеціальна комісія Київради ви�

вчила результати проведення ре�

форми, місцева влада отримала

схвальні відгуки запрошених, і ли�

ше після цього було ухвалено рі�

шення про поширення експери�

менту на решту районів Києва.

Успіхи медреформи впевнили київ�

ську владу у необхідності здійснен�

ня перетворень, які завжди сприй�

маються складно й проходять іноді

болісно. Але на виході матимемо

майже двократне (до 5—7 тис. грн)

зростання зарплат медперсоналу за

рахунок спеціальних надбавок, об�

ладнання закладів новою медтехні�

кою, відкриття соціальних гурто�

житків для медиків.

Вигоди пацієнтів також чималі —

це відкриття амбулаторій сімейної

медицини та створення щільної ме�

режі медзакладів. За інформацією

директора Департаменту охорони

здоров’я Віталія Мохорєва, на сьо�

годні в Києві працює 125 амбулато�

рій, ще кілька десятків з’явиться

найближчим часом. Завдяки цьому

відстань до найближчого пункту

допомоги скоротилася більше ніж

удвічі й наразі складає 500—700

метрів. Мешканцям столиці більше

не потрібно витрачати стільки часу

і зусиль, як раніше, аби, приміром,

здати кров на аналіз.

Ще один важливий позитивний

момент реформи — звернутися за

діагностикою можна буде до будь�

якого закладу свого району, а не�

вдовзі записатися на прийом до лі�

каря — через Інтернет. Інформація

ж про стан здоров’я пацієнта збері�

гатиметься в електронному вигляді.

Відновлення справедливості
в оплаті праці

Рішення Київради розвіяло по�

боювання як лікарів, так і пацієнтів

щодо негативних наслідків рефор�

ми. Однак жодного медзакладу не

закриють, буде збережено всі будів�

лі й обладнання, більше того — піс�

ля реорганізації до новостворених

центрів надійде нова медична тех�

ніка, яку вже придбала місцева вла�

да. Про скорочення персоналу та�

кож не може бути й мови. Адже, за

словами Віталія Мохорєва, столиці

й так не вистачає майже двох тисяч

лікарів та п’яти тисяч персоналу се�

редньої ланки.

Впродовж двох місяців буде за�

вершено всі формальності, затвер�

джено статути нових структур, які

створюються у формі комунальних

некомерційних підприємств, що

дозволить більш якісно, мобільно

формувати штат. Колишні головні

лікарі обіймуть посади завідувачів

центрами.

За словами голови Постійної ко�

місії Київради з питань гуманітар�

ної політики Алли Шлапак, теперь

необхідно розгорнути роботу над

усуненням недоліків, які супрово�

джують процесс реформ. Зокрема

вузькі спеціалісти діагностичних

центрів не отримали того підви�

щення і мають зарплатню вдвічі ни�

жчу, ніж їхні колеги — сімейні ліка�

рі, стала на захист фахівців Алла

Шлапак. Врегулювання цього пи�

тання потребує рішення на законо�

давчому рівні, тож це в компетенції

Верховної Ради та Кабінету Мініс�

трів. Київська влада звернеться до

центральної, аби зрушити справу зі

змінами законодавства з місця.

Результати реформи 
у Дніпровському
районі

Начальник Управління охорони
здоров’я Дніпровської РДА Даніель
КАРАБАЄВ

“Основним фактором успіху ре�

форми є задоволення пацієнтів і лі�

карів. На сьогодні реформа дозво�

лила нам значно покращити мате�

ріально�технічну базу. Наші люди

працюють в сучасних умовах, за�

безпечені всім необхідним, мають

всю необхідну апаратуру для того,

щоб надати вчасну, якісну первин�

ну медико�санітарну допомогу і

вторинну — в діагностичних цен�

трах. З іншого боку, ця робота хай

ще недостатньо, але вже краще оці�

нюється, ніж раніше. Сьогодні рі�

вень зарплати медсестер і лікарів у

Дніпровському районі в 1,5—2 рази

вищий, ніж в інших.

Сьогодні і вчора до нас приїжджа�

ли лікарі з інших районів, ми для

них проводимо своєрідний день від�

критих дверей і просто показуємо,

як реформа впроваджується у нас.

Покращилась ситуація й для па�

цієнтів. Ми проводили анонімне

опитування, і 50 % пацієнтів вказу�

ють на те, що ситуація покращи�

лась. Це дуже багато за фактично

рік нашої праці.

Мені здається, що нам в цьому

напрямку багато чого вдалося. Й

дуже важливо, щоб інші райони

приєдналися до нас, оскільки все ж

бути вирваними в контексті рефор�

мування важко. Сьогодні ми всі є

однією командою знову. Ми готові

розказати про ті підводні камені,

які є в цьому й реально можемо до�

помогти, тому що за цей рік зробле�

но багато. Рік пілоту в 2�х районах,

і він виправданий.

У нас є 5 центрів первинної меди�

ко�санітарної допомоги, де зосере�

джена головна первинна допомога.

Тут вже сьогодні працюють на 95 %

лікарі загальної практики — сімей�

ної медицини, дільничні терапевти.

Ми залишили систему групової лі�

карської практики, одиниці сього�

дні ведуть і дітей, і дорослих з нуля.

Але такі лікарі вже є, вони з’яв�

ляються. Педіатри нікуди не поді�

лися, вони виконують ті самі функ�

ції, які виконували, або ж функції

консультантів. І тому ця первинна

ланка забезпечує надання певної

медичної допомоги населенню, що

за нею закріплене. Вузькі фахівці

виділені в окрему структуру — діа�

гностичні центри. В районі їх два —

один для дорослих, один для дітей.

І потрапити на прийом до вузько�

профільного лікаря можна тільки за

направленням лікаря загальної

практики — сімейної медицини,

окрім певних гострих захворювань.

Суть у тому, що пацієнта повинен

вести лікар, і лікар повинен визна�

читися з тим, яка йому допомога

потрібна, консультація якого фахів�

ця. На консультацію до цього фа�

хівця пацієнт має потрапити обсте�

женим, вже з попереднім діагнозом

і з розумінням того, що від нього

хочуть. Вузький фахівець призна�

чає лікування і залишає пацієнта за

собою на певний час або повертає

його до сімейного лікаря на подаль�

ше лікування. Така система створе�

на й на сьогодні вона себе виправ�

довує”

Найкраща серед
милосердних
У Дніпровському районі обрали
найвправнішу медсестру
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

12 травня в сьом світі відзначається День медичної
сестри. На ородити тих, хто першими надає поміч паці-
єнтам, до лядає їх, підтрим є під час лі вання та до-
пома ає лі арям їхній непростій місії, вирішили в
Дніпровсь ом районі та вже вп’яте провели он рс на
ращ медичн сестр .

Переможницею змагання стала медсестра Центру ПМСД № 2 Ольга Ми�

хайлюк. Загалом зі 700 сестричок району до фіналу конкурсу увійшло

10 осіб, які працюють у лікувальних закладах, підпорядкованих Управлінню

охорони здоров’я Дніпровської РДА. Змагалися учасники у трьох турах, в

яких демонстрували не лише свої професійні навички, а й творчі здобутки.

Зокрема можна було побачити рукодільні роботи медичних сестер: вишив�

ки хрестиком та бісером, вироби з тканини. Байдужих до цих витворів мис�

тецтва не було. “Подивіться, які наші співробітниці талановиті. Я просто

вражений. Мені здається, де б не були представлені ці виставкові матеріали,

вони викликали б захват”,— упевнений начальник Управління охорони здо�

ров’я Дніпровського району Даніель Карабаєв.

До речі, конкурс для району вже став традицією — його тут проводять

уп’яте. За словами пана Карабаєва, це можливість висловити сестричкам

свою повагу. “На медичних сестрах тримається все, саме від них залежить

атмосфера в колективах, вони — його господині. А дуже часто за лаштун�

ками роботи ми не бачимо людей, їхнього вміння та талантів. Цей кон�

курс — яскравий доказ того, що їм є що показати, донести до людей. І ме�

ні дуже приємно, що нам вдається робити такі речі”,— зазначив пан Ка�

рабаєв.

Він подякував медсестрам також за те, що вони з розумінням поставили�

ся до змін в системі охорони здоров’я, які відбувалися в районі, та стали ак�

тивними учасниками й опорою для цього процесу. Нагадаємо, що Дніпров�

ський та Деснянський райони були пілотними в реалізації реформи з надан�

ня медичних послуг громадянам.

Окрім слів вдячності, переможниця Ольга Михайлюк була нагороджена

відзнаками начальника Управління охорони здоров’я Дніпровської РДА,

Дипломом ОППОУОЗ І ступеня “Переможець” та грошовою премією. Реш�

ту учасниць нагородили Дипломами ОППОУОЗ ІІ ступеня “Лауреат” та

пам’ятними подарунками. Всі вони також отримали презенти від спонсорів

конкурсу.

Зазначимо, що Міжнародний день медичної сестри святкують 12 травня,

в день народження англійки Флоренс Найтінгейл, яка під час Кримської

війни в середині XIX століття вперше надала допомогу пораненим на полі

бою. З того часу вищою нагородою, якою відзначаються медичні сестри —

учасниці бойових дій, є медаль “Флоренс Найтінгейл”.

За ініціативи МОЗ України та Асоціації медичних сестер, починаючи з

1997 року Всесвітній день медичної сестри відзначається і в Україні

У с бот , 20 вітня, Оле сандрівсь а
лінічна лі арня проводить бла одій-
н а цію “День здоров’я”. Її мета —
забезпечити дост пність я існої ме-
дичної допомо и для иян.

Традиційно навесні протягом останніх років

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва про�

водить благодійну акцію “День здоров’я”, що має

на меті суттєво наблизити надання медичної до�

помоги до пересічного киянина.

Як показав досвід, цього дня більше тисячі ки�

ян та мешканців Київської області звертаються

по медичну консультативну допомогу, яку нада�

ють висококваліфіковані фахівці — співробітни�

ки лікарні та кафедр Національного медичного

університету ім. О. О. Богомольця.

Таким чином, працюючи в свій вихідний, меди�

ки демонструють відкритість та доступність якіс�

ної консультативної допомоги для киян. 20 квітня

2013 року фахівці з кардіології, ревматології, не�

врології, дермато�венерології, нефрології, гастро�

ентерології, терапії, інфекційних хвороб, ендо�

кринології, загальної хірургії, судинної хірургії,

нейрохірургії, ЛОР, офтальмології, гінекології,

урології будуть проводити прийом пацієнтів.

Початок прийомів о 09.00 за адресою:

вул. Шовковична 39/1, корпус № 4 (консультатив"
на поліклініка)

Звернутися 
за діагностикою можна

буде до будь!якого
закладу свого району, 

а записатись на прийом
до лікаря невдовзі можна

буде через Інтернет

Як лікар прописав

Визнання

Профілактика — запорука здоров’я
Завтра в Олександрівській лікарні можна безкоштовно обстежитись

Київські поліклініки 
стануть центрами допомоги
Медреформи у дії: кожній родині — по сімейному лікарю, мережа
амбулаторій та заможні лікарі

Район Новостворені медичні заклади

Святошинський Консультативно!діагностичний центр (Центральна районна поліклініка) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №1 (поліклініки №3 та №4) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №2 (дитячі поліклініки №2, №4, поліклініка №2)

Оболонський Консультативно!діагностичний центр (Центральна районна поліклініка) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №1 (поліклініка №1, Центральна районна дитяча поліклініка) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №2 (поліклініка №3)

Подільський Консультативно!діагностичний центр Центр первинної медико!санітарної допомоги №1 (поліклініки №3 та №4) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №2 (поліклініка №2, дитяча поліклініка №4)

Голосіївський Консультативно!діагностичний центр (Центральна районна поліклініка) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №1 (поліклініка №2, поліклініка сімейних лікарів "Корчувате") 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №2 (Центральна районна дитяча поліклініка, поліклініка №1)

Печерський Консультативно!діагностичний центр (Центральна районна поліклініка) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги (поліклініка №1)

Солом'янський Консультативно!діагностичний центр (поліклініка №1) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №1 (поліклініка №1) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №2 (Центральна районна поліклініка, поліклініки №2 та №3)

Шевченківський Консультативно!діагностичний центр (центральна районна поліклініка, центральна дитяча поліклініка, центр
здоров'я) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №1 (поліклініки №1 та №4, дитяча поліклініка №2) 
Центр первинної медико!санітарної допомоги №2 (поліклініка №2, дитяча поліклініка №4) 
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У перш чер — при -
сах, подряпинах і обсли-
ненні тваринами людей
необхідно рясно промити
рани водою з милом, об-
робити їх раї 40—70°
спиртом або йодним роз-
чином, на ласти стерильн
пов’яз . Та ож не айно
треба зверн тися в най-
ближчий травмп н т.

Не треба знищувати тварину, яка

вкусила — вона підлягає ветеринар�

ному спостереженню впродовж

10 днів після інциденту. В разі поку�

су домашньою твариною необхідно

з’ясувати прізвище та адресу влас�

ника, дані про щеплення проти ска�

зу, що дасть можливість постражда�

лому уникнути ін’єкцій, оскільки за

твариною можливе проведення ве�

теринарного спостереження. В разі

загибелі тварини її труп треба термі�

ново доставити у ветлікарню в полі�

етиленовому пакеті. Але перш за

все — уникайте контактів з дикими

та вуличними тваринами.

Сказ (або гідрофобія) — гостре ін�

фекційне захворювання людини і

теплокровних тварин, що виявля�

ється в ураженні центральної нер�

вової системи, збудником якого є

фільтрівний вірус. Зарахований до

переліку особливо небезпечних хво�

роб. Кожного року в світі від цієї

хвороби гине понад 30 тис. людей і

більше 1 млн тварин.

В 2012 р. в Україні зареєстровані

6 випадків захворювань людей на

гідрофобію, ці потерпілі проти ска�

зу не щепилися. Щорічно реєстру�

ється понад 100 тисяч осіб, котрі

звернулись у медичні заклади з при�

воду покусів тваринами. Так, в м.

Києві у 2012 році по меддопомогу

після укусів тварин до травпунктів

міста звернулось 6356 осіб, з яких

3287 постраждалих були укушені

безпритульними тваринами.

На сказ хворіють усі теплокровні

тварини, але основним резервуаром

його збудника в дикій природі зали�

шається червона лисиця (57 % від

загальної кількості тварин, 90 % від

усіх диких тварин), щільність попу�

ляції якої в Україні перевищує епі�

зоотично безпечний рівень.

Зараження людини відбувається

під час укусів, при подряпинах і по�

паданні слини хворої тварини на

шкіру та слизові оболонки людини.

Єдиним заходом попередження

сказу серед населення є щеплення,

й лише воно може врятувати від

смерті та дозволити вести звичай�

ний спосіб життя. Вакцинопрофі�

лактика в Україні проти сказу без�

коштовна.

Головне управління ветеринар�

ної медицини закликає киян та�

кож активізувати щеплення тва�

рин — вакцинація домашніх собак

і котів у державних клініках

Управління ветеринарної медици�

ни в кожному районі міста також

безкоштовна

Як не захворіти 
на сказ
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5Хрещатик 19 квітня 2013 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №41 (1169)

П’ЯТНИЦЯ,
19 квітня
2013 року

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ПРЕМ’ЄР ГРУП” 

земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації об’єктів торговельно�розважального 

та соціально�культурного призначення 
на вул. Олександра Мишуги, 6 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 77/9134 від 28 лютого 2013 року
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та тех�

нічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, відповід�
но до статей 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради від 01.10.2007 № 493/3327 
“Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 

“ТРАНСБУДІНВЕСТ�2006” земельної ділянки 
для будівництва житлово�офісного комплексу 

з прибудованими приміщеннями багатофункціонального призначення 
та підземним паркінгом на вул. Мілютенка, 19�а 

у Деснянському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 92/9149 від 28 лютого 2013 року

З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві, зважаючи на те, що товариством з обмеженою відповідальністю
“ТРАНСБУДІНВЕСТ�2006” з моменту укладення договору оренди земельної ділянки від 05.03.2008 № 62�6�00475 будівництво жит�
лово�офісного комплексу з прибудованими приміщеннями багатофункціонального призначення та підземним паркінгом протя�
гом чотирьох років не проведено, враховуючи негативну громадську думку щодо будівництва, відповідно до статті 9 Земельного
кодексу України, пункту 4 частини першої статті 416 Цивільного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської
ради від 01.10.2007 № 493/3327 “Про передачу товариству з обмеже�
ною відповідальністю “ТРАНСБУДІНВЕСТ�2006” земельної ділянки для
будівництва житлово�офісного комплексу з прибудованими примі�
щеннями багатофункціонального призначення та підземним паркін�
гом на вул. Мілютенка, 19�а у Деснянському районі м. Києва” (А�
20375).

2. Запропонувати товариству з обмеженою відповідальністю “ТРАНС�
БУДІНВЕСТ�2006” надати згоду на розірвання договору оренди земельної
ділянки від 05.03.2008 № 62�6�00475.

3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації):

3.1. Проінформувати товариство з обмеженою відповідальністю
“ТРАНСБУДІНВЕСТ�2006” про прийняття цього рішення.

3.2. У разі відмови від розірвання договору оренди земельної ділянки
або якщо відповідь не надійде протягом одного місяця з моменту отри�
мання пропозиції про розірвання договору оренди земельної ділянки, за�
безпечити підготовку та подання на підпис до Київської міської ради про�
екту позову про розірвання договору оренди земельної ділянки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про визначення розміру статутного капіталу 
комунального підприємства “Поділ�Нерухомість”

Рішення Київської міської ради № 21/9078 від 21 лютого 2013 року
Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�

ве самоврядування в Україні”, з метою визначення розміру статутного капіталу комунального підприємства “Поділ�Нерухомість”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю “ПРЕМ’ЄР
ГРУП”, за умови виконання пункту 2 цього рішення, у довгострокову
оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,2450 га для обслугову�
вання та експлуатації об’єктів торговельно�розважального та соціально�
культурного призначення на вул. Олександра Мишуги, 6 у Дарницькому
районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рі�
шення Київської міської ради від 27.10.2005 № 341/3802 “Про передачу
земельної ділянки акціонерному товариству холдинговій компанії “Київ�
міськбуд” для будівництва житлових будинків з об’єктами соціально�
культурного призначення на перетині просп. Петра Григоренка та вул.
Олександра Мишуги у 9�а мікрорайоні житлового масиву Осокорки�Пів�
нічні у Дарницькому районі м. Києва”, право користування якими посвід�
чено договором оренди земельної ділянки від 27.02.2006 № 63�6�00337,
у зв’язку з набуттям права власності на майно (свідоцтво про право
власності від 25.06.2011) (справа № А�20378, заява ДЦ № 01110�
000059632�014 від 12.11.2012).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ПРЕМ’ЄР ГРУП”:
2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96

Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Департаменту земельних ресур�

сів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельної

ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвід�
чує право користування земельною ділянкою.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж та споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
2.5. Виконати вимоги, викладені у висновках Головного управління

містобудування та архітектури від 19.11.2012 № 15302/0/12/19�12 та Го�
ловного управління земельних ресурсів від 08.10.2012 № 05�9098.

3. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськбуд” у мі�
сячний термін звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопо�
танням щодо організації робіт по внесенню змін до договору оренди зе�
мельної ділянки від 27.02.2006 № 63�6�00337.

4. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу підприємству 
з іноземною інвестицією “ОСТ�ВЕСТ ЕКСПРЕС” 

земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації складського майнового комплексу 

на вул. Дніпроводській, 1 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 78/9135 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�

ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки підприємству з іноземною інвестицією “ОСТ�ВЕСТ ЕКСПРЕС” для об�
слуговування та експлуатації складського майнового комплексу на вул.
Дніпроводській, 1 в Оболонському районі м. Києва (справа № Д�6350, за�
ява ДЦ від 15.11.2012 № 01016�000060291�014).

2. Передати підприємству з іноземною інвестицією “ОСТ�ВЕСТ ЕКС�
ПРЕС”, за умови виконання пункту 3 цього рішення, в короткострокову
оренду на 5 років земельну ділянку площею 2,19 га для обслуговування
та експлуатації складського майнового комплексу на вул. Дніпровод�
ській, 1 в Оболонському районі м. Києва (договір купівлі�продажу від
06.10.2006 № 1216, акт приймання�передачі від 19.10.2006), у тому чис�
лі:

— площею 1,94 га — за рахунок частини земель, відведених відповідно
до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 16.03.70 № 438 “Про Відвод Виробничому Управлінню водопро�
відного — каналізаційного господарства за рахунок лісів Межигірського
лісництва в Подільському районі під будівництво об’єктів Дніпровського
водопроводу”;

— площею 0,25 га — за рахунок частини земель, відведених відповідно
до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудя�
щих від 18.12.51 № 2641 “Про організацію нових державних лісних маси�
вів в границях міської смуги”.

3. Підприємству з іноземною інвестицією “ОСТ�ВЕСТ ЕКСПРЕС”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Департаменту земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвід�
чує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, розміщених у межах зе�
мельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради
від 08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�
будування та архітектури від 03.10.2012 № 12968/0/18�3/09�12, Голов�
ного управління держсанепідслужби у м. Києві від 01.11.2012 № 1859,
Державного управління охорони навколишнього природного середовища
в м. Києві від 14.09.2012 № 05�08/6107, Головного управління охорони
культурної спадщини від 21.05.2012 № 3026, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 23.05.2012 № 05�8521.

4. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про поновлення Центральній базі забезпечення 
Державного департаменту України 

з питань виконання покарань 
(державній установі) договору оренди земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд бази 
на вул. Святошинській, 27 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 79/9136 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення Центральної бази забезпечення Дер�

жавного департаменту України з питань виконання покарань (державної установи) від 17.11.2010 № 978, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 років договір оренди земельної ділянки площею
0,3726 га, в межах червоних ліній, від 17.02.2006 № 75�6�00268, укла�
дений між Київською міською радою та Центральною базою забезпе�
чення Державного департаменту України з питань виконання покарань
(державною установою) для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд бази на вул. Святошинській, 27 у Святошинському районі м. Ки�
єва, на підставі рішення Київської міської ради від 14.07.2005
№ 715/3290 “Про надання та передачу Центральній базі забезпечення
Державного департаменту України з питань виконання покарань зе�
мельної ділянки для експлуатації і обслуговування будівель і споруд ба�
зи на вул. Святошинській, 27 у Святошинському районі м. Києва”
(справа № А�18621).

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визначеної в догово�

рі оренди земельної ділянки від 17.02.2006 № 75�6�00268, підлягає при�
веденню у відповідність до норм законодавства.

3. Центральній базі забезпечення Державного департаменту України з
питань виконання покарань (державній установі) у місячний термін звер�
нутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо орга�
нізації робіт по внесенню змін до договору оренди земельної ділянки від
17.02.2006 № 75�6�00268.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 30.09.2004 № 520/1930 

“Про надання та вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею” 

та поновлення договорів оренди земельних ділянок
Рішення Київської міської ради № 87/9144 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідаль�
ністю “РД�ІНВЕСТ” від 25.01.2010 № 6/2010 та згідно з дорученням заступника міського голови — секретаря Київради від 26.01.2010
№ 2292, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 30.09.2004
№ 520/1930 “Про надання та вилучення земельних ділянок та припинен�
ня права користування землею”, а саме: у пункті 4 слова “відомчий жит�
ловий будинок” замінити словами “житловий будинок”.

2. Поновити на 5 років договори оренди земельних ділянок від
18.05.2005 № 91�6�00444, № 91�6�00445, укладені між Київською місь�

кою радою та товариством з обмеженою відповідальністю “РД�ІНВЕСТ”
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку у
пров. Шишкінському, 6 — 8 у Шевченківському районі м. Києва на підста�
ві пункту 4 рішення Київської міської ради від 30.09.2004 № 520/1930
“Про надання та вилучення земельних ділянок та припинення права ко�
ристування землею” (справа № А�17014).

3. Встановити, що розмір річної орендної плати, визначеної в дого�
ворах оренди земельних ділянок від 18.05.2005 № 91�6�00444 та
№ 91�6�00445, підлягає приведенню у відповідність до норм законо�
давства.

4. Товариству з обмеженою відповідальністю “РД�ІНВЕСТ” у місячний
термін звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) з клопотанням

щодо організації робіт по внесенню змін до договорів оренди земельних
ділянок від 18.05.2005 № 91�6�00444 та № 91�6�00445.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства “Поділ�Нерухомість” в сумі 10187,15 (десять тисяч сто вісімдесят сім грн. 15
коп.) гривень, передавши в якості внеску до статутного капіталу майно згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

№ 
п/п

Найменування Інвентарний
номер

Одиниця
виміру

Кількість Балансова вартість,
грн.

1 Ваги електронні 6109 шт. 1 978,94

2 Сист. блок CelE3500/250Gb 42109 шт. 1 1421,88

3 Монітор LG18,5*E1940SPN 43109 шт. 1 700,00

4 Факс Panasonic бухгалт. 46109 шт. 1 810,99

5 Сист. блок foxcon 50109 шт. 1 455,47

6 Монітор TFT Aser 52109 шт. 1 328,99

7 Принтер laser 51109 шт. 1 238,66

8 Кондиціонер (1 шт.) 29105 шт. 1 957,47

9 А/М ГАЗ33021 1105 шт. 1 1023,80

10 А/М ГАЗ3309 2105 шт. 1 1565,41

11 Бронедвері (склад № 1) 47109 шт. 1 694,40

12 Сейф СВ 20912 7105 шт. 1 134,24

13 Стіл офісний 27109 шт. 1 246,45

14 Ксерокс 39105 шт. 1 236,25

15 Конвек. JVG TECHNIK CH1500 26112 шт. 1 227,81

16 Телефон Panasonik 3112 шт. 1 166,39

Всього: 10187,15

Додаток
до рішення Київради від 21.02.2013 № 21/9078

Перелік майна,
що передається в якості внеску до статутного капіталу 

комунального підприємства “Поділ�Нерухомість”

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про визначення розміру статутного капіталу 
комунального підприємства “Київський іподром”

Рішення Київської міської ради № 56/9113 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�

ве самоврядування в Україні”, з метою визначення розміру статутного капіталу комунального підприємства “Київський іподром”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства “Київський іподром” в сумі 9701,87 (дев’ять тисяч сімсот одна грн. 87 коп.) гри�
вень, передавши в якості внеску до статутного капіталу майно згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київради від 28.02.2013 № 56/9113

Перелік майна,
що передається в якості внеску до статутного капіталу 

комунального підприємства “Київський іподром”

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

№
п/п

Найменування Інвентарний
номер

Одиниця виміру Кількість Балансова
вартість, грн.

1 Стіл для засідань 267 шт. 1 45,34

2 Шафа для книжок 229 шт. 9 1008,00

3 Установка ПТУ 46 334 шт. 1 208,97

4 Установка ПТУ 68 335 шт. 1 375,56

Всього: 9701,87
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 19 квітня 2013 року

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 25 жовтня 2011 року № 1968 “Про реконструкцію вул. А. Ахматової

на ділянці від просп. П. Григоренка 
до вул. Урлівської у Дарницькому районі”

Розпорядження № 238 від 26 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини

4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції вул. А. Ахматової на ділянці від просп. П. Григоренка до вул. Урлівської у Дарницькому районі, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 жовтня 2011 року
№ 1968 “Про реконструкцію вул. А. Ахматової на ділянці від просп. П. Гри�
горенка до вул. Урлівської у Дарницькому районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2011�2012 роках” виключити.
2. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.6 такого змісту:
“3.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження.”

3. Пункт 4 викласти в новій редакції:

“4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановле�
ному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки проектно�кошто�
рисної документації та з реконструкції вул. А. Ахматової на ділянці від
просп. П. Григоренка до вул. Урлівської у Дарницькому районі до програм
економічного та соціального розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки.”

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17 вересня 2009 року № 1072 “Про ліквідацію реверсного руху 

на просп. Возз’єднання та мосту ім. Є. О. Патона в м. Києві”
Розпорядження № 203 від 15 лютого 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини
4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з ліквідації реверсного руху на просп. Возз’єднання та мосту ім. Є. О. Патона в м. Києві, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 вересня 2009 року
№ 1072 “Про ліквідацію реверсного руху на просп. Возз’єднання та мос�
ту ім. Є. О. Патона в м. Києві”:

1. В пункті 1 слова та цифри “у 2011 році” та “а в 2012 році” виключи�
ти.

2. Пункт 4 викласти в новій редакції:
“4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у

встановленому порядку подати до Департаменту економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
розробки проектно�кошторисної документації та з ліквідації реверсно�
го руху на просп. Возз’єднання та мосту ім. Є. О. Патона в м. Києві до
програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 та на�
ступні роки.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 серпня 2008 року № 1171 “Про будівництво подовження 
Залізничного шосе вздовж залізниці до вул. Панаса Любченка 

з виходом на вул. Боженка”
Розпорядження № 239 від 26 лютого 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини
4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з будівництва подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до вул. Панаса Любченка з виходом на вул. Боженка, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 серпня 2008 року
№ 1171 “Про будівництво подовження Залізничного шосе вздовж заліз�

ниці до вул. Панаса Любченка з виходом на вул. Боженка”:
1. У пункті 1 слова та цифри “в 2008�2012 роках” виключити.
2. Підпункт 4.5 пункту 4 викласти в новій редакції:

“4.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.”

3. Підпункт 4.6 пункту 4 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 4.7, 4.8 вважати відповідно підпунктами 4.6, 4.7.
4. Підпункт 4.7 пункту 4 викласти в новій редакції:
“4.7. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки�

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051.”

5. У пункті 6 слова “Голосіївській районній у м. Києві державній адмі�
ністрації та Печерській районній у м. Києві державній адміністрації спіль�
но з Головним управлінням земельних ресурсів” замінити словами “Голо�
сіївській районній в місті Києві державній адміністрації та Печерській
районній в місті Києві державній адміністрації спільно з Департаментом
земельних ресурсів”.

6. У пункті 9 слова “Головному управлінню земельних ресурсів” замі�
нити словами “Департаменту земельних ресурсів”.

7. Пункт 11 викласти у новій редакції:
“11. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у вста�
новленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно�кошторисної документації та з будівництва подовження Заліз�
ничного шосе вздовж залізниці до вул. Панаса Любченка з виходом на
вул. Боженка до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на
2013 та наступні роки.”

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31 січня 2012 року № 151 

“Про будівництво підземного пішохідного 
переходу по просп. Героїв Сталінграда біля буд. № 4 

в Оболонському районі”
Розпорядження № 236 від 26 лютого 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини
4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з будівництва підземного пішохідного переходу по просп. Героїв Сталінграда біля буд. № 4 в Оболонському районі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2012 року
№ 151 “Про будівництво підземного пішохідного переходу по просп. Ге�
роїв Сталінграда біля буд. № 4 в Оболонському районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2012 році” виключити.
2. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.6 такого змісту:
“3.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження.”

3. Пункт 4 викласти в новій редакції:
“4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки про�
ектно�кошторисної документації та будівництва підземного пішохідного
переходу по просп. Героїв Сталінграда біля буд. № 4 в Оболонському
районі до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013
та наступні роки.”

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 07 липня 2012 року №1178 “Про підвищення надійності 
електроживлення міського наземного електротранспорту”

Розпорядження № 219 від 21 лютого 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 8 Закону України “Про міський електрич�

ний гранспорт”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання робіт з реконструкції кабельних ліній, які забезпечують
електроживлення міського наземного електротранспорту, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2012
року № 1178 “Про підвищення надійності електроживлення міського
наземного електротранспорту”:

1. В пункті 1 слова та цифри "у 2012 році" виключити.
2. Пункт 3 викласти в новій редакції:
“3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у

встановленому порядку подати до Департаменту економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт,
визначених у пункті 1 нього розпорядження, до програм економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки."

Голова О. Попов

Про затвердження переможця конкурсу 
по залученню інвестора

до розміщення реклами в ліфтах житлових будинків 
комунальної власності міста Києва

Розпорядження № 207 від 15 лютого 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок

проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна�
чення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 серпня 2012 року № 1464 “Про проведення іннестиційно�
го конкурсу із залучення інвестора до розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста Києва”, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу по залученню інвестора до розмі�
щення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності міста
Києва (протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто�
рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,
інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва від 28 листопада
2012 року № 27/2012) Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТЕР
ФІНАНС УКРАЇНА”.

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповід�
ний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністраці Крама�
ренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масовоі інфор�
мації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 31 січня 2012 року № 154 "Про реконструкцію вул. Сагайдака 
у Дніпровському районі"

Розпорядження № 202 від 15 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", частини

4 статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", у зв'язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції вуя. Сагайдака у Дніпровському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження  виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2012
року №154 "Про реконструкцію вул. Сагайдака у Дніпровському райо�
ні":

1. В пункті 1 слова та цифри "у 2012 році" виключити.
2. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.6 в наступній редакції:
"3.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схе�

му організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених
в пункті 1 цього розпорядження."

3. Пункт 4 викласти в новій редакції:

"4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку подати до Департаменту економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
розробки проектно�кошторисної документації та з реконструкції 
вул. Сагайдака у Дніпровському районі до програм економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки."

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31 січня 2012 року № 150 "Про реконструкцію 

вул. Каховської у Дніпровському районі"
Розпорядження № 237 від 26 лютого 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", частини
4 статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", у зв'язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції вул. Каховської у Дніпровському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2012
року № 150 "Про реконструкцію вул. Каховської у Дніпровському ра�
йоні":

1.  В пункті 1 слова та цифри "у 2012 році" виключити.
2. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.6 такого змісту:
"3.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схе�

му організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених
в пункті 1 цього розпорядження."

3. Пункт 4 викласти в новій редакції:

"4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку подати до Департаменту економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
розробки проектно�кошторисної документації та з реконструкції вул.
Каховської у Дніпровському районі до програм економічного і соціаль�
ного розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки."

Голова О.Попов

Про передачу функцій замовника реконструкції 
з прибудовою колишнього дитячого садка № 403 

під територіальний центр соціального 
обслуговування пенсіонерів м. Києва 

та центр соціальної адаптації дітей�інвалідів 
на вул. О. Теліги, 37 Г 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 242 від 26 лютого 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 6, 7 Закону України “Про регулюван�
ня містобудівної діяльності”, з метою прискорення завершення реконструкції об’єкта і введення його в експлуатацію, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити КП “Житлоінвестбуд�УКБ” замовником реконструкції з
прибудовою будівлі на вул. О. Теліги, 37Г під територіальний центр со�
ціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центр реабілітації
дітей�інвалідів (далі — Об’єкт).

2. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлено�
му порядку:

2.1. Передати функції замовника реконструкції Об’єкта до КП “Жит�
лоінвестбуд�УКБ”.

2.2. Спільно з КП “Житлоінвестбуд�УКБ” у двотижневий термін з мо�
менту видання цього розпорядження створити комісію з передачі
функцій замовника та забезпечити передачу до КП “Житлоінвестбуд�
УКБ” обсягів незавершеного будівництва Об’єкта та обладнання і ма�
теріалів, які були придбані для його комплектації.

2.3. Забезпечити передачу до КП “Житлоінвестбуд�УКБ”:
оригіналів технічних умов, архітектурно�проектувального завдання,

наявної проектно�кошторисної документації, затвердженої в установ�
леному порядку;

копій укладених договорів з виконавцями робіт;
копій актів виконаних робіт і фінансової документації по витратах на

реконструкцію Об’єкта та інші документи, що стосуються його рекон�
струкції.

3. КП “Житлоінвестбуд�УКБ”:
3.1. Визначити генеральну підрядну будівельну організацію для ви�

конання робіт на Об’єкті відповідно до вимог чинного законодавства.
3.2. Під час укладення договору підряду на здійснення робіт з ре�

конструкції Об’єкта передбачати — умови щодо надання підрядником
гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлу�
атації Об’єкта.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо
порядку виконання будівельних робіт.

4. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) інвестиційні пропозиції до проектів програм економічного і со�
ціального розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки у зв’язку
із передачею функцій замовника Об’єкта до КП “Житлоінвестбуд�
УКБ”.

5. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції та
прийняття Об’єкта в експлуатацію його майно у встановленому поряд�
ку зараховується до комунальної власності територіальної громади
імста Києва.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 09 липня 2002 № 1351 “Про рекон�
струкцію з прибудовою будівлі колишнього дитячого садка № 403 на
вул. О. Теліги, 37 Г для розміщення територіального центру соціально�
го обслуговування пенсіонерів м. Києва та Центру ранньої соціальної
реабілітації дітей�інвалідів”.

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про зміни у складі ради
вітчизняних та іноземних інвесторів

при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 251 від 26 лютого 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України � місто � герой Київ", "Про інвес�

тиційну діяльність", Указу Президента України від 01 вересня 2010 року №892/2010 "Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів",
пропозиції Бейкер і Макензі Сі�Ай�Ес, Лімітед (Україна) від 21 листопада 2012 року, з метою створення умов для ефективної робо�
ти ради вітчизняних та іноземних інвесторів дри виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адмініс�
трації):

1. Затвердити зміни до складу ради вітчизняних та іноземних інвес�
торів при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 17 березня 2011 року №377 "Про утворення ради вітчизняних
та іноземних інвесторів при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації), виклавши його у редакції,
що додається.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�

но з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення цього
розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р.М.

Голова О. Попов

З додатком до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 19 квітня 2013 року

Нідерланди стають ближчими 
На тижні в столиці пройдуть кулінарні майстер�класи 
та відкриється кінофестиваль
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Квітень завжди б в осо-
бливим місяцем для ол-
ландців, в перш чер за-
вдя и свят ванню Дня о-
ролеви, я е відзначається
30 вітня, починаючи з
1949 ро . Цьо о ж ро в
Нідерландах пройде над-
звичайна подія — “Зміна
трон ” (Troonswisseling),
оли оролева Беатрі с
зречеться від престол на
ористь старшо о сина,
принца Віллема-Але санд-
ра. Щоб відзначити цей іс-
торичний день разом з и-
янами, Посольство Нідер-
ландів ор анізов є низ
ці авих подій, зо рема
майстер- ласи олланд-
сь о о шеф- харя та по-
аз с часних стрічо .

З наступного року День королеви в

Нідерландах стане Днем короля і від�

значатиметься 27 квітня — у день на�

родження Віллема�Александра. Про�

те святкування залишиться незмін�

ним: вулиці країни буквально “роз�

фарбовуються” в оранжевий, націо�

нальний колір голландців, а мешкан�

ці країни бенкетують на численних

імпровізованих ринках та концертах.

Спеціально для киян Посольство Ні�

дерландів підготувало програму, по�

кликану познайомити з Голландією

та різними аспектами її життя. У квіт�

ні вже відбулася низка заходів, зокре�

ма, зустріч квітникарських компаній,

голландська вікторина, семінар для

молодих бізнесменів. До речі, в Укра�

їні працюють майже 250 голланд�

ських компаній, які інвестують у

транспорт, логістику, сільське госпо�

дарство, управління водними ресур�

сами, відновні джерела енергії та ін�

формаційні технології. В той же час

понад 20 тисяч українців лише мину�

лого року відвідало Голландію.

З 22 до 25 квітня в трьох торгових

закладах “Метро” та Київській асоці�

ації шеф�кухарів пройдуть демон�

страції та майстер�класи голланд�

ського шеф�кухаря Менно Поста

(ресторан “Де Боккедоорнз”, дві зір�

ки Мішлен). Фахівці та споживачі

зможуть побачити, як голландці готу�

ють страви зі свіжими овочами (крес�

салати, міні�овочі, цикорій), а також з

сирами.

А з 25 по 30 квітня в кінотеатрі

“Київ” триватиме фестиваль гол�

ландського кіно “Летючий голлан�

дець”, фільми до якого відібрані

МКФ “Молодість”. Присвячений

він 160�річчю з дня народження

Вінсента Ван Гога. Відкриє фести�

валь претендент на Оскар від Нідер�

ландів, володар двох нагород за най�

кращий дебют на Берлінале стрічка

“Галченя” Боудевейна Кооле. Це

зворушлива історія про дружбу 10�

річного Йойо із маленьким галче�

ням, який допомагає хлопцю нала�

годити стосунки з татом. Найсміли�

віша документальна стрічка фести�

валю — “Знайомство з Фоккенами”

від режисерського тандему Ґабріель

Проваас та Роба Шрьодера. В ній

йдеться про сестер�близнючок Луїзу

та Мартіну Фоккенів, які після 40

років роботи проститутками засну�

вали в Кварталі червоних ліхтарів в

Амстердамі власний бордель та від�

крили першу в світі неформальну

профспілку для повій. Ще одна до�

кументальна робота “Paradiso” Дже�

роена Берквенса розкриє секрети

амстердамського клубу, неформаль�

ного раю для зірок шоу�бізнесу,

який створений у стінах старовин�

ної лютеранської церкви.

Унікальна дебютна робота Пас�

каль Сімонс “Лотос” піднімає пи�

тання самотності у мегаполісі. Упро�

довж 24 годин камера режисерки від�

стежує життя кількох людей у нашо�

му швидкоплинному та вічно зайня�

тому світі. Стрічка “Ефект доміно”

Паули ван дер Оест покаже наслідки

економічної кризи для різних людей:

лондонського банкіра, механіка з

Мічіґана, нареченого, якому довело�

ся скасувати весілля, та індійської

жінки, яка пече торти на замовлення.

Усі фільми демонструватимуться

мовою оригіналу з українськими

субтитрами

Чи знаєте ви, що...

Королівство Нідерланди с ладається з чотирьох різних раїн: Ні-
дерландів, островів Ар ба, Кюрасао та Сінт-Мартен
Одна четверта території Нідерландів знаходиться нижче рівня

моря
Найвища точ а Нідерландів становить 323 метри і відта нази-

вається “ орою” (для порівняння: висота раїнсь ої Говерли —
2 061 метр)
Г стота населення Нідерландів — 488 жителів на вадратний і-

лометр, в той час я в У раїні — 75,6
Протяжність велосипедних доріжо Нідерландів с ладає щонай-

менше 15 тисяч ілометрів — в десять разів більше довжини У ра-
їни із заход на схід
У Нідерландах і досі наліч ється майже тисяча діючих традицій-

них вітря ів
В Амстердамі можна побачити 22 артини Рембрандта і 206 ро-

біт Ван Го а, вихідців з Нідерландів
Голландці є найвищими людьми Європи
Пра тично в ожно о олландця є принаймні один велосипед (а

то й два-три), і велосипедів раїні вдвічі більше, ніж машин
В середньом один олландець за рі з’їдає 14,3 сир
У жодній раїні не споживають та ба ато ла риці, я Нідерлан-

дах — в середньом 32 мільйони за рі
Коли олландсь і ш олярі с ладають іспити, на їхніх б дин ах ви-

віш ють олландсь ий прапор та ш ільний портфель
Майже в ожній олландсь ій оселі ви знайдете б ет вітів

Від риє фестиваль олландсь о о іно претендент на Ос ар від Нідерландів, володар двох на ород за най ращий дебют
на Берлінале стріч а «Галченя»: про незвичн др жб малень о о хлопчи а та птаха

Х Р А М Т Р А Н С Т
Х Р И Я С Л І Д О Л

Е К Т И П О Г Р А Ф І Я
Щ І А О

Ф А Р А О Н В М Р І Я
А Т У О Ф І Ц І А Н Т
Р И Н А З А Г І Н К І
С К А Р Л А Т И Н А И Р

Відповіді на сканворд 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): ТОВ "ГЛОБАЛЬНА РЕСТОРАННА ГРУПА — УКРАЇНА"
Поштова і еле тронна адреса: 03680, м.Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72-А,

оф. 177.

2. Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіанти): м. Київ,
Деснянсь ий район, на розі в л. Червоно вардійсь ій та в л. Поп дрен а

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): За лад ресторанно о осподарства
"KFC" в тор овельном центрі "NOVUS", я ий розташовано на розі в л.
Червоно вардійсь ій та в л. Поп дрен а.
Технічні і техноло ічні дані: за лад ресторанно о осподарства.

4. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: Діяльність
ресторанів, надання посл мобільно о харч вання.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:

земельних: Площа ділян и, я займає ТЦ "NOVUS", с ладає 1,6840 а, з ідно з
до овором с боренди земельної ділян и від 07.12.2012р. №62-6-00606;
сировинних: відс тні;
енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло): Тепло — 150 ВТ (від ТЦ

"NOVUS"), еле троенер ія — 250 Вт (від ТЦ "NOVUS");
водних 18 м3/доб (від ТЦ "NOVUS");
тр дових Для ф н ціон вання за лад ресторанно о осподарства "KFC" потрібно

49 чол.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації): під'їзд з в л.
Червоно вардійсь ій.

7. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: відс тні.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами:
не потрібно.

9. Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на
нав олишнє середовище:

лімат і мі ро лімат: не впливає
повітряне: при маневр ванні автомобілів (ви иди: діо сид азот — 0,00264 /с та

0,00694 т/рі , о сид в лецю — 0,04827 /с та 0,12595 т/рі , в леводні — 0,00588 /с
та 0,01527 т/рі ); витяжна система арячо о цех (ви иди: а ролеїн — 0,007х10-6 /с та
0,165х10-6 т/рі ); витяжна система зони мий и інвентарю (ви иди: натрію ідро сид —
0,001 /с та 0,0064 т/рі ). С марні ви иди = 0,05772 /с та 0,15466 т/рі ;
водне: в процесі діяльності творюються рід і відходи: СПАР (сто и від сан.

приборів), жири (виробнича аналізація). Концентрація СПАР дорівнює 16 /м3, що не
перевищ є ГДК на с идання місь аналізацію (20 /м3). Вип с виробничої
аналізації передбачений з встановленням жиро ловлювача;
р нт: для тилізації відходів ви ористов ють прес для сміття та ба и для сміття;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: не впливає;
нав олишнє соціальне середовище (населення): забезпеч є населення

додат овим місцем відпочин , надає посл и мобільно о харч вання, створює
додат ові робочі місця;
нав олишнє техно енне середовище: не впливає.

10 Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронення: осподарсь о-поб тові вивозяться за
призначенням з ідно з затвердженими лімітами та дозволами; артон та папір — на
вторинн перероб ; жир та люмінесцентні лампи — з ідно до овірних мов.

11 Обся ви онання ОВНС — ОВНС розроблена в обсязі я для е оло ічно
безпечно о об'є та, з ідно вимо ам ДБН А.2.2-1-2003 "С лад і зміст матеріалів оцін и
впливів на нав олишнє середовище (ОВНС) при прое т ванні і б дівництві підприємств,
б дин ів і спор д".

12 Участь ромадсь ості: п блі ація в ЗМІ ( азета "Хрещати ").

До ва и иян, ерівни ів підприємств
і житлово-е спл атаційних ор анізацій!

З метою під отов и до опалювально о сезон 2013/2014 р. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
проводитиме щорічні ідравлічні випроб вання теплових мереж.

Випроб вання відб ватим ться:

- 22-29 вітня 2013 ро в частині Святошинсь о о район (тепломережі від
станції теплопостачання "Біличі", я і обсл ов ють житлові масиви Біличі,
Новобіличі, А адеммістеч о).

У зв'яз з цим постачання арячої води б де припинено з 16.00
21 вітня.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах проспе т Перемо и,
в лиць Ми оли Уша ова, Уборевича, Чорнобильсь ої, Осінньої, Жовтневої,
Б лаховсь о о, На мова, Підлісної, Олевсь ої, Бахмаць ої, Клавдієвсь ої, Гаршина,
Рахманінова, проспе т Палладіна, в лиць Доброхотова, Семаш а, част ово
Кільцевої доро и.

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вищою ніж 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає
нормативам. Це дозволить виявити і лі від вати ма симально можлив іль ість
пош оджень, запобі ши та им чином їхній появі під час опалювально о сезон .

Через виявлені пош одження аряче водопостачання може затрим ватися
на час, необхідний для їхньо о с нення, про що КИЇВЕНЕРГО додат ово
повідомить ЖЕО.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з
я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів для збереження
матеріальних цінностей на випадо пош одження теплових мереж. На в лицях,
садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може трапитися
пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та ви идів води на
поверхню.

Б дьте важні та обережні!

У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не наближайтеся
самі та не доп с айте до та их місць дітей! Повідомляйте про виявлені
випад и фахівців КИЇВЕНЕРГО за телефонами онта т-центр 15-88 або з
мобільно о 202-15-88.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО не
нарахов є плат за споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для
отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють ЖЕО.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна
отримати за телефонами онта т-центр 15-88 або 202-15-88 для дзвін ів з
мобільно о, а та ож на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.ua.

Вибачте за тимчасові незр чності!
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Відповідно до чинно о за онодавства У раїни п блі ємо відомості,
зазначені в де ларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о

хара тер заст пни а Голови Державної сл жби еоло ії та надр У раїни
Радованова Сер ія Віталійовича за 2012 рі .

Відомості про доходи:
За альна с ма с пно о доход Радованова С.В., одержано о (нараховано о) з джерел в

У раїні с лала 192340 рн.

Відомості про нер хоме майно:
У власності та в оренді Радованова С.В. переб вають земельні ділян и за альною площею

366,3 м2, вартири за альною площею 115,7 м2, садовий б дино за альною площею 36,4 м2 та
араж за альною площею 5,38 м .

Відомості про транспортні засоби:
У власності Радованова С.В. переб ває ле овий автомобіль Mercedes Bens GL 350CD вип с 2011 p.

Відомості про в лади в бан ах, цінні папери та інші а тиви:
С ма оштів на рах н ах бан ах Радованова С.В. с лала 156600 рн.

Відомості про фінансові зобов'язання:
С ма оштів, в ладених Радовановим С.В. добровільне страх вання, с лала 1187 рн.

Відповідно до чинно о за онодавства У раїни п блі ємо відомості,
зазначені в де ларації про майно, доходи, витрати і зобов 'язання фінансово о

хара тер Голови Державної сл жби еоло ії та надр У раїни
Д дінова Валерія Оле сійовича та членів йо о сім'ї за 2012 рі .

Члени сім'ї де ларанта: др жина Д дінова І.Р., син Д дінов І.В., син Д дінов О.В.

Відомості про доходи:
За альна с ма с пно о доход Д дінова В.О. одержано о (нараховано о) з джерел в У раїні

с лала 55204 рн.
За альна с ма с пно о доход членів сім'ї, одержано о (нараховано о) з джерел в У раїні

с лала 211667 рн.

Відомості про нер хоме майно:
У власності та в оренді Д дінова В.О. переб ває земельна ділян а за альною площею 6000 м2,

вартира площею 41,15 м2, араж за альною площею 23,7 м2 та інше нер хоме майно площею 64,7 м2

У власності та в оренді членів сім'ї переб вають земельні ділян и за альною площею 6000 м2

та 975 м2, вартири за альною площею 58,75 м2 та 52,7 м2; садовий б дино за альною площею
730,7 м2 та інше нер хоме майно площею 64,7 м2

Відомості про транспортні засоби:
У власності Д дінова В.О. переб ває ле овий автомобіль Toyota Landcruiser вип с 2006 p.
У власності членів сім'ї переб ває ле овий автомобіль Subaru Tribeca вип с 2006 p.

Відомості про в лади в бан ах, цінні папери та інші а тиви:
С ма оштів на рах н ах бан ах Д дінова В.О. с лала 220500 рн.

ОГОЛОШЕННЯ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

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).

№
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

Став а
орендної
плати %

Місячна
орендна

плата рн
Приміт и

1

Управління освіти Дніп-
ровсь ої районної в
місті Києві державної
адміністрації (м. Київ,
просп. Мир , 6-А,
тел. 29-03-98)

2 поверх
просп.
Мир , 10

98,40

Розміщення с б'є та оспода-
рювання, що здійснює освітню
діяльність (ор анізація вихов-
но о та навчально о процес
дітей дош ільно о ві за валь-

дорфсь ою методи ою)

2 ро и 364 дні 3% 1426,75

Необхідно
забезпечити
проведення
бла о строю
приле лої
території

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої
районної в місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на
заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ з питань соціально о захист населення від
наслід ів аварії на ЧАЕС.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для
часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

Ма арен о Борис Ми олайович, що зареєстрований за адресою: м. Київ,
в л. Ілліча, 6/5, в. 39, необхідно з'явитися 26 вітня 2013р. о 10.00 до Дарниць о о
районно о с д м. Києва ( м. Київ, в л. Кошиця, 5-а зал № 209), для часті в
с довом засіданні по цивільній справі за позовом ТОВ ФК Європейсь а а енція з
повернення бор ів до Ма арен а Бориса Ми олайовича про стя нення
забор ованості.

У разі неяв и до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними справі
матеріалами ваш відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини своєї
неяв и.

С ддя Н.О. Киричен о

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Білен а Володимира Ми олайови-
ча, останнє відоме місце проживання за адресою: Чер ась а обл., м. Чер аси, в л. Смілянсь а, 130,
в. 78 в с дове засідання, я е відб деться 25.04.2013 ро о 10.00 одині за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця, 5-А, аб. 119, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позовом Лірни Т.І.
до Волянсь о о А.О., Білен о В.М. про визнання права власності на автомобіль.

При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений про день, час та

місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о відс тність.
Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов'язаний повідомити с д про поважність при-

чини неяв и.
С ддя Ш лян а

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- оловний спеціаліст відділ державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня
оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

До ва и Рал о Ніни Оле сандрівни,
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідача в

с дове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ "Дельта-Бан " до Рал о
Ніни Оле сандрівни про стя нення забор ованості, я е від ладено до 30.04.2013
об 11.00, та відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 33.

С ддя P.В. Нова

Замовни ДП "Е ос" ПАТ "ХК "Київмісь б д" повідомляє
про ре онстр цію ртожит ів за адресою: в л. В.Д бініна, 5/15 та
в л. В. Д бініна, 7/14 Голосіївсь ом районі м. Києва.

Заяви та побажання заці авлених сторін приймаються за
тел. 280-27-64.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир за адресою: проспе т Червонозоряний,
4-А, в. 120, видане на підставі на аз Головно о правління житлово о забезпечення № 644-С/КІ
від 10 вітня 2008р. на ім'я Шаблатовича Оле а Ми олайовича, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир , серія CAB
№532405 на ім'я Ні рес л Анатолія Ві торовича вважати недійсним.

Рейтин и цільових облі ацій, що ви ористов ються
для фінанс вання житлово о б дівництва в м. Київ

Інформація а ентства "Кредит-Рейтин " (станом на 31.03.2013)

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Са атєлова
М рада Гри оровича, останнє місце реєстрації та проживання я о о: м. Київ,
в л. Іжевсь о о, б д. 12 п/б, в с дове засідання, я е відб детья 24.04.2013 ро
о 14.00 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом
роз ляді цивільної справи за позовом ТОВ "КУПЕР ПРАЙС" до Са атєлова М.Г.
про стя нення забор ованості. При собі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений
про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може
б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов‘язаний повідомити с д
про поважність причини неяв и.

С ддя Колесни О.М.

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

Компанія, що вип стила облі ації
Серії цільових

облі ацій
Рівень

рейтин
Про ноз

Б дспецсервіс, ТОВ A-C, H-J, T, U uaBBB Стабільний

Артем, ТОВ , ІБК А-С uaBB Стабільний

Б дспецсервіс, ТОВ K-S, V,W, X,Y, AA, BB, Z uaBB Стабільний

Міхані і У раїна, ПІІ А uaBB Стабільний

РЄВЄРС, ТОВ , Компанія А uaBB Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ A-C, D-I uaBВ Стабільний

ТРОЯНДА, ПрАТ , АГРОФІРМА A-D, I-M uaBB Стабільний

АС-МВК, ТОВ A, B, C, D uaB Стабільний

Компанія Енер об длізин , ТОВ А, В uaB Стабільний

Граніт-Плюс, ТОВ A-C uaCCC Стабільний

Національна б дівельна омпанія D-F uaCCC Стабільний

Інвестиційно-б дівельна р па А, B, C Приз пинено

Метроном, ТОВ A, B Приз пинено

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

Футбол. "Арсенал" не зміг пробитися 
у 1/2 фіналу Кубка України
У Києві відб вся матч 1/4 фінал К б а У раїни між місцевим "Арсе-

налом" та одесь им "Чорноморцем". З стріч для " анонірів" розпоча-
лася досить невдало. Уже на 6 хвилині підопічні Юрія Ба алова зм ше-
ні б ли розпочинати з центра поля. За остей расивим даром від-
значився Л чіан Б рд жан. Напри інці першо о тайм столичним ф т-
болістам все ж вдалося зрівняти рах но . У швид ій онтратаці ра-
вець "Арсенал " Юрій Б шман б в з пинений не за правилами з бо
одесита Павла К таса. С ддя призначив штрафний дар, я ий реалі-
з вав Андрій Т ач . Та им чином, на перерв оманди пішли за ра-
х н 1:1. У др ом таймі ияни ви лядали впевненіше і неодноразово
мали можливість повести рах н . Одна раючи др им номером,
на 77 хвилині спортсмени "Чорноморця" здоб ли право на товий і,
розі равши це стандартне положення, ар ентинсь ий ле іонер оде-
сь о о л б Пабло Фонтанелло вивів свою оманд перед. Я з'яс -
валося, цей ол став останнім цьом матчі, том наст пн стадію
т рнір вийшов "Чорноморець"

Київ спортивний. У місті пройдуть 
"Ігри столичних підприємств"
20—21 вітня на стадіоні Респ блі ансь о о вищо о чилища відб -

д ться "І ри столичних підприємств" за про рамою Київсь ої місь ої
спарта іади "Здоровий Киянин". Про рамою передбачені зма ання з
ф тзал , волейбол , армспорт , ирьово о спорт , ле ої атлети и,
теніс настільно о, шахів, шашо . Учасни ами І ор б д ть збірні о-
манд восьми підприємств Києва: ПАТ "У ртранс аз"; ВРТП "У р аз-
енер осервіс"; ДП "Серійний завод "Антонов"; ПАТ "Київенер о"; ПАТ
"Київхліб"; Мінсоцполіти и; Департамент житлово- ом нальної ін-
фрастр т ри КМДА; ПАТ "Київ аз"

Олімпійський рух. У Києві урочисто відкрили
"Спортивні ігри юних олімпійців"
Вчора Національном ніверситеті фізично о виховання і спорт

У раїни рочисто від рили "Спортивні і ри юних олімпійців" серед ч-
нів міста. Цей захід при рочено 100-річчю І Російсь ої Олімпіади, я а
відб лась в серпні 1913 ро в Києві і стала почат ом засн вання олім-
пійсь о о р х міста. Відвідав захід і оловний олімпієць раїни — пре-
зидент НОК У раїни Сер ій Б б а. "Я радий вітати часни ів зма-
ань,— с азав під час від риття Сер ій Б б а.— Бажаю вам, юні олім-
пійці, спішних вист пів, а оловне — отримати задоволення від зма-
ань та занять фіз льт рою". Я стало відомо, І рах візьм ть часть
иївсь і ш олярі 6—10 ласів, я і зма атим ться омандних та осо-
бистих видах спорт . Зо рема, в омпле сній естафеті "Веселі стар-
ти", в личном бас етболі, міні-ф тболі, шаховом т рнірі, плаванні,
спортивном ба атоборстві та дартсі. Зма ання проводитим ться в
три етапи — ш ільний, районний та місь ий. Фінал та рочиста цере-
монія на ородження переможців відб д ться 25 травня на Майдані Не-
залежності

Температура +16°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +23°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 47 %

Температура +15°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 73 %

Прогноз погоди на 19 квітня 2013 року

ОВНИ, не під рібайте все лише під себе, свято дотрим йтеся
за он "бер -даю" ( інтимних стос н ах теж), радо діліться всім,
чим ба аті (я серцем, та і аманцем) — не збіднієте. З бор ами
та редитами вчасно розрахов йтеся. Я що в партнерстві се с -
альний аспе т взаємин постане д же остро, пере ляньте своє
ставлення до цієї сфери життя.
ТЕЛЬЦІ, не побийте зопал ле ів із бла овірними, бо потім те

череп'я вже не с леїте! Облаштов йте шлюбне життя на ґр нті вза-
ємної любові, с ріплюйте зи сердець др жбою, взаємною т рбо-
тою, вірністю, пова ою та одна овими захопленнями. Я що вас
немає спільної мети чи ділових інтересів, неодмінно їх знайдіть!
Харизматичним БЛИЗНЯТАМ імпон ватиме роль не п блічної

персони, а таємно о "розвідни а". Б дьте "за адром" — там роз-
ортатим ться сюжети армічних подій, я і маєте доопрацювати
спо ійно, виважено та з ма симальною прод тивністю. Сл жбові
та матеріальні проблеми вирішите разом із бла овірними, домо-
чадцями, оле ами.
РАКИ на ребені поп лярності, тож а тивіз йте др жні зв’яз и,

я що вас об’єднають пра матичні інтереси плюс психоло ічна ар-
монія. Це допоможе спішно с ористатися лідерсь им привілеями
в др жньом оле тиві. На сердечном фронті аряча пора, не
б дьте е оїстами, адже вас щиро люблять, із вдячністю приймай-
те той Божий дар і платіть взаємністю!
ЛЕВИ, ар’єрний демарш розпалі, настав зоряний час фахо-

во о вдос оналення. Дотрим йтеся посадової с бординації, пова-
жайте й цін йте шефа, дбайте про родин . Симбіоз пра тичних та
психоло ічних нави ів принесе спішні плоди. Вчіться натис ати де
на пра матичні ноп и, а де й ми ати ч ттєв стр н та інт їцію.
Дис омфорт в сім’ї сприймайте терпляче.
ДІВИ, більше б вайте на людях, ре лам йте себе, демонстр й-

те все най раще, пра ніть стати п блічною персоною. Фізичний
енер опотенціал висо ий, і я що йо о не реаліз єте правильно —
захворієте або спрово єте а ресивні напади. У сфері онта тів ви
чарівни , здатний зачар вати силою емоцій б дь-я о о співроз-
мовни а чи першо о з стрічно о.
ТЕРЕЗИ, це тиждень психоло ічно о атарсис , що промайне в

оздоровчій стресовій динаміці. Таємне стане явним, триво и, с м-
ніви, підозри (особливо ревнощі), можливо, посиляться, але це не
причина для песимізм , а нормальний процес — вн трішня транс-
формація неможлива без ризи. Збаланс йте "дай" і "на", три-
майтеся від "роз р лення" товстос мів, за рийте бор ові дір и
( рошей не позичайте).
СКОРПІОНИ, ви опинилися на "мінном " полі розбрат і не зна-

єте я звідти вийти?.. Зась онфронтації! Хочете ріпити фаховий
імідж, прибор айте амбіції і расиво танцюйте під д д вимо та
інтересів ділових омпаньйонів, др зів, ви їдете на їхньом возі і
вони наба ато впливовіші, володіють рес рсами, форт нними
шансами.
СТРІЛЬЦІ, вас епсь е самопоч ття?.. Нічо о драматично о,

то си нал небес, щоб ви зайнялися профіла ти ою здоров'я. Опа-
нов йте медицин , дієтоло ію, фітотерапію, займайтеся спортом,
подр жіться з природою і розпрощайтеся з по аними звич ами.
Переосмисліть своє б ття, помір йте, чи отрим єте ви втіх від
мов життя, роботи?.. Адже хронічне незадоволення, насильство
над собою по ано а ається.
КОЗОРОГИ, ваше життя перетвориться на "бал-мас арад", і я -

що поставили за мет взяти о ось в сердечний полон, не "пере-
райте" в запалі саморе лами, с оріше виставите себе на посміхо-
вись о п блі и. Впливовість та презентабельність соці мі ся не
апо ею, освоюйте "психоло ічний лі неп", нама аючись в ад вати
д м и та бажання оточення, і не тисніть авторитетом.
ВОДОЛІЇ, в ар’єрі намічається різ ий поворот, оріться сл ж-

бовим вимо ам, шан йте с воро о шефа, зміна професійної діяль-
ності, адрові ротації є приписом долі! Я що ви одино і, вилітайте
з родинно о нізда і створюйте власн сім'ю, а подр жнім парам
час зап стити про рам "перезавантаження" взаємин. Зрештою
вас має б ти особистий с веренний простір, втор атися ди ні о-
м не можна (винято для оханих). Нині форм ється арсенал
енер орес рсів, запор а бла опол ччя на рі .
РИБИ, я що ви протя ом мин ло о місяця не проспали золотий

шанс і ріпили матеріальні р бежі, тепер слід лі від вати хвости
фахової не рамотності, під ватися інтеле т ально, розширити о-
ло ділово о спіл вання. Що стос ється ділових онта тів, в інт їції
та пра тицизмі, енерації ідей вам рівних не б де. Здатні знайти
спонсора, зав'язати знайомство саме з впливовою особою.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" здобув важку
перемогу над "Говерлою"
Столичний клуб повів у чвертьфінальній серії з рахунком 3:1
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В Івано-Фран івсь відб лися два
матчі 1/4 фінал плей-офф С перлі-
и за часті місцевої "Говерли" та
столично о "Б дівельни а". У першій
рі осподарі майданчи а продемон-
стр вали неймовірн самовіддач і
не залишили иянам жодних шансів,
ви равши з рах н ом 102:95. А ось
др е протистояння подар вало сім
прихильни ам бас етбол неймовір-
н інтри . За 30 се нд до завер-
шення матч рез льтат на табло б в
майже рівний — 76:75 на ористь
остей і б дь-я ий вл чний идо мі
вирішити долю з стрічі. У час, що
залишився, оманди обмінялися ре-
з льтативними ата ами і та им чи-
ном перемо здоб ли бас етболісти
"Б дівельни а".

Після двох перемог "Будівельника" на своєму

майданчику над "Говерлою" чвертьфінальна серія

перенеслася до Івано�Франківська. Попри чудо�

вий старт на цій стадії плей�офф, наставник киян

Айнарс Багатскіс все ж висловлював певні побо�

ювання з приводу виїзних зустрічей. Адже повів�

ши у серії з рахунком 2:0 "будівельники" могли за�

вчасно повірити у власні сили і вийти на паркет

зовсім не мотивованими. Як показав перший

матч у Івано�Франківську, перестороги литов�

ського фахівця були зовсім не безпідставними.

Гості досить безвідповідально поставилися до су�

перника і у підсумку цілком заслужено поступи�

лися баскетболістам "Говерли". Перед звітною

грою на прес�конференції пан Багатскіс заува�

жив: "Нам завдали такої поразки, на яку ми заслу�

жили своїм виступом. Кожному з членів моєї

команди потрібно задуматися, для чого ми ви�

йшли у плей�офф і для чого взагалі граємо у бас�

кетбол. Зазвичай, після таких ось провалів ми ро�

били певні висновки, однак усе покаже наступна

гра".

Однак звітну зустріч "будівельники" розпочали

вкрай невдало. Господарі майданчика вже зі

стартовим свистком задали високий темп грі, за

яким киянам було важко встигнути. Як наслідок,

івано�франківці здійснили досить відчутний ри�

вок 8:0, а гості змогли набрати свої перші очки

лише на 3 хвилині матчу, коли Георгі Цинцадзе

реалізував два штрафні кидки. Столичні спортс�

мени швидко вирівняли гру і три поспіль вдалі

атаки відновили паритет у рахунку. Надалі

команди намагалися максимально використову�

вати усі нагоди і тому на кінець першої чверті з

мінімальним відривом лідирували івано�фран�

ківці (19:18).

Після короткої перерви господарі вийшли на

паркет дещо незібраними. В атакувальних діях

підопічних Євгена Мурзіна простежувався пев�

ний хаос, чим не міг не скористатися "Будівель�

ник". Головним ініціатором своєрідного ривка ки�

ян став Лео Лайонс. Всього лише кілька результа�

тивних атак американського форварда "Будівель�

ника" змусили наставника "Говерли" взяти тайм�

аут. Надалі команди почали грати у відкритий бас�

кетбол, що не могло не сподобатися вболівальни�

кам. У перестрілці вдаліше діяли гості, тому відпо�

чивати вони пішли у статусі лідерів — 37:35.

В обопільних атаках суперники провели й тре�

тю чверть. Команди реалізовували багато атак,

але й пропускали не мало. Втім, як і в попередній

чверті, за такої гри комфортніше почували себе

баскетболісти "Будівельника", що засвідчив і ра�

хунок — 55:63.

Заключну десятихвилинку можна назвати

справжнім трилером. Розуміючи, що відступати

вже нікуди, гравці "Говерли" кинулися відіграва�

тися і їм це майже вдалося. За кілька секунд до за�

вершення зустрічі рахунок був 75:76. Однак ки�

яни зусиллями Дайнюса Шаленги спромоглися

знову повернути собі +3, на що господарі відпові�

ли лише одним точним кидком Павла Буренка. У

підсумку "Будівельник" виграв — 78:77. Тепер

столичним баскетболістам потрібно здобути ли�

ше одну перемогу, аби вийти у наступну стадію

турніру.

Після гри коуч "Будівельника" Айнарс Багаст�

кіс прокоментував матч: "Мушу визнати, що "Го�

верла" — одна з найбільш непередбачуваних ко�

манд у першості. Івано�франківці завжди при�

носять певні сюрпризи на майданчику. Сього�

дні, здавалося б у безвихідному становищі су�

перники спромоглися майже зрівняти рахунок.

Таких важких перемог у нас давно не було, тому

хотів би подякувати господарям за цікавий бас�

кетбол"
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Цей день в історії 19 квітня

1563— в Мос ві почала працю-
вати др арня Івана Федоровича
1850 — Ан лія та США підпи-

сали од про спільне б дівниц-
тво Панамсь о о анал (пізніше
США вирішили б д вати анал
самот ж и)
1902 — народився Веніамін

Каверін, визнаний радянсь ий
письменни , автор роман "Два
апітани"
1949 — радянсь ий льотчи

К. М. Зотов на літа Ла-15 впер-
ше в Радянсь ом Союзі засто-
с вав атап льтне рісло я засіб
рят вання
1970 — на оловном онвеєрі

Волзь о о автомобільно о заво-
д в Тольятті зібрано перший
ВАЗ-2101, я ий народі прозва-
ли " опій ою"
1971— СPСР зап стив перш

світі осмічн станцію "Салют-1"
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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