
Хрещатик — в ритмі самби
У Києві очікують справжній "Бразильський карнавал"

Мрія про світле майбутнє 
у Чорнобилі
Україна зробила перший крок для перетворення зруйнованого 
ядерного блоку на безпечний об'єкт
Ольга ДРОЗДОВА
"Хрещатик"

26 вітня У раїна віддає шан
за иблим та постраждалим
рез льтаті атастрофи на Чор-
нобильсь ій АЕС. С орботна
дата дає привід замислитися
над безпе ою "мирно о" ато-
ма в цілом й підвести під-
с м и лі відаційних робіт на
зр йнованом 4-м блоці,
я ий вже 27 ро ів несе за ро-
з для е оло ії та здоров'я
раїнців

Сидячи на "пороховій бочці"
Україні знадобилося майже три десят�

ки років, аби наблизитись до вирішення

питання перетворення зруйнованого

блоку ЧАЕС на екологічно безпечний

об'єкт. Адже час минає, закиданий піс�

ком та поспіхом підлатаний блок трухля�

віє, всередині знаходяться тонни забруд�

нених матеріалів, які поступово стають

радіоактивним пилом, що може легко

злетіти у повітря. Будь�яка подія на стан�

ції сприймається дуже нервово. Примі�

ром, цьогоріч у лютому в машинному за�

лі блоку під вагою товщі снігу обвалила�

ся легка частина покрівлі та стінові пане�

лі, що спричинило легку істерію у су�

спільстві. Інформація про екстрену ева�

куацію французьких працівників додала

гострих відчуттів. І хоча ніхто не по�

страждав, змін радіаційного фону у зоні

відчуження не було зафіксовано, а пра�

цівники за тиждень повернулися до ро�

боти, занепокоєння у пересічних україн�

ців залишилося.

За інформацією інспектора з ядерної

та радіаційної безпеки України Михайла

Гашева, обладнання під покрівлею, що

обвалилася, додатково покриють спеці�

альною стоп�пастою, яка стримує радіо�

активний пил. Звісно, це лише тимчасо�

вий захід. Зелену галявинку на місці

зруйнованого блоку на даному етапі за�

лишити складно, але убезпечити навко�

лишнє середовище від загрози, що не�

суть подібні ексцеси, влада в змозі.

Радіація під ковпаком

Системно врегулювати питання кон�

сервації 4�го блоку вирішили за рахунок

зведення над місцем катастрофи нової

оболонки у формі арки над об'єктом

"Укриття", так званого нового безпечного

конфайнмента. Під ним планують встано�

вити механізми, за допомогою яких мож�

на буде вивантажити паливо і розібрати

конструкції блоку. Висота арки — 108 мет�

рів, вона простягнеться на 260 метрів, зай�

нявши площу майже 40 га. Позаторік

Україна зібрала значну частину коштів,

необхідних для проведення робіт, близько

550 млн євро надали міжнародні донори.

Про надання ще 190 млн євро домовилися

наприкінці 2012 року з Європейським

банком реконструкції та розвитку. Оці�

ночна вартість будівництва постійно зрос�

тає, однак проблему нестачі коштів вирі�

шуватимуть у разі загострення.

Спільне підприємство "Новарка"

(Франція), яке ще 2007 року виграло

конкурс на будівництво, торік почало ос�

новні роботи і має завершити проект до

жовтня 2015 року. Низку експертів досі

турбує питання, чи виконуватиме кон�

файнмент захисну функцію, чи опти�

мальний проект було обрано. І найголов�

ніше — наскільки надійною буде вста�

новлена під оболонкою система механіз�

мів, подйомних кранів. Як зазначив

"Хрещатику" професор, доктор фізико�

математичних наук Віктор Желтонож�

ський, запропонований проект саркофа�

гу не є ні вирішенням проблем 4�го енер�

гоблоку ЧАЕС, ні засобом підвищення

рівня його безпеки. Рішення про будів�

ництво нового "Укриття" було ухвалено

без достатнього наукового обгрунтуван�

ня, під тиском політичних та комерцій�

них (у тому числі й західних) інтересів,

вважає науковець. У результаті проведен�

ня будівельних робіт може порушитися

стабільність, яка існує на даний момент

всередині 4�го енергоблоку, що спричи�

нить потрапляння радіоактивних матері�

алів у навколишнє середовище. "На мій

погляд, у майбутньому доведеться повер�

нутися до рішень, які запропонували

українські та російські вчені",— резюму�

вав Віктор Желтоножський.

Так чи інакше, зворотнього шляху вже

немає. У всякому разі, наглядач за безпе�

кою сказав своє слово. За результатами

виконання державної експертизи ядер�

ної та радіаційної безпеки Державна ін�

спекція ядерного регулювання 22 квітня

надала остаточний дозвіл на введення

першого пускового комплексу арки.

Сьогодні вже час турбуватися про інші

речі. Приміром, про будівництво заводу з

переробки радіоактивних відходів (друга

черга виробничого комплексу "Вектор"),

а також нового сховища, де будуть збері�

гати перероблені заводом небезпечні

рештки. Цьогоріч держбюджет виділяє

50 млн грн на створення на ЧАЕС інфра�

структури для утилізації ядерних відходів

та матеріалів. Влада розраховує, що 30

років по тому Україна зможе розпочати

вивантаження радіоактивних відходів,

яке встигнуть завершити до вичерпання

строку служби конфайнменту

Кав`ярні на колесах залишаться 
на вулицях столиці 
Влада Києва хоче безпечити ви ористання азових
балонів роботі перес вних ав`ярень
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Помешкання для героїв 
Місь а влада надала 30 чорнобильцям
повідомлення на вартири
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Викрадення найдорожчих авто
Києва 

Най любленішою мар ою ви радачів та і
залишаються російсь і ВАЗи
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У номері

Новини
У поминальні дні пустять більше
транспорту
У поминальні дні до місь их ладовищ їздитиме

більше транспорт . Про це "Хрещати " повідомили
в Департаменті транспортної інфрастр т ри.
За алом для підвезення иян до ладовищ "Північ-

не", "Південне", "Лісове", "Солом'янсь е", "П ща-
Водиць е", "Корч ватсь е", "Святошинсь е", "Ми-
шоловсь е", "Пиро івсь е", "Совсь е", "Місь е",
"Бай ове", "Дарниць е", "Позня івсь е", "Бортни-
чансь е", "Ви рівсь е", "Троєщинсь е", "Війсь о-
ве", а та ож до Державно о істори о-меморіально о
Л 'янівсь о о заповідни а додат ово вийде на
маршр ти міста 369 одиниць наземно о транспорт .
Для ори вання роботи транспорт , залежно від

пасажиропото в місцях масово о с пчення лю-
дей, чер ватим ть відповідальні посадові особи.
Крім то о, 12 травня б де заборонено пар вання

автотранспорт на в л. Еле тротехнічній та заїзд
транспортних засобів на в л. Крайню, рім автоб -
сів вели ої міст ості та спецтранспорт .
Аби ни н ти аварійних сит ацій та затрим и паса-

жирсь о о транспорт , ре омендовано відмінити 12 і
14 травня робот рин ів "Троєщина", "Фермер", рин ів
біля станції метро "Петрів а" ("Речовий", "Книж овий",
"Господарсь ий"), "Деміївсь ий" та "Ізюмсь ий"

У Чорнобилі пройшла акція 
"Столиця — регіонам"
З на оди 27-ї річниці аварії на ЧАЕС та рам ах

соціальної а ції "Столиця — ре іонам" ромадсь ий
а тив міста відвідав Чорнобиль та зон відч ження.
Під час заход часни и столичної деле ації прові-

дали меш анців зони відч ження, відвідали Прип'ять,
а та ож з стрілися з працівни ами атомної станції.
Ор анізаторами а ції вист пили: Київсь а місь а

ор анізація ВГО "Союз Чорнобиль У раїни" спільно з
Управлінням справах жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці. А ція "Столиця — ре іонам" прово-
диться з метою обмін досвідом роботи з облдерж-
адміністраціями та ромадсь ими ор анізаціями,
розширення бла одійниць ої діяльності та поширен-
ня столично о досвід соціально о партнерства між
місь ою владою та ромадсь істю

Вершники&віртуози позмагаються 
у "Київській Русі"
27-28 вітня "Пар Київсь а Р сь" відб деться

перший в У раїні Міжнародний фестиваль інно-
трю ово о мистецтва "Кентаври 2013". Сотня ра-
їнсь их та зар біжних а торів- ас адерів продемон-
стр ють вірт озн їзд верхи на онях: в ор но ами
й задом наперед, стоячи на онях й про овз ючи під
ними — і все це на повном с а .
На лядачів че ають індивід альні зма ання час-

ни ів з джи ітов и, по азові вист пи ращих інних
оле тивів, зма ання інних пряжо , а та ож парад
часни ів та церемонія на ородження переможців.
Гості Пар змож ть о лян ти жив оле цію о-

ней най ращих світових історичних порід, взяти
часть в майстер- ласах з інних запряжо та воло-
діння середньовічною зброєю, по ататись на няжих
онях та постріляти з історичних л ів.
На адаємо, що дістатися до "Пар Київсь а Р сь"

(с. Копачів Об хівсь о о район Київсь ої області)
можна маршр т ами від станції м. "Вид бичі". Ціна
вхідно о вит а — 100 рн, для пенсіонерів діють
зниж и, ш олярі відвідають Пар без оштовно

Звільнено голову Дніпровського
району Києва
Президент У раїни Ві тор Ян ович підписав роз-

порядження про звільнення Оле сандра Шевч а з
посади олови Дніпровсь ої райдержадміністрації
місті Києві. З ідно з до ментом, оприлюдненим на
сайті лави держави, О. Шевч залишає посад
зв'яз з виходом на пенсію. На адаємо, О. Шевч
б в призначений оловою Дніпровсь ої РДА 24 лис-
топада 2010 ро

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Київ по либлює партнерсь і стос н и з
Ріо-де-Жанейро. Я відомо, столиця
давно і плідно співпрацює з Бразилією

осмічній, медичній та тор овельній
ал зях. У майб тньом план ють поді-
литися й льт рними надбаннями.
Перспе тиви співпраці об оворили о-
лова КМДА Оле сандр Попов та посол
Федеративної Респ блі и Бразилія в
У раїні Антоніо Фернандо Кр з-Де-Мел-
ло.

Зокрема посол Бразилії відзначив, що з кожним ро�

ком стосунки між країнами покращуються, мало того,

виникають нові цікаві ідеї для співпраці. 

"Нині між нашими країнами діє безвізовий режим для

туристів та представників бізнесу. Ми спостерігаємо, що

українці виявляють щораз більший інтерес до наших

культурних надбань, тому в цьому контексті у нас ви�

никла ідея організувати в Києві справжній "Бразиль�

ський карнавал", який би продемонстрував наше мис�

тецтво, фольклор та всю нашу культуру",— каже Анто�

ніо Фернандо Круз�Де�Мелло.

За словами голови КМДА, за 12 років побратимських

стосунків між Ріо�де�Жанейро та Києвом таких широ�

комасштабних заходів на знак дружби ніколи не прово�

дилося. Тому Олександр Попов запропонував розгляну�

ти можливість проведення карнавалу саме в рамках по�

братимських зв'язків.

Провести фестиваль планується в травні 2014 року. Як

розповіла "Хрещатику" начальник Управління туризму

Тетяна Слишик, за попередніми домовленостями фе�

єричне дійство триватиме 2—3 дні. 

"Для участі у фестивалі ми залучимо близько тисячі

танцюристів з кращих столичних шкіл і майже 500

учасників карнавалу обіцяють привезти наші партнери

з Бразилії",— каже пані Слишик. Зазначимо, посоль�

ство вже налагодило контакт зі школою самби "Бейжа�

Флор" з району Нілополіс у Ріо�де�Жанейро, яка під�

готувала проект й готова представити до участі 380

учасників.

Зокрема у програмі заходу планується карнавальна

хода головною вулицею Києва та концертні виступи на

НСК "Олімпійський".

Також у рамках проекту заплановано проведення чис�

ленних акцій та конкурсів для вибору найкращих тан�

цюристів. "Найкращі з кращих українських танцівників

отримають можливість прийняти участь в бразильсько�

му карнавалі в Ріо�де�Жанейро",— зауважила Тетяна

Слишик.

Для детального обговорення реалізації проекту сторо�

ни зберуться через два місяці, аби скласти кошторис та

розглянути можливість проведення карнавалу за гроші

спонсорів.

Нагадаємо, нині Бразилія разом з Україною реалізову�

ють два важливі проекти. По�перше — створено бінаціо�

нальне підприємство, яке будує космодром у районі Ал�

кантара у штаті Мараняо для проведення пусків україн�

ської ракети "Циклон�4". Завершення робіт та запуск ра�

кети тут планується на листопад�грудень 2014 року. По�

друге — між країнами налагоджено випуск рекомбінант�

ного інсуліну людини за технологією українського під�

приємства "Індар" у співпраці з Бразильською фундацією.

Варто зазначити, за останні роки значно збільшився

товарообіг між нашими країнами — з 490 млн дол. у 2009

році до майже 1 млрд дол. у 2011�му. За підсумками 2012

року очікується збільшення показників до 1,2 млрд до�

ларів
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Новини

Цифра дня

2 062 700 000 
гривень – на таку суму було виконано будівельних робіт у столиці в
січні–березні 2013 року 
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Для киян організують ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб -

т , 26 та 27 вітня столиці відб д ться традиційні сільсь о осподар-
сь 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. Вер-
ши ори, 1; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь о-
м — на розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечні ова, б льв. Др жби
Народів, 8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь о-
м — на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о; в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. І.
Я іра, 19, в л. В. Пі а, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. У с бот 27
вітня ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на в л. Пань івсь ій,
18-20; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л.
О. Саб рова (в межах просп. Мая овсь о о та в л. Бальза а); в Дніп-
ровсь ом — на б льв. Праці, 3-9; в Оболонсь ом — на просп. Обо-
лонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. Задніпровсь о о (в межах
б льв. Лесі У раїн и та в л. Щорса); в Подільсь ом — на в л. Світ-
лиць о о, 25; Святошинсь ом — на в л. Генерала На мова, 23; в
Солом’янсь ом — на в л. Космонавта Комарова, 28; в Шевчен ів-
сь ом — на в л. В. Василевсь ої, 1-17

У столиці 173 будівлі 
досі з опаленням
24 вітня Київенер о завершила процес від лючення столичних

споживачів від опалення. Про це “Хрещати ” повідомили в прес-
сл жбі омпанії. Проте із теплими батареями місті досі 173 спо-
живачі — дитячі садоч и, ш оли, лі арняні за лади та об’є ти соці-
ально-поб тової сфери. Їх від лючення здійснюється лише за заяв-
ами самих споживачів.
Я на ад ють Київенер о, продовж опалювально о період

2012/2013 столиці сталося 3 590 пош оджень тепломереж, що на
4,5 % менше порівняно із попереднім опалювальним сезоном
2011/2012. Зменшення іль ості пош оджень вдалося дося ти за
рах но значної заміни та ре онстр ції тепломереж продовж по-
передніх двох ро ів. Пош одження тепломереж, я і вини али під
час опалювально о період , фахівці Київенер о пра н ли лі відов -
вати ма симально оперативно — продовж доби.
До речі, опалювальний сезон 2012/2013 в об’є тах соцсфери

Києві розпочався 8 жовтня. З 8 жовтня Київенер о здійснювала під-
лючення до опалення об’є тів соціальної сфери за їхніми заяв а-
ми, з 10 жовтня — житлових б дин ів

Сто тисяч троянд висадять до травневих свят 
у Києві
У с бот столиці розпочн ть висадж вати щі троянд в рам ах

за альномісь ої а ції “Кожном иянин по троянді”, я ініціював
торі олова КМДА Оле сандр Попов. Про це “Хрещати ” повідо-
мили в прес-сл жбі КО “Київзеленб д”.
Перші 500 щів троянд висадж ватим ть працівни и теле анал

“Київ” та “Київзеленб д ”. З наст пно о тижня “ оролев вітів” ви-
садж ватим ть пар “Перемо а”, на Одесь ій площі, на проспе -
ті Бажана та в інших місцях. За алом до травневих свят зеленб дів-
ці план ють висадити майже 100 тисяч щів троянд.
Крім то о, прое тами облашт вання розаріїв передбачено вста-

новлення системи полив . Це збереже віти від пос шливо о літа та
забезпечить їх тривале цвітіння.
Уже з інця травня троянди мил ватим ть очі иян та остей міс-

та на б льварі Праці, Співочом полі, Голосіївсь ом пар , с ве-
рі Сантья о-де-Чилі та ба атьох інших місцях Києва.
На адаємо, що торі столиці висадили понад 15 тисяч троянд

Кав’ярні на колесах залишаться
на вулицях столиці
Влада Києва хоче убезпечити використання газових балонів 
у роботі пересувних кав’ярень
Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Київсь а місь держадміністрація
план є до наст пно о засідання Ки-
ївради під от вати прое т рішення
щодо визначення термінів “перес в-
на тор івля” та “автотор івля” і роз-
робити вимо и щодо ф н ціон вання
мобільних ав’ярень. Їх робота зараз
несе за роз для життя людей, вва-
жає влада столиці і хоче навести
цій сфері лад. Одна ні про я за-
борон ави на в лицях мова не
йде.

Безпека киян — найголовніше
Більша частина мобільних кав’ярень викорис�

товує для приготування кави побутові балони зі

зрідженим газом, а машини розміщують безпосе�

редньо у місцях масового скупчення людей. “В

основному використовуються 50�літрові балони

зі зрідженим блакитним паливом. Проблемою є

те, що ці балони і газ у них не завжди є якісни�

ми”,— сказали “Хрещатику” в Держгірпромнаг�

ляді по Київській області та м. Києву. Тим більше,

що є сумний досвід використання газових балонів

у роздрібній торгівлі та ресторанному бізнесі. Аби

убезпечити киян, столична влада хоче встановити

чіткі правила гри, які гарантують безпеку лю�

дей,— газові балони або взагалі заборонять вико�

ристовувати, або встановлять жорсткі технічні

вимоги до їх роботи. “Ми видавали дозвіл на “пе�

ресувну торгівлю” 60 об’єктам, а їх наразі нарахо�

вується майже 300. Тому я запропонував внести в

графік з демонтажу тимчасових споруд усі неза�

конні об’єкти. Крім того, ми розробимо проект

рішення та передамо його для опрацювання про�

фільній комісії Київради, аби вже на наступній

сесії вирішити це питання”,— зазначив в. о. пер�

шого заступника голови столичної держадмініс�

трації Анатолій Голубченко.

Врятує мультиклапан

Торік між державними органами та власниками

мобільних кав’ярень у Києві розгорнулася справж�

ня війна. Держгірпромнагляд заборонив пересувні

кав’ярні напередодні Євро�2012, й центр міста по�

чали звільняти від автомобілів з кавовими автома�

тами. Згодом заборону скасували, однак виручка

кав’ярень суттєво скоротилася. З того часу власни�

ки кав’ярень ведуть переговори зі столичною вла�

дою, аби спільно дійти згоди щодо правил роботи.

“Ми ведемо діалог з КМДА з приводу легаліза�

ції нашого бізнесу і встановлення технічних ви�

мог. Є світовий досвід: за кордоном газові балони

використовують, приміром, в кемпінгах, і ніхто

не робить з цього проблему. Тож на основі світо�

вої практики ми внесли низку пропозицій, в тому

числі і до Держгірпромнагляду, зараз вони опра�

цьовуються, й, сподіваємося, ми дійдемо спільно�

го рішення”,— сказав “Хрещатику” голова Асоці�

ації мобільних кав’ярень Віталій Бяльський.

Підприємці також пропонують ввести спеціаль�

ний дозвіл для операторів автокав’ярень, так звану

стріт�ліцензію, адже сьогодні ніяких дозвільних до�

кументів для цього бізнесу не потрібно, чим корис�

туються недобросовісні торгівці. “Я погоджуюся,

що слід заборонити працювати тим, хто не має від�

повідної кваліфікації для роботи з газовим облад�

нанням тощо. Однак якщо вимоги дотримано, то

чесному підприємцю потрібно створити нормальні

умови для роботи”,— каже Віталій Бяльський.

Забороняти використання балонів для приготу�

вання кави на вулиці нелогічно, адже вони вільно

продаються. На думку Держгірпромнагляду, газо�

балонні установки повинні мати мультиклапан,

який унеможливлює переповнення балонів і кон�

тролює тиск у них. Крім того, підключення бало�

нів та їх монтаж має здійснювати спеціалізована

організація, яка має на це дозвіл. Бізнесмени не

відмовляються від встановлення вимог до роботи

їхнього обладнання. Зараз на ринку жорстка кон�

куренція, й тих заробітків, що були 1,5–2 роки то�

му, вже немає, кажуть у профільній асоціації. Хо�

ча ті, хто "тримає марку", заробляють нормально і

прагнуть визначеності

Помешкання для героїв
Міська влада надала 30 чорнобильцям повідомлення 
на квартири
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Питання забезпечення
житлом лі відаторів та по-
терпілих від аварії на Чор-
нобильсь ій АЕС залишає-
ться не просто пріоритет-
ним, а питанням честі для
влади всіх рівнів. За два
ро и 150 чорнобильців
одержали вартири в міс-
ті, а до 27-х ро овин тра-
едії ще 30 потерпілих от-
римали від влади повідом-
лення про омріяні вадрат-
ні метри.

Серед тих, хто нарешті отримав

довгоочікуване житло, і Ніна Тка�

ченко. Під час трагедії, 27 років то�

му, вона знаходилася в Києві і від�

тоді має проблеми зі здоров’ям,

зокрема жінка погано пересуваєть�

ся. На квартиру чекала понад 13

років, тож переїхати до неї готова

вже найближчим часом.

Будинок, де мешкатимуть чор�

нобильці, розміщений у Бучі, по�

близу Києва, та буде введений в

експлуатацію найближчим часом.

Про це під час зустрічі з потерпіли�

ми внаслідок аварії на Чорнобиль�

ській АЕС повідомив голова

КМДА Олександр Попов.

“Кошти на забезпечення житлом

цієї категорії громадян були виді�

лені місту з державного бюджету

наприкінці минулого року. За них

було придбано 64 квартири в Бучі,

34 повідомлення на отримання

житла було вручено цього року до

Дня вшанування учасників лікві�

дації наслідків аварії на ЧАЕС, ще

30 зараз — до роковин трагедії”,—

зазначив Олександр Попов.

Як наголосив очільник міськад�

міністрації, зупинятися на цьому

влада не збирається. У державному

бюджеті на 2013 рік закладено 150

млн грн на придбання житла для

цієї категорії громадян. Наразі міс�

то веде перемовини з Мінрегіонбу�

дом, аби з цієї суми Київ отримав

свою квоту.

Загалом за два останніх роки

місто видало чорнобильцям 150

квартир, 90 з них — за рахунок

міського бюджету, 60 — за кошти

державного.

“Я хотів би подякувати вам від

імені всіх киян за те, що ми сього�

дні маємо мирне небо і чисте по�

вітря у місті — це ваша заслуга, ва�

ших друзів, колег, родичів. Я хотів

би побажати вам здоров’я, аби в

отриманих квартирах панувало

тільки щастя, добро та любов”,—

привітав чорнобильців Олександр

Попов.

Зазначимо, що на квартирному

обліку в Києві перебуває 2 131 ро�

дина інвалідів�чорнобильців, які

потребують поліпшення житлових

умов, з них: 15 дітей�інвалідів, 

150 громадян, які проживають у

гуртожитках і комунальних квар�

тирах, та 290 осіб, які страждають

хронічними захворюваннями

Ніна Т ачен о че ала на вартир понад 13 ро ів

Я хотів би подякувати вам від імені всіх киян за те, 
що ми сьогодні маємо мирне небо і чисте повітря 

у місті – це ваша заслуга, ваших друзів, колег, родичів. 

Члени Асоціації мобільних ав’ярень вед ть діало з КМДА щодо ле алізації бізнес

Ми видавали дозвіл на "пересувну
торгівлю" 60!ти об`єктам, а їх наразі

нараховується майже 300. 
Тому я запропонував внести 

в графік з демонтажу тимчасових
споруд усі незаконні об`єкти
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Фотофакт

Учора біля посольства Республіки Азербайджан в Україні урочисто

відкрили парк імені одного з колишніх керівників цієї республіки Гейдара

Алієва. У церемонії відкриття зеленої оази взяли участь віце�прем`єр

Костянтин Грищенко, голова КМДА Олександр Попов, посол

Азербайджану в Україні Эйнулли Мадатли, президент нафтової компанії

Азербайджану Ровнаг Абдуллаєв. 

Відкриття парку приурочили до 90�річчя з дня народження Гейдара

Алієва. Парк буде відкритий з 8�ї ранку до 12�ї ночі, і усі відвідувачі зможуть

скористатися в ньому безкоштовним безпровідним Інтернетом. Загалом

площа парку складає 0,5 га. Його облаштування тривало майже рік і

обійшлося Азербайджану в 4 мільйони доларів. Усі архітектурні і світлові

композиції тут створювалися за індивідуальним замовленням кращими

майстрами України, Італії, Німеччини і Азербайджану

Інформація “Хрещатика”

У столиці відкрили 
парк імені Гейдара Алієва
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Ділові новини
Держборг України зріс 
до 67,4 млрд доларів
За альна с ма державно о та
арантовано о державою бор
У раїни за березень 2013 зросла
на 1,3%, з почат ро — на
4,5% — до 67,416 млрд дол.
США, повідомляє УНІАН з поси-
ланням на дані Міністерства фі-
нансів У раїни. У ривневом е -
віваленті бор березні збіль-
шився та ож на 1,3% або на
6,926 млрд рн — до 538,852
млрд рн. Зовнішній бор ряд
(прямий і арантований) в бе-
резні ц. р. с оротився на 0,6% —
до до 37,902 млрд дол., вн тріш-
ній (прямий і арантований) —
зріс на 3,9% — до 29,512 млрд
дол. Прямий держбор У раїни в
березні зріс на 1,7% — до
53,351 млрд дол., при цьом
зовнішній держбор знизився на
0,7% — до 26,267 млрд дол.,
вн трішній зріс на 4,2% — до
27,085 млрд дол. С ма аранто-
вано о державою бор У раїни
в березні зменшилася на
0,3% — до 14,064 млрд дол.,
зо рема арантований зовнішній

бор с лав 11,636 млрд дол., а-
рантований вн трішній — 2,428
млрд дол

Дозвільних документів 
на ринку харчових 
продуктів стане менше
Кабмін розробив за онопро-

е т, я ий передбачає с орочення
іль ості до ментів дозвільно о
хара тер , я і повинні отрим ва-
ти оператори рин харчових
прод тів, повідомила прес-
сл жба Міністерства а рарної по-
літи и та продовольства.
За онопрое т передбачає с о-

рочення сертифі ації прод тів
бджільництва, зменшення іль о-
сті довідо , виснов ів, я і мають
озна и до ментів дозвільно о
хара тер , але не внесені до Пе-
релі до ментів дозвільно о ха-
ра тер . У разі хвалення за оно-
прое т Верховною Радою б де
с орочено атестацію виробництв
моло а, молочної сировини та
молочних прод тів, а та ож риб-
ної прод ції. Міна ропрод вва-
жає, що подібне нововведення

матиме позитивний вплив на
рин ове середовище, забезпе-
чить права та інтереси с б’є тів
осподарювання, ромадян і дер-
жави, а та ож відповідатиме
принципам державної ре лятор-
ної політи и

Припинення 
підприємницької діяльності
можуть спростити
Міністерство юстиції пропон є

внести зміни до дея их за оно-
давчих а тів з метою спрощення
процед ри припинення підпри-
ємниць ої діяльності фізичних
осіб — підприємців. Про це пові-
домляє прес-сл жба Мін’юст ,
посилаючись на міністра юстиції
Оле сандра Лавриновича.
Пропон ється, зо рема, с ас -

вати двоетапн процед р при-
пинення підприємниць ої діяль-
ності та с оротити процед р
припинення підприємниць ої ді-
яльності фізичних осіб — підпри-
ємців до 1 робочо о дня.
На сьо одні діє двоетапна про-

цед ра припинення підприєм-

ниць ої діяльності для фізичних
осіб — підприємців за їх рішен-
ням. На першом етапі до Єдино-
о державно о реєстр юридич-
них та фізосіб вноситься запис
про рішення підприємця про при-
пинення діяльності, на др ом
етапі — запис про проведення
державної реєстрації припинен-
ня. За онопрое том пропон єть-
ся припиняти підприємниць ді-
яльність фізособи на підставі по-
даної державном реєстратор
реєстраційної арт и на прове-
дення державної реєстрації при-
пинення підприємниць ої діяль-
ності за рішенням підприємця не
пізніше наст пно о робочо о дня
з дати надходження зазначеної
реєстраційної арт и

Україна заробила більше 
на АПК, ніж на металургії

У раїна в 2012 році від е спор-
т прод ції сільсь о о осподар-
ства отримала більший дохід, ніж
від е спорт метал р ії. Про це
заявив міністр фінансів Юрій Ко-
лобов під час з стрічі з представ-

ни ами Європейсь ої бізнес-асо-
ціації, повідомляє прес-сл жба
Мінфін . “У 2012 році дохід від
е спорт прод ції сільсь о о
осподарства перевищив дохід
від е спорт метал р ії. Плани
Кабінет Міністрів У раїни збіль-
шити темпи зростання а рарно о
се тор мінім м два рази та до-
ся ти обся е спорт зерна
100 млн т б ло одностайно під-
тримано бізнес-спільнотою”,—
с азав Колобов

Використання 
цукрозамінників обмежать

Міністерство а рарної політи и
і продовольства підтримало по-
зицію виробни ів ц р щодо не-
обхідності обмеження ви орис-
тання ц розамінни ів харчовій
та переробній промисловості, по-
відомила прес-сл жба а рарно о
відомства. “Застос вання підсо-
лодж вачів з метою е ономії ц -
р є неприп стимим з і ієнічних
мір вань, ос іль и с перечить
принципам раціонально о харч -
вання”,— на олош ють мініс-

терстві. У синтетичних підсоло-
дж вачах, на відмін від природ-
них ц розамінни ів, відс тня
енер етична цінність — вони ли-
ше надають солод ий сма

Земельні паї, 
що не використовуються,
будуть викупляти
Уряд вивчає можливість ви п
людей земельних паїв для с -

спільних потреб, я і не ви орис-
тов ються продовж 5-7 ро ів.
Про це заявив Прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров під час
спіл вання з жителями села Ли-
чан а Київсь ої області, інформ є
Департамент інформації та ом -
ні ацій з ромадсь істю КМУ. “Я -
що продовж 5-7 ро ів земля не
ви ористов ється, то ми її ви п-
ляємо за чіт о встановленою ці-
ною, об’єдн ємо та і землі та
створюємо, напри лад, пасови-
ще”,— зазначив Ми ола Азаров.
При цьом він повідомив, що за-
раз сільсь о о населення зрос-
тає іль ість вели ої ро атої х до-
би, том необхідні пасовища

Медіа 
на переломному
етапі
Друковані ЗМІ шукають нові 
форми виживання на ринку 

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Трансформація медіа проходить
драматично всьом світі — за-
риваються реда ції, с ороч ються
штати і тиражі. Але попит на я іс-
н інформацію залишається, хоча
споживачі не завжди отові за неї
платити — епох без оштовних
онлайн-ЗМІ.

Те що майбутнє якісної журналістики з

розвитком цифрових технологій виглядає не без�

хмарним, визнають закордонні і вітчизняні екс�

перти, які з’їхались днями у Київ обговорити цю

тему. Уже сьогодні аудиторія більше починає

споживати інформацію на смартфонах та план�

шетах. “Для нас цей переломний момент вже на�

став. Останні місяці 2013 р. наш сайт мав менше

користувачів, ніж наші мобільні додатки”,— від�

значає директор відділу цифрового мультимедіа

на американському каналі KING�5 TV Марк

Брігс. За його словами, частка доходів, що при�

падає на цифрову рекламу та мобільні додатки,

може сягнути 15�20 %. Цифрова ера пропонує

багато шляхів для додаткового заробітку та при�

вертання уваги до контенту, зокрема через соці�

альні платформи, а також за допомогою консал�

тингу та розкрутки брендів.

Що стосується України, у нас поки що віднос�

но успішно розвиваються соціальні мережі.

“Частка людей, які заходять з соціальних мереж

в ЗМІ, постійно зростає. Деякі провідні ЗМІ от�

римують близько 10 % трафіку, і в перспективі за

2�3 роки ця цифра може зрости до 20 %, тобто це

працює доволі ефективно”,— розповів “Хреща�

тику” консультант з інтернет�комунікацій, керу�

ючий партнер агенції PlusOne DA Максим Сава�

невський.

В Росії також йде пошук нових рішень, хоча

тиражі традиційних, друкованих видань знову

стали зростати після кризи 2006�2008 років.

“Сьогодні споживачами друкованої продукції є

45�50 млн росіян, а це близько третини населен�

ня країни. І приблизно стільки ж читають інфор�

мацію в Інтернеті”,— відзначає головний редак�

тор журналу “Російський репортер” російського

холдингу “Експерт” Віталій Лейбін.

І хоча споживачі поки що не дуже охоче пла�

тять за інформацію в онлайні, потенціал у ринку

є, треба тільки бачити нові можливості і їх вико�

ристовувати. “Гроші там є, і гроші там заробля�

ють наші видавництва на тому, що роблять свої

сайти або свої версії для мобільного та планше�

тів”,— поділився спостереженнями з “Хрещати�

ком” член ради директорів Української асоціації

видавців періодичної преси Сергій Черняв�

ський.

Але все ж це не можна порівняти з темпами

розвитку світового медіа�ринку. “Україна техно�

логічно, з точки зору онлайн�ЗМІ, десь там, де

перебували західні медіа на початку 2000�х років.

В Україні з населенням 46 млн загальний рек�

ламний ринок складає близько 1 млрд доларів,

що дуже мало.  Навіть якщо є контент, люди все

ж не готові масово за нього платити — 75 % ко�

ристувачів мобільних телефонів у нас взагалі

жодного разу не купували ніяких додатків”,—

визнає Максим Саваневський.

Найближчим часом ситуація навряд чи суттє�

во зміниться, прогнозують експерти. “До цих пір

немає розуміння, за рахунок чого онлайн�ЗМІ

зароблятимуть гроші. Витрати чималі, контент

безкоштовний, обсяг реклами в Інтернеті дуже

малий. До того ж, 70�80 % реклами забирають

пошуковики, це контекстна реклама. Обсяги ба�

нерної реклами також неможливо виміряти”,—

зазначив Сергій Чернявський.

Проблемою України залишається й той факт,

що більшість ЗМІ у нас є збитковими і не розгля�

даються у якості бізнес�проектів. Ринок “ожи�

ває” хіба що під час виборів і часто живе за раху�

нок розміщення платних матеріалів, констатує

Максим Саваневський. Також серйозною пере�

поною на шляху розвитку онлайн�ЗМІ є дефіцит

спеціалістів у цій сфері. Загалом же на медіа�

ринку, вважають експерти, найбільші перспек�

тиви розвитку мають так звані нішеві, спеціалі�

зовані ЗМІ, які мають свою визначену цільову

аудиторію, що вже сьогодні платять за потрібну

інформацію
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Найдорожчі викрадення 
авто Києва
Найулюбленішою маркою 
у викрадачів так 
і залишаються російські ВАЗи

Приміром, лише від початку

цього року вже викрадено 5 авто�

мобілів марки “BMW Х5”, 4 авто

“BMW Х6”, 5 “MERCEDES” та 

2 “Lexus”. Ціна зниклих “Lexus”

коливається від 400 тисяч до 1,3

мільйона гривень. Ціна “Toyota

Land Cruiser” знаходиться у ме�

жах від 400 до 900 тисяч гривень.

Викрадені “BMW X�5” коштують

від 700 тисяч до 1,2 мільйона гри�

вень. “BMW X�6” оцінюється в

межах від 800 тисяч до 1,3 мільйо�

на гривень. “Mercedes�Benz” 

S�class — понад мільйон гривень.

“Хрещатик” поцікавився у сто�

личної Державтоінспекції статис�

тикою найпопулярніших марок

авто, викрадених у 2012�му році.

Минув рік, а російські ВАЗи так і

залишилися найулюбленішими

авто серед злодіїв. Так, за мину�

лий рік співробітники ДАІ заре�

єстрували 118 викрадень цієї мар�

ки. Друге місце зайняли автомобі�

лі марки “Toyota” — 88 незакон�

них заволодінь. Третю сходинку

посіли “Lexus” — 40 викрадень.

Четверте місце належить автомо�

білям марки “Mitsubishi” — 35 ви�

крадень.

Серед популярних для викра�

дення автівок також залишають�

ся: “Chevrolet”, “Skoda”,

“Daewoo”, “BMW X�5”, “BMW

X�6”, “Mercedes�Benz”.

За два місяці нинішнього року в

столиці зареєстровано 89 неза�

конних заволодінь автотранспор�

том. Найпопулярнішими у викра�

дачів знову були автомобілі марки

“ВАЗ” — 15 угонів. На другому

місці — 10 автівок марки

“Toyota”, трійку “лідерів” зами�

кають автомобілі марки

“BMW” — 7 незаконних заволо�

дінь автотранспортом. Наступни�

ми у списку є автомобілі

“Mercedes�Benz” та “Daewoo” —

по 6 угонів.

Найнебезпечніші для авто
райони столиці

У Києві минулого року найчас�

тіше викрадали автомобілі у Дес�

нянському, Дарницькому та Обо�

лонському районах. Так, на вулиці

Маяковського, що у Деснянсько�

му районі, протягом року скоєно

17 незаконних заволодінь. На дру�

гому місці — Дарницький район,

де на проспекті Бажана і вулиці

Анни Ахматової зареєстровано по

10 викрадень, а на вулиці Урлів�

ській — 9. Третє місце посів Обо�

лонський район. У минулому році

злодії на проспекті Сталінграда

викрали 9 транспортних засобів.

Найчастіше автомобілі викра�

дають у вівторок, середу, п’ятни�

цю та суботу. Як правило, власни�

ки лишалися своїх транспортних

засобів вночі. Саме у цей період

доби зареєстровано 407 викра�

день із 550�ти скоєних.

Приклади деяких 
викрадень:

1. У Святошинському районі,

на бульварі Вернадського, 57 двоє

чоловіків незаконно заволоділи

автомобілем “Jaguar S�Type”. Во�

ни відкрили авто шляхом скану�

вання сигналізації. Але зникнути

їм не вдалося, бо на заваді стали

працівники міліції.

2. Уночі 10 грудня до райуправ�

ління міліції Голосіївського

району зателефонував киянин та

повідомив, що у його авто спра�

цювала сигналізація через втру�

чання двох осіб. Крадії вже

встигли пошкодити припаркова�

ну у дворі будинку “Skoda”, роз�

били скло автівки, відкрили за�

мок дверцят і знаходились в са�

лоні. Залишилося лише завести

авто, але не вистачило часу. Саме

при таких обставинах чоловіків і

затримали.

3. В перший день 2013 року на

вулиці Лаврухіна, що у Деснян�

ському районі, був викрадений

автомобіль “Skoda Octavia”.

Злодії проникли в одну з квар�

тир, де серед речей забрали клю�

чі від авто. Машина стояла під

будинком, тож зникнути з місця

злочину вдалося дуже швидко.

Після звернення власника до

правоохоронних органів про

крадіжку було повідомлено всі

наряди міліції. І вже наступного

дня на вулиці Кіквідзе наряд

ДАІ Печерського району зупи�

нив автівку, яка перебувала в

розшуку

Єв енія ОХРІМЕНКО,
18 ро ів, ст дент а:

Краще стави-
ти авто на пар-
ов , та ож
обов’яз ово об-
ладнати авто-
мобіль си налі-
зацією. Але пов-
ністю довіряти
си налізації не
варто, ос іль и
зараз є надзви-
чайно ба ато

с часних техноло ій, я і дозволяють зло-
діям перехитрити цей тип захист .
Та ож безпечніше б де не залишати

цінні речі салоні. Проте особисто я ін-
оли заб ваю с моч в автомобілі. На
щастя, по и що ви радень не б ло. А
ось подр и та а при рість трапилася.

Вона залишила речі в машині “Ш ода”,
чим і с ористалися злодії.

Андрій СОКОРОВСЬКИЙ,
підприємець, 33 ро и:

Вважаю, що
найнадійніший
захист — це
встановити си -
налізацію. Їй я
довіряю на всі
100 %. Примі-
ром, навіть за-
лишаю на ніч
своє авто біля
б дин , але
обов’яз ово на

си налізації, ос іль и аража не маю та
й пар ов и з охороною поблиз відс т-
ні. Жодних при ростей не б ло. А от
знайомих вже двічі раб вали.

О рім то о, завжди потрібно за ривати
двері та ві на автомобіля і забирати всі
цінні речі, навіть я що залишаєте авто на
1-2 хвилини.

Ми ола ТХІР,
водій, 64 ро и:

Звичайно, що
найефе тивнішою
на сьо одні є си -
налізація. Та ож
важливе місце пе-
реб вання автомо-
біля. Напри лад,
своє авто я завжди
ставлю в араж.
Звичайно, я що
потрібно залишити
машин на 5 хви-

лин, то ставлю її поряд з б дин ом. Але я -
що довше — то обов’яз ово в аражі.

Ми ола ІГНАТЕНКО,
пенсіонер, 55 ро ів:

На мою д м-
, від ви ра-

дення авто
сьо одні в рай
важ о захисти-
тися. Адже с -
часні техноло ії
д о з в о л яю т ь
ле о зчит ва-
ти всі си налі-
заційні оди.
Досить часто

водіїв просто висадж ють з машини на
перехрестях під час з пин и на світло-
форі. В моєї знайомої ви рали “Порше”
тоді, оли вона відчиняла двері аража.
Тож до дано о питання ставлюся спо ій-
но: я що мають ви расти — нічо о не
допоможе

ОПИТУВАННЯ

Як найкраще захиститися від викрадення авто?

Якщо ваше авто 
викрали 

(порада від 
Державтоінспекції):
Не айно телефон вати за

номером 102. Інформація про
злочин одраз передається
чер овом по міст , і про це
дізнаються всі патр лі, я і за-
безпеч ють охорон ромад-
сь о о поряд та нес ть
сл жб на лінії.
Маючи орієнт вання ви ра-

деної автів и — номерний
зна , олір, мар транспорт-
но о засоб , співробітни и ДАІ
змож ть вжити всіх заходів
для оперативно о затримання
та ої машини.

Як уберегтися 
від незаконних 

заволодінь 
автотранспортом:
1. Обладнайте автомобіль

мінім м двома проти онни-
ми засобами: механічним та
еле тронним.
2. Не залишайте лючі в

зам запалювання.
3. Зами айте машин , на-

віть я що залишаєте її нена-
дов о.
4. В жодном разі не зали-

шайте цінні речі, роші та до-
менти в салоні.
5. Збері айте авто на стоян-
ах, що охороняються, або
аражних бо сах. Я що та ої
можливості немає, радимо
автовласни ам залишати
транспорт там, де є ліхтарі:
не ожен злодій наважиться
вчинити радіж при освіт-
ленні.

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Упродовж мин ло о ро на території міста Києва
сталося понад 500 неза онних заволодінь транс-
портними засобами, з них вдалося роз рити 170.
Серед лідерів ви радених “елітних” моделей авто,
я мин лом , та і в цьом році залишаються
“Lexus”, “Toyota Land Cruiser” та “BMW”. Трій лі-
дерів найпоп лярніших ви радень с ладають “ВАЗ”,
“Toyota” та “Lexus”.

Найбільшим попитом 
у крадіїв авто

користуються ВАЗ,
Toyota та Lexus
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Переваги вакцинації

Медики зауважують, завдяки іму�

нізації захворюваність інфекційни�

ми хворобами у сучасному світі

значно знизилась, і тому виникає

парадоксальна ситуація, коли про�

фесіонали охорони здоров’я та

батьки сумніваються у її необхідно�

сті. Внаслідок прогалин в охопленні

вакцинацією повертаються такі

хвороби, як дифтерія, кір, поліомі�

єліт. Тисячі випадків кору у країнах

Європи у 2011 році, спалах поліомі�

єліту в Таджикистані у 2010 році

свідчать про суттєву загрозу розпов�

сюдження тяжких інфекцій в умо�

вах зниження колективного імуні�

тету.

Багато українських сімей ще збе�

рігають пам’ять про вже далекі ви�

падки смерті і каліцтв дітей від полі�

омієліту, енцефаліту, дифтерії, тифу,

правця. Лікарі, які в своїй практиці

стикалися зі смертю дитини від

дифтерії, тяжкими проявами кору

чи коклюшу у маленьких пацієнтів,

ні в якому разі не стануть відмовля�

ти батьків від вакцинації проти цих

підступних та затяжних хвороб.

Імунізація є надійним і перевіре�

ним способом боротьби з інфекцій�

ними хворобами. ВООЗ наводить

вражаючі цифри як свідчення ефек�

тивності проведення вакцинації.

Так, з 2000 до 2011 року вакцинація

проти кору обумовила зниження

глобальної смертності на 71 %, з

1988 року захворюваність на полі�

омієліт знижено більше, ніж на 99

%. Понад тридцять років людство

вільне від натуральної віспи,— це

перша смертельна хвороба, яку світ

подолав методом імунізації.

Переваги вакцинації все більше

поширюються на підлітків і дорос�

лих людей завдяки захисту від таких

небезпечних хвороб, як грип, ме�

нінгіт та онкологічні захворювання

(рак шийки матки та печінки), які

розвиваються у зрілому віці.

Як розповіла “Хрещатику” голов�

ний лікар Київської міської дитячої

клінічної лікарні № 3 Ганна Сафо�

нова, останнім часом батьки стали

більш прихильнішими до імунізації

попри численні залякування в де�

яких ЗМІ. “Можу сказати на при�

кладі нашого медичного закладу, що

кількість відмов від вакцинації

значно зменшилася,— зазначила

Ганна Іванівна.— Єдине, що турбу�

вало медиків, так це перебої з поста�

чанням вакцини. Тобто траплялися

випадки, коли було чимало охочих

провести імунізацію, а ось вакцини

для цього бракувало. Сподіватиме�

мося, що ситуація з її постачанням з

року в рік буде покращуватися”. За

словами Ганни Сафонової, сьогодні

до послуг пацієнтів у КМДКЛ № 3

працює досвідчений імунолог, який

у разі потреби проконсультує, на�

дасть допомогу.

Головний дитячий імунолог Де�

партаменту охорони здоров’я

КМДА Федір Лапій додав, що у 2012

році у столиці значно зросла кіль�

кість вакцинацій за віком. “Батьки

усвідомлюють, що діти потребують

захисту від тяжких інфекційних хво�

роб, а таким захистом для них і є

вакцинація,— зазначив пан Лапій.—

Наприклад, така серйозна хвороба,

як кір, яка торік вирувала (особливо

в Західній Україні), змусила дорос�

лих по�іншому поставитися до про�

цесу імунізації. Тобто довіра до вак�

цинування серед населення значно

зросла”

У столиці триває Всесвітній тиждень імунізації Сира вода:
загрози 
для здоров’я
Юрій МАЛІЧЕНКО
санітарний лікар

З настанням весни та таненням сні в більшості насе-
лених п н тів У раїни б ли зареєстровані підйоми рівня
ґр нтових вод. Ба ато иян на травневі свята поїд ть на
свої присадибні ділян и та б д ть вживати вод з міс-
цевих ло альних джерел водопостачання, та их, я о-
лодязі та свердловини.

Слід пам’ятати, що після паводку на місцевості воду з колодязя чи по�

верхневої свердловини вживати в сирому вигляді не можна, тому що є ве�

лика вірогідність забруднення джерела талими водами, які можуть місти�

ти небезпечні мікроорганізми та хімічні речовини, насамперед вимиті з

полів добрива.

Отже, якщо у вас є сумніви щодо якості води з локального джерела (не�

приємний запах, каламутність, зміна кольору) — вживати її в сирому ви�

гляді небезпечно для здоров’я. Таку воду перед вживанням потрібно обо�

в’язково кип’ятити, але і вживання її після кип’ятіння теж може бути не�

безпечним через присутні в ній домішки хімічних речовин (нітрати, амо�

нійні сполуки, пестициди тощо). У таких випадках для пиття та приготу�

вання їжі слід вживати бутильовану воду. А воду з вашого джерела слід

лабораторно дослідити за бактеріологічними та хімічними показниками.

Такий аналіз можна замовити і зробити в лабораторії територіального ор�

гану Держсанепідслужби або в будь�якій іншій акредитованій лаборато�

рії. Якщо у досліджуваній воді буде знайдено відхилення за бактеріоло�

гічними та хімічними показниками, то вам слід звернутись до фахівців з

чистки колодязя, свердловини. Для свердловини слід виконати гермети�

зацію обсадної труби. Очистка колодязя включає в себе відкачку води,

герметизацію водяних замків (міжкільцевих швів), обробку стінок коло�

дязя 10 % розчином хлорного вапна та повторну відкачку води. Після

проведених очисно�ремонтних робіт воду з вашого локального джерела

водоспоживання слід повторно лабораторно дослідити на відповідність її

Державним санітарним нормам та правилам “Гігієнічні вимоги до води

питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4�171�10),

і тільки після того, як ви отримаєте позитивний висновок лабораторії,

вживання води буде безпечним 

У Києві повністю сформують інститут 
сімейного лікаря до 2019 року

При запровадженні медичної реформи в сіх районах Києва вели
ва приділятим ть фаховій під отовці сімейних лі арів. Про це розпо-
вів в ефірі теле анал “Київ” дире тор Департамент охорони здоров’я
Віталій Мохорєв.
“Під отов а професональних лі арів первинної лан и — це ще один

із наріжних аменів наших змін. Ми не ставимо собі завдання зробити
це за один рі . Говорити про повноцінн під отов та их лі арів за-
альної пра ти и ми можемо тіль и на перспе тив . Про рама, я а є в
місті Києві, розрахована до 2019 ро . Тобто до 2019 ро ми маємо
повністю сформ вати інстит т сімейно о лі аря в місті Києві”,— пові-
домив Віталій Мохорєв.
Крім то о, дире тор департамент зазначив, що для лі арів-терапев-

тів та в зь офахових спеціалістів створять певн систем мотивації,
аби вони “перенавчались” на сімейно о лі аря.
“Ми не можемо сьо однішньо о терапевта або хір р а силоміць зм -

сити навчатись на сімейно о лі аря або перенавчатись. Має б ти ство-
рена певна система мотивації, і над цим ми в місті Києві та ож працю-
ємо. Зо рема після впровадження реформи Дніпровсь ом та Дар-
ниць ом районах заробітна плата сімейних лі арів торі зросла май-
же вдвічі”,— зазначив Віталій Мохорєв

Киян закликають перевірити рівень глюкози 
в крові

В вітні Києві старт вав масштабний соціальний прое т “Діабет!
Дізнайся вчасно”, я ий триватиме до 31 травня 2013 ро .
У рам ах прое т ожен охочий може без оштовно перевірити свій

рівень лю ози в рові з 12.00 до 19.00 на базі лабораторних центрів
“Сінево” за допомо ою лю ометрів і дізнатися свій рез льтат протя-
ом 5 се нд.

Меди и інформ ють, що понад 2 мільйони людей в У раїні не зна-
ють, що хворі на діабет, адже на почат овій стадії цьо о захворювання
зазвичай немає нія их яс раво виражених симптомів. Том часто лю-
ди дізнаються про ц ровий діабет через 5–8 ро ів від момент йо о
вини нення, вже на етапі появи с ладнень, ризи вини нення я их
можна значно знизити, я що виявити захворювання на ранній стадії.
Том перш за все — це про рама для людей, я их на даний момент

не встановлено діа ноз ц ровий діабет.
Дізнатися подробиці а ції можна, зателефон вавши за номером он-

с льтативної лінії 0-800-500-353

День меланоми в Україні відбудеться 17 травня
Цьо о дня в приватних і державних становах без оштовно б д ть

о лян ті тисячі пацієнтів з підозрою на ра ш іри і меланом . Про це
“Хрещати ” повідомили в Інстит ті дерматоло ії та осметоло ії до -
тора О. Бо омолець.
Цьо о ро безплатні о ляди по всій У раїні б д ть проводити біль-

ше ста лі арів-дерматоло ів в 30-ти містах У раїни.
Пройти о ляд можна й Інстит ті дерматоло ії та осметоло ії з 9.00

до 18.00 за методи ою дистанційно о с ринін . У процесі о ляд ме-
дичними асистентами б де зібрана і заповнена необхідна для лі аря діа-
ностична інформація, проведена фі сація ма ро- і мі розображення пі-
дозріло о ново творення, проведена дистанційна діа ности а лі арем-
дерматоло ом. Попередні виснов и б д ть видані на р и пацієнтам в
той же день або протя ом 48 один після о ляд . Відзначимо, під час о -
ляд можна б де по азати одне ново творення, я е ви ли ає підозр .
Попередній запис на без оштовні о ляди по У раїні, а та ож в Ін-

стит ті дерматоло ії та осметоло ії до тора Бо омолець здійсню-
ється тіль и за телефоном без оштовної арячої лінії прое т —
0-800-501-508.
Захід пройде за підтрим и МОЗ У раїни, за частю У раїнсь ої асо-

ціації лі арів-дерматовенероло ів і осметоло ів (УАВДВК), У раїнсь ої
асоціації теледерматоло ії і теледерматос опії, ромадсь ої ор анізації
“СТОП меланома” та інших

На робочих місцях українців покращиться 
гігієна

Президент У раїни Ві тор Ян ович підписав за он “Про затвер-
дження За альнодержавної соціальної про рами поліпшення стан
безпе и, і ієни праці та виробничо о середовища на 2014–2018 ро-
и”. Про це “Хрещати ” повідомили прес-сл жбі президента.
За важимо, проблеми сфері охорони праці передбачається вирі-

шити зо рема шляхом підвищення ефе тивності державно о правлін-
ня охороною праці, том числі шляхом приведення нормативно-пра-
вової бази сфері охорони праці відповідність із с часними вимо а-
ми та за онодавством Євросоюз .
Очі ється, що ви онання про рами дасть змо зо рема сформ ва-

ти с часне безпечне і здорове виробниче середовище; мініміз вати
ризи и виробничо о травматизм , професійних захворювань та аварій
на виробництві; знизити до 2018 ро оефіцієнт частоти виробничо о
травматизм і оефіцієнт частоти виробничо о травматизм зі смер-
тельним наслід ом, а та ож збере ти здоров’я та життя працівни ів
відповідно

Новини медицини

Як лікар прописав

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

З 20 до 27 вітня 2013 ро під аслом “Захистіть свій
світ — ва цин йтесь” триває Всесвітній тиждень ім ні-
зації. У Департаменті охорони здоров’я КМДА зазнача-
ють, що проведення заход по ли ане приверн ти ва
до збереження життя людей методами ім нопрофіла -
ти и. За словами фахівців, останніми ро ами довіра до
ва цинації в населення зростає, що значно сприяє
зменшенню іль ості тяж их інфе ційних хвороб, на-
самперед дітей.

Голова ОДПС — Центрально о офіс по обсл ов ванню ВПП ДПС Сер ій
Степен о оприлюднив де ларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов'язання фінансово о хара тер за 2012 р.

С ма одержано о С. Г. Степен ом 2012 р. доход с лала 133969 рн. З них
131085 рн — заробітна плата. Інші доходи — 2884 рн. Дохід членів родини —
588000 рн (дохід від відч ження р хомо о та нер хомо о майна).

Сер ій Степен о має право орист вання вартирою площею 82,6 в. м.
Степен о С. Г. орист ється автомобілем Lexus 460LS, 2010 р., з об'ємом дви-
на 4608 б. см.
У Сер ія Степен о на рах н ах в бан ах збері ається 27503 рн (з них 13752

в ладені звітном році).
Розмір внес ів до стат тно о (с ладено о) апітал товариств, підприємств, ор-

анізацій становить 292619 рн, членів родини — 28500 рн.

Перший заст пни олови ОДПС — Центрально о офіс по обсл ов ван-
ню ВПП ДПС Марина Дєд шева оприлюднила де ларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2012 р.

С ма одержано о М. В. Дєд шевою 2012 р. доход — 110384,00 рн. З них
108284 рн — заробітна плата. Інші види доходів 2100 рн. Дохід членів родини —
18673 рн.

Марина Дєд шева має право орист вання вартирою площею 53 в. м. У чле-
нів родини житловий б дино площею 67,2 в. м.

Власно о авто чи інших транспортних засобів Марини Дєд шевої немає. Чле-
ни родини орист ються автомобілем Ford C-Max, 2010 р., з об'ємом дви на
1600 б. см та Renault Simbol, 2005 р., з об'ємом дви на 1400 б. см.

Перший заст пни олови — начальни правління подат ової міліції
ОДПС — Центрально о офіс по обсл ов ванню ВПП ДПС Віталій Корос-
тельов оприлюднив свою де ларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов'язання фінансово о хара тер за 2012 р.

С ма одержано о В. В. Коростельовим 2012 р. доход — 312405,00 рн. З них
110114 рн — заробітна плата. С ма дивідендів, % — 200191 рн. Інші види дохо-
дів — 2100 рн.

Власно о нер хомо о майна, авто чи інших транспортних засобів Віталія Ко-
ростельова немає.

С ма оштів на рах н ах бан — 1500000 рн, я і б ли в ладені звітном
році.

Заст пни олови ОДПС — Центрально о офіс по обсл ов ванню ВПП
ДПС І ор Процай оприлюднив свою де ларацію про майно, доходи, вит-
рати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2012 р.

С ма одержано о І. А. Процаєм 2012 р. доход — 118183 рн. З них 110883
рн — заробітна плата. І. А. Процай отримав 5200,00 рн дивідендів, %. Інші види
доходів — 2100 рн. С ма оштів на рах н ах бан — 108102 рн (з них 49702
рн в ладено звітном році).
Дохід членів родини — 33247 рн, з них матеріальна допомо а 16248 рн, диві-

денди, % — 16999 рн. С ма оштів на рах н ах бан 337838 рн.
І ор Процай має право орист вання вартирою площею 55,6 в. м. У членів ро-

дини вартира площею 98,9 в. м, араж — 18,9 в. м.
Власно о авто чи інших транспортних засобів І ора Процая немає. Члени ро-

дини орист ються автомобілем Шевроле "Авео", 2005 р., з об'ємом дви на
1500 б. см.

Заст пни олови ОДПС — Центрально о офіс по обсл ов ванню ВПП
ДПС Лариса Гнат о оприлюднила де ларацію про майно, доходи, витрати
і зобов'язання фінансово о хара тер за 2012 р.

С ма одержано о Л. О. Гнат о 2012 р. доход — 104910 рн. З них 99269 рн
— заробітна плата, інші види доходів 5641 рн.

Дохід членів родини — 8299 рн.
Лариса Гнат о має право орист вання земельною ділян ою площею 2500

в. м, вартирою площею 58,5 в. м. А та ож аражем площею 18 в. м.
Лариса Гнат о орист ється автомобілем Toyota Corolla, 2008 р., з об'ємом

дви на 1600 б. см.
Л.О. Гнат о володіє цінними паперами номінальною вартістю 200 рн. Члени

родини володіють цінними паперами номінальною вартістю 200 рн.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 44 (1172)

П’ЯТНИЦЯ,
26 квітня
2013 року

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 25.12.2012 № 737/9021 “Про надання державному 

підприємству “Олімпійський 
навчально�оздоровчий центр “Конча�Заспа” земельних ділянок 

для експлуатації та обслуговування адміністративних 
та навчально�спортивних корпусів та для розміщення площинних спортивних

споруд на Столичному шосе, 19 у Голосіївському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 91/9148 від 28 лютого 2013 року

Розглянувши звернення державного підприємства “Олімпійський навчально�спортивний центр “КОНЧА�ЗАСПА” від 14.01.2013
№ 9/13, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 25.12.2012
№ 737/9021 “Про надання державному підприємству “Олімпійський на�
вчально�оздоровчий центр “Конча�Заспа” земельних ділянок для експлу�
атації та обслуговування адміністративних та навчально�спортивних кор�
пусів та для розміщення площинних спортивних споруд на Столичному
шосе, 19 у Голосіївському районі м. Києва”, а саме:

— слова “навчально�оздоровчий” замінити словами “навчально�спор�
тивний” (справа № А�20625).

2. 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 у додаток до рішення Київської міської ради від 22.04.99
№ 215/316 “Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок

для обслуговування жилих будинків і господарських будівель”
Рішення Київської міської ради № 90/9147 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні” та враховуючи звернення громадянки Савицької Інни Андріївни від 16.08.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у графу 6 першої позиції переліку земельних ділянок,
які передаються громадянам у приватну власність по Печерському райо�
ну додатка до рішення Київської міської ради від 22.04.99 № 215/316
“Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для
обслуговування жилих будинків і господарських будівель”, а саме:

— цифри “0,09” замінити цифрами та словами:
“111/150 від 0,09
13/50 від 0,09”;

— сьому графу викласти в такій редакції: “Передається у спільну част�
кову власність” (справа А 20393).

2. 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 Київради від 08.02.2013 № 2/9059 
“Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік” 

Рішення Київської міської ради № 101/9158 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини вісімнадця�

тої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатку “Розподіл асигнувань на фінансуван�
ня капітальних вкладень” до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Київради від
08.02.2013 № 2/9059 “Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік”, виклавши його в редакції, що додає�
ться.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті
Київради. 

Про припинення комунального підприємства “Домашній магазин” 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), комунального підприємства 
“Ріко” виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
комунального підприємства “Київські ринки” 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

шляхом приєднання до комунального підприємства “Світоч”
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 153/9210 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статей 104�107 Цивільного кодексу України, статей 59, 135 Господарського кодексу України, Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, пункту 30 частини першої статті 26, статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, з метою посилення ефективності та вдосконалення роботи комунального підприємства “Світоч”, що належить до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальне підприємство “Домашній магазин” ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство “Ріко” виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
комунальне підприємство “Київські ринки” виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом
приєднання їх до комунального підприємства “Світоч” виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

2. Встановити, що комунальне підприємство “Світоч” є правона�
ступником майна, всіх прав та обов’язків комунального підприємства
“Домашній магазин” виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської  міської державної адміністрації), комунального підприємства
“Ріко” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та комунального підприємства “Київські рин�
ки” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), які припиняються відповідно до пункту 1 цього
рішення.

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог — 2 місяці з
дня опублікування (оприлюднення) рішення щодо припинення комуналь�
ного підприємства “Домашній магазин” виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунального
підприємства “Ріко” виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та комунального підприємства “Київські
ринки” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

4.2. Утворити комісію з припинення комунального підприємства “До�
машній магазин” виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), комунального підприємства “Ріко” вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та комунального підприємства “Київські ринки” виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
шляхом приєднання їх до комунального підприємства “Світоч” виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

4.3. Затвердити передавальні акти у встановленому порядку.
5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) розробити та внести на розгляд Київської міської ра�
ди зміни до статуту комунального підприємства “Світоч” виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

7. Контроль за виконанням цього рішення окласти на постійну комісію
Київради з питань торгівлі, підприємництв громадського харчування та
послуг та постійну комісію Київради с питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.07.2007
№ 1143/1804 “Про заходи щодо збереження та реконструкції дитячих

та спортивних майданчиків у місті Києві”
Рішення Київської міської ради № 147/9204 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 22 Закону України “Про столи�
цю України — місто�герой Київ”, з метою збереження існуючого спортивного майданчика та недопущення його забудови Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 12.07.2007
№ 1143/1804 “Про заходи щодо збереження та реконструкції дитячих та
спортивних майданчиків у місті Києві”, а саме:

доповнити додаток 1 до рішення позицією 3285 такого змісту:

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань житлово�комунального господарства
та паливно�енергетичного комплексу.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

3286 Деснянський 2 Кіото 5

Про реорганізацію поліклініки № З Дарницького району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 118/9175 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78,
137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статей 1,3,7 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та місті Києві”, з метою розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешкан�
цям міста Києва та більш ефективного використання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати поліклініку № 3 Дарницького району м. Києва шля�
хом приєднання її до комунального некомерційного підприємства “Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 2” Дарницького району м. Ки�
єва.

2. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації за пого�
дженням з Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання пункту 1 цього рішення.

2.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 3 Дарницького
району м. Києва.

2.3. Затвердити передавальний акт.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

3.1. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством “Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 2” Дарницького району м. Києва майно реорганізованої поліклініки 
№ З Дарницького району м. Києва.

3.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26.02.2010 
№ 36/3474 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та експлуатації виробничої бази на вул. Пухівській, 4�а 
у Деснянському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 276/9333 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до статей 9, 127, 134�139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місце�

ве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У тексті та додатку до рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 36/3474 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва та експлуатації виробничої бази на вул. Пухівській, 4�а у
Деснянському районі м. Києва” слова та цифру “вул. Пухівська, 4�а” у всіх
відмінках замінити словами та цифрою “вулиця Пухівська, земельна ді�
лянка 4�а” у відповідних відмінках (Є�1177).

2. Пункти 2, 3 та 4 рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 36/3474 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах
(аукціоні) для будівництва та експлуатації виробничої бази на вул.
Пухівській, 4�а у Деснянському районі м. Києва” викласти у такій ре�
дакції:

“2. Затвердити стартову ціну земельної ділянки — лоту (кадастровий
номер 8000000000:62:212:0006) на вулиці Пухівській, земельна ділянка 
4�а у Деснянському районі м. Києва, яка виставляється на земельні тор�
ги, у розмірі 6 602 921,00 грн. (шість мільйонів шістсот дві тисячі дев’ят�
сот двадцять одна гривня 00 коп.) (висновок про ринкову вартість зе�
мельної ділянки від 24.12.2012 № 73/12)”.

“3. Встановити крок земельних торгів по земельній ділянці у розмірі 5
відсотків стартової ціни земельної ділянки, що становить 330 146,05 грн
(триста тридцять тисяч сто сорок шість гривень 05 коп.)”.

“4. Продати переможцю аукціону земельну ділянку комунальної влас�
ності (кадастровий номер 8000000000:62:212:0006) на вулиці Пухівській,
земельна  ділянка 4�а у Деснянському районі м. Києва площею 0,7951 га
для будівництва та експлуатації виробничої бази”.

3. Пункти 6 та 7 виключити, у зв’язку з чим пункти 8 та 9 вважати від�
повідно пунктами 6 та 7.

4. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 36/3474 “Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва та експлуатації виробничої бази на вул. Пу�
хівській, 4�а у Деснянському районі м. Києва”, а саме:

4.1. У пункті 3 слова та цифри “від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бю�
джет міста Києва на 2009 рік” замінити словами та цифрами “від
08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

4.2. Пункти 9 та 10 викласти у такій редакції:
“9. Ціна продажу земельної ділянки підлягає сплаті переможцем не піз�

ніше трьох банківських днів з дня укладання відповідного договору”.
“10. У випадку несплати у встановлений законодавством термін коштів

за договором купівлі�продажу земельної ділянки результати земельних
торгів анулюються. При цьому гарантійний внесок переможцю торгів не
повертається”.

4.3. Додати пункт 11 такого змісту:
“11. Договором купівлі�продажу земельної ділянки передбачити пункт

про державну реєстрацію права після повного розрахунку за земельну ді�
лянку”.

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26.02.2010 № 48/3486 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах

(аукціонах) для будівництва та експлуатації адміністративно�офісних 
будівель у складі проекту забудови кварталу у пров. Моторному, 5 

у Голосіївському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 271/9328 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до статей 9, 127, 134�139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У тексті та додатку до рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 48/3486 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціо�
нах) для будівництва та експлуатації адміністративно�офісних будівель у
складі проекту забудови кварталу у пров. Моторному, 5 у Голосіївському
районі м. Києва” слова та цифру “пров. Моторний, 5” у всіх відмінках за�
мінити словами та цифрою “провулок Моторний, земельна ділянка 5” у
відповідних відмінках (Є�0515).

2. Пункти 3, 4 та 5 рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 48/3486 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціо�
нах) для будівництва та експлуатації адміністративно�офісних будівель у
складі проекту забудови кварталу у пров. Моторному, 5 у Голосіївському
районі м. Києва” викласти у такій редакції:

“3. Затвердити стартову ціну земельної ділянки — лоту у провулку Мо�
торному, земельна ділянка 5 у Голосіївському районі м. Києва, яка ви�
ставляється на земельні торги, у розмірі 2 407 899,00 грн (два мільйони
чотириста сім тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 00 коп.) (висно�
вок про ринкову вартість земельної ділянки від 24.12.2012 № 83/12)”.

“4. Встановити крок земельних торгів по земельній ділянці у розмірі 5
відсотків стартової ціни земельної ділянки, що становить 120 394,95 грн
(сто двадцять тисяч триста дев’яносто чотири гривні 95 коп.)”.

“5. Продати переможцю аукціону земельну ділянку комунальної власності
(витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 14.02.2013 № 479764) у провулку Моторному, земельна ділян�
ка 5 у Голосіївському районі м. Києва (кадастровий номер земельної ділян�
ки —8000000000:82:414:081) площею 0,1842 га для будівництва та експлу�
атації адміністративно�офісних будівель у складі проекту забудови кварталу”.

3. Пункти 7 та 8 виключити, у зв’язку з чим пункти 9 та 10 вважати від�
повідно пунктами 7 та 8.

4. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 48/3486 “Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціонах) для будівництва та експлуатації адміністративно�офісних
будівель у складі проекту забудови кварталу у пров. Моторному, 5 у Го�
лосіївському районі м. Києва”, а саме:

4.1. У пункті 3 слова та цифри “від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бю�
джет міста Києва на 2009 рік” замінити словами та цифрами “від
08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

4.2. Пункти 9 та 10 викласти у такій редакції:
“9. Ціна продажу земельної ділянки підлягає сплаті переможцем не піз�

ніше трьох банківських днів з дня укладання відповідного договору”.
“10. У випадку несплати у встановлений законодавством термін коштів

за договором купівлі�продажу земельної ділянки результати земельних
торгів анулюються. При цьому гарантійний внесок переможцю торгів не
повертається”.

4.3. Додати пункт 11 такого змісту:
“11. Договором купівлі�продажу земельної ділянки передбачити пункт

про державну реєстрацію права після повного розрахунку за земельну ді�
лянку”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 12 липня 2012 року № 726/8063 “Про надання згоди на прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва державного
майна державного науково�виробничого підприємства “Захід”

Рішення Київської міської ради № 178/9235 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини пер�

шої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини другої статті 4 За�
кону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 12 липня 2012 року
№ 726/8063 “Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва державного майна державного на�
уково� виробничого підприємства “Захід” такі зміни: 

1.1. У назві рішення та у пункті 1 рішення слова “державного майна”
замінити словами “цілісного майнового комплексу".

1.2. У пункті 2 рішення слова " прийом майна" замінити словами “при�
йом об’єкта”.

2.Контроль за виконанням цього цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про визначення розміру статутного капіталу комунального підприємства 
по утриманню житлового господарства Святошинського району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 184/9241 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місце�

ве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 218/7555 “Про деякі питання діяль�
ності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфе�
ри управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 26 квітня 2013 року
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Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 31 березня 2011 року № 443 “Про розробку техніко�економічного 

обгрунтування будівництва продовження міської кільцевої дороги навколо 
м. Києва від вул. Заболотного до автомобільної дороги Київ�Бориспіль”

Розпорядження № 297 від 7 березня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 34 Зако�

ну України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2011 року № 982 “Де�
які питання реалізації проекту “Інфраструктурні об’єкти Київського регіону”, в зв’язку зі зміною замовника виконання робіт з бу�
дівництва продовження міської кільцевої дороги навколо м. Києва від вул. Заболотного до автомобільної дороги Київ�Бориспіль,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 31 березня 2011 року № 443 “Про розробку техніко�економічного об�
ґрунтування будівництва продовження міської кільцевої дороги навколо
м. Києва від вул. Заболотного до автомобільної дороги Київ�Бориспіль”.

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

Голова 
О. Попов

Про створення робочої групи з питань взаємодії виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

з територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України
у місті Києві щодо забезпечення ведення Державного земельного кадастру 

та інформаційної взаємодії
Розпорядження № 284 від 5 березня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про Державний земельний кадастр”, "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” та враховуючи доручення Першого Віце�прем’єр�міністра України
від 01.02.2013 № 3477/1/1�13, з метою вирішення питань взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України у місті Києві щодо забез�
печення ведення Державного земельного кадастру та інформаційної взаємодії, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Створити робочу групу з питань взаємодії виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з територі�
альним органом Державного агентства земельних ресурсів України у міс�
ті Києві щодо забезпечення ведення Державного земельного кадастру та
інформаційної взаємодії (далі — Робоча група) та затвердити її склад, що
додається.

2. Робочій групі за результатами проведеної роботи надати голові Ки�
ївської міської державної адміністрації узгоджені пропозиції щодо взаємо�
дії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) з територіальним органом Державного агентства земельних
ресурсів України у місті Києві, в тому числі щодо необхідності внесення на
розгляд Київської міської ради відповідних проектів рішень та розробки
проектів інших нормативних актів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті

Київської  міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27 лютого 2012 року № 326 “Про заходи щодо ліквідації комунального 

підприємства виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Центр високих технологій та інновацій”
Розпорядження № 290 від 6 березня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 22 вересня 2011 ро�
ку № 27/6243 “Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) “Центр високих технологій та інновацій”, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про
діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадровими зміна�
ми, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У пункті 3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27 лютого 2012 року № 326
“Про заходи щодо ліквідації комунального підприємства виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації”) “Центр високих
технологій та інновацій” слова і цифри “в строк до 01.12.2012” замінити
словами і цифрами “в строк до 31 грудня 2013 року”.

2. Затвердити зміни до складу ліквідаційної комісії комунального під�
приємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) “Центр високих технологій та інновацій”, затвердженого роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) від 27 лютого 2012 року № 326, виклавши йо�
го в новій редакції, що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті

Київської  міської державної адміністрації

Про затвердження змін до складу акредитаційної комісії 
по видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям

туристичного супроводу у м. Києві
Розпорядження № 291 від 6 березня 2013 року

Відповідно до статті 11 Закону України “Про туризм”, наказу Державної туристичної адміністрації України від 24 вересня 2004
року № 83 “Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям ту�
ристичного супроводу”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 року за № 1344/9943, рішення Київської
міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу акредитаційної комісії по видачі дозво�
лів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного
супроводу у м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 ве�
ресня 2011 року № 1705, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�

го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті

Київської  міської державної адміністрації

Про забезпечення на 2013 рік 
природоохоронних заходів у м. Києві

Розпорядження № 295 від 7 березня 2013 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколиш�

нього природного середовища”, “Про столицю України — місто герой Київ”, враховуючи рішення Київської міської ради від 08 лю�
того 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” та рішення Київської міської ради від 21 лютого 2013 року № 26/9083
“Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2013 році”, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Затвердити граничні обсяги фінансування на виконання природо�
охоронних заходів в місті Києві на 2013 рік згідно з Розподілом коштів Ки�
ївського міського фонду охорони навколишнього природного середовища
для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2013 рік, що
додається.

2. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту житлово�комунальної інфраструк�
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), Департаменту промисловості та розвитку підприємниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), Солом’янській районній в місті Києві державній адмініс�
трації, Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, Дар�
ницькій районній в місті Києві державній адміністрації, Дніпровській
районній в місті Києві державній адміністрації, Печерській районній в міс�
ті Києві державній адміністрації, Оболонській районній в місті Києві дер�
жавній адміністрації, Голосіївській районній в місті Києві державній адмі�
ністрації, Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації,
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, Деснян�
ській районній в місті Києві державній адміністрації:

2.1. На конкурсних торгах у встановленому порядку визначити підряд�
ні організації для виконання природоохоронних заходів у м. Києві на 2013

рік згідно з Розподілом коштів Київського міського фонду охорони навко�
лишнього  природного середовища для фінансування природоохоронних
заходів у м. Києві на 2013 рік, затверджених цим розпорядженням.

2.2. Профінансувати виконання природоохоронних заходів у м. Києві
на 2013 рік згідно з Розподілом коштів Київського міського фонду охоро�
ни навколишнього природного середовища для фінансування природо�
охоронних заходів у м. Києві на 2013 рік.

2.3. Забезпечити протягом 2013 року виконання природоохоронних
заходів у м. Києві на 2013 рік, фінансування яких передбачено Розподі�
лом коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природно�
го середовища для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на
2013 рік.

3.Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті

Київської  міської державної адміністрації

1. Визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства
по утриманню житлового господарства Святошинського району міста Ки�
єва в сумі 5000,00 (п’ять тисяч грн 00 коп.) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 43/3481 
“Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та експлуатації закладів торгівлі та громадського харчування
на вул. Автозаводській, 19�21 в Оболонському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 272/9329 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до статей 9, 127, 134�139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місце�

ве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У тексті та додатку до рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 43/3481 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціо�
ні) для будівництва та експлуатації закладів торгівлі та громадського хар�
чування на вул. Автозаводській, 19�21 в Оболонському районі м. Києва”
слова та цифри “вул. Автозаводська, 19�21” у всіх відмінках замінити сло�
вами та цифрами “вулиця Автозаводська, земельна ділянка 19�21” у від�
повідних відмінках (Є�1178).

2. Пункти 3, 4 та 5 рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 43/3481 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціо�
ні) для будівництва та експлуатації закладів торгівлі та громадського хар�
чування на вул. Автозаводській, 19�21 в Оболонському районі м. Києва”
викласти у такій редакції:

“3. Затвердити стартову ціну земельної ділянки — лоту на вулиці Авто�
заводській, земельна ділянка 19�21 в Оболонському районі м. Києва, яка
виставляється на земельні торги, у розмірі 1 031 340,00 грн (один міль�
йон тридцять одна тисяча триста сорок гривень 00 копійок) (висновок про
ринкову вартість земельної ділянки від 24.12.2012 № 74/12)”.

“4. Встановити крок земельних торгів по земельній ділянці у розмірі 5
відсотків стартової ціни земельної ділянки, що становить 51 567,00 грн
(п’ятдесят одна тисяча п’ятсот шістдесят сім гривень 00 копійок)”.

“5. Продати переможцю аукціону земельну ділянку комунальної власно�
сті (витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності від 21.02.2013 № 641173) на вулиці Автозаводській, зе�
мельна ділянка 19�21 в Оболонському районі м. Києва (кадастровий но�
мер земельної ділянки —8000000000:78:069:0004) площею 0,0592 га для
будівництва та експлуатації закладів торгівлі та громадського харчування”.

3. Пункти 7 та 8 виключити, у зв’язку з чим пункти 9 та 10 вважати від�
повідно пунктами 7 та 8.

4. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 43/3481 “Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва та експлуатації закладів торгівлі та громад�
ського харчування на вул. Автозаводській, 19�21 в Оболонському районі
м. Києва”, а саме:

4.1. У пункті 3 слова та цифри “від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бю�
джет міста Києва на 2009 рік” замінити словами та цифрами “від
08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

4.2. Пункти 9 та 10 викласти у такій редакції:
“9. Ціна продажу земельної ділянки підлягає сплаті переможцем не піз�

ніше трьох банківських днів з дня укладання відповідного договору”.
“10. У випадку несплати у встановлений законодавством термін коштів

за договором купівлі�продажу земельної ділянки результати земельних
торгів анулюються. При цьому гарантійний внесок переможцю торгів не
повертається”.

4.3. Додати пункт 11 такого змісту:
“11. Договором купівлі�продажу земельної ділянки передбачити пункт

про державну реєстрацію права після повного розрахунку за земельну ді�
лянку”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва капітальних інвестицій (витрат) по об’єкту на вул. Полярній, 7�а

Рішення Київської міської ради № 165/9222 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні”, статті 137 Господарського кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 “Про
затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 травня 2003 року № 915 “Про створення притулку для неповноліт�
ніх” (із змінами і доповненнями), враховуючи звернення Притулку для дітей Служби у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 жовтня 2012 року № 81 та у зв’язку із завершенням капітального ре�
монту будівлі на вул. Полярній, 7�а для переобладнання під притулок для неповнолітніх (декларація про готовність об’єкта до екс�
плуатації від 14 серпня 2012 року №КВ 14312139574) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади м. Ки�
єва капітальні інвестиції (витрати) по об’єкту — “Капітальний ремонт бу�
дівлі колишнього дитячого закладу № 122 для переобладнання його під
притулок для неповнолітніх за адресою: вул. Полярна, 7�а у Оболонсько�
му районі м. Києва” у сумі 2878,126 тис. грн.

2.Притулку для дітей Служби у справах дітей виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) збільшити
вартість об’єкта, який належить до комунальної власності територіальної

громади міста Києва і закріплений за закладом на праві оперативного
управління, на вартість понесених витрат на його капітальний ремонт та
відобразити в бухгалтерському обліку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення змін до пункту 50 рішення Київської міської ради 
від 24.04.2003 № 411/571 “Про надання і вилучення земельних ділянок 

та припинення права користування землею”
Рішення Київської міської ради № 273/9330 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 9, 92 Земель�
ного кодексу України та враховуючи лист�звернення релігійної громади Свято�Олександро�Невської парафії у Святошинському
районі м. Києва Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20.01.2012 № 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 50 рішення Київської міської ради від
24.04.2003 № 411/571 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею”, а саме:

— слова “Української Православної Церкви Київського Патріархату Свя�
то�Пантелеймонівської парафії у Святошинському районі м. Києва” замі�
нити словами “Свято�Олександро�Невської парафії у Святошинському
районі м. Києва Української Православної Церкви Київського Патріарха�
ту”;

— слово “передати” замінити словом “надати”;
— слова та цифри “довгострокову оренду на 25 років” замінити слова�

ми “постійне користування”;
— цифри “71�73” замінити цифрами та буквою “73�Б”
— слово “будівництва” замінити словом “обслуговування”.
2. Релігійній громаді Свято�Олександро�Невської парафії у Святошин�

ському районі м. Києва Української Православної Церкви Київського Пат�
ріархату в установленому порядку зареєструвати право користування зе�
мельною ділянкою.

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від
12.11.2003 № 75�6�00088 (лист�згода від 20.01.2012 № 1) з моменту ре�
єстрації документа, що посвідчує право постійного користування земель�
ною ділянкою релігійній громаді Свято�Олександро�Невської парафії у
Святошинському районі м. Києва Української Православної Церкви Київ�
ського Патріархату (справа №А�19891).

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 26.02.2010 
№ 45/3483 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціонах)

для будівництва та експлуатації автомийки та комплексу з надання послуг 
для автомобілів на вул. Автотранспортній (біля будинку № 6) 

у Дарницькому районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 278/9335 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до статей 9, 127, 134�139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У тексті та додатку до рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 45/3483 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціо�
нах) для будівництва та експлуатації автомийки та комплексу з надання
послуг для автомобілів на вул. Автотранспортній (біля будинку № 6) у
Дарницькому районі м. Києва” слова та цифру “вул. Автотранспортна (бі�
ля будинку № 6)” у всіх відмінках замінити словами “вулиця Автотранс�
портна” у відповідних відмінках (Є�1181).

2. Пункти 2, 3 та 4 рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 45/3483 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціо�
нах) для будівництва та експлуатації автомийки та комплексу з надання
послуг для автомобілів на вул. Автотранспортній (біля будинку № 6) у
Дарницькому районі м. Києва” викласти у такій редакції:

“2. Затвердити стартову ціну земельної ділянки — лоту (кадастровий
номер 8000000000:90:234:0701) на вулиці Автотранспортній у Дарницько�
му районі м. Києва, яка виставляється на земельні торги, у розмірі
2 407 404,00 грн (два мільйони чотириста сім тисяч чотириста чотири
гривні 00 коп.) (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від
24.12.2012 № 77/12)”.

“3. Встановити крок земельних торгів по земельній ділянці у розмірі 5
відсотків стартової ціни земельної ділянки, що становить 120 370,20 грн
(сто двадцять тисяч триста сімдесят гривень 20 коп.)”.

“4. Продати переможцю аукціону земельну ділянку комунальної влас�
ності (кадастровий номер 8000000000:90:234:0701) на вулиці Автотранс�
портній у Дарницькому районі м. Києва площею 0,2388 га для будівниц�
тва та експлуатації автомийки та комплексу з надання послуг для автомо�
білів”.

3. Пункти 6 та 7 виключити, у зв’язку з чим пункти 8 та 9 вважати від�
повідно пунктами 6 та 7.

4. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 45/3483 “Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціонах) для будівництва та експлуатації автомийки та комплексу з
надання послуг для автомобілів на вул. Автотранспортній (біля будинку
№ 6) у Дарницькому районі м. Києва”, а саме:

4.1. У пункті 3 слова та цифри “від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бю�
джет міста Києва на 2009 рік” замінити словами та цифрами “від
08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

4.2. Пункти 8 та 9 викласти у такій редакції:
“8. Ціна продажу земельної ділянки підлягає сплаті переможцем не піз�

ніше трьох банківських днів з дня укладання відповідного договору”.
“9. У випадку несплати у встановлений законодавством термін коштів

за договором купівлі�продажу земельної ділянки результати земельних
торгів анулюються. При цьому гарантійний внесок переможцю торгів не
повертається”.

4.3. Додати пункт 10 такого змісту:
“10. Договором купівлі�продажу земельної ділянки передбачити пункт

про державну реєстрацію права після повного розрахунку за земельну ді�
лянку”.

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
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 26 квітня 2013 року

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих б дин ів: орп с 2 (літера А1) площею 94,00 в.м,
орп с 3 (літера В) площею 115,30 в.м, я і розташовані за

адресою: м. Київ, пров. Геор іївсь ий, 9

Назва об'є та:

Нежилі б дин и: орп с 2 (літера А1) площею 94,00 в.м, орп с 3 (літера В)
площею 115,30 в.м.

Адреса: 01034, м. Київ, пров. Геор іївсь ий, 9.

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі б дин и: орп с 2 (літера А1) площею 94,00 в.м, орп с 3 (літера В)

площею 115,30 в.м.
Ціна об'є та приватизації без ПДВ — 697 500 (шістсот дев'яносто сім тисяч

п'ятсот) ривень.
ПДВ — 139 500 (сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та приватизації з рах ванням ПДВ — 837 000 (вісімсот

тридцять сім тисяч) ривень, том числі:
Ціна нежило о б дин : орп с 2 (літера А1) без ПДВ становить 368 333 (трис-

та шістдесят вісім тисяч триста тридцять три) ривні 33 опій и.
ПДВ — 73 666 (сімдесят три тисячі шістсот шістдесят шість) ривень

67 опійо .
Почат ова ціна нежило о б дин : орп с 2 (літера А1) з рах ванням ПДВ ста-

новить 442 000 (чотириста соро дві тисячі) ривень.
Ціна нежило о б дин : орп с 3 (літера В) без ПДВ становить 329 166 (трис-

та двадцять дев'ять тисяч сто шістдесят шість) ривень 67 опійо .
ПДВ — 65 833 (шістдесят п'ять тисяч вісімсот тридцять три) ривні 33 опій и.
Почат ова ціна нежило о б дин : орп с 3 (літера В) з рах ванням ПДВ ста-

новить 395 000 (триста дев'яносто п'ять тисяч) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та приватизації з

рах ванням ПДВ — 83 700 (вісімдесят три тисячі сімсот) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становлено-
м за оном поряд .

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

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на о-
ристь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є
5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 17 травня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
8-й поверх, зал "GreenWell", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато об 11.00.

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

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач єть-
ся на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917,
од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 83 700 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Півден-
ний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецре-
с рс".

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01034, м. Київ,
пров. Геор іївсь ий, 9, орп с 2 (літера А1), орп с 3 (літера В).

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л.
Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал «GreenWell», товарна біржа
«У рспецрес рс», тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

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

повідомляє про продаж на а ціоні зі зниж ою 30 % об'є та
приватизації — нежило о приміщення площею 1 000,00 в.м

на в л. Інстит тсь ій, 2, літ. "А"

Назва об'є та: Нежиле приміщення площею 1 000,00 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А"

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежиле приміщення № 48 а ( р пи приміщень № 1) площею 1 000,00 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 38 494 400 (тридцять вісім мільйонів чотириста

дев'яносто чотири тисячі чотириста) ривень.
ПДВ — 7 698 880 (сім мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот

вісімдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 46 193 280 (соро шість мільйонів

сто дев'яносто три тисячі двісті вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

4 619 328 (чотири мільйони шістсот дев'ятнадцять тисяч триста двадцять вісім)
ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

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

3. Переможцю а ціон :

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

4. А ціон б де проведено 17 травня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
8-й поверх, зал "GreenWell", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.

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

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється
на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од
37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 4 619 328 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ
"Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "GreenWell", товарна біржа
"У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

Державним підприємством з питань поводження з
відходами я вторинною сировиною 24.04.2013
проведено он рс на право оренди державно о майна,
а саме: лінії соpтyвальної мобільної МСЛ-1 пот жністю
50 тис. тонн на рі та прес AVERMANN тин AVOS 1410,
о олошення про проведення я о о оп блі овано в азеті
"Хрещати " від 02.04.2013 № 45(4252). Переможцем
визнано ТОВ "ЕКО ТЕХНО АЗІЯ".

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

1.Назва об'є та: па ет а -
цій ПАТ "На ово-виробничий
центр "Борща івсь ий хімі о-
фармацевтичний завод" іль-
ості 3100 (три тисячі сто) шт.,
що становить 29,95 % стат т-
но о апітал товариства.

Номінальна вартість однієї
а ції — 1839 (одна тисяча ві-
сімсот тридцять дев'ять) ри-
вень.

Форма вип с а цій — без-
до ментарна.

Збері ач — од ЄДРПОУ
19364259, П блічне а ціонер-
не товариство "Комерційний
бан "Хрещати ".

Депозитарій — од ЄДРПОУ
35917889, П блічне а ціонер-
не товариство "Розрах н овий
центр з обсл ов вання до о-
ворів на фінансових рин ах"

2. Почат ова ціна продаж
па ет а цій: 222 664 800
(двісті двадцять дві тисячі шіс-
тсот шістдесят чотири тисячі
вісімсот) ривень, без ПДВ.

3. Хара теристи а ПАТ:

П блічне а ціонерне това-
риство "На ово-виробничий
центр "Борща івсь ий хімі о-
фармацевтичний завод" ство-
рено з ідно Установчо о до о-
вор від 15 січня 1997 ро
шляхом реор анізації товарис-
тва з обмеженою відповідаль-
ністю "На ово-виробничий
центр "Борща івсь ий хімі о-
фармацевтичний завод".

Код за ЄДРПОУ: 23518596.

Місце розташ вання: 03134,
м. Київ, в л. Мир , 17.

Юридична адреса: 03134,
м. Київ, в л. Мир , 17.

Відомості про земельн ді-
лян та б дівлю:

- площа земельної ділян и
( а) — 7,12;

- за альна площа б дівель
(м2) — 48 171,2.

Середньооблі ова чисель-
ність працівни ів станом на
31.12.2012 р. (чол.) — 745.

Вид діяльності — виробниц-
тво отових лі арсь их засо-
бів.

Розмір стат тно о апітал
станом на 31.12.2012 р.
(тис. рн) — 19036.

Балансова вартість основних
фондів станом на 31.12.2012 р.
(тис. рн) — 449945

Знос основних фондів станом
на 31.12.2012 р. (тис. рн/% від
первісної вартості основних
фондів) — 330886/42,4 %

Чистий приб то (збито ) за
2012 рі (тис. рн) — 61711.

Забор ованість станом на
31.12.2012 р. (тис. рн):

дебіторсь а — 182840;

редиторсь а — 186890;

Дохід (вир ч а від реалізації
товарів, робіт, посл ) за
2012 рі (тис. рн) — 672179.

Вартість а тивів станом на
31.12.2012 р. (тис. рн) —
865698.

Монопольне (домін юче) ста-
новище на товарних рин ах: не
займає

Обся и ви идів та с идів
забр днюючих речовин нав-
олишнє природне середови-
ще: за 1-ше півріччя 2012 ро
обся и ви идів 1,125 тонн та
с идів забр днюючих речовин
25,097 тонн.

Утворення і розміщення від-
ходів 318, 198 тонн (тимчасо-
ве розміщення до передачі
спеціалізованим підприємс-
твам).

Стан земельної ділян и, при-
родоохоронно о обладнання
та спор д — задовільний.

Інформація про сплат е оло-
ічних зборів та платежів ( разі
їх наявності) — за 1-ше півріччя
2012 ро сплачено 5040,34.

4.А ціон проводиться від-
повідно до За он У раїни
"Про приватизацію державно-
о майна".

УМОВИ ПРОДАЖУ:

- Витрати, пов'язані з під о-
тов ою об'є та до продаж ,
підля ають поверненню Де-
партамент ом нальної
власності м. Києва.

- Переможець а ціон протя-
ом п'яти робочих днів з дня
проведення а ціон на о-
ристь ПрАТ "У раїнсь а між-
бан івсь а валютна біржа"
сплач є біржовий збір роз-
мірі, що не перевищ є 5%
від ціни продаж , я ий вста-
новлюється біржею.

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

В межах належних орпора-
тивних прав по пець зобов'я-
заний сприяти:

- забезпеченню збереження
основних видів діяльності то-
вариства та дося ненні за-
безпечення ви онання основ-
них цілей діяльності відповід-
но до Стат т Товариства;

- не доп с ати звільнення пра-
цівни ів товариства з ініціа-
тиви по пця чи повноваже-
но о ним ор ан (за винят ом
звільнення на підставі п н т
6 частини першої статті 40
Коде с за онів У раїни про
працю або вчинення праців-
ни ом дій, за я і за онодавс-
твом передбачено звільнення
на підставі п н тів 3,4,7,8
статті 40 та статті 41 Коде с
за онів У раїни про працю)
протя ом шести місяців від
дати переход права влас-
ності на па ет а цій;

- ви он вати в повном обсязі
вимо и чинно о оле тивно-
о до овор протя ом стро
йо о дії;

- забезпеч вати здійснення
витрат товариством на охо-

рон праці відповідно до За-
он У раїни "Про охорон
праці".

5. А ціон б де проведено
20 травня 2013 ро на ПрАТ
"У раїнсь а міжбан івсь а ва-
лютна біржа" за адресою:
04070, м. Київ, в л. Межи ір-
сь а, 1. Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а -
ціоні приймаються в понеді-
ло -четвер з 09.00 до 18.00, в
п'ятницю та передсвят ові дні
з 09.00 до 17.00, обідня пе-
рерва з 13.00 до 14.00 за ад-
ресою: 04070, м. Київ, в л.
Межи ірсь а, 1, ПрАТ "У раїн-
сь а міжбан івсь а валютна
біржа".

7. Кінцевий термін прий-
няття заяв — три дні до дати
проведення а ціон .

8. Реєстраційний внесо
с мі 17 (сімнадцять) ривень,
без ПДВ, сплач ється на рах -
но № 32306413401 Голов-
ном правлінні НБУ по міст
Києв та Київсь ій області, од
бан 321024, од 22877057,
отрим вач: ПрАТ "У раїнсь а
міжбан івсь а валютна біржа".

9. Гарантійний внесо в
с мі 22 266 480 (двадцять два
мільйона двісті шістдесят шість
тисяч чотириста вісімдесят)
ривень без ПДВ сплач ється
на рах но № 32306413401
Головном правлінні НБУ по
міст Києв та Київсь ій облас-
ті, од бан 321024, од
22877057, отрим вач: ПрАТ
"У раїнсь а міжбан івсь а ва-
лютна біржа".

10. Засоби платеж —
рошові ошти.

11.Ознайомитися з об'є -
том можна в робочі дні за ад-
ресою: 03134, м. Київ, в л. Ми-
р , 17, тел. 205-41-10.

12. Одержати додат ов
інформацію можна за теле-
фоном: 461-54-30, 279-23-83.

ІНФОРМАЦІЯ

про продаж на а ціоні па ет а цій П блічно о а ціонерно о товариства "На ово-
виробничий центр "Борща івсь ий хімі о-фармацевтичний завод" розмірі 29,95 %

стат тно о апітал товариства, що належить територіальній ромаді м. Києва

ПОКАЗНИКИ
е ономічної діяльності ПАТ "На ово-виробничий центр "Борща івсь ий хімі о-фармацевтичний завод"

за останні три ро и

№ з/п Наймен вання по азни а 2010 рі 2011 рі 2012 рі

1 2 3 4 5

1 Обся реалізації прод ції товариства, тис. рн 583570 564329 672179

2 Собівартість реалізованої прод ції (товарів, робіт, посл ), тис. рн 273620 255163 314137

3 Рентабельність реалізованої прод ції 0,46 0,46 0,44

4 Величина чисто о приб т (збит ), тис. рн 59518 57022 61711

АКТИВ

5 Необоротні а тиви, тис. рн 542909 549719 565406

6 Оборотні а тиви, тис. рн 228344 281584 298504

7 Витрати майб тніх періодів, тис. рн 1318 1632 1788

8 Необоротні а тиви та р пи виб ття, тис. рн - - -

9 Баланс а тивів, тис. рн 772571 832935 865698

ПАСИВ

10 Вартість власно о апітал , тис. рн 580862 627937 678157

11 Забезпечення наст пних витрат і платежів, тис. рн 943 383 651

12 Дов остро ові зобов'язання, тис. рн 39412 24885 19325

13 Поточні зобов'язання, тис. рн 151354 179730 167565

14 Доходи майб тніх періодів, тис. рн - - -

15 Баланс пасивів, тис. рн 772571 832935 865698

О олошення Орендодавця —
Інстит т фізіоло и ім О.О.Бо омольця НАН У раїни про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о е ономіста
відділ фінансів ом нальної сфери Управління фінансів транспорт , зв'яз-

та сфери посл (на період відп ст и основно о працівни а для до ля-
д за дитиною до дося нення нею 3-річно о ві ). Додат ова інформація
щодо основних ф н ціональних обов'яз ів надається адровою сл жбою.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство

У раїни, вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння
омп'ютером.
Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі ван-

ня о олошення за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Департамент
фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), імн. 819.
Телефон для довідо 234-62-50.

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 першо о заст пни а Голови Державної сл жби
еоло ії та надр У раїни Падал а Оле сія Володимировича за 2012 рі .

Відомості про доходи:
За альна с ма с пно о доход Падал а О.В., одержано о (нараховано о) з

джерел в У раїні с лала 143319 рн, з них дивіденди, проценти с лали 2802 рн.

Відомості про транспортні засоби:
У власності Падал а О.В. переб вають ле ові автомобілі Volkswagen Jetta

вип с 2008 p., придбаний за 45607 рн та ВАЗ 2121 вип с 1983 р.

Відомості про в лади в бан ах, цінні папери та інші а тиви:
С ма оштів на рах н ах бан ах Падал а О.В. с лала 163200 рн.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

ТОВ "Вельта ЛТД" повідомляє про наміри щодо отримання дозвол на ви иди забр днюючих ре-
човин в атмосферне повітря діючої промплощад и, я а розташована за адресою: 03028, м. Київ,
Голосіївсь ий р-н, в л. Ра етна, 24, 2-ий поверх. Вид е ономічної діяльності — фас вання осметич-
но о ла для ні тів. В атмосферне повітря ви идається наст пні забр днюючі речовини: пропілен лі-
оль , спирт ізопропіловий, ан ідрид фталевий, ацетон, б тилацетат, етилацетат. Аналіз розрах н
розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК (ОБРВ) на межах санітарно-захисної
зони (100 м) по всіх ін редієнтах не виявлено. За важення та пропозиції щодо намірів ДП ТОВ "Вель-
та ЛТД" надсилати в місячний термін в Голосіївсь районн в м. Києві державн адміністрацію від-
діл е оло ії за адресою: 03039, м. Київ, проспе т 40-річчя Жовтня, 42, тел. 281-66-43.

Шевчен івсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є он рс на право оренди нежилих приміщень:

- за адресою: пров. Чеховсь ий, 11, літ. А, 1-ий поверх, за альною
площею 20,7 в.м. Цільове ви ористання — розміщення тор овель-
них об'є тів з продаж продовольчих товарів, рім товарів піда циз-
ної р пи та проведення виставо образотворчої та ниж ової про-
д ції, виробленої в У раїні. Термін оренди 2 ро и 364 дні. Стартовий
розмір орендної плати 914,74 рн без ПДВ. Балансо трим вач — Ко-
м нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район ";

- за адресою: в л. Хрещати , 30/1, іос , за альною площею 3,96 в.м
Цільове ви ористання — розміщення афетерію з реалізацією піда -
цизних товарів. Термін оренди 2 ро и 364 дні. Стартовий розмір
орендної плати 1998,89 рн без ПДВ. Балансо трим вач — Ком -
нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район ";

- за адресою: в л. О. Гончара, 77, 1-ий поверх та підвал, за альною
площею 52,8 в.м. Цільове ви ористання — поб тове обсл ов ван-
ня населення. Термін оренди 2 ро и 364 дні. Стартовий розмір орен-
дної плати 984,19 рн без ПДВ. Балансо трим вач — Ком нальне
підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район ".

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після оп блі -
вання інформації в азеті "Хрещати " за адресою: в л. Б.Хмельниць о-
о, 24, 6-й поверх, зала засідань о 12.00.

Я що останній день стро припадає на вихідний, свят овий або ін-
ший неробочий день, що визначений відповідно за онодавства У раї-
ни, он рс б де проведено на перший за ним робочий день.

Кінцевий термін подання до ментів до часті он рсі — 3 робочі
дні до дати проведення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов іиформацію
можна за адресою: б львар Т.Шевчен а 26/4, . 501, тел.: 288-08-75 та на
BEБ-сайті Київсь ої місь ої державної адміністрації.

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим вача,

телефон

Повна хара теристи а та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстр. №
нер хом.
майна

За альна
площа,
в.м

Вартість
майна за нез.
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Цільове ви ористання
об'є та оренди

Інші
мови

1
01024, м. Київ,

в л. Бо омольця, 4

Кімнати № 17а на 2-ом
поверсі лабораторно-

виробничо о орп с (ОКП)
10303 17,1 106700,00 До 31.12.2015

розміщення с б'є тів оспо-
дарювання, що здійснюють
діяльність сфері права

В
ід
ш

о
д
в
а
н
н
я

в
а
р
то
с
ті
о
о
л
о
-

ш
е
н
н
я
в
З
М
І

2 /---/
Кімнати № 26,27 на 2-ом
поверсі лабораторно-

виробничо о орп с (ОКП)
10303 32,6 200830,00 До 31.12.2015

Розміщення приватно о
за лад охорони здоров'я

Термін прийняття заяв
про оренд 10 робочих
днів з дня п блі ації о оло-
шення. Заяви про оренд
приймаються за адресою:
01601, м. Київ, в л. Бо о-
мольця, 4, імн. № 125.
Детальна інформація за
тел. 256-25-58, 256-24-09.
У разі надходження двох і
більше заяв на один об'є т
оренди, б де о олошено
он рс на право оренди.

К І Р Х А С И С Т Е М А
А Д О Р А Н Т К У І
С О Т Е Б О А А Н А
К Щ Л П Л О Т Ь
А Й В А З О В С Ь К И Й
Д Е Т И К А П О Т О П
Е Т И М І Я М В Ю Н
Р О К А В И Д Ю

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Київ спортивний. 28 квітня пройде 
4�й Київський міжнародний марафон
У неділю понад 2,5 тис. часни ів 4- о Київсь о о міжнародно о ма-

рафон пробіжать центральними в лицями міста. Ор анізатори заход
на олош ють на том , що сі в лиці, я ими пройде траса марафон ,
б д ть пере риті з 8.00 до 15.00. На адаємо, що часни и марафон
бі тим ть за маршр том: Софійсь а площа, в л. Володимирсь а,
б льв. Шевчен а, просп. Перемо и, розворот на метро "Берестей-
сь а", далі назад до пл. Перемо и, по в л. Са са ансь о о із забі ом
на Олімпійсь ий стадіон (одне оло по стадіон ), по Хрещати до май-
дан Незалежності і назад по в л. Вели ій Василь івсь ій, в л. Са са-
ансь о о, просп. Перемо и до метро "Берестейсь а" і до Михайлів-
сь ої площі. Разом з тим — через бостонсь ий тера т — під час про-
ведення Київсь о о марафон 28 вітня б д ть вжиті ма симальні за-
ходи безпе и. Про це повідомив начальни відділ зв'яз ів з ромад-
сь істю ГУ МВС У раїни м. Києві І ор Михал о. "З о ляд на тера ти
в Бостоні під час проведення Київсь о о марафон б де вжито ма си-
мальні заходи безпе и",— с азав пан Михал о. Зо рема ромадсь ий
порядо пильн ватим ть понад 600 працівни ів міліції та війсь ово-
сл жбовців вн трішніх війсь , а трас , я а проляже через центр столи-
ці, патр люватим ть 200 працівни ів ДАІ. Задіють та ож дві оператив-
ні бри ади виб хотехні ів із сл жбовими соба ами для пош виб хо-
вих пристроїв. У том , що захід пройде на найвищом рівні, начальни
Управління сім'ї, молоді та спорт Володимир Вов не с мнівається.
"Наше завдання зробити та , щоб Київ став спортивною ме ою У ра-
їни. 4 ро и том ми підтримали ідею ор анізаторів марафон , і, я ба-
чимо, цей рандіозний захід стає дедалі спішнішим. Участь дійстві
візьм ть і працівни и адміністрації. Ми вже зібрали оманд і неомінно
вийдемо на старт. Особисто я не мож собі дозволити не вийти на цей
пробі . Звичайно, я по и що не отовий подолати сі 42 ілометри, од-
на я неодмінно спроб ю свої сили на інших, лояльніших дистанціях",—
за важив пан Вов

Спортивне життя. У травні столиця відзначатиме
100�річчя олімпійського Києва
24—25 травня ся спортивна ромадс ість відзначатиме сторіччя

олімпійсь о о Києва та засн вання Київсь о о олімпійсь о о омітет .
Ор анізаторами рочистостей з на оди ювілею вист пили НОК У ра-

їни та Київсь а місь а державна адміністрація. Про рамою свят вання
передбачаються найрізноманітніші заходи, зо рема проведення міжна-
родної онференції "Олімпійсь ий спорт: історія і с часність", від риття
Алеї олімпійсь ої слави Маріїнсь ом пар , де відб деться за лад а
пам'ятни а семиразовом олімпійсь ом чемпіон Борис Шахлін то-
що. Очі ється, що часть заходах візьм ть представни и Міжнарод-
но о олімпійсь о о омітет та президенти НОК різних раїн світ

Температура +14°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 0 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +22°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +183°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 79 %

Прогноз погоди на 26 квітня 2013 року

ОВНИ, др жня сфера вима ає матеріальних і моральних апіта-
лов ладень, не доп с айте пере осів в "дай" і "на". Зміцнення
братніх з має баз ватися на спільних д ховних ідеалах та пра тич-
них інтересах. Постарайтеся збаланс вати земне та д ховне, на-
поле ливо тр діться на роботі, хлібне ар'єрне місце слід бере ти,
я зіницю о а, демонстр ючи висо фахов майстерність.
ТЕЛЬЦІ, спіх долі ваших р ах, зробити стрім ий риво впе-

ред можна завдя и особистій чарівності і дебютним діловим ініці-
ативам, але... неодмінно з одженим з партнерами, самостійні
"вибри и" за рож ють р йнацією. Бережіть союз, б дьте з бла о-
вірними, я нит а з ол ою, щастя і оре — все порівн . Ви одне
ціле, зцементоване любов'ю і спільними інтересами.
БЛИЗНЮКИ сяють харизмою, що прима ніч є людей. Одна

розслабтеся й тихо та радісно без м совісті, триво за майб тнє
пливіть за течією подій, тоді станеться те, що написано на род .
Без л зді самопожертви протипо азані, вам слід дати зроз міти
людям, що всі ви є пасажирами одно о с дна, я е р хається по во-
лі Божій.
РАКИ, принцип армонії і справедливості лежить в основі вашо-

о соціально о, ар'єрно о та сердечно о процвітання. Матеріаль-
на сторона — найа т альніша і хвороблива, це тиждень розплати,
стя нення бор ів (і любовних теж). Не хитріть, поводьтеся чесно і
бла ородно при взаєморозрах н ах з оточенням і не е спл ат йте
нахабно др жні зи.
ЛЕВИ, тримайте професійний порох с хим, вам потрібно вижи-

ти в он рентній онці і триматися на ар'єрном плав . С пер-
ни и винахідливі, чим нехт вати не можна. З'яс йте відносини і
прист пайте до реалізації спільних прое тів, дипломатично балан-
с йте, ви пра тичні, хазяйновиті, тр діться з ент зіазмом — б де-
те мати по ровительство впливових др зів та симпати ів.
ДІВИ, не нав'яз йте по-ди таторсь і власні по ляди, лавір йте,

чиніть інтелі ентно, демонстр йте зразо висо ої д ховної льт -
ри, ваш імідж поп лярності на недосяжній висоті, а особливо, о-
ли маєте справи з дале ими раями, там вас цін ватим ть найдо-
стойніше. Величне та істинне бачиться здале .
ТЕРЕЗИ, на любовном фронті завир ють пол м'яні пристрасті.

Я що зіт нетеся з надзвичайними запитами (се с альними, фінан-
совими) сердечно о обранця, не смійте дизертир вати з поля
бою, бо осоромитеся, прибор айте ревнощі і продемонстр йте
всій расі мистецтво люблячо о с п тни а.
СКОРПІОНИ, за ладається діловий ф ндамент співпраці на

майб тній рі , одна оней на переправі не міняють. Я що ви за-
доволені нинішньою діловою омандою і все влаштов є, значить,
вам пощастило з партнерами (і шлюбними теж), тож не сми айте-
ся — ліпших союзни ів не знайдете! Одна остаточне рішення тіль-
и за вами. Маніп ляціям зась!
СТРІЛЬЦІ, основні творчі та силові рес рси зосередьте на

сл жбовом фронті, до роботи ви — я до танців, натхненно тр -
діться задля поліпшення матеріально о доброб т , але е ономно
розподіляйте сили, ос іль и можете захворіти. Жертви (сили, час,
роші) на олтар бла одійності мають б ти роз мними й не завда-
вати вам моральної чи фізичної ш оди, ос іль и по ли ані сприяти
д ховном самоочищенню. Робіть іншим добро за вн трішньою
потребою.
КОЗЕРОГИ, ви — поп лярна особистість, я що люди з радістю
рт ються дов ола, шан ють, симпатиз ють і люблять, значить,

той дар Творця ви ористов єте правильно! Пра ніть поєднати в
собі роль надійно о др а й пристрасно о оханця, тоді особисте
життя набере нових барв. Саме я др (в ділах, шлюбі) маєте про-
демонстр вати най ращі чесноти, хоча це тяж е ярмо з пою ар-
мічних недолі ів.
ВОДОЛІЇ, арячий фронт проля ає через дім та робот , де є-

ться в м ах майб тнє ар'єри — хоч розірвись! Ви схильні до ав-
торитаризм , нав'яз вання своєї д м и, волі, чим за ладаєте мін
під сімейний ф ндамент. Я що не влаштов є оточення, знайте:
причина в вас — то ат ється нереалізований інтроверт.
РИБИ, матеріальна заці авленість є пот жним стим лом в он-

та тах з людьми, начальством, др зями. І це не спотворені прояви
ницої мер антильної нат ри, просто нині земні інтереси домін ють,
прищеплюючи риси здорово о пра матизм для оптимальної са-
мореалізації. Вчіться на ход , освоюйте царини про ресивних
знань, нині вам бра є освіти, що плям є реп тацію, бло є щас-
ливі шанси. Події тижня мотивовані армічно, сюжети із мин ло о
знов зм сять вас пройти я ісь емоційні переживання, ба ато чо о
переосмислити, спішно звільнивши підсвідомість від шла ів не а-
тивних енер ій

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  2 8  К В І Т Н Я  —  4  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

"Ігри столичних підприємств"
У Києві змагалися "крупняки" в 10�ти видах спорту
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У рам ах про рами Київ-
сь ої місь ої спарта іади
"Здоровий иянин" на те-
риторії столично о Респ б-
лі ансь о о вищо о чили-
ща фізичної льт ри
пройшла спарта іада "І ри
столичних підприємств".
Атлети зма алися з та их
видів спорт , я ф тзал,
волейбол, армспорт, и-
рьовий спорт, ле а атле-
ти а, теніс настільний, ша-
хи та шаш и.

Протягом двох днів більшість спор�

тивних майданчиків училища фіз�

культури приймала "Ігри столичних

підприємств". Участь у змаганнях

взяли понад 200 чоловік із 10�ти ко�

манд. Серед них такі підприємства

столиці, як ВРТП "Укргазенергосер�

віс", ПАТ "Укртрансгаз"�1, ПАТ "Ки�

ївгаз", ДП СЗ "Антонов", ПАТ "Київе�

нерго", ПАТ "Київхліб", ПАТ

"Укртрансгаз"�2. Також у змаганнях

брали участь команди чиновників

Мінсоцполітики, Департаменту жит�

лово�комунальної інфраструктури та

співробітників телеканалу UBR. По�

при те, що на майданчики виходили

звичайні працівники, атмосфера зма�

гань нічим не поступалася спортив�

ним стартам професіоналів.

Програму Ігор відкрив турнір з ги�

рьового спорту. Саме в цій дисциплі�

ні чоловіки довели, що, окрім рутин�

ної роботи на своєму підприємстві,

вони здатні на спортивні подвиги.

Перше місце зайняв представник

"Київенерго" Петро Ігнатенко, під�

нявши 24�кілограмову гирю аж 150

разів, одразу за ним іде Олександр

Откидач (завод ім. Антонова). А ось

третім з 70�ма результативними по�

штовхами став працівник каналу

UBR Андрій Павел. Саме бронзовий

призер і відкрив секрет того, як три�

мати себе у формі. "На перший по�

гляд, для того, щоб займатися гирьо�

вим спортом, необхідне споряджен�

ня. Мушу вас запевнити, що снаря�

дом для тренувань може бути будь�

який підручний предмет, навіть табу�

ретка. Головне — займатися система�

тично",— розповів пан Павел.

Звичайно, "Ігри столичних під�

приємств" не могли пройти без "Ко�

ролеви спорту" — легкої атлетики.

Найбільша кількість спортсменів

взяла участь у спринтерській гонці

на 100 метрів. У жінок трійка призе�

рів стала такою: Наталія Руденко

(ПАТ "Київгаз") — 14,10 с, Богдана

Римар (ПАТ "Укртрансгаз") — 15,64

с та Оксана Вишняк (ПАТ

"Укртрансгаз") — 15,90 с. А остаточ�

не розташування медалістів серед

чоловіків визначили навіть не се�

кунди. Ось які результати продемон�

стрували спортсмени: Андрій Слу�

женко (ПАТ "Укртрансгаз" — 12,15

с, Дмитро Пікінер (ВРТП "Укргаз�

енергосервіс") — 12,36 с, Олександр

Кагарлицький (ДП СЗ "Антонов")

12,63 с.

Також на своєрідній олімпіаді

знайшлося місце й для інтелектуаль�

них видів спорту — таких, як шашки

та шахи. У змаганнях шахістів перша

трійка результатів була такою: 1 міс�

це — Михайло Гладуняк (ПАТ

"Укртрансгаз"), 2 — Антон Антонен�

ко (ДП СЗ "Антонов"), 3 місце — Во�

лодимир Онім (ВРТП "Укргазенер�

госервіс"). У змаганнях з шашок

найсильнішою виявилася Віра Сав�

ченко (ВРТП "Укргазенергосервіс"),

яка у 8�ми іграх не зазнала жодної

поразки, зігравши лише один разу

унічию. За переможницею розташу�

валися Володимир Морусов (ПАТ

"Київенерго") та Віктор Черніков

(ДП СЗ "Антонов").

Досить напруженими стали й зма�

гання з футзалу. Тут рівних не було

працівникам "Київенерго". Ще у

відбіркових іграх вони показали усю

серйозність намірів на здобуття зо�

лотих нагород, забивши у двох мат�

чах аж 26 голів, пропустивши при

цьому лише 2. У фіналі "енергетики"

зустрічалися з досить міцною

командою ДП СЗ "Антонов". Пер�

ший тайм завершився з рахунком

1:1. Варто зазначити, що обом

командам вдалося відзначитися піс�

ля видовищних комбінацій. Гравець

"Київенерго" відкрив рахунок уда�

ром в один дотик після довгої пере�

дачі від захисника. А "антонівці" ві�

дігралися у стрімкій контратаці, ро�

зігравши триходівку. Другий тайм

активніше розпочали працівники

ДП СЗ "Антонов", кілька їхніх атак

повинні були завершитися взяттям

воріт. Однак футболістам катастро�

фічно не щастило. Тоді як гравці

"Київенерго" до своїх моментів по�

ставилися більш ніж прискіпливо і

спромоглися забити 3 голи. У під�

сумку матч завершився з рахунком

4:1. Третіми стали футзалісти ВРТП

"Укргазенергосервіс", які переграли

представників Мінсоцполітки з ра�

хунком 5:2.

По завершенню змагань з усіх ви�

дів спорту були підбиті результати та

підраховані загальнокомандні очки.

Згідно з протоколами, команди роз�

ташувалися наступним чином: 1

місце — команда ВРТП "Укргаз�

енергосервіс" (720 очок), друге —

команда ПАТ "Укртрансгаз" (649

очок), третє — команда ПАТ "Київ�

газ" (567 очок). Після нагородження

представник команди переможців

Сергій Слободян розповів про ви�

ступи своїх співробітників: "Звичай�

но, я радий за своїх колег. У всіх ви�

дах спорту представники нашого

підприємства неодмінно займали

призові місця. І це при тому, що у в

нашій команді майже немає профе�

сійних спортсменів. До того ж мені

приємно, що всі учасники спартакі�

ади намагаються вести здоровий

спосіб життя, створюючи гарний

імідж для організації"
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Цей день в історії 26 квітня

День Чорнобильсь ої тра едії
1514 — польсь ий астроном

Ми олай Коперни провів своє
перше спостереження за Сат р-
ном
1755 — в б дівлі Апте арсь о-
о дом біля Вос ресенсь их во-
ріт рочисто від ритий Мос ов-
сь ий ніверситет
1798 — Франція ане с вала

Респ блі Женева
1840 — Петерб рзі вийшло

др ом перше видання "Кобза-
ря" Тараса Шевчен а
1921 — Лондоні з'явився

перший поліцейсь ий патр ль на
мотоци лі
1939 — народився Владислав

Дворжець ий, а тор ("Капітан
Немо", "Бі ")
1965— через 20 ро ів після за-
інчення війни День Перемо и 9
травня о олошено вихідним днем
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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