
Столична освіта наближається 
до європейських стандартів
Педагоги країн — членів ЄС поділились досвідом та обговорили перспективи
формування шкільного освітнього простору

Київ відкритий 
для інвестицій
Цього року місто очікує на збільшення притоку приватного капіталу 
на 10—15 %

Створення належних умов для інвес�

тиційної діяльності в столиці України є

одним з першочергових завдань для ки�

ївської влади. Про це вчора під час засі�

дання Ради інвесторів при КМДА заявив

голова міськдержадміністрації Олек�

сандр Попов.

"У цьому питанні дуже важливим є об'�

єднання зусиль всіх тих, хто до цього

причетний, — влади та представників

бізнесу. Тільки спільно ми досягнемо

якісних результатів та зможемо рухатися

вперед",— наголосив пан Попов. Він та�

кож відзначив, що у формуванні подаль�

шої інвестиційної політики пріоритетом

для міста залишається державно�приват�

не партнерство. Позитивні приклади ре�

алізації успішних ініціатив за такого

співробітництва держави та бізнесу вже

мають місце в Києві — це будівництво

нового терміналу аеропорту "Київ", який

запрацював у травні минулого року. Так,

у 2011 році летовище прийняло 400 тисяч

пасажирів, в 2012�му їх кількість зросла

до майже 900 тисяч, а вже у вересні цього

року тут чекають на мільйонного клієнта.

Розвиватиметься аеропорт і надалі — на

летовищі планують звести новий бізнес�

термінал та подовжити злітно�посадкову

смугу.

Покращити інвестиційний клімат у

столиці вдалося і завдяки прийняттю

низки законодавчих ініціатив. Як розпо�

віла "Хрещатику" заступник міського го�

лови — секретар Київради Галина Герега,

депутатський корпус і надалі сприятиме

залученню приватного капіталу для роз�

витку міста. "Для Києва надзвичайно

важливо забезпечити ефективний діалог

між владою і бізнесом. Місто зробило

низку кроків на цьому шляху: відкриті

районні дозвільні центри, розпочато за�

провадження електронного урядування,

скорочено кількість дозвільної докумен�

тації. Усі ініціативи КМДА щодо поліп�

шення інвестиційного клімату в місті,

спрощення ведення підприємницької ді�

яльності були підтримані Київрадою",—

зазначила Галина Герега. Відмічають по�

зитивні зрушення і самі представники

бізнесу, однак низка невирішених питань

у них все ж таки залишається. Серед

проблемних — питання дозвільної доку�

ментації, земельних відносин та подат�

кового навантаження. За ініціативи

Олександра Попова над вирішенням цих

проблем працюватиме спеціальна робоча

група. Ті, що можна вирішити на місько�

му рівні, будуть вирішені, щодо інших

будуть направлені пропозиції у відповід�

ні органи державної влади.

Такі зміни в сприянні залученню ін�

вестицій вже дали конкретні результати.

За словами заступника голови КМДА

Руслана Крамаренка, в 2012 році обсяг

іноземних інвестицій в столицю України

склав понад 2 млрд доларів. А вже в цьо�

му році місто очікує їх збільшення на

10—15 %. Серед проектів, які будуть ре�

алізовані вже в 2013 році, — зведення ко�

леса огляду поблизу арки Дружби наро�

дів до Дня Незалежності, запуск системи

Wifi та мобільного зв'язку в підземці не

лише на станціях, а й під час руху потяга.

До речі, як повідомив пан Крамаренко,

такими послугами кияни зможуть ско�

ристатися вже у червні — першими до

всесвітньої павутини та якісного стіль�

никового зв'язку підключать центральні

станції метро. З 1 січня 2014 року в місті

запрацює і система єдиного електронно�

го квитка на всі види громадського

транспорту. На часі в Києві і реалізація

великих інвестиційних проектів. Зокре�

ма вже в цьому році розпочнеться будів�

ництво четвертої гілки метро на Троєщи�

ну. Роботи місто розпочне за бюджетні

кошти, відповідний запит на суму 434

млн грн Київ уже подав до Кабінету Мі�

ністрів України. За словами Руслана Кра�

маренка, наразі є зацікавленість інвесто�

рів до цього проекту за різними схемами

фінансування, тож посадовець сподіває�

ться, що до кінця року буде підписана ін�

вестиційна угода. Серед значних проек�

тів варто також відзначити будівництво

інноваційного парку Bionic Hill та ІТ�

осередку Kyiv City. Окрім того, аби по�

тенційним інвесторам було легще озна�

йомитись з пропозиціями міста, вже у

червні ініціативи розмістять на одному

веб�ресурсі. Нагадаємо, що на сьогодні

столичною владою сформований порт�

фель інноваційних проектів, який налі�

чує понад 3 тисячі ініціатив на суму по�

над 15 млрд доларів

Під час засідання Ради інвесторів олова КМДА Оле сандр Попов зазначив, що створення належних мов для інвестиційної діяльності в столиці У раїни є одним із першочер ових
завдань иївсь ої влади

День Європи на будь�який смак 

Завтра представни и 15-ти раїн Шен енсь ої зони
представлять в столиці свою льт р та звичаї

СТОР. 2 

Столиця набуває європейського
вигляду 

Київсь а влада пришвидш є темпи демонтаж
неза онних МАФів

СТОР. 3 

"Ніч музеїв" пройде з ді�джеями,
перформансами та фільмами 

Місь і м зеї запрош ють иян весело та ці аво
відзначити свято

СТОР. 7

У номері

Новини
Столичній владі вдалося досягти
згоди з різними політичними 
силами
КМДА не план є звертатися до с д та обмеж ва-

ти можливість проведення масових заходів і полі-
тичних а цій, я і заплановані на 18 травня столиці.
"Нам вдалося дося ти з оди з різними політични-

ми силами стосовно то о, аби їхні а ції не заважали
одна одній і не переш оджали свят овим заходам
до Дня Європи",— повідомив заст пни олови
КМДА — ерівни апарат Оле сандр П занов.
За йо о словами, від ГО та політичних партій на-

дійшло близь о 15 заяв на проведення масових за-
ходів центральній частині столиці.
"Бажаючих провести свої заходи в центрі міста

д же ба ато, том перемовини б ли дов ими та на-
пр женими. Але зрештою всі політичні сили-анта о-
ністи по одилися, що в День Європи У раїна повин-
на продемонстр вати світові не бій и між прихиль-
ни ами різних політичних по лядів, а мирне й ро-
з мне співісн вання людей демо ратичній держа-
ві",— на олосив Оле сандр П занов

Вихідними на Московському 
та мосту Патона буде обмежено
рух транспорту
Столична ДАІ звертає ва водіїв на те, що на-

прям проспе т Ват тіна (лівий бере ) з 22 оди-
ни 17 травня до 16 одини 20 травня нинішньо о ро-

на низовій стороні Мос овсь о о мост б де
част ово, першій см зі р х , обмежено р х транс-
порт . Ремонтні роботи пов'язані із заміною асфаль-
тобетонно о по риття.
Крім то о, 18 травня розпочнеться ремонт залізо-

бетонної плити та заміна деформаційних швів на
мост Патона. Тож о 8.00 напрям ліво о бере а
б де пере рито 2 см и р х . Звичайний режим р -
х б де відновлено 19 травня після 20.00

На Русанівській набережній 
відбудуться змагання Red Bull
Flugtag 2013
Др о о червня на Р санівсь ій набережній відб -

д ться зма ання Red Bull Flugtag 2013. Відповідн
ініціатив ТОВ "ЮСП" підтримала КМДА.
Команди зма атим ться за найдовший проліт над

а ваторією Дніпра з рампи висотою 6 метрів. А та-
ож за реативність втілення ідеї літально о засоб і
артистизм вист п оманди на злітній см зі, інфор-
м ють ор анізатори.
Заходи рам ах Red Bull Flugtag триватим ть з

10.00 до 19.00. Відповідальність за ор анізацію,
проведення та ви онання заходів безпе и взяло на
себе товариство-ор анізатор. У свою чер , столич-
на влада забезпечить охорон ромадсь о о поряд-

на території Р санівсь о о анал , чер вання ма-
шин швид ої медичної допомо и, рят вальних чов-
нів та водолазів-рят вальни ів

У Будинку природи розіграють 
в лотерею "діток" селекційних 
сенполій
17—19 травня Б дин природи (в л. Ро нідин-

сь а, 3) відб деться вистав а імнатних фіало та
стрепто арп сів. Та , перший день роботи е спо-
зиції в ній братиме часть відомий селе ціонер із
Запоріжжя Галина Лазарен о, а в с бот , 18 травня,
о 14.00 відб деться майстер- лас із вирощ вання
стрепто арп сів. Йо о проведе селе ціонер цих
рослин Юлія С лярова.
Родзин ою вистав и стане лотерея, я б де про-

ведено серед сіх відвід вачів. Для часті в ній на
вхідном вит потрібно б де в азати своє ім'я,
онта тний телефон та оп стити вито спеціаль-
н с ринь . Щодня о 16.00 відб ватиметься розі-
раш призів

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

За останні десятиліття європейсь а інте -
рація надала ново о імп льс розвит
міжнародно о співробітництва. Завдя и
а тивном діало столиця почала розви-
ватися й розширювати оризонти спів-
праці ал зі освіти. Мо тньою плат-
формою для міжнародної взаємодії став
педа о ічний л б європейсь их столиць.
Щорічно на онференціях л б освітян-
сь а родина об оворює а т альні питання
ал зі. Чер ова з стріч відб лася в Києві
рам ах свят вання Дня Європи.

Традиційно конференції Міжнародного педагогічно�

го клубу проходять в різних країнах, які є його учасни�

ками. Цього року обрано столицю України — Київ. У

роботі форуму (15—17 травня) взяли участь 25 учасників

із 16 європейських країн, а саме з Франції, Естонії, Лат�

вії, Люксембургу, Польщі, Португалії, Росії, Словенії,

Чехії, Хорватії, Молдови, Азербайджану, Грузії, Білору�

сі, Туреччини та Казахстану.

Як розповіла "Хрещатику" директор Департаменту осві�

ти і науки, молоді та спорту Оксана Добровольська, при�

мітно, що чергова зустріч відбулася в Києві, адже саме ГУ

освіти і науки міста в 1999 році ініціювало створення цьо�

го клубу. Це стало новим етапом розвитку столичної осві�

ти, адже освітяни завжди мають необхідність обмінювати�

ся досвідом й отримувати нові знання. Відзначимо, що до

складу Міжнародного педагогічного клубу ввійшли керів�

ники органів управління освітою з 36�ти країн світу.

Під час конференції делегати поділились досвідом та

обговорили перспективи формування шкільного освіт�

нього простору.

Також у програмі засідання керівники департаментів

освіти країн — членів клубу проведуть робочі зустрічі та

консультації з актуальних проблем розвитку освіти та

спільно зі столичними освітянами працюватимуть у

кращих навчальних закладах Києва.

До слова, представники європейської спільноти на�

голошують на активізації України в реалізації євро�

пейських програм. Зокрема таку думку під час від�

криття конференції висловила представник Ради Єв�

ропи Юлія Перерва. "Країна є чи не найактивнішим

учасником в реалізації наших ініціатив, наприклад, в

цьому році ми організовуємо форум для молоді щодо

демократії в школі й сподіваємося, що це буде україн�

ська модель, яку надалі можна застосувати в інших

країнах — членах ЄС",— відзначила "Хрещатику" пані

Перерва.

Тісний контакт з представниками європейської освіт�

ньої еліти відкриває для столиці нові можливості, зок�

рема застосування інноваційних підходів в освіті, що

сприятиме створенню єдиного європейського шкільно�

го освітнього простору. Заступник голови КМДА Віктор

Корж переконаний, що саме такий шлях наблизить Ки�

їв до європейських стандартів в освіті. "Ця зустріч стане

платформою для подальшої співпраці, адже відбуваєть�

ся встановлення прямих контактів між навчальними за�

кладами європейських столиць".

Додамо, столична система освіти перебуває в процесі

реформування, й дуже важливо на цьому етапі перейня�

ти досвід європейських країн

У КИЄВІ ПЕРЕВІРЯТЬ

ТЕХНІЧНИЙ СТАН

ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ

СТОР. 2

У СТОЛИЦІ

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЧОВЕН

КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА 

СТОР. 2

КИЯНАМ РОБИТИМУТЬ

БІЛЬШЕ БЕЗКОШТОВНИХ

ОПЕРАЦІЙ НА СЕРЦІ

СТОР. 4

ЛІКИ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ 

ПОДЕШЕВШАЮТЬ 

НА 15—20 %
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Більш ніж два ро и столична влада а тивно займається форм -
ванням системи зал чення інвестицій для розвит міста. Та а
плідна робота вже дала перші зр шення — наразі Київ переб -
ває на етапі старт реалізації широ омасштабних прое тів, се-
ред я их б дівництво четвертої іл и метро на Троєщин , ство-
рення інноваційно о пар Bionic Hill та ІТ-осеред Kyiv City. З
зал ченням оштів бізнес Київ а тивно реалізов є і менші іні-
ціативи.
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МІСТО
Хрещатик 17 травня 2013 року

Новини

У Києві перевірять технічний стан 
дитячих майданчиків
Голова КМДА Оле сандр Попов дав о реме дор чення оловам рай-

держадміністрацій обстежити технічний стан дитячих майданчи ів столи-
ці з метою недоп щення пор шення правил безпечної е спл атації та по-
передження нещасних випад ів.
За рез льтатами перевір и, очільни столичної місь держадміністрації

дор чив вжити необхідні заходи щодо приведення до нормативних ви-
мо майданчи ів незалежно від форм їхньої власності.
Оле сандр Попов поставив на особистий онтроль ви онання зазна-

чених заходів, тож до 18 травня цьо о ро він че ає на детальний звіт
про стан дитячих майданчи ів Києві, а до 24 травня відповідальні осо-
би мають відрапорт вати щодо приведення об’є тів до належно о стан .
Зазначимо, що, за інформацією Департамент житлово- ом нальної

інфрастр т ри, Києві наліч ється близь о 4 000 дитячих майданчи ів
різних форм власності.
На адаємо, лава ряд Ми ола Азаров дав дор чення місцевим ор а-

нам влади ретельно перевірити всі дитячі майданчи и та місця відпочин-
дітей

Орендатор звільнив незаконно займані 
приміщення у поліклініці
Рішенням Господарсь о о с д за позовом про рат ри Дарниць о о

район столичній полі лініці поверн то нежитлові приміщення за альною
площею майже 150 в. м по в л. Вербиць о о, 3-Б.
У 2010 році на підставі рішення Київради між районною стоматоло іч-

ною полі ліні ою та вищим навчальним за ладом “Інстит т е оло ії та ме-
дицини” ладено до овір оренди частини приміщень полі ліні и на 3 ро-
и.
Проте в ході про рорсь ої перевір и б ло встановлено, що освітній за-
лад з р дня 2011 ро не сплач є орендн плат , зв’яз з чим забор-
вало медичній станові понад 103 тис. рн.
Неодноразові вимо и ерівництва полі ліні и по асити забор ованість з

орендної плати Інстит т та і не ви онав, зв’яз з чим меди и б ли зм -
шені зверн тися до про рат ри.
На сьо одні рішення Господарсь о о с д за позовом про рат ри

Дарниць о о район ви онано, нежитлові приміщення стоматоло ічної
полі ліні и звільнено.
Крім то о, с д задовольнив позовні вимо и про рат ри щодо стя нен-

ня з Інстит т забор ованості з орендної плати повном обсязі

Цифра дня

5 729 600 000 
доларів США становив оборот зовнішньої торгівлі товарами в столиці
у січні–лютому 2013 року 
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Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 17 та 18 травня столиці відб д ться традиційні ярмар и. Та ,
п’ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя
Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Обо-
лонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в л.
Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова, Тверсь ом т пи , 6/8; в По-
дільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л.
Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о; в Шевчен ів-
сь 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 ярмар ва-
тим ть в Голосіївсь ом районі на в л. Пань івсь ій, 18-20; в Дарниць-
ом — по в л. Кр псь ої; в Деснянсь ом — по в л. Саб рова (в ме-
жах просп. В. Мая овсь о о та в л. Бальза а); в Дніпровсь ом — на
в л. А. Малиш а, 5-15; в Оболонсь ом — на в л. Л. Гавро, 1-9; в Пе-
черсь ом — по в л. Червоноармійсь ій (в межах в л. Тверсь ої та
Ковпа а); в Подільсь ом — по просп. Мос овсь ом (біля К ренів-
сь о о пар ); в Святошинсь ом — на в л. Семаш а, 21; в Солом’ян-
сь ом — по в л. Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та Бо данів-
сь ої); в Шевчен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32-38

День Європи 
на будь�який смак
Завтра представники 15ти країн Шенгенської зони представлять 
в столиці свою культуру та звичаї
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

18 травня Київ відзначати-
ме 11-й День Європи.
Цьо оріч столиця прийма-
тиме представни ів ро-
мад 15-ти раїн Шен ен .
Головна в лиця міста пе-
ретвориться на осередо
європейсь ої льт ри —
т т танцюватим ть, співа-
тим ть та при ощатим ть
відвід вачів стравами на-
ціональної хні, а та ож
влашт ють ці аві спортив-
ні, мистець і, лінарні та
е оло ічні “фести”. А на
Європейсь ій площі за-
майоріють стя и всіх ра-
їн-членів Європейсь о о
Союз .

Європейське містечко
Святкування розпочнуться на го�

ловній сцені біля мерії на Хрещати�

ку, 36. В офіційній церемонії від�

криття візьмуть участь високопо�

важні гості, зокрема голова КМДА

Олександр Попов, Міністр закор�

донних справ України Леонід Кожа�

ра, голова Представництва ЄС в

Україні Ян Томбінський, посли дер�

жав�членів Євросоюзу в Україні.

“Європейське містечко” тради�

ційно розгорнуть на Хрещатику від

вул. Б. Хмельницького до Проріз�

ної. Там облаштують експозиції те�

матичних національних павільйонів

країн�членів Європейського Союзу

та павільйону “Україна”. У цих міні�

амбасадах можна буде отримати

буклети та листівки із цікавою ін�

формацією про різні європейські

країни.

Після офіційної частини на го�

ловній сцені відбудеться фінал Між�

народного фестивалю дитячої на�

родної творчості “Єврофест Укра�

їна”, гала�концерт VI Міжнародно�

го фестивалю — конкурсу “Містерія

Танцю” — виступи дитячих танцю�

вальних колективів з різних облас�

тей України та творчих колективів з

художньої гімнастики в рамках про�

ведення промоакції до Чемпіонату

світу з цього виду спорту. Зауважи�

мо, за участі всіх задіяних у виступі

музичних колективів буде проведе�

но флеш�моб.

Також у програмі святкування фо�

токонкурс та презентація туристич�

них можливостей Києва. Ще на

центральній вулиці міста відбудеть�

ся Фестиваль європейської кухні, де

відомі шеф�кухарі Києва разом із

зірками шоу�бізнесу проведуть кулі�

нарні майстер�класи та продемон�

струють киянам і гостям столиці

тонкощі приготування вишуканих

європейських страв.

Також ремісники та народні

умільці для охочих проведуть май�

стер�класи.

Фестиваль морозива

Любителі морозива зможуть вдос�

таль поласувати ним на Всеукраїн�

ському фестивалі морозива.

Окрім найкращої продукції найві�

доміших вітчизняних виробників,

організатори дійства обіцяють і на�

сичену розважальну програму. Та�

ким чином, учасники заходу змо�

жуть не лише смачно, а й весело

провести дозвілля.

Крім того, кожен охочий зможе

випробувати свої сили у вікторинах

та конкурсах про історію та сього�

дення Європейського Союзу. При�

зами буде, зрозуміло ж, найкраща

продукція виробників морозива.

Розміститься містечко морозива

на головній вулиці столиці від ст. м.

“Хрещатик” до ст. м. “Майдан Неза�

лежності”

Київ спортивний

Насичена програма чекає на лю�

бителів спорту. На Хрещатику та

Майдані свої локації матимуть фут�

болісти, баскетболісти, йоги та вор�

каути. А представники німецьких

організацій в Україні навчатимуть

киян правилам маневрування на ве�

лосипедах в умовах міста.

“Під час Міжнародного фестива�

лю футболу “Великий М’яч” будуть

проходити міні�футбольні матчі се�

ред аматорських колективів та гос�

тей Дня Європи. Серед команд�

учасників змагань — збірні Шевчен�

ківської РДА, “Великого М’яча”,

команди редакцій ЗМІ, мобільних

операторів, фітнес�клубів. Записа�

тися на змагання можна через соці�

альні мережі або ж безпосередньо на

місці”,— розповів організатор Між�

народного фестивалю футболу Сер�

гій Ющишин.

Фішкою спортивного заходу ста�

не встановлений великий 5�метро�

вий футбольний м’яч та міні�фут�

больне поле, що розташовувати�

муться поблизу Майдану Незалеж�

ності. Триватиме турнір із 11.30 до

19.00.

Також 18 травня на Хрещатику —

від вулиці Прорізної до Майдану

Незалежності — відбудеться Все�

український чемпіонат з баскетболу

у форматі 3х3. За словами організа�

торів, у змаганнях зможе взяти

участь будь�хто, якщо, звичайно,

матиме довідку від лікаря про стан

здоров’я.

Перші в СНД перегони 
електромобілів

Київський міський автомотоклуб

вперше в Україні та на теренах СНД

проведе спортивні змагання — сла�

лом на електромобілях. Ці змагання

не тільки продемонструють можли�

вості електромобілів, але й стануть

символом безпечності руху за здоро�

ве майбутнє киян.

Як розповіла “Хрещатику” Ганна

Янчук, представник клубу електро�

автомобілістів, у заході візьмуть

участь серійні електромобілі BIO

AUTO, переобладнані моделі віт�

чизняного та імпортного виробниц�

тва, а ще повністю саморобні елек�

тромобілі з усієї України.

Крім того, у рамках шоу “Автомо�

більний шлях до Європи” відбудеться

виставка електротранспорту “Чисті

легені”. Цікаво, що організатори не

лише хвалитимуться своїм екологіч�

ним транспортом, а й навчатимуть

усіх охочих конструювати електромо�

білі та навіть електровелосипеди.

Для маленьких майбутніх водіїв

клуб пропонує веселі автомобільні

розмальовки.

Міська влада запрошує усіх охо�

чих відзначити День Європи. У

КМДА переконані — кожен ки�

янин та гість столиці знайде для се�

бе цікаву забаву та проведе час із

користю

Фотофакт

У столиці 
презентували човен
князя Володимира

Човен “Князь Володимир” є точною копією середньовічного судна X�XI

століть. На його прапорі зображено двозуб, перший символ Київської Русі,

герб княгині Ольги, князя Ігоря і Святослава. За словами організаторів,

коштує човен недешево, і на його будівництво витратили 2,5 роки. До сло�

ва, довжина бойового судна 12 метрів, ширина — 3,5 метра, висота борту —

1,9 метра. Плавзасіб розрахований на 10 гребців, а загалом може взяти на

борт до 20 осіб. При створенні човна використовувалися лише натуральні

матеріали: сосна, дуб, липа

Інформація “Хрещатика”
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У суботу головна вулиця
міста перетвориться на
осередок європейської

культури — 
тут танцюватимуть,

співатимуть 
та пригощатимуть

відвідувачів стравами
національної кухні, 

а також влаштують цікаві
спортивні, мистецькі,
кулінарні та екологічні

"фести"

Свят вання Дня Європи в столиці традиційно розпочн ться на оловній в лиці міста



Ділові новини

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Київщина залишається лі-
дером із б дівництва соці-
ально о житла. Зведення
та их б дин ів а тивіз ва-
лось столиці цьом ро-
ці, я і в низці інших ре іо-
нів раїни. Та , четвер ві-
це-прем’єр-міністр Оле -
сандр Віл л вр чив лючі
та сертифі ати від нових
вартир 50 сім’ям Виш-
ороді Київсь ої області,
я і придбали їх за про ра-
мами державної підтрим и.

Введення в експлуатацію першої

черги вишгородського житлового

комплексу “Княжа гора” дало змогу

поліпшити умови проживання ме�

дичним працівникам, педагогам,

працівникам підприємств міста, які

придбали квартири за державною

програмою будівництва доступного

житла “30/70”, за якою 30 % варто�

сті квартири сплачує держава. Та�

кож нещодавно у Борисполі було

введено в експлуатацію житловий

будинок, який збудовано за держав�

ною цільовою програмою “Доступ�

не житло”. Будівництво цього об’�

єкта дає змогу отримати власне

житло 220�ти родинам.

Загалом, за даними директора

Іпотечного центру в м. Києві та Ки�

ївській області Сергія Комнатного,

на сьогодні по програмі “Доступне

житло” у Київській області відібра�

но та акредитовано 3 об’єкти, а по

місту Києву — 8 об’єктів в різних

районах. По іншій програмі — зде�

шевлення вартості іпотечних кре�

дитів — по Київській області пред�

ставлено 17 об’єктів і ще 11 об’єктів

по столиці.

“У нас зараз активний період по

введенню об’єктів в експлуатацію.

В четвер здано в експлуатацію

об’єкт в місті Вишгород. У п’ятни�

цю у нас урочисте введення об’єкта

по вулиці генерала Матикіна, який

теж і в програмі здешевлення варто�

сті іпотечних кредитів, і в “доступ�

ному житлі” брав участь. Також на

наступному тижні ми очікуємо вве�

дення великого 240�квартирного

будинку по вулиці Василя Симо�

ненка”,— повідомив він.

Водночас в питанні доступності

програми здешевлення вартості іпо�

течних кредитів залишається проб�

лемою той факт, що часто громадя�

ни не можуть підтвердити свою офі�

ційну платоспроможність. Що сто�

сується програми “Доступне житло”

70/30, то основною проблемою є

все�таки квартирний облік. “Не всі

громадяни, які можуть сплатити 70

%, перебувають на квартирному об�

ліку. І у нас є така вилка: 70 % має

громадянин, а квартирного обліку

не має, або має квартирний облік,

але не має 70 %, і це проблема”,—

відзначає Сергій Комнатний.

Що стосується програми пільго�

вого молодіжного кредитування за

рахунок статутного капіталу відпо�

відного фонду, то тут є лише одна

проблема — наявність коштів. На

жаль, бюджет дає в десятки разів

менше від потреби, констатує він.

Нагадаємо, що забудовниками,

підпорядкованими КМДА, у 2012

році було введено в експлуатацію 11

житлових будинків загальною пло�

щею 176,1 тис. кв. м. З яких 727

квартир загальною площею 48,1

тис. кв. м було введено за програма�

ми співфінансування 70/30, 50/50

та 50/30/20.

Всього до кінця 2017 року запла�

новано введення в експлуатацію

1,62 млн кв. м загальної площі для

забезпечення доступним житлом

27 715 сімей. Як повідомили “Хре�

щатику” у Департаменті архітекту�

ри та містобудування КМДА, про�

токольними дорученнями в Гене�

ральному плані міста підготовлені

пропозиції щодо адресної програми

розміщення доступного житла та

житла соціального призначення.

За інформацією КО “Інститут Ге�

нерального плану м. Києва”, з ура�

хуванням наявної черги громадян,

постановки на облік нових сімей не�

обхідно щороку вводити в експлу�

атацію не менше 300 тис. кв. м до�

ступного житла. У цілому для розмі�

щення доступного житла обсягом

1,6 млн кв. м з об’єктами соціальної

сфери необхідно 140 га земель, або

до 6 % виявлених територіальних

ресурсів, переданих під житлову за�

будову. Для комунальних підпри�

ємств в різних районах міста для бу�

дівництва доступного житла на на�

ступні роки намічено 41 земельну

ділянку загальною площею орієн�

товно 35,3 га, на яких розрахункові

обсяги становлять 423 600 кв. м

Кияни продають в Інтернеті готелі та літаки
Найдорожчими об’є тами в У раїні, виставленими на продаж в Ін-

тернеті, є столична нер хомість. Я повідомили “Хрещати ” аналіти-
и Slando, найдорожче власни и оцінюють отель InterContinental в Ки-
єві. Йо о хоч ть продати за 150 млн євро. Позб ваються в У раїні і від
діючо о бізнес . На продаж виставлено ТОВ, що володіє підприєм-
ством, я е виробляє залізобетонні вироби. Об’є т знаходиться в Го-
лосіївсь ом районі на в л. Б дінд стрії. Площа приміщень —
2 023 м2, ділян и — 1,322 а. Ціна — 125 млн дол. Доро о цін ється і
иївсь а земля. За 30 млн дол. продається ділян а в 30,7 сото на пе-
рехресті в лиць Звіринець ої і Тимирязевсь ої. За 35 млн дол. можна
стати власни ом літа а A319 Corporate Jet. Цей дале ома істральний
пасажирсь ий літа підвищеної омфортабельності та ож можна взя-
ти в лізин за 15 тис. дол. на один , плюс витрати на е іпаж. Трохи
дешевше, а саме за 25 млн дол. продають на Slando вертоліт Sikorsky
S-92. Продавець заявляє, що це модель президентсь о о лас і вона
найбільш оснащена і безпечна світі. А я що хочеться стати власни-
ом чо ось малень о о, але при цьом д же доро о о, то на Slando
дост пна омпозиція ювелірної симфонії. Дво оловий орел зі с іпет-
ром ви онаний із застос ванням 2,2 срібла, 250 рамів золота, а та-
ож 3 266 доро оцінних аменів, з я их 3 248 — діаманти. Повна ва а
омпозиції — 11,1 . Ціна — 2 млн дол. Зараз базі сайт Slando збе-
рі ається близь о 4,4 млн приватних о олошень від раїнсь их інтер-
нет- орист вачів

У столиці почали більше будувати
У січні-березні 2013 ро за рах но б дівництва нових житлових б -

дин ів і розширення існ ючо о житлово о фонд в місті прийнято в е с-
пл атацію 179,1 тис. м2 за альної площі житла, що на 0,2 % більше, ніж
б ло прийнято в січні-березні 2012- о. Про це інформ є Головне прав-
ління статисти и м. Києві. У за альном обсязі прийнято о в е спл ата-
цію житла в цілом по міст 0,2 % за альної площі с ладають житлові б -
дин и, прийняті за рах но оштів державно о бюджет . Серед зб дова-
них вартир переважають дво імнатні (38,1 % від їх за альної іль ості),
одно імнатні (29,6%) та три імнатні (25,7 %). Лідерами серед районів за
обся ами прийнято о в е спл атацію житла стали Голосіївсь ий (61,7 тис.
м2), Шевчен івсь ий (41 тис. м2), а та ож Дніпровсь ий (33,7 тис. м2) та
Дарниць ий (28,3 тис. м2). Менше поб д вали в Солом’янсь ом та Пе-
черсь ом районах — 9,5 тис. м2 та 4,9 тис. м2 відповідно

У Василькові виявили виробництво 
фальсифікованих ліків
Співробітни и ГУ СБУ м. Києві та Київсь ій області спільно із праців-

ни ами МВС та Державної сл жби У раїни з лі арсь их засобів ви рили
виробництво фальсифі ованих медичних препаратів однієї з відомих
фармацевтичних орпорацій. Крім то о, правоохоронці попередили по-
трапляння на рино фармацевтичної прод ції, термін придатності я ої
за інчився. Я повідомили “Хрещати ” прес-центрі СБУ, лінія з вироб-
ництва нея існих лі арсь их засобів, фас вальний цех та с ладсь і при-
міщення знаходились м. Василь ів Київсь ої області. Встановлено, що
понад 60 наймен вань лі арсь их препаратів ввозилися в У раїн ван-
тажним транспортом і подальшом без б дь-я их дозвільних до мен-
тів фас валися та реалізов валися під ви лядом прод ції відомої євро-
пейсь ої фармацевтичної орпорації через аптечні мережі. 14 травня
ході перевір и на с ладах б ло виявлено 3,5 мільйона па ово лі арсь их
засобів на за альн с м майже 30 мільйонів євро. Правоохоронці вил чи-
ли майже 300 тисяч па ово прострочених медичних препаратів, на я их
б ло підроблено дати вип с та терміни придатності. Наразі сі с ладсь і
приміщення опечатані. Обладнання для нанесення мар вання та стро-
ів придатності, а та ож апарат р для розміщення на па ов ах оло-
рафічних на лейо с еровано на відповідальне збері ання. За матері-
алами ГУ СБУ м. Києві та Київсь ій області, слідчими ГУ МВС У раїни
м. Києві розпочато римінальне провадження за ст. 321-1 (фальсифі а-
ція лі арсь их засобів або обі фальсифі ованих лі арсь их засобів) Кри-
мінально о оде с У раїни. Триває слідство

Київська область збільшила витрати на охорону
природи
Протя ом 2012 ро на охорон нав олишньо о природно о середо-

вища підприємствами, ор анізаціями та становами Київсь ої області
б ло витрачено 2 306,8 млн рн, що на 34,8 % більше порівняно з
2011-им. Про це повідомляє Головне правління статисти и Київ-
сь ій області. З них 16 % (357,9 млн рн, що на 14,3 % більше) с лали
поточні витрати на охорон природи, пов’язані з е спл атацією і обсл -
ов ванням засобів природоохоронно о призначення, 84 % (1 948,9 млн
рн, що на 39,4 % більше) — інвестиції в основний апітал, направлені
на б дівництво і ре онстр цію природоохоронних об’є тів, придбання
обладнання для реалізації заходів е оло ічно о спрям вання та апі-
тальний ремонт природоохоронно о призначення. Е оло ічних платежів
2012 році області фа тично сплачено 12 млн 695 тис. рн. Штрафні

сан ції за пор шення за онодавства про охорон нав олишньо о при-
родно о середовища с лали 49,4 тис. рн

У Київщину інвестували 21 млн дол.
У І варталі 2013 ро в е ономі Київсь ої області іноземними інвес-

торами в ладено 20,9 млн дол. США прямих інвестицій (а ціонерно о а-
пітал ), інформ є Головне правління статисти и Київсь ій області. Об-
ся прямих іноземних інвестицій (а ціонерно о апітал ), несених в Київ-
сь область з почат інвест вання, на 1 вітня 2013 ро с лав 1 836,1
млн дол. США та в розрах н на одн особ становив 1 070,6 дол. США.
З раїн ЄС надійшло 1 574,5 млн дол. (85,7 % за ально о обся а ціо-
нерно о апітал ), з раїн СНД— 111,4 млн дол. (6,1 %), з інших раїн сві-
т — 150,2 млн дол. (8,2 %). Інвестиції надійшли з 62-х раїн світ . До де-
сят и основних раїн-інвесторів, на я і припало понад 90 % за ально о
обся прямих іноземних інвестицій, входять: Нідерланди — 525,2 млн
дол., Кіпр — 500,8 млн дол., Вели а Британія — 218 млн дол., Польща —
113 млн дол., Німеччина — 107,4 млн дол., Російсь а Федерація — 86,4
млн дол., Вiрґiнсь i Острови (Брит.) — 71,1 млн дол., Австрія — 39,7 млн
дол., США — 32,5 млн дол. та Швеція — 18,2 млн дол. США. На підпри-
ємствах промисловості зосереджено 910,1 млн дол. (49,6 % за ально-
о обся прямих інвестицій в область), зо рема переробної — 834,6
млн дол., з постачання еле троенер ії, аз , пари та ондиційовано о
повітря — 57,8 млн дол., доб вної промисловості і розроблення ар’-
єрів — 15,7 млн дол., водопостачання, аналізації, поводження з від-
ходами — 2,1 млн дол. Серед ал зей переробної промисловості ви-
робництво харчових прод тів, напоїв і тютюнових виробів несено
504,9 млн дол. прямих інвестицій, виробництво мових і пластмасо-
вих виробів, іншої неметалевої мінеральної прод ції — 129,6 млн
дол., метал р ійне виробництво, виробництво отових металевих ви-
робів, рім виробництва машин і стат вання, — 77,5 млн дол., ви-
робництво основних фармацевтичних прод тів і фармацевтичних
препаратів — 40 млн дол. США. На підприємствах оптової та роздрібної
тор івлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоци лів а м льовано
321,4 млн дол. (17,5 %), в ор анізаціях, що здійснюють операції з нер хо-
мим майном, — 192 млн дол. (10,5 %), сільсь ом , лісовом та рибно-
м осподарствах — 125,8 млн дол. (6,9 %). У ре іональній стр т рі пря-
мих іноземних інвестицій в е ономі області найбільша част а припада-
ла на Броварсь ий (28,1 %), Києво-Святошинсь ий (10,2 %), Миронів-
сь ий (7,2 %), Бориспільсь ий (6,1 %) райони та міста Бровари (10,8 %),
Бориспіль (8 %), Об хів (5,6 %). Забор ованість підприємств області за
редитами та пози ами, тор овими редитами та іншими зобов’язаннями
(бор овими інстр ментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1
вітня 2013 ро с лала 488,5 млн дол. За альний обся прямих іноземних
інвестицій (а ціонерно о апітал та бор ових інстр ментів) на 1 вітня
2013 ро становив 2 324,6 млн дол. Обся прямих інвестицій (а ціонер-
но о апітал ), спрямованих підприємствами області в е ономі раїн
світ , на 1 вітня 2013 ро становив 6,8 млн дол. США
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Столиця набуває 
європейського вигляду
Київська влада пришвидшує темпи демонтажу незаконних МАФів

КМДА оперативно реагує 
на скарги киян

Виконуючи доручення робочої

групи при Київраді від 25 квітня,

інспектори Департаменту міського

благоустрою та збереження при�

родного середовища КМДА щодня

вручають десятки попереджень

власникам незаконних кіосків про

знесення цих малих архітектурних

форм (МАФів). “Принцип роботи

наступний: силами департаменту, а

також завдяки інформації, яка

надходить від киян до Контактно�

го центру, виявляємо МАФи, які

працюють нелегально. Відповідно,

не платять місту податків і не не�

суть ніякої відповідальності перед

киянами за якість продукції. Вру�

чаємо попередження власникам

таких кіосків. І протягом кількох

днів, якщо власник сам не припи�

няє нелегальну діяльність, демон�

туємо МАФи”,— повідомив дирек�

тор згаданого департаменту Сергій

Садовой. Зараз щодня демонтую�

ться десятки кіосків. За його сло�

вами, значну допомогу міській

владі у виявленні незаконних об’�

єктів надають кияни, які повідом�

ляють про факти беззаконня до

Контактного центру за номером

15�51.

“Звільнення міста від незаконних

малих архітектурних форм є прин�

циповим завданням для столичної

влади. Ми маємо підтримку й розу�

міння важливості вирішення цієї

проблеми від міської прокуратури,

управління внутрішніх справ, по�

даткової, СБУ і з наступного тижня

розпочинаємо кампанію з приби�

рання території столиці від значної

кількості МАФів. У цьому році пла�

нуємо демонтувати близько шести

тисяч яток”,— заявив голова КМДА

Олександр Попов наприкінці бе�

резня. Свою обіцянку влада старан�

но виконує й до кінця року розрахо�

вує прибрати з вулиць близько шес�

ти тисяч незаконних кіосків.

Наразі Інститут генплану Києва

завершує розробку детальної схеми

розміщення МАФів у масштабі

1:500, незабаром її буде розміщено

на сайті інституту. Цей захід спри�

ятиме вирішенню проблеми хаотич�

ного та незаконного розміщення

торгових яток. Добросовісні підпри�

ємці матимуть інформацію про віль�

ні місця, а механізм їх розподілу бу�

де прозорий і чесний.

Строк сплати пайового 
внеску продовжать 
до 1 липня

За останніх 7—8 років мережа

МАФів зросла у 4—5 разів, у березні

поточного року, за різними оцінка�

ми, їх кількість становила від 20 до

24 тисяч. З них має дозволи на робо�

ту лише 5 723 (їх перелік затвердила

Київська міськрада у лютому). Вони

платять податки й виконують прави�

ла розміщення, затверджені Київра�

дою 28 лютого цього року. Нормати�

ви забороняють розміщувати ятки у

радіусі 20 метрів від вхідних дверей

метро, а також вздовж тротуару на

відстані 20 метрів від установленого

дорожнього знаку, що позначає зу�

пинку громадського транспорту.

Крім того, згідно з рішенням, площа

кіосків, що розташовані на відстані

не менше 5 м від проїжджої частини

вулиць, не повинна перевищувати 19

кв. м, окрім тих, які надають насе�

ленню послуги чи продають непро�

довольчі товари.

Найближчим часом добросовісні

підприємці, які з різних причин не

увійшли до “офіційного” списку, от�

римають можливість легалізуватися.

На наступному засіданні Київради 22

травня буде розглянутий проект рі�

шення про деякі питання розміщен�

ня тимчасових споруд для здійснен�

ня підприємницької діяльності, по�

відомив “Хрещатику” голова робочої

групи з доопрацювання цього доку�

мента, депутат Київради Володимир

Філіппов. У ньому зокрема пропо�

нується розширити перелік МАФів,

яким дозволено працювати, оскільки

деякі добросовісні підприємці до

нього не потрапили, бо не встигли

своєчасно сплатити пайові внески.

Таких набралося близько тисячі. Де�

путати, які увійшли до робочої гру�

пи, майже щодня виїздили на об’єк�

ти, перевіряли заявки, точність вка�

заних в них даних, тож до проекту

постанови увійшли лише ті підпри�

ємці, які дійсно мають право на лега�

лізацію, говорить пан Філіппов. Де�

путати також приділили особливу

увагу кіоскам, в яких працюють ре�

монтники взуття. “Як правило, це

старенькі дідусі, які не дуже знайомі з

договореною специфікою, тож ми

були зобов’язані їм допомогти, аби їх

не закрили”,— сказав депутат Київ�

ради. Він також висловив сподівання

на підтримку правоохоронних орга�

нів та недопущення повторного вста�

новлення незаконних МАФів уночі.

Крім того, до порядку денного

Київради включено проект рішення

про продовження граничного стро�

ку для сплати пайового внеску з 1

червня до 1 липня. Видавати догово�

ри на пайову участь почали нещо�

давно, тож сплатити податок встиг�

ли трохи більше половини “білих”

торговців

Район Кількість

Голосіївський 141

Дарницький 138

Деснянський 118

Дніпровський 97

Оболонський 108

Печерський 67

Подільський 68

Святошинський 81

Солом'янський 106

Шевченківський 142

Всього 1066

Дані про демонтаж МАФів
районах Києва,

вітень—травень 2013 ро

Киянам будують доступне
житло
У столичному регіоні активізувалось введення в експлуатацію 
житлових об’єктів у рамках цільових державних програм

Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Боротьба столичної влади з власни ами неза онно
встановлених тор ових ято переходить до а тивної фа-
зи. У середині травня б ло знесено іль а іос ів біля
метро “Святошин” та виход з метро “Хрещати ”, що
на в л. Інстит тсь ій, а та ож тор овельні об’є ти по-
близ метро “Дарниця”, я і продавали дитячі і раш и
та одя . Тим часом чесні підприємці, я і платять подат-
и і ви он ють нормативи, одна з різних причин не
війшли “дозвільний” перелі , ще мають змо ле а-
ліз ватися.

Останнім часом в столиці демонт вали чимало неза онно встановлених МАФів, насамперед поблиз станцій метрополітен
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5 хвилин на "запуск" серця
В Україні один із найвищих по�

казників смертності, пов'язаної із

серцево�судинними захворювання�

ми,— майже 66 %, у Києві він скла�

дає 62 %. Загалом на ці захворюван�

ня страждають близько 22 млн укра�

їнців, зокрема у Києві зареєстрова�

но 1,667 млн таких людей. За остан�

ні 5 років рівень смертності змен�

шився майже на 10 %, однак статис�

тика досі сумна, тож лікарі виріши�

ли активізувати діалог із пацієнта�

ми.

Масштабну просвітницьку акцію,

яка пройшла у Києві паралельно з

ІІІ науково�практичною конферен�

цією щодо методів лікування хворих

з порушеннями ритму серця, ініці�

ювали Національна академія ме�

дичних наук України, Асоціація

кардіологів України, Асоціація

аритмологів України, Інститут кар�

діології ім. М. Д. Стражеска спільно

з Міністерством охорони здоров'я.

"Сьогодні ми вперше в Україні роз�

починаємо захід з метою попере�

дження раптової зупинки серця, з

якою пов'язані найбільш значимі та

фатальні випадки серед серцево�су�

динних захворювань. За досліджен�

нями, проведеними в різних країнах

світу, більше половини таких випад�

ків пов'язані саме з раптовою зу�

пинкою серця",— зазначив академік

НАМН України, голова Асоціації

кардіологів України, директор Ін�

ституту кардіології ім. М. Д. Стра�

жеска Володимир Коваленко.

В столичному парку ім. Шевчен�

ка 15 травня відбулися майстер�

класи від провідних лікарів — ки�

янам розповіли, як визначити, що

людина втратила свідомість саме

через зупинку серця, а також як на�

дати першу допомогу у такій ситу�

ації, а саме: зробити закритий ма�

саж серця та штучну вентиляцію

легенів. Усі учасники майстер�кла�

сів могли зразу ж використати тео�

рію й попрактикуватися на манеке�

нах, що вкрай важливо. Адже для

порятунку людини, у якої зупини�

лося серце, потрібно встигнути

змусити його знову битися, й прак�

тичні навички тут на вагу золота. "В

цій ситуації потрібно не розгубити�

ся. Після зупинки серця його по�

трібно "запустити" якнайшвидше, є

лише три�п'ять хвилин, після цього

часу настають незворотні зміни в

клітинах серця, нирок. З людиною

це може статися на вулиці, вдома,

тому це проблема не тільки меди�

ків, а й населення загалом — ово�

лодіти технікою першої допомо�

ги",— зазначив президент Асоціації

спеціалістів з невідкладної кардіо�

логії Олександр Пархоменко.

Киян, які прийшли 15 травня до

парку ім. Шевченка, також навчили

використовувати мобільні дефібри�

лятори. Ці пристрої допомагають

визначити причину втрати свідомо�

сті й у разі зупинки серця шляхом

електричного розряду запускають

роботу цього органу. У розвинених

країнах мобільні дефібрілятори роз�

ташовані у масових місцях перебу�

вання людей — аеропортах, супер�

маркетах. В Україні про необхід�

ність облаштування приладами пуб�

лічних місць активно говорили на�

передодні проведення Єврочемпіо�

нату з футболу. Однак далі оснащен�

ня ними спорткомплексу "Олімпій�

ський" справа поки не пішла.

Простий рецепт — не пити,
не курити, не переїдати 
і рухатися

Сьогодні в Україні на 1 000 насе�

лення припадає одна смерть через

раптову зупинку серця. Після ін�

фаркту міокарда вона на другому міс�

ці серед причин серцево�судинної

смертності, що вражає навіть дітей.

Зменшити рівень смертності від цієї

недуги можна, в першу чергу, за раху�

нок профілактичних заходів — веден�

ня здорового способу життя, регуляр�

них обстежень. Особливо уважними

мають бути ті, хто входить до групи

ризику: люди з ішемічною хворобою

серця, аритміями, структурними змі�

нами серцевого м'яза (зокрема після

інфаркту), спадковими патологіями.

Ще одна група — так звані безсимп�

томні пацієнти: хворі на цукровий

діабет, люди з підвищеним тиском та

порушенням холестеринового балан�

су, ті, хто зловживає алкоголем та тю�

тюновими виробами. Саме серед цієї

категорії хворих зафіксовано най�

більше смертей від зупинки серця —

понад 60 % від загальної кількості.

Завдання медиків — виявити та попе�

редити таких хворих. "Ми закликаємо

киян регулярно виміряти свій тиск

вдома (оскільки в поліклініці спра�

цьовує так званий фактор "білого ха�

лату", який сприяє активізації крово�

обігу), хоча б раз на рік проходити ог�

ляд у лікаря, робити електрокардіо�

граму",— розповів "Хрещатику" го�

ловний лікар Київського міського

центру здоров'я Отто Стойка. До речі,

15 травня у парку ім. Шевченка усі ба�

жаючі могли безкоштовно зробити

кардіограму та виміряти артеріальний

тиск. А у ході акції, яку проводить

Київський центр здоров'я, наразі

можна виміряти тиск та рівень цукру

у поліклініках столиці. 19 травня ак�

ція завершиться на Хрещатику, де

всім бажаючим також запропонують

скористатися цією можливістю.

Медики також радять регулярно

перевіряти точність роботи тоно�

метрів і калібрувати їх у разі потре�

би. "Очевидна необхідність корекції

способу життя. Фізичні наванта�

ження мають тривати мінімум годи�

ну на день. Щодня слід проходити

не менше 10 тис. кроків, й придбан�

ня крокоміру, спеціального при�

строю, стимулюватиме діяти за цим

параметром. Слід контролювати ва�

гу тіла, використовуючи критерій

об'єму талії,— для чоловіків він

складає максимум 105 см, для жі�

нок — 85 см",— говорить пан Стой�

ка. Обмеження шкідливих звичок,

нормальний повноцінний сон — ре�

чі, здавалося б, банальні, але багато

людей ними нехтують або згадують

запізно.

Життєво необхідна розкіш

Лікарі наголошують на активіза�

ції так званої вторинної профілак�

тики аритмії, яка веде до зупинки

серця — це стосується тих, хто вже

має серйозні ураження життєво не�

обхідного органу. Кількість хворих

на аритмію, які потребують ліку�

вання, в тому числі і хірургічним

шляхом, на сьогодні складає майже

300 тисяч. Один з дієвих механіз�

мів — вживлення кардіовертера�

дефібрилятора, пристрою, який

контролює пульс і у разі зупинки

змушує серце знову битися. Примі�

ром, за словами професора зі Сло�

ваччини Роберта Хатала, у його

країні проводиться 600 таких опе�

рацій на рік або 100 на мільйон на�

селення. В Україні ж, за даними

професора, керівника відділу арит�

мій Інституту кардіології ім. 

М. Стражеска Олега Сичова, ім�

плантується не більше 50�ти при�

строїв щорічно, тобто на мільйон

населення припадає лише один. В

основному операції проводять за

рахунок державних коштів, яких

завжди недостатньо, тож існує ве�

лика черга. Щоправда, за словами

пана Пархоменка, поступово бю�

джетне фінансування закупівлі

пристроїв зростає. Також кожного

року з'являється 3�4 електрофізич�

ні лабораторії, де проводиться ог�

ляд хворих. Власним же коштом

подібна операція основній масі па�

цієнтів не по кишені — встанов�

лення найдешевшого дефібрилято�

ра коштує понад 10 тис. доларів.

Ще один спосіб боротьби із арит�

мією — так звана катетерна абляція,

це введення до серця електроду й

усунення за допомогою електрич�

ного розряду причини, яка викли�

кає аритмію. На сьогодні в Україні

існує 9 лабораторій, де проводять

такі втручання, торік було зроблено

2 450 операцій, хоча реальна потре�

ба перевищує цей обсяг у 10 разів.

Лікарі Інституту серцево�судин�

ної хірургії ім. Амосова та Інституту

кардіології ім. М. Стражеска 16—17

травня провели операції із вживлен�

ня кардіовертерів�дефібриляторів, а

також катетерної абеляції за новою

технологією Cartoо3. Тривала пряма

трансляція складних хірургічних

маніпуляцій, тож ознайомитися з

сучасними методами лікування

змогло не лише широке коло хірур�

гів, а й пацієнти

МОЗ констатує позитивні 
результати медреформи 
у столиці

У пілотних ре іонах, до я их від-
носиться і Київ, завершено про-
цес створення центрів первинної
меди о-санітарної допомо и, по-
відомила міністр охорони здо-
ров'я У раїни Раїса Бо атирьова.
Цей процес с проводж ється
змінами підходів до роботи меди-
цини: впроваджено нові механіз-
ми фінанс вання та мотивації
праці лі арів, медична допомо а
наб ває профіла тичної спрямо-
ваності, онцентр ється ва а на
сім'ї я осеред соці м .
А тивне запровадження сімей-

ної медицини в системі первинної
меди о-санітарної допомо и с т-
тєво зменшило іль ість випад ів
оспіталізації. "Ми порівняли дві
системи надання первинної ме-
ди о-санітарної допомо и: тради-
ційний спосіб обсл ов вання па-
цієнтів дільничними терапевтами
та перспе тивн модель сімейної
медицини. При традиційном ме-
тоді обсл ов вання оспіталіза-
ція хворих до за ладів вторинно-
о рівня відб валась 17-ти ви-
пад ах зі ста, а в мовах сімейної
медицини іль ість направлень
хворих на вторинний рівень
зменшилася до 14-ти випад ів,
тобто знизилася на 19 %",— за-
значила пані Бо атирьова.
Інший по азни спішності мо-

дернізації первинної лан и ме-
дичної допомо и — зменшення
ви ли ів швид ої медичної допо-
мо и. "Я що дільницю обсл ов -
вав терапевт, то на 1 000 осіб
швид допомо ви ли али
297-ми випад ах. За новими під-
ходами, там, де півтора ро и
пропрацював сімейний лі ар,

іль ість звернень до швид ої ме-
дичної допомо и с оротилася до
135-ти випад ів, це менше на 55
%",— зазначила міністр

Киянам робитимуть більше
безкоштовних операцій 
на серці
Кабінет Міністрів на засіданні

13 травня вирішив передати Київ-
сь ий місь ий центр серця, що
розташований на земельній ділян-
ці в 3 а, державн власність. Ме-
дичний за лад б де віднесений до
сфери правління Міністерства
охорони здоров'я. На йо о базі
створять державн станов "Ін-
стит т серця Міністерства охорони
здоров'я". Передач б де здійсне-
но др ом півріччі 2013 ро .
Перед очільни ом Центр —

Борисом Тод ровим — столична
влада поставила завдання з про-
ведення не менше 1 500 без ош-
товних операцій для иян на рі .
Наразі ардіоло и рят ють дер-
жавним оштом близь о 200 лю-
дей щорічно, платна ж операція
ошт є від 50 тисяч ривень

Ліки для діабетиків 
подешевшають на 15—20 %

Реалізація пілотно о прое т із
впровадження державно о ре -
лювання цін на препарати для
діабети ів дасть змо знизити їх-
ню вартість на 15—20 %, повідо-
мила міністр охорони здоров'я
У раїни Раїса Бо атирьова. За її
словами, МОЗ розробило прое т
постанови Кабінет Міністрів,
я ий передбачає встановлення
раничних рівнів оптово-відп с -
них цін на препарати інс лін з
ви ористанням порівняльних (ре-
ферентних) цін на них зар біж-

них раїнах. За е спертними
оцін ами, цей ро з мовить зни-
ження цін на лі и для діабети ів
на 15—20 %. За словами мініс-
тра, це сприятиме зростанню рів-
ня забезпеченості хворих на діа-
бет анало овими інс лінами в ме-
жах наявних аси н вань бюджет-
них оштів. Напри інці мин ло о
ро в У раїні б ло зафі совано
понад мільйон хворих на діабет

У місті відбудуться 
змагання бригад екстреної 
меддопомоги
V У раїнсь ий чемпіонат бри ад

е стреної (швид ої) медичної до-
помо и відб деться 22-24 травня
П щі-Водиці під Києвом. За по-

відомленням прес-сл жби Мініс-
терства охорони здоров'я У ра-
їни, часть заході підтвердили
35 бри ад е стреної (швид ої)
медичної допомо и з У раїни,
Респ блі и Польща, Литви, Есто-
нії, Молдови, Словенії.
Зма ання проводяться з метою
дос оналення взаємодії праців-
ни ів бри ад е стреної (швид ої)
медичної допомо и, підвищення
їх професійно о рівня, поп ляри-
зації основних принципів роботи
системи е стреної медичної до-
помо и У раїни та нала одження
міжнародно о співробітництва.
У про рамі чемпіонат заплано-

вана Все раїнсь а онференція
"Е стрена медична допомо а" та
на овий симпозі м "Стандарти-
зація е стреної медичної допомо-
и постраждалим внаслідо
транспортних при од". Передба-
чений та ож майстер- лас для
часни ів зма ань на тем "Ор а-
нізація і надання е стреної ме-
дичної допомо и при масових
раженнях"

Вікторія ГАЛУШКО
"Хрещатик"

Нещодавно стало відомо
про за риття відділ ви-
робництва Київсь ом
місь ом центрі рові
(КМЦК). У де о о вини ли
побоювання, що це при-
зведе до звільнення де-
сят ів працівни ів, а сто-
личні лі арні б д ть зм -
шені п вати в рай необ-
хідні препарати, тоді я
наразі отрим ють їх без-
оштовно. Одна насправ-
ді дефіцит препаратів не
про ноз ється, всі праців-
ни и працевлаштовані, а
сам центр незабаром
значно по ращить мови
своєї роботи.

Щорічно КМЦК переробляє на

препарати 1 тонну плазми, тоді як за

новими правилами Міністерства

охорони здоров'я мінімальний об�

сяг подібних виробництв має скла�

дати 2 тонни на рік. Для порівнян�

ня — потужність переробки низки

обласних центрів на сході країни

перевищує 10 тонн на рік. Облад�

нання київського центру зношене

на 80�100 %, частина його встанов�

лена понад 50 років тому. "В таких

умовах не можна працювати, ми не

можемо гарантувати якість продук�

ції, стерильність, нам необхідна

повна реконструкція",— повідоми�

ла "Хрещатику" головний лікар цен�

тру Людмила Заневська. За її слова�

ми, вже 5 років на переробку не ви�

діляються кошти, центр змушений

витрачати їх з власного бюджету, за�

мість того, аби направляти на по�

кращення умов для донорів.

Запасів препаратів, виготовлених

центром, вистачить на рік�два. Тож

виробництво вирішили закрити і

стали готуватися до переїзду у нову

будівлю на вул. Зоологічній. Пер�

ший корпус готовий на 90 %, дру�

гий — на 80 %. Цьогоріч на доведен�

ня їх до ладу з бюджету столиці виді�

лено 14 млн грн, тож керівництво

центру розраховує переїхати на нове

місце протягом поточного року. Чи

буде збережений виробничий відділ,

вирішує спеціально створена міжві�

домча комісія. Однак здоровий глузд

підказує, що відновлювати роботу на

застарілому обладнанні не можна,

адже це небезпечно та економічно

невигідно. Але вихід є — розміщення

замовлень на переробку у великих

центрах Харкова, Луганська чи До�

нецька. Використання такої схеми

повністю закриє проблему дефіциту

препаратів для київських лікарень.

Передача ж препаратів як була, так і

залишиться безкоштовною.

Хоча подібне вирішення питання

також тимчасове — до будівництва

потужного заводу з переробки крові

на кілька сотень тонн

Новини медицини

Життя в постійному ритмі
У столиці пройшов День попередження раптової зупинки серця — киянам розповідали 
про профілактику та вчили навичкам з реанімації

Під час а ції пар імені Шевчен а чимало иян мали змо навчитися робити за ритий масаж серця

Операція атетерної абляції на серці дає змо с н ти причин аритмії

Донорів прийматимуть 
у новому приміщенні
Проблем із забезпеченням київських лікарень
препаратами переробки крові не буде

Ольга ДРОЗДОВА
"Хрещатик"

Меди и б'ють триво — рівень смертності в У раїні від серцево-с динних захворю-
вань значно перевищ є середньоєвропейсь ий. Значна частина хворих помирає від
з пин и серця, я ви ли ає аритмія. Одна ба ато при рих випад ів можна б ло б
ни н ти за належної профіла ти и та вчасної допомо и. Аби приверн ти ва иян
до сво о і ч жо о здоров'я, провідні меди и раїни вперше ор аніз вали Києві День
попередження раптової з пин и серця. В ході цієї а ції сі бажаючі змо ли більше
дізнатися про серцеві хвороби та їхню профіла ти , а та ож навчитися, я врят вати
життя людині, я ої з пинилося серце.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №48 (1176)

П’ЯТНИЦЯ,
17 травня
2013 року
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Продовження, початок у №46(1174), №47(1175) від 14, 15 травня 2013 року

51 вул. Зоологічна (Зоопарк) (лист №1) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

52 вул. Зоологічна (Зоопарк) (лист №2, лист №3)
сезон з 01.04 по 01.10

45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

53 вул. Златоустівська, 11 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

54 вул. Комінтерну, 28 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

55 вул. Костьольна, 11 � 3 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

56 вул. Котовського, 11 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

57 вул. Коцюбинського, 1 (вул. Б. Хмельницького
Богдана, 66)

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

58 вул. Леонтовича, Ботанічна пл. 39 448,5 448,5 46,0 дорожні знаки /
паркомат

59 вул. Лисенка, 4, 8, 5 � 1 28 322,0 322,0 34,5 дорожні знаки

60 вул. Лисенка, 10/30 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

61 вул. Мала Житомирська, 2/1 � 11 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

62 вул. Мельникова, 36/1 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

63 вул. Обсерваторна, 12�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

64 вул. Перовської (навпроти стадіону) 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

65 вул. Петлюри С., 14 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

66 вул. Петлюри (Комінтерну), 18 � 28/120 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

67 вул. Петлюри, 27 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

68 вул. Петлюри (Комінтерну), 30, 29 � 25 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

69 вул. Пирогова, 9 � 7, 2/37 � 4 39 448,5 448,5 46,0 дорожні знаки

70 вул. Прорізна, 1 � 3, 4 � 8 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

71 вул. Прорізна, 10 � 16, 17 � 7 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

72 вул. Прорізна, 27 � 19 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

73 вул. Пушкінська (бульв. Шевченка Тараса � вул.
Хмельницького Богдана)

29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки,
паркомат

74 вул. Пушкінська, 6 � 7, 5 � 1 � 3 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

75 вул. Пушкінська, 13/6 � 7, 16/8 � 8 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

76 вул. Пушкінська, 39 � 29, 34 � 28/9 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

77 вул. Пушкінська, 42/4 � 36, 45/2 � 39 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

78 вул. Рейтарська, 25 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

79 вул. Рейтарська, 28 1 11,5 11,5 0,0 дорожні знаки

80 вул. Рейтарська, 29 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

81 вул. Рейтарська, 37 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

82 вул. Саксаганського, 88 � 106, 109 � 133 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

83 вул. Саксаганського, 112�а 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

84 вул. Саксаганського, 115�а 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

85 вул. Салютна, 5�а � 1�б, 2�б (під час проведення
заходів)

45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

86 вул. Скоропадського Павла (біля буд. №6 на вул.
Басейній та буд. №5а на вул. Червоноармійській)

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

87 вул. Смирнова �Ласточкіна, 10а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

88 вул. Софіївська, 5 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

89 вул. Софіївська, 20/21�4 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

90 вул. Старовокзальна, 13�а � 5 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

91 вул. Стрілецька, 2/17 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

92 вул. Татарська, 7 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

93 вул. Терещенківська, 11 � 12, 2/15 � 4�а 49 563,5 563,5 57,5 дорожні знаки /
паркомат

94 вул. Терещенківська (від бульв. Т. Шевченка до
вул. Л. Толстого)

31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

95 вул. Толстого, 4/42 � 10, 5 � 1/24 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

96 вул. Трьохсвятительська 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

97 вул. Туполєва, 30 25 625,0 287,5 23,0 дорожні знаки

98 вул. Тургенєвська, 76 � 78 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

99 вул. Тургенєвська, 80�а 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

100 вул. Франка, 4�б 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

101 вул. Франка, 18�32/34 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

102 вул. Франка, 34/33 � 46, 27/31 � "Володимирський
собор"

70 805,0 805,0 80,5 дорожні знаки /
паркомат

103 вул. Хмельницького Богдана (вул. Пушкінська �
вул. Терещенківська)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

104 вул. Хмельницького Богдана, 2 � 4, 3б � 1/40 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

105 вул. Хмельницького Богдана, 15 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

106 вул. Хмельницького Богдана, 17/52�а 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

107 вул. Хмельницького Богдана, 19 � 21�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

108 вул. Хмельницького Богдана, 23 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

109 вул. Хмельницького Богдана, 32 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

110 вул. Хмельницького Богдана, 30/10 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

111 вул. Хмельницького Богдана, 34�А�40/25 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

112 вул. Хмельницького Богдана, 39 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

113 вул. Хмельницького Богдана, 42/32 � 48, 33/34 �
35/1

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

114 вул. Хмельницького Богдана, 49 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

115 вул. Хмельницького Богдана (від вул. Дмитрівської
до вул. Златоустівської)

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

116 вул. Хмельницького Богдана, 53 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

117 вул. Хмельницького Богдана, 55 � 57 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

118 вул. Хмельницького Богдана, 57 � 57�б 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

119 вул. Чорновола/вул. Глібова 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

120 вул. Чорновола В., 25 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

121 вул. Червоноармійська (від бульв. Т. Шевченка до пл. Л.
Толстого) 

17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

122 вул. Щусєва (ст. м. "Сирець") 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

123 вул. Ярославів Вал, 14�б 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

124 вул. Ярославів Вал, 22 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

125 вул. Ярославів Вал, 23 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

126 вул. Ярославів Вал, 30/18 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

127 пл. Бессарабська, 2 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

128 пл. Львівська 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

129 пл. Перемоги, 1 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

130 пров. Бєлінського, 5�а / вул. Хмельницького Богдана, 57�б 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

131 пров. Георгіївський, 2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

132 пров. Георгіївський, 5 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

133 пров. Рильський, 1�б/20 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

134 пров. Рильський, 5 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

135 пров. Рильський, 6 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

136 просп. Перемоги, 1�3 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

137 просп. Перемоги, 7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

138 просп. Перемоги, 27 � 17 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

139 просп. Перемоги, 30 � 32 (сезонний з 01.05 по 01.10) 34 391,0 391,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

140 просп. Перемоги, 31 � 29 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

141 просп. Перемоги, 34 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

142 просп. Перемоги, 52/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до деяких рішень 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 164/9221 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до статті 60 Господарського кодексу України, статей 105, 110 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення ліквідації районних комунальних підпри�
ємств з паркування транспортних засобів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011
року № 377/6593 “Про ліквідацію районних комунальних підприємств з
паркування транспортних засобів”:

1.1. Підпункт 1.3 пункту 1 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 1.4.$1.8 пункту 1 вважати відповідно підпунк$

тами 1.3$1.7 пункту 1.
1.2. У підпункті 1.1 пункту 1 слова “місті Києві” замінити словами “м.

Києві”.
1.3. У підпункті 1.3 пункту 1 слова “в місті Києві” замінити словами “у

м. Києві”.
1.4. У підпункті 1.4 пункту 1 слова “по будівництву та експлуатації пар$

кінгів, гаражів, автостоянок для автотранспорту “Автопарксервіс” заміни$
ти словами “по будівництву і експлуатації паркінгів, гаражів, автостоянок
для автотранспорту “Автопарк$Сервіс”.

1.5. У підпункті 1.5 пункту 1 слова “міста Києва” замінити словами “м.
Києва”.

1.6. У підпункті 1.6 пункту 1 слова “в місті Києві” замінити словами “у
місті Києві”.
1.7. Пункт 2 викласти в новій редакції:
“2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер$

жавній адміністрації) в установленому порядку здійснити організаційно$
правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення, в тому числі ут$
ворити комісії з ліквідації районних комунальних підприємств з паркуван$
ня та затвердити їх склад, затвердити проміжні ліквідаційні баланси та
ліквідаційні баланси.”.

1.8. Пункт 3 викласти в новій редакції:
“3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог — два місяці

з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації районних
комунальних підприємств з паркування, зазначених у пункті 1 цього рі$
шення.”.

2. Пункти 3, 7 рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року
№ 201/6417 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та
установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м.
Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в м. Ки$
єві державної адміністрації” виключити.

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 поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю “МЕГА” 

договору оренди земельної ділянки для будівництва 
та експлуатації зони короткочасного відпочинку 

з об’єктом громадського харчування (кафе) 
на вул. Мілютенка, 44 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 264/9321 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідаль�
ністю “МЕГА” від 07.06.2012 № 15/1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 3 роки договір оренди земельної ділянки площею
0,4175 га від 29.07.2008 № 62$6$00495, укладений між Київською місь$
кою радою та товариством з обмеженою відповідальністю “МЕГА” для
будівництва та експлуатації зони короткочасного відпочинку з об’єк$
том громадського харчування (кафе) на вул. Мілютенка, 44 у Деснян$
ському районі м. Києва на підставі рішення Київської міської ради від
19.07.2005 № 833/3408 “Про передачу земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “МЕГА” для будівництва та експлуатації
зони короткочасного відпочинку з об’єктом громадського харчування
(кафе) на вул. Мілютенка, 44 у Деснянському районі м. Києва” (А$
20213).

2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визначеної в дого$

ворі оренди земельної ділянки від 29.07.2008 № 62$6$00495, підлягає
приведенню у відповідність до норм законодавства.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “МЕГА” у місячний
термін звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з клопо$
танням щодо організації робіт по внесенню змін до договору оренди
земельної ділянки від 29.07.2008 № 62$6$00495.

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 рішень 
Київської міської ради від 26.02.2010 № 31/3469 

“Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, 
укладених між Київською міською радою 

та суб’єктами господарювання” (зі змінами) 
та від 08.07.2010 № 1165/4603 

“Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 
в частині розміру орендної плати”

Рішення Київської міської ради № 269/9326 від 18 квітня 2013 року
З метою приведення у відповідність до вимог законодавства істотних умов договорів оренди земельних ділянок, відповідно до

Податкового кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішень Київської міської ради від 26.02.2010
№ 31/3469 “Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок,
укладених між Київською міською радою та суб’єктами господарювання”
(зі змінами) та від 08.07.2010 № 1165/4603 “Про внесення змін до дого$
ворів оренди земельних ділянок в частині розміру орендної плати”, а са$
ме:

— у пункті 1 слова “Законом України “Про плату за землю” замінити сло$
вами “Податковим кодексом України” (А$20538).

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
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 17 травня 2013 року

Про надання згоди на передачу 
житлового будинку № 3 

на вулиці Шовковичній з комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
на баланс об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “ЛУКСОР”
Рішення Київської міської ради № 166/9223 від 18 квітня 2012 року

Відповідно до статей 41, 59 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про об’єднання спів�
власників багатоквартирного будинку”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1521 “Про реалізацію За�
кону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, враховуючи рішення Київської міської ради від 2 груд�
ня 2010 року № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва” та від 9 вересня 2010 року
№ 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на передачу житлового будинку № 3 на вулиці Шовко$
вичній з комунальної власності територіальної громади міста Києва на ба$
ланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “ЛУКСОР”.

2. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації спільно з
комунальним підприємством по утриманню житлового господарства Пе$
черського району м. Києва “Липкижитлосервіс” здійснити всі необхідні
організаційно$правові заходи, пов’язані з виконанням пункту 1 цього рі$
шення.

3. Після здійснення передачі будинку, зазначеного в пункті 1 цього рі$

шення, комунальному підприємству по утриманню житлового господар$
ства Печерського району м. Києва “Липкижитлосервіс” списати його з ба$
лансу підприємства у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі$
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання згоди 
на безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва основних засобів 

(дерева м’ясочервоного каштана) 
у якості благодійної допомоги

Рішення Київської міської ради № 154/9211 від 17 квітня 2012 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частин другої та п’ятої

статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні орга�
нізації”, враховуючи листи товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Віннер Імпортс Україна, Лтд”
від 08 квітня 2013 року № 409 та від 10 квітня 2013 року № 424, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності те$
риторіальної громади міста Києва від товариства з обмеженою відпові$
дальністю з іноземними інвестиціями “Віннер Імпортс Україна, Лтд” ос$
новних засобів (дерева м’ясочервоного каштана) у кількості 75 одиниць
балансовою вартістю 335,0 тис. грн. (з ПДВ) у якості благодійної допомо$
ги.

2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним під$
приємством по утриманню зелених насаджень Шевченківського району
м. Києва основні засоби, зазначені у пункті 1 цього рішення.

3. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга$
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
вжити організаційно$правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рі$
шення.

4. Контроль за виконаням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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Про встановлення тарифів на теплову енергію 

та встановлення тарифів на комунальні послуги 
з централізованого опалення і постачання гарячої води 

Товариству з обмеженою 
відповідальністю "МАСТЕР�АВІА"

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 30 квітня 2013 р. за №22/1014

Розпорядження № 515 від 11 квітня 2013 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про теплопостачання,

статті 7 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869 "Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від
01 серпня 2011 р. №833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731", з метою
запровадження економічно обгрунтованих тарифів:

Про встановлення тарифів на теплову енергію 
та встановлення тарифів на комунальні послуги 

з централізованого опалення Комунальному підприємству 
Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) 

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 30 квітня 2013 р. за №24/1016

Розпорядження № 516 від 11 квітня 2013 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про теплопостачання,

статті 7 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869 "Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від
01 серпня 2011 р. №833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731", з метою
запровадження економічно обгрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на теплову енергію Товариству з обмеженою
відповідальністю "МАСТЕР$АВІА" для потреб інших споживачів, що
додаються.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води Товариству з обмеженою
відповідальністю "МАСТЕР$АВІА" для проведення розрахунків з іншими
споживачами, що додаються.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Після набрання чинності цього розпорядження, виконавець послуг

не менше ніж за 15 днів до моменту введення у дію тарифів на комунальні
послуги з централізованого опалення гарячої води повідомляє про їх

зміну споживачів з посиланням на це розпорядження. Тарифи, що
передбачені у пункті 2, вводяться у дію з першого числа наступного
місяця після спливу терміну повідомлення споживачів про зміну тарифів.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації –
керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

1. Встановити тарифи на теплову енергію Комунальному підприємству 
Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) для потреб інших споживачів, що
додаються.

2. Встановити тарифи на транспортування теплової енергії
Комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)
територією, де розташовані теплові мережі, що знаходяться у його
власності, для потреб інших споживачів, що додаються.

3. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого
опалення Комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ"
(Жуляни) для проведення розрахунків з іншими споживачами, що
додаються.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
5. Після набрання чинності цього розпорядження, виконавець послуг

не менше ніж за 15 днів до моменту введення у дію тарифів на комунальні
послуги з централізованого опалення повідомляє про їх зміну споживачів
з посиланням на це розпорядження. Тарифи, що передбачені у пункті 3,
вводяться у дію з першого числа наступного місяця після спливу терміну
повідомлення споживачів про зміну тарифів.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації –
керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 11.04.2013 № 515
Зареєстровано 

в Головному управлінні юстиції у місті Києві 30 квітня 2013 р. за №22/1014

Тарифи
на теплову енергію Товариству

з обмеженою відповідальністю "Мастер�Авіа" для потреб інших споживачів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 11.04.2013 № 516
Зареєстровано 

в Головному управлінні юстиції у місті Києві 30 квітня 2013 р. за №24/1016

Тарифи
на теплову енергію Комунальному підприємству 

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) для потреб інших споживачів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 11.04.2013 № 516
Зареєстровано 

в Головному управлінні юстиції у місті Києві 30 квітня 2013 р. за №25/1017

Тарифи
на транспортування теплової енергії Комунальному підприємству 

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) територією, де розташовані теплові мережі, 
що знаходяться у його власності, для потреб інших споживачів

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 790,87 949,04

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 794,94 953,93

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 54,40 65,28

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 11.04.2013 № 515

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 30 квітня 2013 р. за №23/1015

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води 

Товариству  з обмеженою відповідальністю "Мастер�Авіа" для проведення розрахунків 
з іншими споживачами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 11.04.2013 № 516

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 30 квітня 2013 р. за №26/1018

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення Комунальному підприємству

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) 
для проведення розрахунків з іншими споживачами

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф в зоні постачання
Товариства з обмеженою

відповідальністю "МАСТЕР�АВІА",
за одиницю виміру за місяць, грн

(з ПДВ)

1. Централізоване опалення при
наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення

1 Гкал 949,04

2. Централізоване опалення при
відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення

1 кв. м опалювальної площі 
на місяць 

в опалювальний період

31,80

3. Централізоване постачання гарячої
води при наявності квартирного (на
приміщення) або будинкового засобів
обліку гарячої води

1 куб. м 54,42

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф в зоні постачання  
Комунальному підприємству 

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) ,
за одиницю виміру за місяць, грн (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при  наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення

1 Гкал 953,93

2. Централізоване опалення при відсутності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення

1 кв. м опалювальної
площі 

на місяць 
в опалювальний

період

34,93

Примітка:
Розрахунки за централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка

використовується на опалення, проводяться щомісячно протягом опалювального періоду відповідно до опалювальної площі. 

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Примітка:
Розрахунки за централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка

використовується на опалення, проводяться щомісячно протягом опалювального періоду відповідно до опалювальної площі. 

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов
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"Ніч музеїв" пройде з ді�джеями,
перформансами та фільмами
Столичні музеї запрошують киян весело та цікаво відзначити свято
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Традиційно 18 травня в
рам ах Міжнародно о дня
м зею по всьом світ ор-
анізов ється а ція “Ніч в
м зеї”, оли відвід вачі мо-
ж ть в незвичний час та в
незвичній формі ознайоми-
тися з е спозиціями м зеїв.
В Києві до “Ночі м зеїв”
дол чилося чимало за ла-
дів, ожен з я их під от вав
власн яс рав про рам .

Святкова толока, музика та
поезія класиків

Музей Павла Тичини оголошує

Святкову музейну толоку (Свя�То�

Локу) і запрошує до прибирання

внутрішнього дворику, в якому ко�

лись відпочивали Павло Тичина,

Микола Бажан, Павло Загребель�

ний та їх гості. Бажаючі зможуть ви�

садити квіти, пофарбувати стіни,

підрізати дерева, а також взяти

участь в конкурсах та послухати гурт

“ТаРута”.

В музеї Тараса Шевченка вдень

відкривається виставка Фото Open

Air від Школи фотографії Віктора

Марущенка у популярному сього�

дні форматі "фотосушки", в якому

можна обмінюватися світлинами.

Ввечері поезії Шевченка прозву�

чать різними мовами в читанні

“Шевченко International” за участі

представників посольств та кон�

сульств. Також гостям покажуть ні�

мий кінофільм “Тарас Шевченко”

1926 року (режисер — Петро Чар�

динін, головну роль виконав Ам�

вросій Бучма) у супроводі гурту

“Гуляйгород” та проведуть театра�

лізовану екскурсію “Музи Тараса

Шевченка” (кількість учасників

обмежена).

В музеї Рильського влаштують

свято “Краса незнаних слів”, що

почнеться з вручення премій імені

Рильського, о 18.00 продовжиться

виступом народної артистки Укра�

їни Раїси Недашківської, а завер�

шиться концертом учнів школи іме�

ні Лисенка на фортепіано “Ше�

девр”, що належало самому поетові,

та нічними екскурсіями.

Костюмовані екскурсії, кіно,
творчий інтерактив та фото
на згадку

Музей історії Києва підготував не�

звичайну екскурсію, учасники якої

зможуть зустрітися з історичними і

літературними персонажами, які ко�

лись мешкали у Києві. Гості музею

побачать, як давньоруський реміс�

ник виготовляє вироби з кістки, змо�

жуть поставити запитання древньому

мудрецю�літописцю, обрати для себе

фасон сукні із журналу мод початку

ХХ століття, спробувати розгадати

секрет “будинку з химерами”. А на

завершення кожен відвідувач отри�

має фото на пам’ять із улюбленим іс�

торичним чи літературним героєм.

Протягом усього дня цікаві ман�

дрівки музеєм для дітей та дорос�

лих триватимуть у музеї Ханенків,

а ввечері відвідувачі зможуть по�

слухати європейську класичну му�

зику (твори західноєвропейських

композиторів 19—20 століть вико�

нуватимуть студенти Київського

інституту музики ім. Р. М. Глієра)

та ознайомитися з новими тема�

тичними екскурсіями (“Традицій�

ний світогляд народів Сходу”,

“Біблійні та житійні сюжети у тво�

рах мистецтва”).

PinchukArtCentre запрошує шану�

вальників сучасного мистецтва пер�

шими побачити виставку китай�

ських художників, а тих, хто завітає

у піжамі, пускатимуть без черги.

Гості зможуть взяти участь у нічних

оглядах експозиції, сфотографува�

тись на фоні арт�творів та перегля�

нути стрічку “Ай Вейвей: Ні про що

не шкодуй” про найвидатнішого ки�

тайського художника сучасності,

який досліджує поєднання творчо�

сті та соціально�політичного акти�

візму крізь призму життя Ай Вейвея.

У Національному художньому му�

зеї України акція пройде під девізом

“Музей (Пам’ять + Креативність) =

Соціальний прогрес”, і в кожному

залі гостей чекатиме щось несподіва�

не. На вході — перформанс від “Сту�

дії�театру НаУКМА”, на сходах — ді�

джейський сет від DJ Mishukoff’a. У

холі розпочинається квест, який на�

правляє блукати по залах. По дорозі

можна буде дискутувати з художни�

ками, а в “Шаховому залі” взяти

участь у проекті “Конгрес рисуваль�

ників” польського майстра Павла

Альтхамера, розмальовуючи підлогу і

стіни на власний смак.

У багатьох музеях у цей день є

можливість побувати безкоштовно.

День відкритих дверей відбудеться у

Центрі народного мистецтва ім.

Гончара (вул. Мазепи, 29), у всіх му�

зеях Києво�Печерського заповідни�

ка (вул. Лаврська, 9), Музеї Марії

Заньковецької (вул. Червоноармій�

ська, 121). У Музей російського

мистецтва також пустять ознайоми�

тись з колекцією безкоштовно, крім

залу з картинами Рєпіна

Книжкові новинки представили
в "Українському домі"
Кияни зможуть поповнити бібліотеку за доступними цінами
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Учора в “У раїнсь ом домі” від ри-
лася IХ Київсь а міжнародна ниж-
ова вистав а, я а представляє
прод цію від понад 120-ти вітчиз-
няних та іноземних видавництв.
О рім нижо за цінами виробни ів,
відвід вачів че ають презентації, ав-
то раф-сесії та з стрічі з письмен-
ни ами.

“Виставка є одним із заходів з промоції укра�

їнської книги, огляду досягнень вітчизняних ви�

давців. Тут можна побачити всі новинки кінця

2012�го і початку 2013 року. На 95 відсотків це

україномовні книжки,— розповів “Хрещатику”

голова Державного комітету телебачення і радіо�

мовлення України Олександр Курдінович.—

Окрім українських, тут представлені видавниц�

тва з Росії, Білорусі, Туркменістану, Грузії та Ін�

донезії”. За інформацією Держтелерадіо, у 2012

році було видано майже 46 мільйонів примірни�

ків книжок. Тобто 1,36 книги на мешканця

України, минулого року цей показник склав

0,99. Втім, на жаль, за словами організаторів, на

ринку 70—80 % продажів складає російськомов�

на література.

Програма виставки дуже насичена: щодня про�

ходять презентації та зустрічі з письменниками.

Так, учора публіці представили останній роман

наймолодшого лауреата Шевченківської премії

Олеся Ульяненка “Пророк”, резонансну книгу

Володимира Шовкошитного “Білий кречет”, но�

винку від Івана Дзюби “На трьох континентах” та

“Тихий Дон” Михайла Шолохова українською

мовою.

Видавництво “Старого Лева” презентувало со�

ціальний проект — книгу “Казки дідуся Гурама”,

надруковану шрифтом Брайля. Її видали у кіль�

кості 200 примірників та розіслали по будинкам�

інтернатам. Ще одна цікава новинка видавниц�

тва — “Солодке печиво” — перевидання рецептів

знаменитої галицької господині Дарії Цвєк від

1960 року в осучасненій версії. А видавництво

“Фоліо” пропонує придбати на подарунок міні�

атюрні книжки�магніти, які можна вішати на хо�

лодильник (з рецептами страв і найвизначніши�

ми пам’ятками різних міст України).

Книжки продаються за цінами видавництв, в

середньому від 30 до 80 гривень, але можна знай�

ти і розпродаж дитячих книжок по 5 гривень.

IХ Київсь а міжнародна ниж ова вистав а
Де: “У раїнсь ий дім”, Хрещати , 2
Коли: до 19 травня — 10.00—19.00
Вхід вільний

Розклад "Ночі музеїв" у столичних закладах
17—18 травня о 19.00 Акція “Ніч у музеї”, в рамках якої дарування музеєві художником О. Томіним картини та кос$

тюмована екскурсія експозицією. Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, тел. (044) 520$28$26.
18 травня о 17.00 — Фестиваль здорового покоління “Фортеця Київ”. Національний історико$архітектурний музей

“Київська фортеця”, вул. Госпітальна, 24$а.
18 травня о 19.00 — Ніч в музеї “Краса незнаних слів”. Київський літературно$меморіальний музей Максима

Рильського, вул. Максима Рильського, 7, тел. (044) 525$24$71.
18 травня о 9.30 — Святкова музейна толока. Музей Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, запис за тел.

050 312 72 55 (Тетяна).
18 травня до 24.00 — Нічний огляд нової експозиції “Китай, Китай”, фотографування з арт$об’єктами, демонстра$

ція фільму “Ай Вейвей: Ні про що не шкодуй”. PinchukArtCentre, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3$2, тел.
(044) 590$08$58.

18 травня з 11.00 до 15.00 пройдуть цікаві мандрівки для дітей та дорослих, 17.00 — вечір європейської класичної
музики, 18.30 — презентація нових тематичних мандрівок музеєм. Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15$17, тел.
(044) 235 32 90.

18 травня (20.00—22.00) — Перформанс, ді$джей$сет, квест та “Конгрес рисувальників”. Національний художній
музей, вул. Грушевського, 6, тел. (044) 278$13$57, 278$74$54.

18 травня з 12.00 — виставка Фото Open Air від Школи фотографії Віктора Марущенка, 17.30 — читання поезій
“Шевченко International”, 19.15 — перегляд кінофільму “Тарас Шевченко” 1926 року, 21.00 — театралізована екскурсія
“Музи Тараса Шевченка”. Національний музей Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 12, тел. (044) 234$25$56.

В п’ятницю та с бот ості М зею історії Києва змож ть з стрітися
з історичними і літерат рними персонажами, я і олись меш али столиці
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На виставці шан вальни и літерат ри мож ть знайти собі ниж ові новин и до сма і за дост пною ціною

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста відділ з питань манітарної політи и правління

забезпечення діяльності постійних омісій Київради (на час відп ст и
для до ляд за дитиною основно о працівни а) (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно до
Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02
№169 та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами
посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до
он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається
про ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями
щодо прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах місцево о
самовряд вання; заповнен особов арт (форма П-2ДС) з відповідними
додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені встановленом
за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина
У раїни, засвідчені встановленом за онодавством поряд ; опію тр дової
ниж и, засвідчен встановленом за онодавством поряд ; опію облі ової
арт и платни а подат ів, засвідчен встановленом за онодавством поряд ;
відомості про доходи та зобов'язання фінансово о хара тер щодо себе та членів
своєї сім'ї за 2012 рі ; опію війсь ово о вит а, засвідчен встановленом
за онодавством поряд ; дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов'яз ів
та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36,
. 913 (на он рс). Телефон для довідо 279-30-46.

О олошення орендодавця — Інстит т хімії висо омоле лярних спол НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшли заяви

Заяви про оренд зазначено о об'є та приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02160, м. Київ,
Хар івсь е шосе, 48. Додат ова інформація за тел.: 559-11-61, 559-48-95.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва ор а-
н правлін-

ня

Балансо трим вач (назва,
юридична адреса, телефон)

Дані про об'є т, щодо я о о надійшла заява про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий
номер майна

За альна
площа,
в. м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета ви-
орис-
тання

Інші
мови

1.
Національна
а адемія на

У раїни

Інстит т хімії висо омоле лярних
спол НАНУ, 02160, м. Київ, Хар івсь е

шосе, 48, 559-12-94, 559-11-61

Приміщення
№№ 1-3

в павільйоні № 2

05417041.1.
АААДЖЖ384

61,85 242360,31
До 31.12.
2014 р.

Під ви-
робниц-

тво

З ідно з
до овором
оренди

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Бортни а Володимира Федоро-
вича в я ості відповідача за первісним позовом — позивача за з стрічним позовом,
справі № 2-981/12 за первісним позовом п блічно о а ціонерно о товариства

"А ціонерний бан "Київ" до Бортни а Володимира Федоровича про стя нення за-
бор ованості за до овором про надання редит № 87 від 7 липня 2006 ро за з с-
трічним позовом Бортни а Володимира Федоровича до п блічно о а ціонерно о то-
вариства "А ціонерний бан "Київ" про визнання до овор про надання редит № 87
від 7 липня 2006 ро недійсним, я е призначено на 22 травня 2013 ро о 10.30 за
адресою: м. Київ. в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача за первісним позовом — позивача
за з стрічним позовом Бортни а Володимира Федоровича, остання відома адреса:
м. Київ, в л. Панаса Мирно о, 28-А, в. 147, відповідно до ст.169 ЦПК У раїни, спра-
ва б де роз лян та за йо о відс тності.

Київсь а місь а державна адміністрація
повідомляє, що за рез льтатами он рс із зал чення

інвестора до реалізації інвестиційно о прое т "Еле тронний

вито " переможцем визначено ТОВ "АЛЬФА ПЕЙ ТЕРМІНАЛ",

рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої

державної адміністрації від 29.04.2013 № 660.

Відповідачам Барановій Зої Іванівні, адреса: м. Київ, в л. Російсь а, 50, в. 32, Кошарном
Андрію Юрійович , адреса: м. Київ, в л. Російсь а, 50, в. 32, Щерба овій Олені Іллівні, адреса:
м. Київ, в л. Російсь а, 50, в. 32 та Щерба ов Роман І орович , адреса: м. Київ, в л. Російсь а,
50, в. 32, необхідно з'явитись 23.05.2013 р. о 09.30 до Дарниць о о районно о с д м. Києва
(м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114) для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом
К чер А. В. до Баранової З. І., Кошарно о А. Ю., Щерба ової О. І. Щерба ова Р. І. про с нення
переш од здійсненні права власності та визнання осіб та им, що втратили право орист вання
жилим приміщенням.

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

С ддя Є. І. Вов

Б ханевич Ліні Вадимівні, 21.04.1984 ро народження, останнє відоме місце реєстрації за
адресою: м. Київ, в л. Раїси О іпної, 5-Б, в. 8, та проживає за адресою: м. Київ,
в л. А. Ахматової, 45, в. 84, реда тор азети "Свобода Слова — Громадсь ий онтроль",
останнє відоме місце знаходження м. Київ, в л. Жилянсь а, 9-В, необхідно 4 червня 2013 ро
з'явитись на 15.00 до Дарниць о о районно о с д м. Києва, за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця, 5-А, аб. 122 для часті с довом засіданні по цивільній справі за позовом
А аджанова Г. С. до азети "Свобода — Громадсь ий онтроль", Б ханевич Л. В. про
спрост вання відомостей, захист честі, ідності, ділової реп тації та відш од вання моральної
ш оди, під олов ванням с дді Наб дович І. О.

Наслід ами неяв и б де проведення з'яс вання обставин справі на підставі до азів, про
подання я их б ло заявлено під час с дово о засідання.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

Т Б Х Л И С Т

М У Ш К Е Т Е Р И А Р К

У В Р А Ж Ф Е М І Д А

Р А У Т Т Е Щ А І Х І

А Б Р А С А Н Д В І Ч

Ш К А К Т А Н Т И

К Р А Г И Т И Т Р И Г

О А А Н Т К Р І К И

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Теніс. Олександр Долгополов поступився 
у півфіналі Новаку Джоковичу 
В Римі (Італія) на т рнірі ATP серії Masters 1000 завершився перший

матч третьо о ола. Столичний тенісист Оле сандр Дол ополов, я ий
займає в світовом рейтин 23-є місце, завершив свій вист п, зазнав-
ши пораз и від першої ра ет и серба Нова а Джо овича з рах н ом
1:6, 4:6. Тенісисти зі рали трохи більше одини. Нова Джо ович зро-
бив три брей а, на що раїнець не з мів відповісти жодним. Це б ла
третя перемо а Нова а в трьох з стрічах з иянином. Та им чином
Оле сандр Дол ополов залишає т рнір, заробивши 90 рейтин ових
очо і 32 700 євро призових

Фехтування. Киянин Роман Семикоз — найкращий
на Чемпіонаті Європи серед ветеранів
Золот й бронзов на ороди привезли раїнсь і фехт вальни и з

італійсь о о міста Терні, де відб лася онтинентальна першість серед
ветеранів. У ві овій ате орії 50-59 ро ів столичний спортсмен Роман
Семи оз завоював звання чемпіона Європи з фехт вання на шпа ах, а
Володимир Со олов піднявся на третю сходин п’єдестал пошани. У
чвертьфіналі майб тній чемпіон перемі шведа Петера Барвестада
(10:8), а Со олов — німця Геора Шмідт-Томе (10:8), далі доля звела
раїнців півфіналі, де з перева ою два оли сильнішим виявився
иянин — 10:8. У двобої за золото Роман Семи оз здоб в пере онли-
в перемо над франц зом Герве Ле Барбієр (10:7)

Спортивне життя. Столичні легкоатлети — треті 
на XIII Міжнародних іграх дітей міст%героїв 
Росії, Білорусі та України
У Мос ві на стадіоні ім. братів Знаменсь их пройшли ле оатлетичні

зма ання в рам ах XIII Міжнародних і ор дітей міст- ероїв Росії, Біло-
р сі та У раїни. Участь в І рах взяли деле ації з сіх міст- ероїв СНД:
Мос ви, Сан т-Петерб р а, Вол о рада, Севастополя, Одеси, Києва,
Бреста, Новоросійсь а, Керчі, Мінсь а, Т ли, М рмансь а, Смолен-
сь а. У про рам зма ань б ли в лючені т рніри з бас етбол , ле ої
атлети и, настільно о теніс , шахів та міні-ф тбол . Приємно, що сто-
личні ле оатлети ідно вист пили на спортивном святі і додом при-
везли бронзові на ороди І ор. Най ращі рез льтати ияни продемон-
стр вали зма аннях з бі . Та , на дистанції 200 метрів др им до фі-
ніш прийшов Дмитро Лаврен о (22,8 с). У забі на 400 метрів рівним
не б ло иянин Ренат Поліщ , я ий до фініш прийшов з рез льта-
том 50,7 с. Далі своїми вист пами рад вали иян и. Яна Хабіна вист -
пила зма аннях на 100 м та 200 м. У першом забі вона по азала
др ий рез льтат, а в іншом — третій. Справжнім трі мфом столичних
атлетів завершилися зма ання з бі на 400 метрів: Яна Кач р здоб -
ла золот на ород , а Марина Піреєва — срібн . Та ож в а тиві иян
бронза естафеті 4х100 м. За підс м ами фінальних прото олів, ле -
оатлетична збірна Києва посіла третє місце за іль істю набраних
очо . Перемо ж здоб ли спортсмени з Мос ви, а др е місце вибо-
рола оманда Сан т-Петерб р а

Температура +22°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +25°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура +21°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 17 травня 2013 року

ОВНИ напроч д онта тні, моторні, ент зіазм б’є невичерпним
джерелом, одна армічне мин ле продовж є ро вати пор ч,
зм ш ючи до з стрічей з давніми знайомими з метою доопрацю-
вання спільних про рам, а тивіз ючи в пам’яті мас емоцій. Не за-
зіхайте на ч же, добросовісне ви онання матеріальних і моральних
обов’яз ів є святим.
ТЕЛЬЦІ, в ритичній сит ації, де пристрасне “хоч ” тисне на

“ аз”, а висо о моральне “треба” — на альма... Т т потрібні ней-
мовірні з силля, аби не натворити зопал д рниць. Живіть з ото-
ченням в зла оді, діліться всім чим ба аті (перед сім д ховними
здоб т ами), аморальність вчин ів може стати ябл ом розбрат .
Ваш союз тримається на взаємопідтримці, спільних інтересах,
мінні вчасно довірити ермо правління с п тни і смиренно ро-
вати з ним пліч-о-пліч. Про розл чення заб дьте.
БЛИЗНЯТАМ бити орш и з партнерами на тлі ідеоло ічних

розбіжностей є блюзнірством! Час до орінно змінити себе й роз-
прощатися з по аними звич ами, придбати модний ардероб та
навести стильний “марафет” і мобіліз вати природн чарівність.
РАКИ, проблеми зі здоров’ям роз вітн ть всій “ расі”, це доб-

ре, тепер б дете знати, я а прихована апосна боляч а та дош -
ляла і я з нею боротися. Відійдіть в тінь, “зашифр йтеся”, до 21
червня триває період армічних звітів перед Небесами, тож роз-
простерти вільно рила не вдасться. Переосмислюйте свої вчин и
за останній рі , айтеся в помил ах та ріхах і очищайте совість.
ЛЕВИ, фат м вносить про ресивні оре тиви ваше існ вання,

майб тнє набирає осяйних барв, де все, що себе вичерпало, від-
мирає. Втім, для вас нове є давно заб тим старим, що повертає-
ться із неб ття в модернізованій расивій па овці. Беріть на
озброєння той досвід і реаліз йтеся творчо, професійно, ріплюй-
те соціальний рейтин . Любов і др жба сплет ться в один л -
бо — і це пре расно, атмосфера має б ти наповнена симпатією
до людей без отр йно о анта онізм .
ДІВАМ визначено метатися між сім’єю та роботою, я що про-

фесійна сфера в радість, заряджає пот жною творчою енер ією,
дає шанс зійти на ар’єрний олімп і навіть за р тити ам рн ін-
триж , то вдома діє армічний б меран . Т т яс раво висвітлять-
ся всі плюси та мін си родинних проблем, я і слід сприймати по-
філософсь и; не тираньте рідних, а б дьте бла очестивими, я мо-
виться, на все воля Божа.
ТЕРЕЗАМ хоч розірвись: “хоч ” тисне на альма, а “треба” а-

з є... Не пані йте: ділова обізнаність, фахова рамотність та все-
бічна поінформованість — ось золотий апітал для виход із с р -
ти, і ви ним володієте! Заб дьте про с ромність, демонстр йте
п бліці все, чим ба аті.
СКОРПІОНИ, я що в боротьбі за першість на ділових фронтах

отримали перемо , знайте: лежачих не б’ють, залюб и прощайте-
ся, бо ваші стос н и себе вичерпали. Матеріальний стан та реа -
ція на роші безпосередньо впливатим ть на реалізацію основної
життєвої цілі. В партнерсь ій сфері відб лося “перезавантаження”,
внаслідо чо о дост п до ч жих рес рсів б де вільний, ваш вплив
на людей, сит ації стрім о зросте, що необхідно жорст о онтро-
лювати і не доп с ати зловживань.
СТРІЛЬЦІ, в зв’яз з доленосним переворотом на сл жбі (змі-

на завдань, обов’яз ів, повноважень), вини ло бойове протистоян-
ня в партнерстві, що має армічн мотивацію. З мієте бла ородно
тримати оборон , довести свою он рентоспроможність — честь
вам і хвала. Переймайте с перни ів най ращий досвід, відточ й-
те фахов майстерність, пристосов йтеся і армонійно співпра-
цюйте.
КОЗОРОГИ, фатальні зміни в любовній, творчій сфері відб ли-

ся, тепер слід пересісти в нові “сани”, роботи прибавиться, оло
обов’яз ів розшириться, інтеле т вас нівро , тож впораєтеся “на
відмінно” і навіть за р тите сл жбовий роман. При от йтеся до ін-
формаційно о шт рм , на поверхню спливе чимало ці авої інфор-
мації, я а б ла від вас прихована з різних причин.
ВОДОЛІЇ, зміна оселі чи перт рбації в родині запро рамовані

армічно. Не заци люйтеся на домашніх лопотах, то шлях ре ре-
с . Я що поставили на чільне місце люблен професію, ар’єрні
подобання, а разом із с п тни ом вас зв’яз ють міцні любовні
зи — все разом спішно подолаєте. Одр женим с а ати в реч
протипо азано, а самотнім бідолахам порада: ш айте собі прин-
ца з іншими традиціями та менталітетом, подалі від домів и.
РИБИ, в близь ом оточенні відб ваються доленосні зміни,

хтось вас по ине, а хтось новий займе порожню ва ансію. Радійте
і не влаштов йте тра р по мин лом , де домін вала ви ода інтере-
сів. Це може вдарити по ар’єрі, де роз ортаються ці аві армічні
події, важно поставтеся до інформації стосовно начальства, т т ви
донині б ли сліпі, а тепер “пощастить” прозріти
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ранок день вечір

"Будівельник" розпочав 
фінальну серію з перемоги
Столичний клуб завдав поразки маріупольському "Азовмашу"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У столичном Палаці спор-
т старт вала фінальна се-
рія чемпіонат У раїни з
бас етбол . Право позма-
атися за золото першості
вибороли дві най ращі
оманди ре лярно о се-
зон — столичний “Б ді-
вельни ”, я ий фініш вав
на першом місці та марі-
польсь ий “Азовмаш”,
отрий прийшов др им.
З стріч пройшла напр -
женій боротьбі та з неаби-
я ою інтри ою. У підс м
перемо з рах н ом
89:82 здоб ли столичні
бас етболісти і повели в
серії — 1:0.

У фінальній серії playoff чемпіо

нату України зустрілися дві найкра

щі команди не лише цьогорічного

сезону, а й за всю історію першості.

На двох колективи здобули 14 чем

піонських титулів — по 7 кожен, що

одразу ж додало особливої родзинки

у нинішнє протистояння.

Стартовий матч серії, що відбувся

у столичному Палаці спорту, актив

ніше розпочав “Азовмаш”, котрий

був змушений грати без лідера

атак — травмованого Олексія Пече

рова. Втім, по ходу стартової чверті

основного гравця втратили і кияни:

Лео Лайонс зазнав пошкодження

коліна і передчасно покинув паркет.

Маріупольці дуже швидко заробили

комфортну перевагу — 7:2. Після

дальнього потрапляння захисника

Малькольма Ділейні кияни скоро

тили відставання до двох пунктів,

але вирівняти ситуацію на майдан

чику так і не зуміли. У “Азовмаша”

досить впевнено діяв американ

ський легіонер Лінн Грір, який сво

їми влучними кидками разпораз

збільшував відрив своєї команди від

суперника. Згодом перевага гостей

сягнула 10 очок, саме така різниця у

рахунку збереглася до кінця старто

вої чверті — 14:24.

Друга чверть пройшла у спробах

киян скоротити відставання. Спо

чатку “будівельники” не надто

впевнено набирали необхідні очки.

Однак у середині десятихвилинки

команду за собою повів досвідче

ний Дайнюс Шаленга. Лише кіль

кох хвилин вистачило литовському

баскетболісту, аби набрати у свій

актив 9 очок. Незадовго до великої

перерви усі зусилля киян наздогна

ти суперника увінчалася успіхом:

після дальнього кидка захисника

Георгія Цинцадзе “Будівельник”

вперше в матчі вийшов вперед —

40:38, а половину зустрічі господарі

завершили з чотириочковою пере

вагою — разом із сиреною м’яч у

кільце відправив центровий Ми

хайло Анісімов.

Відразу після перерви “Будівель

ник” заходився нарощувати відрив.

Завдяки двом очкам капітана киян

Артура Дроздова і реалізованому

проходу під щит форварда Дайнюса

Шаленга, перевага “Будівельника”

збільшилася до дев’яти очок, що

змусило тренера “Азовмаша” Сер

гія Заваліна брати таймаут. Пере

починок та поради наставника пі

шли на користь гостям. Маріуполь

ці, як і на початку матчу, стали до

мінувати під щитами і виводити на

позицію для кидків Лінна Гріра.

Американський снайпер знову ви

дав ударний відрізок з 7 набраних

очок, завдяки чому його команда

підійшла до суперника на дистан

цію одного точного кидка. Цілком

очевидно, що зрівняв рахунок все

той же Лінн Грір, який у ці хвилини

виглядав просто неперевершено. А

незабаром центровий “Азовмаша”

Ігор Зайцев вивів гостей вперед, за

кинувши подвійний з фолом. Марі

упольці перед четвертим періодом

вигравали — 59:58.

Заключна чверть перетворилася

на справжні гойдалки. Команди

йшли на рівні майже усю чверть. У

заключні хвилини матчу “Будівель

ник” вів за собою Малкольм Ділей

ні, у “Азовмаша” роль лідера взяв

Мирослав Радуліца. Лише за 2 хви

лини до кінця поєдинку триочковий

кидок центрового киян Деніела Кі

керта дозволив його клубу відірвати

ся у рахунку — 79:76. Гравці “Азов

маша”, втративши ініціативу, зму

шені були фолити. Однак столичні

баскетболісти з лінії штрафних кид

ків майже не хибили, що дозволило

їм довести гру до переможного кін

ця — 89:82. Наступний матч фіналь

ної серії відбудеться вже сьогодні у
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Цей день в історії 17 травня

1718 — ан лійсь ий юрист
Джеймс Па л запатент вав пер-
ший світі лемет
1846 — бель ієць Адольф Са с

запатент вав са софон
1861— перше світі т ристич-

не бюро Томаса К а відправило
поїзд перш р п (з Лондона

до Парижа)
1873 — народився Анрі Бар-

бюс, франц зь ий письменни
(«Во онь», «Світло з безодні»,
«Сталін», «Правдиві історії»)
1916 — в Ан лії вперше світі

здійснено перехід на літній час
1946 — народилася Зінаїда

Т рчина, раїнсь а і радянсь а
андболіст а, рала в иївсь ом
"Спарта " та збірній СРСР
1997— Пол Ма артні отримав

по Інтернет за 30 хвилин понад
3 млн питань (світовий ре орд)

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Набравши 23 оч и, Дайнюс Шален а (з м'ячем) став най ращим с ладі "Б дівельни а"
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