
Столичні дороги відремонтують
Оновлення дорожнього покриття відбуватиметься в усіх районах міста

Рятувальники міста готові
до надзвичайних ситуацій
Під час навчань на Деснянській водопровідній станції вони боролися 
з умовним витоком хлору

Згідно із легендою, на території Дес�

нянської водопровідної станції відбув�

ся витік хлору з цистерни, що знахо�

диться на залізничній колії (на під’їзді

до цеху хлору). Під час пошкодження

ємкості витекло майже 15 кг отруйної

речовини.

Найперше про аварію дізнаються в

диспетчерській водопровідної станції,

звідки й викликають рятувальників, опо�

віщають персонал та керівний склад й

роблять попередні розрахунки її наслід�

ків. Буквально за кілька хвилин після

дзвінка до місця події прибули пожежні,

медики та рятувальники й починають

оперативно діяти. "Найперше, що мають

зробити рятувальники, — накласти за�

хисний бандаж на пошкоджену ділянку

цистерни, аби зупинити подальший ви�

тік рідини",— розповів "Хрещатику" на�

чальник Дніпровського районного

управління Державної служби надзви�

чайних ситуацій України в Києві Ігор

Шилохвост.

Поки тривала ліквідація витоку, на

місце прибув пожежний аварійно�ряту�

вальний підрозділ, який подає піну для

того, щоб не дати можливості хлору ви�

паровуватись та переходити в газопо�

дібний стан. Потім навколо цистерни

створюють водяну завісу, щоб хлорова

хмара не поширилась на житлові маси�

ви.

За сценарієм навчань не обійшлося й

без "жертв" — один із машиністів не

встиг надягти протигаз й надихався ви�

парів хлору. Медики надали йому необ�

хідну допомогу й відправили на подаль�

ше обстеження та лікування. Начальник

управління охорони здоров’я Дніпров�

ського району Данієль Карабаєв відзна�

чив, що всі сили рятувальники "кинули"

на ліквідацію аварії, аби уникнути поши�

рення хмари на весь район. "Це особливо

токсичний продукт, який діє на нервову

систему, опорно�руховий апарат тощо.

Тож усі служби, зокрема й медичні, спра�

цювали злагоджено",— каже Данієль Ка�

рабаєв.

Менше ніж за годину аварію вдалося

локалізувати, й було прийнято рішення

доставити цистерну на територію складу

хлору Деснянської водопровідної стан�

ції, де спеціалізований гірничо�ряту�

вальний загін провів імітований перелив

хлору з пошкодженої ємності в стаціо�

нарні танки хлорного господарства.

"Такі навчання для нас досить важливі,

адже ми всі повинні бути готові до цього,

зокрема й самі люди — аби знати, як пра�

вильно діяти у разі такої реальної надзви�

чайної ситуації",— відзначив Ігор Ши�

лохвост.

За процесом ліквідації аварії пильно

стежив директор Департаменту міського

благоустрою та збереження природного

середовища КМДА Сергій Садовой. Він

зауважив: з поставленими завданнями

рятувальники впоралися, а над виявле�

ними недоліками ще працюватимуть

Медреформа долає негативи 

Київсь а влада має намір створити лі арні
інтенсивно о та відновно о лі вання
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У номері

Новини
У місті обстежать стан підключення 
до електромереж об’єктів виїзної
торгівлі та МАФів

Так, голови райдержадміністрацій спільно з керів�

ництвом КП "Київміськсвітло", ПАТ "Київенерго" та

Департаментом міського благоустрою та збереження

природного середовища повинні забезпечити обсте�

ження стану підключення зазначених об’єктів до енер�

гомереж. Виявлені порушення мають бути усунені до 10

червня 2013 року.

Контроль за виконанням окремого доручення Олек�

сандра Попова покладено на першого заступника голо�

ви КМДА Анатолія Голубченка.

Зазначимо, що фахівці міськдержадміністрації за�

непокоєні випадками недотримання вимог з безпеки

при підключенні до мереж. Такі факти були виявлені

в ході реалізації ініціативи Олександра Попова з лік�

відації незаконних малих архітектурних форм у сто�

лиці.

За інформацією Департаменту міського благоуст�

рою та збереження природного середовища, у період з

27 травня до 1 червня цього року у Києві демонтували

246 МАФів. Зокрема силами Комунальне

підприємство "Київблагоустрій" та райдержадмі�

ністрацій  демонтовано 205 одиниць, а також силами

власників у результаті вжитих заходів — 41 тимчасову

споруду

Для вирішення конфлікту 
в ПАТ "Київхліб" створять 
комісію

Як повідомили у Департаменті промисловості та

розвитку підприємництва, зважаючи на звернення

працівників Публічне акціонерне товариство "Київ�

хліб" до міської влади щодо захисту їхніх прав, збере�

ження робочих місць на підприємстві та перевірки ін�

вестиційних зобов’язань власника підприємства, ди�

ректор зазначеного департаменту Людмила Денисюк

разом із депутатами Київради скликала термінову ро�

бочу зустріч.

За результатами робочої зустрічі було вирішено втру�

титися в ситуацію, що склалася між працівниками та

власником ПАТ "Київхліб", і створити спеціальну комі�

сію з перевірки роботи підприємства та його приватиза�

ції з метою вирішити конфлікт між працівниками та

власником товариства.

Зазначимо, що співробітники ПАТ "Київхліб" переко�

нані: плани власника не відповідають соціальним зо�

бов’язанням, що він їх взяв на себе під час приватизації

підприємства.

За словами Людмили Денисюк, Департамент промис�

ловості та розвитку підприємництва якнайшвидше

звернеться до депутатів з проханням ініціювати ство�

рення відповідної комісії із залученням представників

всіх депутатських фракцій та груп у Київраді.

"Згідно із законодавством України, влада не має

права втручатися в роботу акціонерних товариств,

яким є ПАТ "Київхліб". Але ми, безумовно, маємо

підтримати власного столичного виробника і захис�

тити працівників підприємства. При цьому особисто

я як виходець із виробництва, з реального сектору

економіки, добре знаю ситуацію зсередини і пробле�

ми, з якими стикаються виробники",— сказала Люд�

мила Денисюк

Школу вищої 
спортивної майстерності
реконструюють

У Печерському районі столиці реконструюють

Школу вищої спортивної майстерності міста Києва,

яка розташована за адресою: вул. Бастіонна, 7. Відпо�

відне розпорядження підписав голова Київської

міської державної адміністрації Олександр Попов.

Згідно з документом, замовником робіт з проектуван�

ня та реконструкції будівлі визначена власне Школа

спортивної майстерності Києва.

Реконструкція спортивного закладу сприятиме під�

вищенню якості підготовки спортсменів вищих спор�

тивних досягнень — членів збірних команд Києва та

України, зростанню престижу столиці у світовому

спортивному товаристві та широкому залученню насе�

лення до активних занять фізичною культурою і спор�

том

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

На в лицях Києва провед ть апітальний
ремонт дорожньо о по риття. Відповідне
розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов. З ідно з до ментом,
замовни ом ви онання робіт визначено
КК "Київавтодор". Роботи триватим ть в
сіх районах міста.

Комунальній корпорації "Київавтодор" доручено в ус�

тановленому порядку визначити генеральну підрядну

організацію на виконання робіт і забезпечити розробку

та затвердження проектно�кошторисної документації.

Фінансування робіт здійснюватиметься в межах бю�

джетних призначень, затверджених у бюджеті Києва на

капітальний ремонт об’єктів вулично�шляхової мережі

на 2013�й та наступні роки.

Таким чином, незабаром у столиці оновлять дорожнє

покриття в таких місцинах: у Голосіївському районі від�

ремонтують шляхопровід на перетині проспекту Науки

та магістралі безперервного руху; у Дарницькому райо�
ні — на вул. Російській (на ділянці від Харківського шо�

се до вул. Росошанської), вул. Горького (на ділянці від

вул. Червоноармійської до пров. Березневого), вул. Ле�

вадній (на ділянці від вул. Березневої до вул. Мостової),

вул. Садовій (на ділянці від просп. Миколи Бажана до

межі м. Києва); у Деснянському районі — на вул. Пути�

вльській (на ділянці від вул. Кіото до пров. Путивль�

ського), вул. Радистів (на ділянці від просп. Бровар�

ського до вул. Ушицької); у Дніпровському районі — вул.

Петра Запорожця (на ділянці від вул. Старосільської до

вул. Курнатовського); в Оболонському районі — на вул.

Куренівській (на ділянці від будинку № 16 на вул. Куре�

нівській до річки Сирець), вул. Прирічній (на ділянці

від просп. Героїв Сталінграда до будинку № 5 на вул.

Прирічній); у Печерському районі — вул. Михайла Гру�

шевського (на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Іва�

на Мазепи), бульв. Марії Приймаченко (на ділянці від

бульв. Лесі Українки до вул. Патриса Лумумби); у По�
дільському районі — просп. Правди (на ділянці від вул.

Маршала Гречка до вул. Газопровідної), вул. Хорива

(навколо Фролівського жіночого монастиря), вул. При�

тисько�Микільська (на ділянці від вул. Хорива до вул.

Фролівської); у Святошинському районі — просп. Від�

радний (на ділянці від вул. Пост�Волинської до вул. 9�го

травня), вул. Генерала Наумова (на ділянці від вул. Під�

лісної до вул. Академіка Булаховського), вул. Тулузи (на

ділянці від Кільцевої дороги до просп. Леся Курбаса),

вул. Василя Кучера (на ділянці від вул. Сім’ї Сосніних до

вул. Картвелішвілі), вул. Василя Стуса (на ділянці від

просп. Академіка Палладіна до вул. Біличанської); у Со�
лом’янському районі — це будуть вул. Єреванська (на ді�

лянці від пл. Космонавтів до вул. Курської), вул. Радян�

ська (на ділянці від Кільцевої дороги до вул. Ватутіна та

від будинку № 12 до вул. Шевченка), вул. Шевченка (на

ділянці від будинку № 68 до будинку № 76), вул. Героїв

Війни (на ділянці від вул. Повітрофлотської до вул. Ле�

ніна), вул. Леніна (на ділянці від вул. Шевченка до вул.

Московської); у Шевченківському районі — вул. Чер�

каська (в тому числі підпірна стіна), вул. Ольжича (на

ділянці від вул. Олени Теліги до вул. Сирецької)
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Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Місто має б ти отовим до б дь-я их сит ацій, том числі й
надзвичайних, я і за рож ють життю та здоров’ю иян. Адже
ці моменти най оловніше — вчасно та правильно почати діяти.
Тож спецсл жби Києва постійно підвищ ють свою валіфі ацію
та вчаться зла оджено працювати. Чер ові навчання пройшли
чора в столиці. Т т рят вальни и демонстр вали свої сили під
час мовної лі відації вито хлор на Деснянсь ій водопровід-
ній станції.

По и тривала лі відація вито , на місце події приб в пожежний аварійно-рят вальний підрозділ, я ий подавав пін для то о, щоб не дати можливості хлор випаров ватись
та переходити в азоподібний стан
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МІСТО
Хрещатик 7 червня 2013 року

Новини

КП “Плесо” отримало 5 паспортів на міські пляжі
Станом на 6 червня КП “Плесо” отримало п’ять паспортів отовності на

місь і пляжі: “Дитячий”, “Золотий”, “Райд а”, “Чорторий” та “Венеція”. Ін-
ші п’ять пляжів, зо рема “Вербний”, “Молодіжний”, “Передмістна слобід-
а”, “Тельбін” і “Центральний” ціл ом відповідають сім стандартам і ви-
мо ам, але через невідповідність санітарним нормам я ості поверхневих
вод водойм паспорти пляжів ор анами Держсанепідсл жби по и не підпи-
с ються. Шостий пляж — “П ща-Водиця” (в Оболонсь ом районі) пла-
н ється від рити пізніше, оли вирішиться питання забезпечення пляж
питною водою. На адаємо, сьо о до літньо о оздоровчо о сезон 2013
ро фахівці КП “Плесо” під от вали 11 місь их пляжів із відповідними
паспортами на ожний із них

У Шевченківському районі реконструюють 
тепломагістраль 
На в лиці Щерба ова, 55 Шевчен івсь ом районі ре онстр юють теп-

лома істраль № 2 РК “Нив и” на ділянці від ТК 207 до ТК 214. Підписано
відповідне розпорядження КМДА, за я им ПАТ “Київенер о” дор чено,
з ідно з розробленою та затвердженою в становленом поряд прое т-
но- ошторисною до ментацією, здійснити власним оштом ре онстр -
цію теплома істралі з розриттям проїжджої частини вн трішньо варталь-
них проїздів. Та , з 5 червня б дівельни и розпочали земляні роботи, де-
монтаж тр б та залізобетонних онстр цій, я і триватим ть до 17 червня.
З 7 червня до 25 вересня б де проведено монтаж тр бопроводів та б ді-
вельні роботи. Паралельно відб ватиметься зворотна засип а та бла о-
стрій територій. П с теплоносія план ється на 15 жовтня. Після завер-
шення робіт обов’яз ово б де відновлено по риття проїжджої частини і
трот арів на ділян ах в межах розриття. За важимо, що після завершен-
ня робіт все майно б де зараховане до ом нальної власності територі-
альної ромади міста з подальшою передачею володіння та орист ван-
ня ПАТ “Київенер о”

Прокуратура повернула місту 3 га землі у парку
“Дружби народів”
Господарсь ий с д Києва задовольнив позов про рат ри Деснянсь о-
о район та поверн в столичній ромаді 3 а землі пар “Др жби на-
родів” вартістю 28 млн рн.
Рішенням Київради чотири земельні ділян и в рочищі Чорторий на те-

риторії пар “Др жби народів” б ло надано в оренд приватном това-
риств для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання водноспортивно-
о омпле с . Про рорсь ою перевір ою встановлено, що відведення
земельних діляно відб лося без по одження з природоохоронними, са-
нітарно-епідеміоло ічними ор анами та ор аном охорони льт рної
спадщини. Крім то о, державна е спертиза землевпорядної до мента-
ції, я з’яс валося, б ла проведена не повноваженою становою. Пере-
вір а та ож виявила, що частина наданої під заб дов землі знаходиться
в межах прибережно-захисної см и річ и Дніпро, де б дівництво б дь-
я их спор д заборонено за онодавством. За позовом про рат ри Дес-
нянсь о о район Господарсь ий с д с ас вав рішення Київради про від-
ведення земельних діляно та визнав недійсними ладені на йо о під-
ставі до овори оренди й засвідчив відс тність заб довни а права о-
рист ватись землею

Цифра дня

2 726 500 
тонн комерційних вантажів було перевезено в столиці вантажними
автомобілями за всіма видами сполучень у січні–квітні 2013 року 
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“Київдорсервіс” упорядкує дорожні знаки 
індивідуального проектування
У Києві заверш ється робота з інвентаризації дорожніх зна ів індивід -

ально о прое т вання. Про це повідомили в КП “Київдорсервіс”. Після
цьо о з ідно з Правилами бла о строю Києва працівни и КП провед ть
демонтаж тих зна ів, розміщення я их не по оджено з “Київдорсервіс” та
що їх не внесено до за альномісь ої дисло ації технічних засобів ре лю-
вання дорожніх р хів. У підприємстві на ад ють, що встановлення дорож-
ніх зна ів, розміщення ре ламних інформносіїв та іншої сторонньої інфор-
мації на онстр ціях технічних засобів ре лювання дорожньо о р х без
по одження з КП “Київдорсервіс”, балансо трим вачем, ДАІ та без вне-
сення до за альномісь ої дисло ації забороняється

У столиці відбудуться вітрильні перегони для
представників ЗМІ
8 червня за ініціативи ГО “Київсь ий місь ий рейсерсь ий яхт- л б” та

підтрим и олови постійної омісії Київради з питань льт ри та т ризм
Дмитра Ні льшина місті відб д ться вітрильні пере они для ж рналістів
“Вітрильний Ж р-Т р” (“Sail Jour-Tour”). Проводитиметься захід із метою
поширення інформації про вітрильний спорт та яхтин в У раїні і світі, що
сприятиме приверненню ва и до подальшо о розвит водних видів
спорт в Києві. У рам ах заход відб деться прес- онференція на тем
“Вітрила сьо одні”, майстер- ласи з морсь их навичо , а та ож відвідання
дитячої вітрильної се ції. Учасни и вітрильних пере онів ознайомляться зі
сферами діяльності ор анізації, дізнаються про типи вітрильних яхт, а та-
ож матим ть змо насолодитися пере онами Дніпром та зан ритись в
атмосфер яхтин . По завершенні заход відб деться рочисте на ород-
ження переможців, я і отримають посвідчення яхтово о ж рналіста

Киян запрошують на сільськогосподарські 
ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

7 та 8 червня в столиці відб д ться традиційні ярмар и. Зо рема п’ятни-
цю 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 Оболонсь ом — на
в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в лиць Л. Первомайсь о-
о та І. Мечни ова, Тверсь ом т пи , 6/8, пров. Вино радном ; в Поділь-
сь 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 івсь ом — на в л.
Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. В. Пі а, в л. І. Я іра, 19, в л. Олеся
Гончара, розі в лиць Щ сєва та Тираспольсь ої. У с бот ярмар и відб -
д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Пань івсь ій; в Дарниць ом — на
в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. О. Саб рова (в межах просп.
Мая овсь о о та в л. Бальза а); в Дніпровсь ом — на в л. А. Малиш а,
5-15; в Оболонсь ом — на в л. Л. Гавро, 1-9; в Печерсь ом — на в л.
Івана К дрі (в межах в лиць П. Л м мби та Чи оріна); в Подільсь ом —
на в л. Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом — на в л. Т л зи (біля Інтер-
національно о пар ); в Солом’янсь ом — на просп. Космонавта Кома-
рова, 28; в Шевчен івсь ом — на в л. Бо дана Хмельниць о о, 2-6

ЄС допоможе розвивати 
українські регіони
Попередні проекти від вітчизняних розробників очікують 
до 1 липня
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У січні цьо о ро Євро о-
місія о олосила он рс
прое тів в рам ах Про ра-
ми Європейсь о о Союз
“Підтрим а політи и ре іо-
нально о розвит У ра-
їни”. Бюджет он рс — 6
млн євро. Попередні заяв-
и прийматим ть до 1 лип-
ня, потім обер ть прое ти-
переможці.

Як розповів керівник відділу ста�

більного розвитку Представництва

ЄС в Україні Хосе Роман Леон Кора,

Європейський Союз спільно з уря�

дом України розпочав програму ре�

гіонального розвитку. “Ця програма

спрямована насамперед на розвиток

регіонів, посилення спроможностей

місцевих органів влади та інших за�

цікавлених сторін, а також поклика�

на сприяти економічному та терито�

ріальному згуртуванню країни. Для

нас дуже важливо, що пропозиції

будуть сформовані самими пред�

ставниками регіонів, які краще за

будь�кого знають проблемні питан�

ня територій та шляхи їх вирішен�

ня”,— зазначив пан Кора.

Загалом проект триватиме п’ять ро�

ків. Розпочався він у січні поточного,

а завершиться у лютому 2016�го року.

Бюджет проекту на 2013 рік складає 6

млн євро, у наступному його плану�

ють збільшити до 15 млн євро.

Як пояснила Тетяна Шульга, ко�

ординатор проектів, така програма

дозволить цілеспрямовано вкласти

кошти в нерозвинені регіони Укра�

їни. Однак ЄС фінансуватиме про�

ект не повністю — всі пропозиції

розподілять у два лоти: перший

включатиме ініціативи, спрямовані

на найменш розвинені області Укра�

їни та обласні органи влади вибра�

них областей, другий — пропозиції,

зосереджені на просуванні сталого

сільського розвитку та спрямовані

на районні органи влади та, в окре�

мих випадках, на неприбуткові, не�

урядові організації. Тож перший лот

ЄС фінансуватиме від 50 до 80 %(мі�

німальна сума 0,5 млн євро, макси�

мальна — 2 млн євро), другий — до

90 % (мінімальна сума 150 тисяч єв�

ро, максимальна — 500 тисяч євро).

Проекти мають бути розраховані

на 18�30 місяців. Кількість можли�

вих партнерів –  у рамках від одного

до п’яти. Організатори зазначають:

будуть раді бачити проекти, які пе�

редбачають міжобласне співробіт�

ництво.

Конкурс триватиме у два етапи.

На першому до 1 липня 2013 року

конкурсанти мають подати концеп�

туальну ноту, в якій потрібно окрес�

лити проблему, сформулювати цілі

проекту, визначити всі групи, які от�

римають користь від його реалізації,

описати очікувані результати та про�

писати обсяг фінансування, який

буде залучений від ґрантової під�

тримки.

Після цього будуть відібрані най�

кращі проекти, що перейдуть до

другого етапу. Учасникам дадуть 45

днів для підготовки повного пакету

документів для реалізації ініціативи.

До слова, у рамках програми фа�

хівці Представництва ЄС в Україні

провели низку інформаційних зу�

стрічей для потенційних учасників у

восьми містах по всій країні. На ній

розробникам проектів пояснили ви�

моги до ініціатив, а також способи їх

оформлення

Оновлена "Ластівка"
До Дня Конституції на масиві Виноградар відкриють 
реконструйований дитячий садок № 679
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Справжній подар но до Дня Кон-
стит ції отримають малень і меш-
анці Вино радаря та їхні бать и.
Після апітальної ре онстр ції від-
риється оновлений дитячий садо-
чо № 679 “Ластів а” на проспе ті
Геор ія Гон адзе, 32-Д. Поб дований
він б в ще 1982-м році. Донедав-
на більш частин приміщень займа-
ли орендарі, проте після їхньо о від-
селення за лад працюватиме на
прое тн пот жність.

Наразі в садочку завершуються внутрішні

оздоблення, а на подвір’ї встановлюють сучасні

дитячі майданчики. Проінспектувати роботи на

об’єкті приїхала директор Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту КМДА Оксана Добро�

вольська. Вона оглянула спальні, кімнати відпо�

чинку, медкабінет, харчоблок та поспілкувалася з

керівництвом закладу і будівельниками.

“Цей садочок ми відкриємо до 28 червня, а ще

12 плануємо відновити до початку навчального

року, аби 1 вересня маленькі кияни змогли при�

йти до сучасних оновлених дитсадків. Міська

влада піклується про київських дітлахів, зокрема,

про отримання ними дошкільної освіти, ми і на�

далі будемо продовжувати роботу з розширення

мережі дитячих садочків у столиці”,— зазначила

Оксана Добровольська.

Після капітального ремонту в дошкільному за�

кладі функціонуватиме 11 груп загального типу

для дітей віком від 2 до 6 років та одна група для

дітей з особливими потребами (синдромом Да�

уна).

“На початку травня ми тимчасово прилаштува�

ли наших вихованців у сусідні садочки, і від того

часу на повний хід триває ремонт,— розповіла

“Хрещатику” директор закладу Тетяна Безмило�

ва.— А зроблено за цей час дуже багато: полагоди�

ли покрівлю, повністю замінили водогінні труби

в підвалі, встановили металопластикові вікна та

нову огорожу довкола закладу. Закупили облад�

нання для пральні та харчоблоку, на черзі — нові

меблі та іграшки. Фактично маємо новий садок, у

якому приймемо 250 вихованців. Що дуже важ�

ливо, ми будемо впроваджувати інклюзивну осві�

ту — запрацює група для діток із синдромом Да�

уна”.

Нагадаємо, що в грудні минулого року голова

КМДА Олександр Попов підписав розпоряджен�

ня, відповідно до якого у 20�ти дошкільних на�

вчальних закладах комунальної форми власності

у 2013 році мають провести відновлення та модер�

нізацію. Крім того, планується відновити роботу

80�ти груп у дитячих садках столиці. А наступно�

го року в місті візьмуться за садочки�довгобуди.

За різними підрахунками таких у місті є кілька де�

сятків. Загалом за два�три роки в Києві заплано�

вано вийти на показник — “одна дитина — одне

місце у дитячому садку”, і таким чином повністю

ліквідувати чергу в дошкільні заклади

Бюджет проекту в рамках Програми ЄС "Підтримка
політики регіонального розвитку України" на 2013 рік

складає 6 млн євро, у подальшому його планують
збільшити до 15 млн євро

У рам ах про рами фахівці Представництва ЄС в У раїні, о рім Києва, провели низ інформаційних з стрічей для
потенційних часни ів восьми містах по всій державі

У дитячому садочку полагодили
покрівлю, повністю замінили

водогінні труби в підвалі, 
встановили металопластикові 
вікна та нову огорожу довкола

закладу. Закупили й сучасне
обладнання для пральні 

та харчоблоку, 
на черзі – нові меблі та іграшки.
Фактично створено новий садок,
що прийматиме 250 вихованців

Наразі в садоч заверш ються вн трішні оздоблення, а на подвір‘ї встановлюють с часні дитячі майданчи и
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Тенденції

Ділові новини

Інфляція у травні склала 
0,1 %
Споживчі ціни в У раїні травні

зросли на 0,1 %, а з почат ро
вони збільшилися на 0,2 %.
Про це інформ є Державна

сл жба статисти и. На споживчо-
м рин в травні інде с спожив-
чих цін на прод ти харч вання та
безал о ольні напої становив
100,0 %. При цьом найбільше (на
4,0–1,5 %) подорожчали овочі,
ц ор, фр ти. На 0,9–0,2 % зрос-
ли ціни на свинин , м’ясо птиці,
ма аронні вироби, рис, исломо-
лочн прод цію, безал о ольні
напої, риб та прод ти з риби.
Водночас істотно (на 16,8 %) по-
дешевшали яйця. На 2,6–0,1 %
знизилися в ціні сало, моло о,
сметана, прод ти перероб и
зернових, сири, яловичина, со-
няшни ова олія. Ціни (тарифи) на
житло, вод , еле троенер ію, аз
та інші види палива знизилися на
0,1 % за рах но зменшення пла-
ти за аряч вод , опалення — на
0,5 %. Підвищення цін сфері
охорони здоров’я на 0,2 % пер-
ш чер пов’язане із сезонним
подорожчанням санаторно- -
рортних посл на 1,6 %. О рім
то о, на 0,3 % зросли ціни на
фармацевтичн прод цію. Інде с
цін на транспорт цілом стано-
вив 100,0 %. Плата за перевезен-
ня пасажирсь им залізничним
транспортом знизилася на 1,4 %,

пальне та змащ вальне мастило
подешевшали на 0,8 %. Водночас
відб лося підвищення вартості
перевезень авіаційним та автодо-
рожнім транспортом (на 1,3 % та
0,8 % відповідно)

Київ сплатив 25 млрд грн
податків

У столиці за п’ять місяців 2013
ро подат ові надходження с ла-
ли 15 млрд 296 млн рн, я і на-
дійшли до бюджетів сіх рівнів,
що на 18,6 % перевищ є відповід-
ний по азни мин ло о ро .
Митні надходження за цей же пе-
ріод с лали 9 млрд 753 млн рн,
що на 3 % більше, ніж 2012 ро-
ці. Про це повідомила начальни
ГУ Міндоходів м. Києві Ірина Но-
сачова. У січні-травні цьо о ро
столичним правлінням міністер-
ства до державно о бюджет мо-
білізовано 21 млрд 520 млн рн.
До держбюджет додат ово на-
дійшло 2 млрд 214 млн рн по-
рівнянні з анало ічним періодом
мин ло о ро . Зо рема на 924
млн рн зросли надходження від
подат на додан вартість з ви-
роблених в У раїні товарів, а та-
ож на 101 млн рн — надходжен-
ня ПДВ з імпортованих в раїн
товарів. На 647 млн рн зросла
сплата подат на приб то під-
приємств та на 124 млн рн —
державно о мита. Надходження з

подат на доходи фізичних осіб
за цей період с лали 4 млрд 425
млн рн, що більше на 440 млн,
або на 11 % порівнянні з січ-
нем–травнем 2012 ро . З почат-

ро до бюджет Києва платни-
и подат ів сплатили 3 млрд 529
млн рн, що на 15 % — або на 475
млн рн — більше відповідно о
період мин ло о ро

Нерухомість 
реєструватимуть швидше

Державна реєстраційна сл жба
працює над с ороченням термінів
роз ляд заяв на реєстрацію прав
на нер хоме майно. Про це під
час засідання ромадсь ої ради
при У рдержреєстрі повідомив
олова відомства Дмитро Ворона.
У дис сії взяли часть представ-
ни и ромадсь ості, юристи, но-
тарі си та фахівці У рдержреєст-
р . Та , серед проблем, я і зараз
вини ають із реєстрацію прав на
нер хоме майно, часни и з стрі-
чі відзначили недолі и за онодав-
чої бази, необхідність модерніза-
ції про рамно о та зміцнення ма-
теріально-технічно о забезпечен-
ня. “На сьо одні одним з оловних
завдань У рдержреєстр є с оро-
чення термін роз ляд заяв. Для
цьо о ми відпрацьов ємо можли-
вість заміни про рамно о забез-
печення на більш нове та с часне,
а та ож підвищ ємо валіфі ацію

державних реєстраторів”,— за-
важив Дмитро Ворона. На ад -
ємо, сьо одні роз ляд заяви з ре-
єстрації прав на нер хоме майно
здійснюється протя ом 14 днів

Столичні біржі наторгували
на п’ять мільярдів

У Києві на 1 вітня 2013 ро
пра тичн діяльність здійснюва-
ли 11 бірж, з них 8 — товарно-
сировинних та товарних, 2 а ро-
промислові, 1 ніверсальна. Я
повідомляє Головне правління
статисти и м. Києві, стат тний
апітал зазначених бірж стано-
вив 108,4 млн рн. Кіль ість за-
реєстрованих членів бірж с ла-
дала 598 осіб, з я их 104 — за-
сновни и (17,4 %), 490 — особи,
що придбали бро ерсь і місця
(81,9 %). Протя ом І вартал
2013 ро біржами міста б ло
проведено 205 тор ів та зареєс-
тровано відповідно пропозицій
до реалізації товарів (інших цін-
ностей) на с м 5294,1 млн рн.
У рез льтаті проведених тор ів
б ло ладено 1829 біржових
од на с м 5006,6 млн рн

У Гостомелі звели доступне
житло

Державна іпотечна станова
профінанс вала доб дов ще
одно о ба атоповерхово о б -

дин м. Гостомель Київсь ої
обл. по в л. Леніна. Про це пові-
домила начальни Управління
зв’яз ів з ромадсь істю ДІУ
Ганна Волоб єва. За альна пло-
ща житла профінансованом
б дин с ладає 3,9 тис. в. мет-
рів. Йо о введення в е спл ата-
цію дозволить стати власни ами
о ремих осель 85-ти родинам.
“З почат реалізації про рами
завершення б дівництва стано-
ва спрям вала майже 815 млн
рн на доб дов 31- о ба атопо-
верхово о б дин , а це майже
10 тис. вартир. Роз міння то о,
що за с хою статисти ою стоять
о ремі ромадяни, дозволяє не
з пинятися на дося н том та
р хатися вперед. Сподіваємося,
що нам вдасться збільшити тем-
пи б дівництва цьом році при-
наймні вдвічі”,— зазначила Ган-
на Волоб єва, додавши, що під-
трим а заб довни ів — один із
пріоритетних напрям ів діяльно-
сті ДІУ, адже розвито б дівниц-
тва є пот жним стим лом
зростанні е ономі и держави в
цілом

Шахраї виманювали гроші 
у підприємців

Співробітни и ГУ СБУ м. Ки-
єві та Київсь ій області спільно з
працівни ами МВС ви рили шах-
райсь діяльність двох інозем-

ців, я і шляхом обман заволоді-
вали рошима раїнсь их під-
приємців особливо вели их
розмірах. Про це “Хрещати ”
проінформ вали відомстві.
Шахраї, видаючи себе за підпри-
ємців з Афри и, демонстр вали
нарізаний папір, запевняючи, що
це напівфабри ати пюр іно-
земної валюти, я і нібито надає
одна з висо орозвин тих раїн
світ . Під час оброб и папір
хімреа тивами та на ладання на
ньо о справжньої пюри напів-
фабри ат перетвориться на ва-
лют з анало ічним номіналом,
запевняли вони. Вартість міні-
мальної партії напівфабри атів
становила 50 тисяч доларів
США. При цьом діл и від інце-
вої с ми мали отримати 65 %.
Під час та звано о “перетворен-
ня” іноземці здійснювали підмін
оштів: забирали справжні роші
підприємців та зни али з місця
злочин . На почат травня пра-
воохоронці затримали зловмис-
ни ів, оли ті нама алися заво-
лодіти 50 тисячами доларів
США, що належали раїнцю. За
матеріалами ГУ СБУ м. Києві та
Київсь ій області слідчим відді-
лом Голосіївсь о о районно о
правління міліції від рито ри-
мінальне провадження за ч. 4 ст.
190 “Шахрайство” Кримінально-
о оде с У раїни. Слідство
триває

Біг�борди — 
"на виліт"
Правила гри на ринку 
зовнішньої реклами змінюють
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Держ омпідприємництва ініціює зміни до Типових пра-
вил розміщення зовнішньої ре лами. Зо рема пропо-
н ється вдос оналити порядо видачі дозволів на роз-
міщення зовнішньої ре лами та ліміт вати її іль ість.
Розроблений відомством прое т постанови КМУ б де
подано на по одження до фахових ор анів.

Експерти й самі підприємці неодноразово вказували на проблеми у даній

сфері, які потребують негайного вирішення, в тому числі щодо правил де�

монтажу реклами. Тож проектом пропонується, що при порушенні розмі�

щення рекламного щита його буде демонтовано за чітко встановленим по�

рядком. Проте демонтажу такої конструкції можна уникнути, якщо пору�

шення будуть усунуті після першого попередження.

Крім того, планується, що плата за тимчасове користування місцем роз�

міщення зовнішньої реклами буде зараховуватися винятково до бюджетів

територіальних громад сіл, селищ і міст.

Також Держкомпідприємництва наголошує, що архітектуру українських

міст не треба ховати від іноземних туристів за нагромадженням рекламних

щитів. Тому в проекті постанови передбачено лімітувати кількість реклам�

них конструкцій, розміщених на території населених пунктів. “Туристи

скаржаться, що такої кількості реклами, як в Україні, немає більше ніде. За

засиллям рекламних щитів не видно не лише дорожніх знаків, а й об’єктів

архітектури під час автомобільної подорожі”, — нарікає глава відомства

Михайло Бродський.

Цим проблемним питанням нещодавно вирішили перейнятись і парла�

ментарії — на їхній розгляд подано черговий законопроект про внесення

змін до законодавства щодо розміщення зовнішньої реклами на дорогах.

Документ зареєстрований 31 травня 2013 року народним депутатом від

Партіїї регіонів Антоном Яценком. Метою законопроекту називається під�

вищення безпеки дорожнього руху. Ним передбачається внести зміни в

статті 1 та 16 Закону України “Про рекламу”, заборонивши зовнішню рек�

ламу над проїжджою частиною вулиць і доріг, на тротуарах, велосипедних

та пішохідних доріжках, алеях тощо. Також пропонується виключити стат�

тю 38 Закону України “Про автомобільні дороги”, яка регулює розміщення

рекламоносіїв на автошляхах.

Проте подібні пропозиції викликають обурення гравців ринку. Асоціація

зовнішньої реклами України (АЗРУ), розглянувши законопроект, назвала

його популістським. “Ніяких єдиних європейських норм з розміщення зов�

нішньої реклами не існує — є загальна рекомендація в Конвенції з магістра�

лей, яка ніде не реалізується. Кожне місто саме має право вирішувати, як і

що розміщувати, і робить це дуже успішно. Берлін і Дюссельдорф в цьому

плані — дуже різні міста. Навіть в одному з них можуть працювати різні

правила — для історичного центру і для “спальних” забудов. Саме такий

проект сьогодні реалізується в низці міст, у тому числі в Києві. Реалізується

він не за рік і не за два. Лондон зменшував кількість зовнішньої реклами на

35 % упродовж останніх 15�ти років, і Київ, Одеса, Львів сьогодні повторю�

ють цей шлях — цивілізовано і планомірно”,— зауважив виконавчий ди�

ректор АЗРУ Артем Біденко. Також він посилається на дані досліджень,

згідно з якими реклама не підвищує аварійність на дорогах, оскільки є час�

тиною “білого шуму”, тобто оцінюється так само, як і дерева, будинки, лю�

ди. В Асоціації вважають, що реалізація законопроекту на 90 % знищить ри�

нок зовнішньої реклами — щити нікуди прибирати вглиб доріг (у містах там

знаходяться, наприклад, будинки), і ніхто цього не робитиме у зв’язку з

тим, що це потребує величезних інвестицій. Відповідно, вздовж доріг мо�

жуть бути кинуті тисячі конструкцій, які будуть іржавіти та створювати ава�

рійні ситуації. Крім того, нагадують в АЗРУ, зовнішня реклама — це бюдже�

ти міст. Наприклад, тільки Київ торік отримав 125 млн грн таких коштів.

Відповідно, пропонується поетапно вирішувати проблему засилля реклами

в кожному конкретному місті, як це і відбувається сьогодні
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Зарплати виводять з тіні
Контролюючі органи активізували заходи, спрямовані 
на легалізацію робочих місць
Олена ДМИТРІЄВА,
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Фахівці онстат ють, що
більшість підприємств сьо-
одні не дотрим ється тр -
дово о за онодавства. Про
це свідчать і рез льтати
відповідних перевіро біз-
нес . Хоча робота щодо
наведення лад в цьом
напрям здійснюється.

Як відомо, 1 січня 2013 року на�

брав чинності Закон України “Про

зайнятість населення”. Саме він

визначає засади реалізації держпо�

літики у сфері зайнятості населен�

ня, гарантії держави щодо захисту

прав громадян на працю та соці�

альний захист від безробіття. Пер�

ший крок зроблено, але ще є багато

невирішених питань. Найголовні�

шою проблемою на сьогодні зали�

шається легалізація зарплати та ро�

бочих місць.

Чорне та біле

Не таємниця, що багато підпри�

ємств платять своїм працівникам

"білу" й "чорну" зарплату. Виплати у

конвертах продовжують руйнувати

економіку держави зсередини — че�

рез несплату податків та внесків з ті�

ньових доходів країна втрачає міль�

йони гривень надходжень до бю�

джету, Пенсійного та інших соцфон�

дів. Відповідно, самі робітники ли�

шаються без належного соціального

та пенсійного забезпечення. На

жаль, в умовах дефіциту вакансій

більшість шукачів погоджується на

будь�які умови, тим самим заганя�

ючи себе у глухий кут, та стають без�

правними пішаками в руках несум�

лінних роботодавців. Робітники, які

законодавчо не захищені, мають не�

нормований робочий день, лікарня�

ний та відпустка їм не оплачуються,

розмір та строк виплати зарплати за�

лежить винятково від роботодавця.

Усна ж домовленість без належного

оформлення трудових відносин не

дає жодних шансів довести свій тру�

довий стаж та рівень зарплати у цен�

трах зайнятості. А розмір пенсії саме

й залежить від стажу та заробітку, з

якого були сплачені страхові внески

до Пенсійного фонду. Тож фахівці

радять працівникам замислитися

про майбутнє вже сьогодні та пра�

цювати легально, щоб розраховува�

ти на кращу пенсію.

“Обілення” та компенсація

Тим часом контролюючі органи

активізували заходи, спрямовані на

легалізацію робочих місць, та впев�

нено звітують про результати своєї

роботи. Аналітики Міндоходів від�

значають, що порушення трудово�

го законодавства зустрічається у 

93 % підприємств, які перевіряють�

ся. З початку року за результатами

перевірок до бюджету донарахова�

но майже 134 млн грн податку на

доходи фізичних осіб та штрафних

санкцій. Виявлено 28 тис. найман�

ців, які працювали без оформлення

трудових відносин. Майже 16 тисяч

громадян, які працювали без до�

звільних документів, офіційно за�

реєструвалися та сплатили до бю�

джету 3,8 млн грн податку.

Також податківці нагадують, що

підприємства, які затримують ви�

плату працівникам зарплати на

один і більше календарних місяців,

зобов’язані компенсувати громадя�

нам втрату частини доходів. Сума

такої компенсації є додатковою ви�

платою до зарплати, тому включає�

ться до складу загального місячно�

го оподатковуваного доходу пра�

цівника. До слова, саме непосиль�

не податкове навантаження на

фонд оплати праці, яке перевищує

сьогодні 50 %, залишається голов�

ною проблемою, через яку бізнес в

Україні часто не в змозі платити

гідну офіційну платню.

Столиця легалізується

Яка ж наразі ведеться робота що�
до наведення ладу на ринку праці в
столиці, нам розповіла Тетяна Кос�
тюренко, директор Департаменту
соціальної політики КМДА.

— Тетяно Миколаївно, яким чи�
ном здійснюється контроль за вико�
нанням роботодавцями держгарантій
з питань оплати та працевлаштуван�
ня громадян?

— Завдяки активній позиції та ді�

яльності міської влади в столиці

проводиться робота у сфері легалі�

зації заробітної плати та зайнятості

населення, спрямована на станов�

лення та розвиток цивілізованого

ринку праці, вживаються заходи

щодо легалізації заробітної плати та

виведення заробітної плати з “тіні”.

В місті активно працюють міська

та районні робочі групи (комісії) з

питань легалізації заробітної плати

і зайнятості населення, до складу

яких входять представники подат�

кових органів, органів Пенсійного

фонду та державної інспекції з пи�

тань праці.

У січні�квітні поточного року

проведено 57 засідань таких робо�

чих груп, на яких заслухано керів�

ників 654�х підприємств та органі�

зацій, що мають невиправдано

низький рівень заробітної плати. В

окремих випадках — навіть нижче

від розміру мінімальної зарплати.

За результатами засідань підпри�

ємствам рекомендовано вжити за�

ходи щодо поступового підвищен�

ня зарплати до середнього рівня по

місту. Також районними держав�

ними адміністраціями в місті Ки�

єві протягом січня–квітня 2013 ро�

ку роботодавцям при повідомній

реєстрації колективних договорів

надано 1,3 тис. рекомендацій з пи�

тань оплати праці.

— Якими є результати перевірок
підприємств?

Протягом січня–квітня 2013 ро�

ку підрозділами з питань праці

міста проведено 252 обстеження

(перевірки) підприємств в рамках

контролю щодо дотримання міні�

мальних державних гарантій з

оплати праці. До контролюючих та

правоохоронних органів передано

90 матеріалів перевірок для вжиття

заходів реагування до посадових

осіб підприємств за порушення

норм чинного законодавства про

працю та оплату праці.

— Якщо під час перевірки з’ясо�
вується, що розмір зарплати значно
нижчий, ніж середній по столиці, які
вживаються заходи?

— Переліки окремих підпри�

ємств, на яких виявлено, що розмір

середньої зарплати значно нижчий

від середнього показника по Києву

у відповідній галузі, надсилаються

до податкових органів міста для

проведення перевірок та вжиття

відповідних заходів реагування. За

інформацією Міндоходів у м. Києві

за січень–квітень 2013 року залуче�

но до держреєстрації 4018 фізичних

осіб, сума сплачених податків цими

фізичними особами склала 847,7

тис. грн. За результатами проведе�

ної контрольно�перевірочної робо�

ти, протягом 4�х місяців 2013 року

виявлено та залучено до оподатку�

вання 3104 найманих особи, які не

були оформлені працедавцями на�

лежним чином. Виплачена сума до�

ходу таким найманим працівникам

становить 4,3 млн грн. Як наслідок,

до бюджету надійшло додатково

496,9 тис. грн податку на доходи фі�

зичних осіб. За результатами прове�

деної податковими органами робо�

ти, а також за рахунок проведених

спільних заходів з початку 2013 ро�

ку підвищили рівень виплати заро�

бітної плати 5237 суб’єктів господа�

рювання, надійшло додатково до

бюджету податку на доходи фізич�

них осіб 14,4 млн грн.

— Що ще можна назвати серед
позитивів — порівняно з 2012 ро�
ком?

— Позитивним результатом ді�

яльності міської влади в цьому на�

прямку є те, що середня зарплата

одного штатного працівника по

місту Києву постійно зростає та є

найвищою серед регіонів України.

У березні 2013 року, порівняно з

відповідними періодом 2012 року,

номінальна заробітна плата штат�

них працівників столичних під�

приємств та їхніх відокремлених

підрозділів з кількістю найманих

працівників 10 і більше осіб зросла

на 9,2 % і становила 4998 грн на мі�

сяць, що в 1,6 разу перевищує се�

редню заробітну плату по Україні

за цей же період (3212 грн).

— З якими проблемними питання�
ми кияни частіше всього звертають�
ся до вас?

— У письмових зверненнях гро�

мадян до Департаменту соціальної

політики, а також зверненнях, які

надходять до Контактного центру

міста Києва (15�51) та ДУ “Урядо�

вий контактний центр” (0�800�

507�309) порушуються питання

щодо несвоєчасної виплати заро�

бітної плати, виплати заробітної

плати у неповному обсязі та спри�

яння у працевлаштуванні
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МЕДИЦИНА
Хрещатик 7 червня 2013 року

Ольга ДРОЗДОВА
"Хрещатик"

Меди и чинять спротив
проведенню медичної ре-
форми через необізна-
ність, с аржаться в Мініс-
терстві охорони здоров’я.
Тим часом Києві вже
відч тні зміни. В е спери-
ментальних районах —
Дарниць ом та Дніпров-
сь ом — діють амб лато-
рії, працюють сімейні лі а-
рі, від риваються центри
первинної допомо и. Фа-
хівці, я і вже пройшли ви-
проб вання реформою, о-
ворять про позитиви, а
решта а тивно от ється
до нововведень

Результатів медреформи
чекатимемо 5 років

За словами начальника Управлін�

ня реформ медичної допомоги МОЗ

Костянтина Надутого, багатьом

працівникам медичної галузі сього�

дні не подобається, що порушується

звичний порядок речей. "Ви прихо�

дили в поліклініку, там сидів бідний

лікар, але він мало що робив або не

хотів робити. А зараз йому пропону�

ють вищу зарплату за більші обсяги

роботи, але він вже більше працю�

вати не хоче. Для людей, які звикли

до такого стану речей, реформа по�

рушує звичний порядок. Тому ми

отримуємо опір",— впевнений по�

садовець. За даними Інституту еко�

номічних досліджень і політичних

консультацій, координатору проек�

ту "Реформування сектору охорони

здоров’я", сьогодні почастішали ви�

падки саботажу медреформи ліка�

рями, які не хочуть розширювати

сферу своєї діяльності, оскільки це

веде до підвищення відповідально�

сті та контролю за їхньою роботою.

Разом із тим пілотні регіони, які

стали майданчиком для експери�

ментів, стикнулися з великою кіль�

кістю проблем. "На місцевому рівні

не були ухвалені реальні плани з

оптимізації медичних установ. У

результаті виникло повне нерозу�

міння реформи — як з боку меди�

ків, так і з боку простого населен�

ня",— зазначає координатор проек�

ту "Реформування сектору охорони

здоров’я" Олександра Бетлій. Трап�

лялися випадки, коли деякі фельд�

шерсько�акушерські пункти без�

підставно закривалися без обгово�

рення з населенням — додає народ�

ний депутат, голова Комітету Вер�

ховної Ради з питань охорони здо�

ров’я Тетяна Бахтєєва. З іншого бо�

ку, перевірка скарг щодо закриття

сільських дільничних лікарень ви�

явила, що насправді їх не закрива�

ють, а реорганізують в амбулаторії.

Реальні результати, які засвідчать

користь медреформи в Україні, бу�

дуть відчутні через 5 років, інфор�

мують у МОЗ. Хоча попередні ре�

зультати вже втішають. Там, де з’я�

вилися нові амбулаторії та сімейні

лікарі, кількість викликів "швидкої

допомоги" скоротилася на 15 %, по�

відомила міністр охорони здоров’я

Раїса Богатирьова під час парла�

ментських слухань у Верховній Раді.

А рівень смертності малюків (віком

до 1 року) скоротився із 8,5 на 1 тис.

новонароджених у 2012 році до 7,4 у

2013 році.

Кияни масово йдуть 
до амбулаторій 
за профілактикою

Протягом останнього року у Ки�

єві активно відкривали амбулаторії

сімейної медицини (зараз їх більше

ста) — місця, куди на рівні з полі�

клініками можна звернутися по до�

помогу. Відмінність лише в тому, що

амбулаторія знаходиться ближче до

місця проживання пацієнта і при�

йом там веде сімейний лікар. В ам�

булаторії можна здати кров на ана�

ліз, оформити лікарняний — тепер

для цього не потрібно йти до полі�

клініки й стояти там у чергах. Деякі

заклади навіть мають стоматологіч�

ний кабінет. Сьогодні, за даними

директора Департаменту охорони

здоров’я КМДА Віталія Мохорєва,

вже 33 % киян обслуговуються у сі�

мейних лікарів. Чиновники визна�

ють, що рівень підготовки таких

спеціалістів ще недостатній, однак

робота в цьому напрямі триває. Й

статистика свідчить, що реформа у

столиці йде правильним шляхом.

У Києві, за даними МОЗ, після

впровадження медичної реформи у

двох районах кількість звернень до

лікарів збільшилася на 17 %. "Від�

криття амбулаторій відразу дає ре�

зультат. Відтак, збільшилася кіль�

кість відвідувань лікарів з профілак�

тичною метою. Коли поліклініка

була далеко, а не в сусідньому дворі,

люди не зверталися туди, поки сер�

йозно не хворіли. Тепер вони йдуть

вимірювати тиск, рівень цукру у

крові або зробити кардіограму",—

зазначив Костянтин Надутий.

Крім того, з відкриттям амбула�

торій у Києві спостерігається тен�

денція зниження рівня госпіталіза�

ції, що, на думку посадовців, по�

в'язано з тим, що сімейні лікарі по�

чали краще лікувати своїх пацієн�

тів. "У світі сімейний лікар бере на

себе 80—90 % звернень. У нас до ре�

форми — 25—30 %. Однак сьогодні

ця функція починає проявлятися:

рівень госпіталізації падає, а число

звернень до вузькоспеціалізованих

лікарів зменшується",— зазначив

представник МОЗ.

Для спеціалізованої ж консульта�

ції або ультразвукової діагностики

потрібно звернутися до іншого за�

кладу. Однак чи необхідна пацієнту

така консультація, вирішує лікар в

амбулаторії, він же скерує до кон�

сультативно�діагностичного центру.

Ці структури незабаром з’являться у

кожному районі на базі однієї з по�

ліклінік. Цікаво, що пацієнт може

звертатися до будь�якого центру не�

залежно від адреси реєстрації й до

того ж вибрати там конкретного лі�

каря, який спеціалізується на зазна�

ченій у попередньому діагнозі хво�

робі. У столиці вже почали створю�

вати базу даних фахівців, яка до�

ступна в Інтернеті за адресою

http://103.com.ua

Планову та невідкладну допомогу

надаватимуть Центри первинної

медико�санітарної допомоги, що

створюються на базі кількох полі�

клінік. Окрім прийому пацієнтів,

центри також забезпечуватимуть

пільгову категорію населення меди�

каментами, слідкуватимуть за якіс�

тю медичної допомоги (зокрема і в

амбулаторіях), вестимуть усі фінан�

сові та господарські справи.

Київ поділять 
на 3 госпітальних округи

Найближчим часом у столиці має

початися третій етап реформи, який

передбачає спеціалізацію усіх ліка�

рень. Як повідомили "Хрещатику" в

Департаменті охорони здоров'я

КМДА, вже підготовлено та переда�

но до Київради проект рішення, за

яким всі комунальні медичні закла�

ди об'єднають у три госпітальні

округи. До першого увійдуть стаціо�

нари Дарницького, Дніпровського

та Деснянського районів, до друго�

го — Подільського, Шевченківсько�

го, Оболонського та Печерського

районів, третього — Голосіївського,

Святошинського та Солом'янського

районів. До складу кожного округу

будуть входити 5 багатопрофільних

лікарень інтенсивного лікування

для дорослих (на базі Київської

міської лікарні швидкої допомоги,

міських клінічних лікарень № 1,

№ 6, № 8, № 12) і 2 — для дітей (ди�

тячі клінічні лікарні № 1 і № 2).

Крім того, в місті працюватиме 17

лікарень планового лікування з

трьома хоспісними відділеннями, 4

спеціалізованих медичних центри

(пологові будинки) і 2 лікарні від�

новного лікування, де пацієнти про�

ходитимуть реабілітацію. В лікарнях

планового лікування з'являться свої

профільні центри, зокрема у клініч�

ній лікарні № 2 працюватиме спе�

ціалізований центр термічних ушко�

джень, в лікарні № 4 — центр розсі�

яного склерозу і відновної ортопедії.

Така реорганізація передбачена

законом про медреформу і має на

меті збільшити ефективність ліку�

вання пацієнтів, а також забезпечи�

ти раціональне використання кош�

тів та обладнання. "Кожна лікарня

не може бути закладом інтенсивно�

го лікування, як це відбувається за�

раз. Через це фінансовий ресурс ви�

трачається нераціонально. Апарату�

ра, інструментарій, спеціалісти у за�

кладах інтенсивного лікування по�

винні бути іншої спрямованості,

ніж там, де проводиться планове лі�

кування",— пояснює необхідність

перетворень Віталій Мохорєв. Най�

ближчим часом Київрада розгляне

відповідне рішення, й у разі його за�

твердження почнеться реорганіза�

ція

У київській клініці відкрили
перший ізолятор 
для ВІЛ+позитивних
В Інстит ті епідеміоло ії та ін-

фе ційних хвороб ім. Л. В. Грома-
шевсь о о змонтовано і презен-
товано перший ізоляційний бо с,
призначений для лі вання хво-
рих на інфе ційні захворювання
та ВІЛ-позитивних пацієнтів.
Новий ізоляційний бо с став

першим висо отехноло ічним об-
ладнанням, я е з’явилося ново-
м орп сі ліні и Інстит т на
в л. Амосова, 5, де нині тривають
б дівельні роботи рам ах мас-
штабної ре онстр ції.
Бо с с ладається із 3-х основ-

них приміщень. Сперш пацієнт
потрапляє до санітарно о про-
п с ни а, до я о о існ є дост п
ззовні. Др е приміщення — це
палати підвищено о санітарно о
стат с , призначені для стаціо-
нарно о лі вання. Третій бло —
передбо сни позитивно о тис ,
через я ий медичний персонал
онта т є з хворим.
При цьом ізоляційний бо с об-

ладнаний ві ном, через я е ве-
деться без онта тне спостере-
ження за станом пацієнта.
Бюджет прое т з ре онстр ції

с лав 53 млн рн, із них майже
половин профінансовано.
Наразі ре онстр ція знахо-

диться на фінальній стадії. Ви о-

нані роботи зі спор дження чет-
верто о поверх , облашт вання
ві онних бло ів, надб дови техніч-
но о поверх . Крім то о, заверше-
ні роботи з облашт вання вн т-
рішньої мережі тепло- та еле тро-
постачання, і, зо рема, зовнішніх
мереж теплопостачання.
Після від риття ново о орп с

ВІЛ-позитивні пацієнти з орп с
інстит т , я ий знаходиться на те-
риторії Києво-Печерсь ої Лаври,
б д ть переведені до б дівлі но-
во о орп с по в л. Амосова, 5.
За алом площа орп с по в л.

Амосова, 5 після ре онстр ції
становитиме 4484,9 тис. вадрат-
них метрів. У лі вальном за ла-
ді передбачено 80 ліж о-місць, з
них 44 — це відділення для ВІЛ-
позитивних людей

У столиці 20+ти ветеранам
стоматологи встановили
безкоштовні імпланти
У Головном війсь ово- лініч-

ном оспіталі іль а десят ів
стоматоло ів-добровольців про-
опер вали 20 ветеранів Вели ої
Вітчизняної війни, Збройних сил
У раїни та праці й без оштовно
встановили їм імпланти. Операції
відб лися в рам ах а ції "Я ість
життя для наших бать ів".
А ція "Я ість життя для наших

бать ів" проходить в У раїні вже

третій рі поспіль. Охочі отри-
мати нові з би повинні відпові-
дати де іль ом ритеріям: б ти
ві ом понад 65 ро ів, не мати
з бів зовсім або мати з би тіль-
и на одній щелепі, не мати
можливості оплатити та опе-
рацію і не мати медичних проти-
по азань

Завдяки держдотаціям 
на ліки, вдвічі більше 
хворих почали лікувати
гіпертонію
З почат реалізації прое т з
омпенсації вартості (реімб рса-
ції) препаратів від іпертонії вдвічі
побільшала іль ість раїнців, я і
почали лі ватися від цьо о за-
хворювання.
"Перед почат ом пілотно о

е сперимент з реімб рсації
препаратів від іпертонічної хво-
роби лі валося всьо о 16 % хво-
рих. Вже більше ніж через рі
іль ість зросла до 30 %, тобто
майже 2 рази",— заявив за-
ст пни міністра охорони здо-
ров’я Оле сандр Толстанов. За
йо о словами, реалізація прое т
з реімб рсації лі ів від іпертонії
дасть змо раїнцям, я і страж-
дають на це захворювання, зе о-
номити понад 190 млн рн на
придбання необхідних препара-
тів. Посадовець на адав, що сьо-

одні в У раїні понад 12 млн лю-
дей страждає на іпертонію.
Пан Толстанов повідомив, що

надалі держава план є запрова-
дити омпенсації вартості лі ів
для інших хворих, зо рема діабе-
ти ів

Держава регулюватиме ціни
на ліки від онкологічних
хвороб, туберкульозу 
та СНІДу
Прем'єр-міністр У раїни Ми о-

ла Азаров дор чив Міністерств
охорони здоров'я розробити на-
ст пний етап про рами держав-
но о ре лювання цін на препара-
ти для лі вання он оло ічних за-
хворювань, т бер льоз і СНІД .
"Дор чаю Міністерств охорони

здоров’я розробити наст пний
етап про рами державно о ре -
лювання цін на лі арсь і засоби:
щодо препаратів для лі вання
он оло ічних захворювань, т -
бер льоз і СНІД . Це найбільш
соціально знач щі захворювання,
і в їхньом лі ванні треба навес-
ти порядо ",— на олосив Ми ола
Азаров на засіданні Уряд .
За йо о словами, слід передба-

чити створення національних
прото олів лі вання зазначених
захворювань, я і відповідатим ть
ре омендаціям Всесвітньої ор а-
нізації охорони здоров’я, зорієн-

т вати систем охорони здоров’я
У раїни на ори інальні брендова-
ні препарати, ціно творення на
я і є прозорим і стабільним.
"Тоді ми зможемо запровадити

референтні ціни на препарати, я і
ви ористов ються більшості
раїн, і видалити з раїнсь о о
рин препарати з недоведеною
ефе тивністю та я істю, прибрати
спе лятивно доро і енери и то-
що. На олош ю, що зволі ати з
реалізацією цьо о прое т і спос-
тері ати, я важ охворі пацієнти
щодня переплач ють за продов-
ження сво о життя, ате орично
не можна. Прое т має б ти запро-
ваджений ма сим м четвертом
варталі поточно о ро . Досвід і
нас, і в с сідніх раїнах є, йо о
треба ріш че застос вати",— під-
реслив прем’єр-міністр

У Раді зареєстрували
законопроект, 
який дозволить дітям 
іти до школи без щеплень
Народний деп тат Анатолій Ди-

рів зареєстр вав Верховній Ра-
ді за онопрое т, я ий пропон є
дозволити відвід вання навчаль-
них за ладів дітям, я і пройшли
медичний профіла тичний о ляд
без профіла тичних щеплень. У
до менті зазначається, що ва -
цинація в раїні не є обов'яз о-

вою, а чинна заборона на прий-
няття до навчальних за ладів не-
щеплених дітей пор ш є право
ромадян на освіт .
Відповідно до за он "Про за-

хист населення від інфе ційних
хвороб" прийом дітей до вихов-
них, навчальних, оздоровчих за-
ладів дозволяється після медо -
ляд та за наявності довід и про
ва цинацію з ідно з алендарем
щеплень. Календар в лючає щеп-
лення від десяти інфе ційних за-
хворювань: епатит В, т бер -
льоз , ашлю , дифтерії, правця,
поліомієліт , емофільної інфе -
ції, ор , паротит та расн хи.
Крім то о, до інця ро в мініс-
терстві план ють доповнити спи-
со ва цинацією від папіломаві-
р с людини та менін о о ової ін-
фе ції.
В Асоціації приватних ш іл Ки-

єва відзначають, що зараз ш оли
зм шені приймати дітей без щеп-
лень через вели іль ість тих,
хто відмовився від ва цинації, їх
число з ожним ро ом тіль и
зростає. Водночас МОЗ пере-
онані, що переб вання в одном
оле тиві щеплених і нева цино-
ваних дітей несе за роз ромад-
сь ом здоров'ю.
Цьо оріч держава виділила на

ва цинацію дітей 302 млн рн, то-
ді я ся потреба в оштах с ла-
дає 465 млн рн

Вбережіться 
від харчових отруєнь
Лікар+епідеміолог Дмитро КИСЕЛЬОВ
спеціально для "Хрещатика"

Тепла пора ро сприяє розмноженню пато енних мі ро-
бів харчових прод тах, наслідо чо о в цей період за-
звичай частішають випад и то си оінфе ції, проте б дь-
оли пор шення правил збері ання їжі створює перед мо-
ви для розмноження в ній зб дни ів то си оінфе ції.

Харчові отруєння зазвичай викликаються збудниками бактерій кишкових

інфекцій (сальмонели, кишкові палички, стафілококи, стрептококи тощо),

адже отруєння бактеріальної природи становлять майже 90 % від загальної

кількості харчових отруєнь у світі. Для токсикоінфекцій є характерним над�

ходження в організм людини із зараженою їжею великої кількості живих

збудників, а визначальним фактором у розвитку інтоксикацій стає надхо�

дження готових токсинів, що їх виділяють ці мікроби.

Джерелом кишкових інфекцій є хвора людина. Але головними розповсю�

джувачами є особи з легким перебігом захворювання, так звані "здорові" но�

сії, хто за родом своєї діяльності зайнятий у сфері обслуговування населен�

ня, а саме: продавці продуктових магазинів, робітники системи громадсько�

го харчування, підприємств харчової промисловості, дитячих закладів. Пе�

ребуваючи на робочому місці, такі співробітники, будучи хворими, можуть

забруднювати збудниками все, чого торкаються їхні руки: посуд, харчові

продукти, оточуючі предмети. За сприятливих умов бактерії швидко роз�

множуються у готових стравах із виділенням великої кількості токсинів.

При харчових отруєннях бактеріальної природи інкубаційний період ко�

ливається від 3�х до 36�ти годин, зазвичай у першу добу після вживання ін�

фікованої їжі. Захворювання починається гостро із загального нездужання,

нудоти, блювання, болю в животі, підвищення температури тіла до 38,5�

39,5°С і супроводжується частими рідкими випорожненнями, іноді зі слизом

і навіть із кров’ю. У випадках важкої інтоксикації (отруєння) настає різке

зневоднення організму, втрата електролітів (солей,), можлива гостра судин�

на недостатність (колапс).

Перша допомога. Необхідне термінове промивання шлунку слабкими роз�

чинами марганцевокислого калію, соди або чистою кип’яченою водою у ве�

ликих кількостях, застосування сольових послаблювальних, сорбентів (ак�

тивованого вугілля). Призначають постільний режим, грілки на живіт, голо�

дування. Дають пити багато рідини: чаю, розведених водою фруктових та

ягідних соків, морсів, мінеральної води.

Профілактика харчових токсикоінфекцій базується на попередженні за�

раження харчових продуктів мікробами та їхнього розмноження, а також на

знищенні мікробів та руйнуванні їхніх токсинів під час термічної обробки

харчових продуктів, а саме:

— перед приготуванням та вживанням їжі завжди мити руки з милом;

обов’язково мити руки після відвідування туалетів;

— не вживати продуктів і напоїв за найменшої підозри щодо їх недобро�

якісності та з простроченими термінами споживання. Зберігати продукти

харчування у спосіб, зазначений на упаковці та в установлений термін;

— не купувати продуктів харчування на стихійних ринках;

— купуючи харчові продукти у торговельній мережі, споживач має право ви�

магати у продавця документи, що підтверджують якість та безпеку продукції;

— не готувати страви "із запасом", готову їжу бажано вживати відразу, а в

разі повторного споживання її треба піддавати вторинній термічній обробці;

— зберігання виготовленої страви без холоду влітку не має перевищувати

2�х годин;

— не брати в далеку дорогу продукти, що швидко псуються (ковбасні, мо�

лочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, що потребують

зберігання охолодженими).

У разі виявлення перших ознак кишкового захворювання необхідно тер�

міново звернутись до найближчої лікувальної установи. Самолікування не�

безпечне для здоров’я!

Неконтрольоване й неправильне застосування антибіотиків та інших ан�

тибактеріальних препаратів призводить до того, що в кишківнику знищую�

ться не тільки збудники хвороби, але й корисна мікрофлора. При недостат�

ньому неадекватному лікуванні може сформуватися "здорове" носійство ін�

фекції, а людина, яка перехворіла, не маючи клінічних проявів, продовжує

виділяти збудники, що особливо небезпечно для оточуючих

Поради лікаря

Новини медицини

Медреформа долає негативи
Київська влада має намір створити лікарні інтенсивного 
та відновного лікування

З від риттям амб латорій Києві спостері ається тенденція зниження рівня оспіталізації, і це пов'язано з тим, що сімейні
лі арі почали раще лі вати своїх пацієнтів
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 57 (1185)

П’ЯТНИЦЯ,
7 червня
2013 року

Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка З 
до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 

“Про встановлення місцевих податків
і зборів в м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 325 /9382 від 22 травня 2013 року
Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Таблицю № 1 до додатка 3 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 “Про встановлення місцевих податків і зборів
в м. Києві” викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально%економічного розвит%
ку.

Заступник міського голови – секретар Київради Г. Герега

Таблиця №1 
до додатка 3 до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 325/9382

Перелік паркувальних майданчиків, які закріплені 
за комунальним підприємством "Київтранспарксервіс"

54 вул. Фізкультури 30 345,0 345,0 34,5 дорожні
знаки/паркомат

55 вул. Червоноармійська (від вул. Тельмана до вул.
Володимиро�Либідської) (під час проведення заходів)

31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

56 вул. Червоноармійська (від вул. Тверської до вул.
Тельмана)

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

57 вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого до вул.
Саксаганського)

27 310,5 310,5 34,5 дорожні
знаки/паркомат

58 вул. Червоноармійська, 58�50/23 18 207,0 207,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат

59 вул. Червоноармійська, 72 � 60 19 218,5 218,5 23,0 дорожні
знаки/паркомат

60 вул. Червоноармійська, 84 � 74 23 264,5 264,5 23,0 дорожні
знаки/паркомат

61 пл. Амурська 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

62 пл. Московська (Центральний автовокзал) 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

63 просп. Глушкова (НВЦ) (під час проведення заходів) 130 1495,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

64 просп. Глушкова, 5 205 2357,5 2357,5 241,5 дорожні знаки

65 просп. Голосіївський, 6 � 8 29 333,5 333,5 34,5 дорожні
знаки/паркомат

66 просп. Науки, 5 під шляхопроводом та поруч 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

67 Столичне шосе / вул. Заболотного 195 4875,0 2242,5 230,0 дорожні знаки

68 просп. 40�річчя Жовтня, 116 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки
Дарницький р�н

1 вул. Ахматової, 35�а � 35�б 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

2 вул. Ахматової, 37 � 35�а 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

3 вул. Бориспільська, 3/3 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

4 вул. Бориспільська, 3 � 3�б (ринок "Дарниця") 48 552,0 552,0 57,5 дорожні знаки

5 вул. Бориспільська, 12 в 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

6 вул. Бориспільська, 12 129 3225,0 1483,5 149,5 дорожні знаки

7 вул. Бориспільська, 19 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

8 вул. Вербицького, 1, 1�а 300 7500,0 3450,0 345,0 дорожні знаки

9 вул. Вербицького, 1а 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

10 вул. Вереснева, 24 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

11 вул. Вишняківська, 1 75 1875,0 862,5 92,0 дорожні знаки

12 вул. Вишняківська, 7�в 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

13 вул. Вишняківська, 8 б 20 500,0 230,0 11,5 дорожні знаки

14 вул. Вишняківська, 13 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки

15 вул. Гмирі, 7 (навпроти гаражного під�ства з протилежної
сторони вулиці)

170 4250,0 1955,0 195,5 дорожні знаки

16 вул. Гмирі, 13 32 800,0 368,0 34,5 дорожні знаки

17 вул. Декабристів, 12/37 (ринок) 4 46,0 46,0 11,5 дорожні знаки

18 вул. Драгоманова, 1а (навпроти) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

19 вул. Драгоманова, 6а 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

20 вул. Драгоманова, 23�б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

21 вул. Драгоманова, 27 � 31 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

22 вул. Драгоманова, 31�б 183 4575,0 2104,5 207,0 дорожні знаки

23 вул. Драгоманова, 35/55 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

24 вул. Драгоманова, 42 85 2125,0 977,5 103,5 дорожні знаки

25 вул. Здолбунівська (озеро Гарячка) 63 1575,0 724,5 69,0 дорожні знаки

26 вул. Княжий Затон, 12 118 2950,0 1357,0 138,0 дорожні знаки

27 вул. Крушельницької, 5, 7 71 1775,0 816,5 80,5 дорожні знаки

28 вул. Крушельницької / вул. Л. Руденко 88 2200,0 1012,0 103,5 дорожні знаки

29 вул. Леніна, 55 (Бортничі)  50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

30 вул. Новодарницька, 1 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

31 вул. Привокзальна, 3 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

32 вул. Пчілки, 2 86 2150,0 989,0 103,5 дорожні знаки

33 вул. Пчілки, 3�а 89 2222,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

34 вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

35 вул. Ревуцького, 1/38 � 40, вул. Декабристів, 12/37 37 425,5 425,5 46,0 дорожні знаки

36 вул. Ревуцького, 14 � 22 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

37 вул. Ревуцького, 15 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

38 вул. Ревуцького, 19/1 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

39 вул. Ревуцького, 42 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

40 вул. Ревуцького, перетин з вул. А. Ахматової (розподільча
смуга)

230 5750,0 2645,0 264,5 дорожні знаки

41 вул. Руденко, 10�а 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

42 вул. Сормовська, 15 (навпроти ринку "Дарницький") 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

43 вул. Сортувальна, 2 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

44 вул. Сортувальна, 11�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

45 вул. Старобориспільська (ст.м."Червоний хутір") 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

46 вул. Ташкентська (ст.м. "Бориспільська") 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

47 вул. Урлівська, 4�а 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

48 вул. Чавдар, 1 � 3 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

49 вул. Ялтинська, 7 � 5 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

50 набережна Дніпровська,19 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

51 набережна Дніпровська, 26�а 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

52 просп. Бажана,  біля буд. 3�а 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

53 просп. Бажана, 32 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

54 просп. Бажана (ст.м. "Харківська", майданчик №1) 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

55 просп. Бажана (ст.метро "Харківська") 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

56 просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між вул. Л. Руденко
та просп. П. Григоренка)

171 4275,0 1966,5 195,5 дорожні знаки

57 просп. Бажана (ст. метро "Харківська", майданчик під
шляхопроводом)

49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

58 просп. М.Бажана (з парної сторони біля шляхопроводу ст.
метро "Осокорки")

28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

59 просп. Григоренка, 1 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

60 просп. Григоренка, 1 (у дворі) 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

61 просп. Григоренка � вул. Здолбунівська (майданчики №1,
№2)

250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

62 просп. Григоренка (біля буд. №9 по вул. Гришка М.) 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

63 просп. Григоренка, розподільча смуга (навпроти будинків
на вул. Мишуги, 10,12)

113 2825,00 1299,5 126,5 дорожні знаки

64 просп. Григоренка, 13 109 2725,0 1253,5 126,5 дорожні знаки

65 просп. Григоренка, 14�16 168 4200,0 1932,0 195,5 дорожні знаки

66 просп. Григоренка, 18�20 276 6900,00 3174,0 322,0 дорожні знаки

67 просп. Григоренка, 20�22 124 3100,00 1426,0 138,0 дорожні знаки

68 просп. Григоренка, 22/20 190 4750,00 2185,0 218,5 дорожні знаки

69 просп. Григоренка, 24 � 28 44 660,0 506,0 46,0 дорожні знаки

70 просп. Григоренка, 26�а 174 4350,0 2001,0 195,5 дорожні знаки

71 просп. Григоренка, 28�б 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

№
п/п

Місцезнаходження земельної ділянки

Кіль�
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ши�
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Голосіївський р�н
1 вул. Васильківська, 2 � 8, 9/14 � 7/7, 5/7 � 3, 1 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

2 вул. В. Васильківська, 96/17 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

3 вул. В. Васильківська, 102 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

4 вул. Володимирська, 64 � 80, 61 � 85 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

5 вул. Володимирська, 69 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

6 вул. Володимирська, 76 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Володимирська, 101 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

8 вул. Володимирська (від вул. Саксаганського�вул.
Короленківської)

42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Володимиро�Либідська, 16 (ринок
"Володимирський")

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

10 вул. Голосіївська, 53 (по пров. Радянському) 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

11 вул. Горького (від вул. Саксаганського до вул. Л.Толстого) 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

12 вул. Горького, 5 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

13 вул. Горького, 19/21 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

14 вул. Горького, 44�50 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

15 вул. Горького, 47/12 � 41 9 103,5 103,5 11,5 дорожні
знаки/паркомат

16 вул. Горького, 51� вул. Червоноармійська, 78 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

17 вул. Горького, 115 (ринок "Володимирський") 21 241,5 241,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

18 вул. Горького, 122 � 124/128 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

19 вул. Горького, 172 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Горького, 176 (по вул. Новій) 6 69,0 69,0 11,5 дорожні знаки

21 вул. Горького, 176 (по пров. Червоноармійському) 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

22 вул. Горького (від вул. Тельмана до вул. Тверської ) 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

23 вул. Грінченка М., 2/1�4б 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

24 вул. Димитрова, 20/84 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

25 вул. Жилянська (від вул. Володимирської до вул.
Горького)

27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки

26 вул. Жилянська (від вул. Горького до вул.
Червоноармійської) 

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

27 вул. Жилянська, 19 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Жилянська, 43�39/92, 48�46 42 483,0 483,0 0,0 дорожні знаки

29 вул. Жилянська, 48 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

30 вул. Жилянська, 59 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

31 вул. Жилянська, 75 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

32 вул. Жилянська, 88 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

33 вул. Заболотного, 1�3 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

34 вул. Заболотного (Музей архітектури і побуту) (під час
проведення заходів)

120 1380,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

35 вул. Заболотного (авторинок) 58 667,0 667,0 69,0 дорожні знаки

36 вул. Ізюмська (ринок "Деміївський") 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

37 вул. Любченка П. 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

38 вул. Микільсько�Ботанічна, 6/8 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Паньківська, 11 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

40 вул. Паньківська, 20/82 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

41 вул. Плещеєва, 10 17 195,5 195,5 0,0 дорожні знаки

42 вул. Саксаганського, 33 � 51 20 230,0 230,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат

43 вул. Саксаганського, 42 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

44 вул. Саксаганського, 53/80 � 61/17 15 172,5 172,5 23,0 дорожні
знаки/паркомат

45 вул. Саксаганського, 105 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

46 вул. Саперно�Слобідська, 10 33 379,5 379,5 0,0 дорожні знаки

47 вул. Тверська 18 207,0 207,0 0,0 дорожні знаки

48 вул. Тельмана (від вул. Червоноармійської до вул.
Горького)

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

49 вул. Толстого Льва (від вул. Володимирської до вул.
Горького)

11 126,5 126,5 11,5 дорожні
знаки/паркомат

50 вул. Толстого Льва, 25/18 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

51 вул. Толстого Льва, 35�39 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

52 вул. Толстого Льва, 43 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

53 вул. Толстого Льва, 55�57 та з протилежної сторони 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки
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72 шосе Харківське, 146 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки

73 шосе Харківське, 148 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

74 шосе Харківське, 158 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

75 шосе Харківське, 160�а 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

76 шосе Харківське, 174а 55 1375 632,5 69,0 дорожні знаки

77 шосе Харківське, 180/21 74 1850,0 851,0 80,5 дорожні знаки

78 шосе Харківське, 201/203 88 1012,0 1012,0 0,0 дорожні знаки

Деснянський р�н

1 вул. Бальзака, 1�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

2 вул. Бальзака, 3�а 52 1300,0 598,0 57,5 дорожні знаки

3 вул. Бальзака (навпроти будинку №4) 61 1525,0 701,5 69,0 дорожні знаки

4 вул. Бальзака, 4 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

5 вул. Бальзака, 6 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

6 вул. Бальзака, 8�в 47 1175,0 540,5 57,5 дорожні знаки

7 вул. Бальзака, 8�г 112 2800,0 1288,0 126,5 дорожні знаки

8 вул. Бальзака, 10�а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

9 вул. Бальзака, 16 � 18 110 2750,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

10 вул. Бальзака, 28�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

11 вул. Бальзака, 40�а 210 5250,0 2415,0 241,5 дорожні знаки

12 вул. Бальзака, 46�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

13 вул. Бальзака, 49�а 77 1925,0 885,5 92,0 дорожні знаки

14 вул. Бальзака, 52/22 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

15 вул. Бальзака, 53�а 130 3250,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

16 вул. Бальзака, 55�а 140 3500,0 1610,0 161,0 дорожні знаки

17 вул. Бальзака, 57 (між а/с № 6 та мостом) 63 1575,0 724,5 69,0 дорожні знаки

18 вул. Бальзака, 61�б 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

19 вул. Бальзака, 63�а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

20 вул. Бальзака, 65/1 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

21 вул. Бальзака, 72�а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

22 вул. Бальзака, 73 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

23 вул. Бальзака, 77�а 145 3625,0 1667,5 172,5 дорожні знаки

24 вул. Бальзака, 82�а 128 3200,0 1472,0 149,5 дорожні знаки

25 вул. Бальзака, 83�а 163 4075,0 1874,5 184,0 дорожні знаки

26 перетин вул. Бальзака та вул. Данькевича 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

27 вул. Бальзака, 94�а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

28 вул. Бальзака (від вул. Градинської до вул. Лаврухіна) 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

29 вул. Беретті Вікентія, 4 � 8 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

30 вул. Братиславська, 6 � 8 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

31 вул. Братиславська, 14�а 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

32 вул. Братиславська, 38 28 420,0 322,0 34,5 дорожні знаки

33 вул. Братиславська (ринок "Лісовий") 48 552,0 552,0 57,5 дорожні знаки

34 вул. Братиславська (ринок "Юність") 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

35 вул. Волкова, 2 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

36 вул. Волкова, 4 22 330,00 253,0 23,0 дорожні знаки

37 вул. Волкова, 8а 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

38 вул. Волкова, 14�16 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

39 вул. Градинська, 14 � 18 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

40 вул. Данькевича, 16 107 2675,0 1230,5 126,5 дорожні знаки

41 вул. Драйзера, 26 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

42 вул. Електротехнічна, 2 (ринок "Глорія") 154 1771,0 1771,0 172,5 дорожні знаки

43 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега") 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

44 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега") 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

45 вул. Електротехнічна, (біля ГКБ "Алмаз") 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

46 вул. Електротехнічна (ринок "Фермер" � ринок "Троєщина") 104 1196,0 1196,0 115,0 дорожні знаки

47 вул. Електротехнічна (від вул. Сабурова до а/с "Обрій�
2000")

208 5200,0 2392,0 241,5 дорожні знаки

48 вул. Жукова, 21�а 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

49 вул. Жукова, 26 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

50 вул. Закревського, 42 122 3050,0 1403,0 138,0 дорожні знаки

51 вул. Закревського, 42 (навпроти буд. 91) 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

52 вул. Закревського, 65 � 67 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

53 вул. Закревського (навпроти буд. 71, 73) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

54 вул. Закревського, 93 49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

55 вул. Закревського, 93 (гаражний кооператив "Північ",
майданчик №2) 

22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

56 вул. Закревського, 97�95 33 825,00 379,50 34,50 дорожні знаки

57 перетин вул. Закревського � Милославської 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

58 вул. Каштанова, 8�г 13 325,0 149,5 11,5 дорожні знаки

59 вул. Кіото, 23 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

60 вул. Курчатова, 3 43 1075,0 494,5 46,0 дорожні знаки

61 вул. Курчатова, 5 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

62 вул. Крайня (біля вул. Сабурова) 12 300,0 138,0 11,5 дорожні знаки

63 вул. Лісківська, 11 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

64 вул. Лісківська, 28�26 (навпроти) 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

65 вул. Макаренка (біля "Радосинь") 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

66 вул. Милославська, 19 � 21 33 495,0 379,5 34,5 дорожні знаки

67 вул. Милославська, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

68 вул. Милославська, 31 � 35 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

69 вул. Милославська, 41 � 47 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

70 вул. Милославська, 41 � 47 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

71 вул. Милославська, 49 44 660,0 506,0 46,0 дорожні знаки

72 вул. Милославська, 49 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

73 вул. Миропільська (ринок "Лісовий") 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

74 вул. Мілютенка, 29 18 450,0 207,0 23,0 дорожні знаки

75 вул. Мілютенка, 42 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

76 вул. Мілютенка, 44 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

77 вул. Мурманська (біля АЗС) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

78 вул. Попудренка (ст. м. "Лісова") 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

79 вул. Попудренка, 52�а 6 92,0 69,0 11,5 дорожні знаки

80 вул. Пухівська, 2 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

81 вул. Радунська, 26 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

82 вул. Радунська, 42/10 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

83 вул. Цвєтаєвої, 14 � 16 33 495,0 379,5 34,5 дорожні знаки

84 вул. Червоногвардійська, 22а 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

85 вул. Шолом�Алейхема (проїзд між ринками) 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

86 вул. Шолом�Алейхема, 5�в 200 5000,0 2300,0 230,0 дорожні знаки

87 вул. Шолом�Алейхема, 17�б 19 475,0 218,5 23,0 дорожні знаки

88 вул. Шолом�Алейхема, 21/25 на перетині з вул. Жукова 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

89 просп. Броварський (ст.м. "Лісова") 31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

90 просп. Броварський (ст.м. "Чернігівська") 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

91 просп. Лісовий, 6 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

92 просп. Лісовий, 26 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

93 просп. Лісовий, 43а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

94 просп. Маяковського, 43/2 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

95 просп. Маяковського, 47 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

96 просп. Московський (парк Дружби Народів (сезонний з
01.05 по 01.09)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

Дніпровський р�н

1 бульв. Перова, 15 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

2 бульв. Перова, 19�а 46 529,0 529,0 57,5 дорожні знаки /
паркомат

3 бульв. Перова, 21 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

4 бульв. Перова, 23 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

5 бульв. Перова, 30 � 32 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

6 бульв. Перова, 36 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

7 бульв. Перова, 40 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

8 вул. Азербайджанська, перетин з вул.
Червоногвардійською

56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

9 вул. Алма�Атинська, 41�б 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Алма�Атинська, 74 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Будівельників, 12 (8�б, 8) 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки
12 вул. Вершигори, 9, 9�а 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

13 вул. Жмаченка, 7 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

14 вул. Жмаченка, 9 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

15 вул. Запорожця, 26 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

16 вул. Калачівська, 11 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

17 вул. Каунаська, 4/6 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

18 вул. Космічна, 6 � 8 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

19 вул. Луначарського, 10 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

20 вул. Малишка, 3 88 1012,0 1012,0 103,5 дорожні знаки /
паркомат

21 вул. Микитенка (вздовж авторинку) 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

22 вул. Микитенка, 5 � 1/38 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

23 вул. Миропільська, 23/16 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

24 вул. Миропільська, 35 � 27/16 48 552,0 552,0 57,5 дорожні знаки

25 вул. Миропільська, 35�б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

26 вул. Микільсько�Слобідська, 5�а 34 510,0 391,0 34,5 дорожні знаки

27 вул. Микільсько�Слобідська, 6/2 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

28 вул. Мініна, 4 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

29 вул. Окіпної Р., 3 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

30 вул. Райдужна, 37 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

31 вул. Раскової, 8 � 8�а, 19 � 9 45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

32 вул. Раскової, 52�в 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

33 вул. Серафимовича, 3�а � 3/1 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

34 вул. Серафимовича, 19а 43 1075,0 494,5 46,0 дорожні знаки

35 вул. Сиваська, 1 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

36 вул. Стальського, 34/2 � 4 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

37 вул. Стальського (авторинок) 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат

38 на розі вул. Флоренції та вул. Туманяна 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

39 Дніпровська набережна, 7 59 1475,0 678,5 69,0 дорожні знаки

40 просп. Броварський (ст. м. "Дарниця") 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

41 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк") Північна сторона
(сезонний з 01.05 по 01.09)

70 805,0 805,0 80,5 дорожні знаки

42 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк"�ресторан "Бора�
Бора") (сезонний з 01.05 по 01.10)

10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

43 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк"�ресторан "Ольмека
пляж") (сезонний з 01.05 по 01.10)

11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

44 просп. Визволителів, 1 (вздовж вул. В.Шимановського) 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки

45 просп. Визволителів, 9 � 11 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

46 просп. Возз'єднання, 15 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

47 просп. Тичини, 6�а 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

48 острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк") 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

Оболонський р�н

1 вул. Автозаводська, 5 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

2 вул. Богатирська, навпроти ЗАТ "Зварка" просп.
Московський, 23 (просп. Червоних Казаків, 23) 

34 850,0 391,0 34,5 дорожні знаки

3 вул. Вербова, 17 (книжковий ринок) 24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомати

4 вул. Вербова, 21  (речовий ринок) 64 736,0 736,0 69,0 дорожні знаки /
паркомати

5 вул. Вовчка М., 21 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

6 вул. Вишгородська, 4а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

7 вул. Гавро, 17 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

8 вул. Героїв Дніпра, 32, 43 42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Героїв Дніпра, 45 25 625,00 287,5 34,5 дорожні знаки

10 вул. Героїв Дніпра, 59 20 500,00 230,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Дубровицька, 8 � 12 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

12 вул. Івашкевича, 14 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

13 вул. Кондратюка, 4�в � 4�г 19 475,0 218,5 23,0 дорожні знаки

14 вул. Малиновського, 8 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

15 вул. Малиновського, 12 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

16 вул. Майорова, 7 23 575,0 264,5 23,0 дорожні знаки

17 перетин вул. М. Малиновського � просп. Оболонського 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

18 вул. Новокостянтинівська, 17 20 230,0 230,0 0,0 дорожні знаки

19 вул. Північна, 3 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

20 вул. Північна, 3 (біля ГБК "Полісся") 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

21 вул. Прирічна, 5а (сезонний з 01.05 по 31.08) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

22 вул. Прирічна, 37 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

23 вул. Сирецька, 5 5 57,50 57,5 0,0 дорожні знаки

24 вул. Скляренка (біля Куренівського ринку) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

25 вул. Скляренка, 5 15 172,5 172,5 11,5 дорожні знаки

26 вул. Хвойки, 18/14 22 253,0 253,0 0,0 дорожні знаки

27 вул. Хвойки�Аляб'єва 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

28 вул. Фрунзе, 160/20 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

29 пл. Дружби Народів, 6 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

30 пл. Фрунзе, 1 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

31 просп. Героїв Сталінграда, 2 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

32 просп. Героїв Сталінграда, 61 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

33 просп. Московський, 6 � 8 41 471,5 471,5 46,0 дорожні знаки

34 просп. Московський, 10 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки 

35 просп. Оболонський, 14 � 16, 13�9�а (ТРЦ "Дрімтаун") 109 1253,5 1253,5 126,5 дорожні знаки

36 просп. Оболонський, 15 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

37 просп. Оболонський, навпроти буд. № 18 (ТРЦ "Дрімтаун") 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

38 просп. Оболонський (навпроти буд. 20, 15) (ТРЦ
"Дрімтаун")

110 1265,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

39 просп. Оболонський, 21�б 52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

40 просп. Оболонський, 28�30 (навпроти) 16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

41 просп. Оболонський, 52 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

42 просп. Оболонський, 52 � 52�а 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки

Продовження у наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 7 червня 2013 року

Фестивальна пора
"Хрещатик" дізнався, які музичні події варто відвідати в червні

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Вліт д ша пра не свята,
розва , нових вражень та
знайомств. А тивно відпо-
чити на свіжом повітрі із
м зи ою, видовищами та
майстер- ласами пропон -
ють численні фестивалі.
"Хрещати " під от вав до-
бір яс равих заходів в
червні, я і почн ться вже
цими вихідними зі столич-
но о "Ро ’N’Січ" та львів-
сь о о "Stare Misto".

Рок поєднає українців 
і шведів на Трухановому
острові

Дружба України та Швеції, започат�

кована під час Євро�2102, вилилася у

фестиваль "Рок’N’Січ" (www.rock�

sich.org) — міжнародну реінкарнацію

"Рок Січі". Тепер у наметовому містеч�

ку мешкатимуть шанувальники рок�

музики. Про футбол же нагадувати�

муть нові скульптури — пам’ятник

шведським вболівальникам та ворота�

гамак. Також будуть обладнані зони з

їжею, напоями та біотуалетами, пар�

кувальний майданчик.

На Трухановому острові 8 та 9

червня працюватимуть чотири сце�

ни за напрмяками: рок, важкий ме�

тал, ді�джейські нічні сети та танці.

Серед хедлайнерів концерту: Pain,

"VопліVідоплясова", Clawfinger,

"Бумбокс", "Тартак", Helltrain,

"ТНМК", "Скай", Крихітка. Також

влаштують міжнародний лицар�

ський турнір, змагання з авто�тю�

нінгу, байк�парад та виставку мото�

циклів. А в парку Дружби народів

проходитимуть міжнародні змаган�

ня з понад 60�ти екстремальних ви�

дів спорту Freegames. Вхід вільний.

Чисте життя 
на "Трипільському колі"

На дніпровських кручах Київщи�

ни з 27 по 30 червня вже вшосте роз�

ташується Міжнародний еко�куль�

турний фестиваль "Трипільське коло"
(www.tkfest.com). Цьогоріч фести�

валь проходить під знаком стихії во�

ди, й його девіз — "Чиста вода —

чисте життя". Захід присвячений

120�річчю з часу відкриття Вікентієм

Хвойкою Трипільської культури.

Велике поле фестивалю поділять

на кілька зон: толока, територія

здоров'я, дитячий майданчик, шко�

ла танців, коло майстрів, літератур�

ний фестиваль, sky�парк, ленд�арт

та інші творчі, екологічні, пізна�

вальні і розважальні майданчики.

Вечорами для відвідувачів грати�

муть українські та зарубіжні музи�

канти ("АтмАсфера", "ДримбаДа�

Дзига", "ТаРута", естонська "Свята

Ватра", російська "Ягода Гало"). ро�

дзинка фестивалю — екологічна

спрямованість і свобода від вжи�

вання тютюну, алкоголю та будь�

яких наркотиків.

"Трипільське коло" триватиме чо�

тири дні. Дістатися до нього можна

маршрутками з автовокзалу "Виду�

бичі", а мешкати — у наметовому

містечку чи садибах Ржищева. Вар�

тість квитків: 110—220 грн, діти до 7

років — безкоштовно, дітям до 16 ро�

ків та пенсіонерам — 50 % знижка.

Європейська музика, джаз,
лицарі та сучасні танці

8—9 червня на львівському стадіо�

ні "Україна" проходитиме фестиваль

"Stare Misto 2013" (www.

staremistofest.open.ua), що поєднує

музичні гурти різних стилів та країн.

Цьогоріч відвідувачі зможуть поба�

чити виступи Kaiser Chiefs, Горана

Бреговича, "Ляпіса Трубецького",

"ДДТ", IAMX, The Subways, Archive,

Fiddler's Green та Che Sudaka. Вар�

тість квитків — 90—300 грн.

З 13 по 16 червня у Львові трива�

тиме міжнародний джазовий фести�

валь Alfa Jazz Fest (www.alfajazzfest.

com). Серед почесних гостей фести�

валю: Dirty Dozen Brass Band,

Avishai Cohen with Strings, Till

Brоnner, Al Di Meola, Charlie Haden

Quartet West та Bobby McFerrin. В

програмі: 100 музикантів з різних

країн, близько 30�ти годин концер�

тів, майстер�класи та автограф�сесії

світових зірок джазу.

Здійснити подорож крізь століття

пропонує фестиваль "Стара форте�
ця", що відбудеться 15—16 червня

на території фортеці "Круглий двір"

(м. Тростянець). Гостям обіцяють

видовищні поєдинки, ярмарок іс�

торичної атрибутики, концертну

програму, файєр�шоу та салют. Вар�

тість квитків: 50 грн (на один день),

75 грн (на два дні), дітям — 25 грн.

А 28—30 червня у фортеці в м. Кам'�

янець�Подільський відбудеться

фестиваль середньовічної культури

"Форпост" (www.vk.com/forpostfest).

В його програмі: відтворення масо�

вих середньовічних битв, лицарські

бої, лучний турнір, майстер�класи

історичного танцю, вуличний те�

атр, вогняне шоу, музика від пред�

ставників української і зарубіжної

фолк�музики. Вартість квитків —

150 грн.

З 27 по 29 червня на Труханово�

му острові представлятимуть неза�

лежну танцювальну музику від

Ostrov Festival (www.qievdance.

com). Це 48 годин безперервних

танців під діджеїв, серед яких

Ricardo Villalobos і Arpiar. Ціна

квитка — 200—500 грн
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Департамент земельних рес рсів ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

Головний спеціаліст відділ онтролю правління по онтролю за
ви ористанням та моніторин земель

Основні обов'яз и: здійснює самоврядний онтроль за ви ористанням та охоро-
ною земель м. Києві

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів: освіта вища.

На заміщення посад:
Головний спеціаліст відділ представництва інтересів в с дах юридично о
правління

Основні обов'яз и:
здійснює правов е спертиз нормативно-правових а тів, розроблення і реда -

вання нормативно-правових а тів, забезпеч є правильне їх застос вання, представ-
ляє інтереси в с дах

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
Освіта вища, юридична, за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста.

Головний спеціаліст відділ земле строю Голосіївсь о о район правлін-
ня земле строю;
Головний спеціаліст відділ земле строю Дніпровсь о о район правлін-

ня земле строю;

Основні обов 'яз и:
втілює в життя відповідном адміністративном районі міста, в межах своєї ом-

петенції, політи Департамент щодо ви онання заходів, передбачених Про рамою
земельної реформи м. Києві; роз лядає, в межах своєї омпетенції, звернення ро-
мадян, підприємств та ор анізацій, що стос ються земельних відносин.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища, землевпоряд вання та адастр або юридична, за освітньо- валіфі-

аційним рівнем ма істра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній сл жбі
не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 ро ів.

До менти на часть он рсі подаються до се тора з адрової роботи Департа-
мент земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті, за ад-
ресою: в л. Хрещати , 32-а, м. Київ, 01601, аб. 220, телефон для довідо 202-79-89.

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення
он рс №102-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця (Балансо трим вача) — Інстит т ібернети и імені
В.М. Гл ш ова НАН У раїни про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о

надійшла заява (Розпорядження Президії НАН У раїни № 361 від 31.05.2013 р.)

Заяви про оренд на об'є т приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання
о олошення.

Адреса: 03680, МСП, м. Київ-187, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40, тел./фа с 526-22-19.

Умови: ладення до овор оренди за типовим зраз ом НАН У раїни; відш од вання витрат
Балансо трим вач на тримання орендовано о приміщення, відш од вання подат на землю,
відш од вання витрат за незалежн оцін вартості майна та п блі ацію о олошення про
проведення он рс ; страх вання майна на весь термін оренди на ористь "Орендодавця".

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д я ості відповідача
Хомінсь о о Ві тора Дмитровича про пере ляд заочно о рішення Печерсь о о
районно о с д справі №2-1140/12 за позовом КП Печерсь ої районної м.
Києві ради по триманню житлово о осподарства "Хрещати " до Хомінсь о о
Ві тора Дмитровича, третя особа Бо атирьов Оле сандр Я ович про
зобов’язання вчинити дії, я е призначено на 20 червня 2013 ро о 10.00 за
адресою: м. Київ — 01010, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя
Со олов О. М.).

В разі неяв и в с дове засідання відповідача Хомінсь о о Ві тора Дмитровича,
остання відома адреса: м. Київ, в л. Кропивниць о о,12, в. 12, справа б де
роз лян та за йо о відс тності, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача На ово-впровадж -
вальний центр "Вотол", од ЄДРПОУ 22917236, останнє відоме місце реєстрації —
м. Київ, в л. Божен а, 84, в с дове засідання на 17.06.2013 ро о 09.30 по цивільній
справі за позовом Корнієн а Вадима Ві торовича до НВЦ "Вотол" ( формі ТОВ) про
стя нення бор .

Адреса с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-А, аб. 26.
У разі неяв и вашо о представни а в с дове засідання справ може б ти вирішено на

підставі наявних в ній даних та до азів.
С ддя Поля ова Л. В.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Шост І оря Оле -
сійовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Російсь а, 35, в. 57, вам
необхідно 20 червня 2013 ро о 09.10 з'явитися до Дарниць о о районно о с д
м. Києва, за адресою: м. Київ, в л. О. Кошиця, 5-а, аб. 221, на роз ляд цивільної
справи за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Універсал Бан " до Шос-
т и І оря Оле сійовича, На мен о Людмили Іванівни про стя нення забор ованості.

У разі неяв и відповідачів до с д дане о олошення вважається належним
повідомленням, а дан справ б де роз лян то без вашої часті.

С ддя О. Ф. Сирб л

07 червня 2013 ро о 13.00 відб деться встановлення меж земельної

ділян и за адресою: б льв. Лесі У раїн и, 26 Печерсь ом районі м. Києва

(ТП-4226).

ТОВ "Оптіма" є с міжним земле орист вачем зазначеної земельної ділян и.

Просимо забезпечити прис тність Вашо о представни а для з одження

меж земельної ділян и.

ШУКАЮ СВІДКІВ ДТП, ЯКЕ СТАЛОСЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ
БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ПРОВ. ЩОРСА В П'ЯТНИЦЮ
24 ТРАВНЯ 2013 р. о 09.35.

- нежилі приміщення (підвал) площею 102,0 в. м по в л. С овороди, 5, літ. "Б"
приватизовано фізичною особою за 484 278 (чотириста вісімдесят чотири
тисячі двісті сімдесят вісім) ривень 80 опійо , в том числі ПДВ — 80 713
(вісімдесят тисяч сімсот тринадцять) ривень 13 опійо (вартість част и
територіальної ромади);

- нежилі приміщення (підземний пішохідний перехід) площею 106,40 в. м по
пл. Л. Толсто о, павільйон №2, літ. "В" приватизовано юридичною особою за
1 946 520 (один мільйон дев'ятсот соро шість тисяч п'ятсот двадцять)
ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 324 420 (триста двадцять чотири
тисячі чотириста двадцять) ривень 00 опійо (вартість част и територіальної
ромади);

- нежилі приміщення (підвал) площею 7,70 в. м по в л. Червоноармійсь а, 44,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 82 200 (вісімдесят дві тисячі
двісті) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 13 700 (тринадцять тисяч
сімсот) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (підвал) площею 24,60 в. м по в л. Червоноармійсь а, 17,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 236 280 (двісті тридцять шість
тисяч двісті вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 39 380
(тридцять дев'ять тисяч триста вісімдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 59,20 в. м по в л. К дрі Івана, 20-Б, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 578 280 (п'ятсот сімдесят вісім тисяч
двісті вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 96 380 (дев'яносто
шість тисяч триста вісімдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 117,80 в. м по в л. Мартиросяна, 14, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 1 220 400 (один мільйон двісті двадцять
тисяч чотириста) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ 203 400 (двісті три
тисячі чотириста) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 52,0 в. м по в л. Хрещати , 44, літ. "А`"
приватизовано юридичною особою за 753 928 (сімсот п'ятдесят три тисячі
дев'ятсот двадцять вісім) ривень 80 опійо , в том числі ПДВ — 125 654 (сто
двадцять п'ять тисяч шістсот п'ятдесят чотири) ривень 80 опійо ;

- нежилі приміщення (підвал) площею 367,0 в. м по в л. Зань овець ої, 8, літ.
"А" приватизовано юридичною особою за 3 557 040 (три мільйони п'ятсот
п'ятдесят сім тисяч соро ) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 592 840
(п'ятсот дев'яносто дві тисячі вісімсот соро ) ривень 00 опійо ;

- нежиле приміщення (підвал) площею 49,50 в. м по б л. Шевчен а, 26/4, літ.
"А" приватизовано юридичною особою за 517 200 (п'ятсот сімнадцять тисяч
двісті) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 86 200 (вісімдесят шість тисяч
двісті) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 191,50 в. м по в л. К дрявсь а, 16, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 1 910 665 (один мільйон дев'ятсот
десять тисяч шістсот шістдесят п'ять) ривень 20 опійо , в том числі ПДВ —
318 444 (триста вісімнадцять тисяч чотириста соро чотири) ривень 20
опійо ;

- нежилі приміщення площею 145,90 в. м по в л. К дрявсь а, 16, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 1 635 600 (один мільйон шістсот
тридцять п'ять тисяч шістсот) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 272 600
(двісті сімдесят дві тисячі шістсот) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (підвал) площею 55,10 в. м по в л. Мартиросяна, 17, літ.
"А" приватизовано фізичною особою за 182 331 (сто вісімдесят дві тисячі
триста тридцять одна) ривень 60 опійо , в том числі ПДВ — 30 388
(тридцять тисяч триста вісімдесят вісім) ривень 60 опійо (вартість част и
територіальної ромади);

- нежилі приміщення площею 98,70 в. м по в л. Межи ірсь а, 17, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 1 195 680 (один мільйон сто дев'яносто
п'ять тисяч шістсот вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 199
280 (сто дев'яносто дев'ять тисяч двісті вісімдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 45,20 в. м по в л. Метроло ічна, 14, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 401 640 (чотириста одн тисяч шістсот
соро ) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 66 940 (шістдесят шість тисяч
дев'ятсот соро ) ривень 00 опійо ;

шляхом продаж на а ціоні:

- нежилі приміщення (цо оль) площею 57,20 в. м по в л. Костельна, 10, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 391 680 (триста дев'яносто одна тисяча
шістсот вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 65 280 (шістдесят
п'ять тисяч двісті вісімдесят) ривень 00 опійо ;

- нежиле приміщення (підвал) площею 58,20 в. м по в л. Шов овична, 7-А,
літ. "А" приватизовано фізичною особою за 324 555 (триста двадцять чотири
тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять) ривень 60 опійо , в том числі ПДВ — 54 092
(п'ятдесят чотири тисячі дев'яносто дві) ривень 60 опійо ;

- нежилі приміщення площею 139,60 в. м по в л. Печерсь ий звіз. 19, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 1 362 000 (один мільйон триста
шістдесят дві тисячі) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 227 000 (двісті
двадцять сім тисяч) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (в том числі підвал) площею 493,10 в. м по в л. Гната
Юри, 13, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 3 342 000
(три мільйони триста соро дві тисячі) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ —
557 000 (п'ятсот п'ятдесят сім тисяч) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (підвал) площею 41,20 в. м по в л. Михайлівсь а, 22,
літ. "Б" приватизовано фізичною особою за 134 760 (сто тридцять чотири
тисячі сімсот шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 22 460
(двадцять дві тисячі чотириста шістдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі б дин и орп с 2 площею 94,0 в. м, літ. "А1", орп с 3, літ. "В"
площею 115,30 в. м, по пров. Геор іївсь ий, 9 приватизовано юридичною
особою за 1 012 770 (один мільйон дванадцять тисяч сімсот сімдесят) ривень
00 опійо , в том числі ПДВ — 168 795 (сто шістдесят вісім тисяч сімсот
дев'яносто п'ять) ривень 00 опійо .

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про об'є ти ом нальної власності,

що підля ають приватизації:
шляхом ви п :

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

повідомляє про продаж об'є тів права ом нальної власності територіальної ромади м. Києва:
шляхом ви п :

- нежилі приміщення площею 130,10 в. м по в л. Малиновсь о о, 34, літ. "А";
- нежитлова б дівля площею 123,80 в. м по в л. Грінчен а Ми оли, 10/6, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 48,50 в. м по в л. Толсто о, 17-Б, літ. "Б";

- нежилі приміщення площею 14,60 в. м по просп. Свободи, 5, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 47,40 в. м по в л. Почайнинсь а, 57-59, літ. "А";
- нежилі приміщення площею 15,40 в. м по в л. І. Фран а, 27/31, літ. "А";

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

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1.
Об'є т незавершено о б дівництва —
м.Київ, Столичне шосе, 29 м, літ.2-а

ТОВ "Самсон"

2.
Об'є т незавершено о б дівництва —
м.Київ, Столичне шосе, 29 м, літ.2-б

ТОВ "Самсон"

3.
Об'є т незавершено о б дівництва —
м.Київ, Столичне шосе, 29 м, літ.2-в

ТОВ "Самсон"

4.
Об'є т незавершено о б дівництва —
м.Київ, Столичне шосе, 29 м, літ.2-

ТОВ "Самсон"

5.
Об'є т незавершено о б дівництва —
м.Київ, Столичне шосе, 29 м, літ.2-д

ТОВ "Самсон"

6.
Об'є т незавершено о б дівництва —
м.Київ, Столичне шосе, 29 м, літ.2-е

ТОВ "Самсон"

7.
Об'є т незавершено о б дівництва —
м.Київ, Столичне шосе, 29 м, літ.2-ж

ТОВ "Самсон"

8.
Об'є т незавершено о б дівництва —
м.Київ, Столичне шосе, 29 м, літ.2-з

ТОВ "Самсон"

9.
Нежиле приміщення площею 15,40 в.м —
м.Київ, в л. І.Фран а/Б.Хмельниць о о, 27/31, літ.А

ТОВ "Юридична омпанія
"Е сперт-Гр п"

10.
Нежилі приміщення площею 415,0 в.м,
рампа площею 68,10 —
м.Київ, в л. За ревсь о о Ми оли, 9, літ. А

ТОВ "Євролізин "

11.
Нежиле приміщення площею 24,40 в.м —
м.Київ, в л. Кошиця, 4-а

ТОВ "Юридична омпанія
"Е сперт-Гр п"

12.
Нежилі приміщення площею 173,90 в.м —
м.Київ, в л. А адемі а Т полєва, 16, літ. "А"

ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

№
Наймен вання
об'є та оренди

Реєстровий
номер
майна

За аль-
на пло-
ща, м2

Вартість майна за
незалежною оцін ою,
рн, на 30.04.2013 р.

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета ви о-
ристання

1
орп. 2/2-4, 1

поверх, ім. №132,
ім. №145, ім. №147

05417176.1.
AAA ДЖЕ217

76,4 368920,00 до 3 ро ів
для розміщен-
ня офісних
приміщень

Х Ш И Ш А К П Ф Е Б

Р И У Т О П І Я Р

Е Р М І Т А Ж К П У А

Щ У П Е К У М Е Н І З М

А Н А Г Р А М А Е Р О С

Т И Н Я Р И Л О

И З В И К А А Г А

К Р Е З А Л І Д А Д А

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Футбол. Сьогодні збірна України зіграє 
з Чорногорією
Учора національна збірна оманда У раїни вилетіла до міста Под ориця,

де вже сьо одні проведе відбірний матч чемпіонат світ 2014 ро зі збір-
ною Чорно орії. У с ладі раїнсь ої деле ації, я а виїхала Чорно орію,— 22
ф тболісти. Через ш одження цьом в рай важливом виїзном матчі не
зі рають захисни и В’ячеславШевч та Оле сандр К чер. Перший отримав
ш одження товарись ій рі з Камер ном, а К чер не всти відновитися піс-
ля травми. Та ож національній оманді Чорно орії не допомож ть захисни
Ми ола Морозю та напівзахисни Денис Дедеч о. У Морозю а — рецидив
старої травми ст пні, Дедеч о отримав ш одження задньої поверхні сте на.
Крім то о, залишиться Києві воротар Ма сим Коваль, я о о два дні том
різ о піднялася температ ра. Лі арі діа ност вали ф тболіста збірної У ра-
їни ан ін . Не потрапив до числа равців заяв на матч з Чорно орією і
напівзахисни Андрій Бо данов. Після прильот “синьо-жовті” розмістилися
отелі “Под ориця”, й чора о 19:00 за місцевим часом прес-центрі міс-

цево о стадіон “Под Горіцом” відб лася прес- онференція оловно о тре-
нера збірної У раїни Михайла Фомен а, а о 19:30 раїнсь і ф тболісти ви-
проб вали поле стадіон . Традиційно перші 15 хвилин трен вання б ли від-
ритими для преси. До речі, відбір овий матч чемпіонат світ 2014 ро між
збірними Чорно орії та У раїни стане ювілейним для обох національних о-
манд: 200-м для збірної У раїни та 50-м для наших с перни ів

Роликовий спорт. Кияни посіли призові місця на
Кубку Європи
У місті Бенат и-над-Йізеро пройшов етап К б а Європи та Від ритий

чемпіонат Чехії зі швид існо о бі на роли ових овзанах. У зма аннях взя-
ли часть 260 атлетів із восьми раїн, зо рема й раїнсь і спортсмени з
оманди “Київсь ої місь ої незалежної федерації роли ово о спорт всіх ви-
дів та напрям ів”. Володарем бронзової медалі на орот их дистанціях став
президент У раїнсь ої федерації роли ово о спорт Оле сандр Симонен о.
Влада Зам ла на дистанції 2000 м на оч и фініш вала першою, обі навши
с перницю на 2 се нди. За рез льтатами пере онів вона — третя. Ірина
По орєлова за с мою трьох дистанцій стала бронзовою призер ою

Температура +22°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +26°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 52 %

Температура +21°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 7 червня 2013 року

ОВНИ, добросовісне ви онання обов’яз ів є найа т альнішим.
При от йтеся до терплячої, ретельної, а ратної роботи, пле айте
в собі дисциплінованість, п н т альність. В азів и безпосередньо-
о ерівництва, за важення та поради оле і помічни ів д же цін-
ні, й проп с ати повз в ха їх протипо азано.
ТЕЛЬЦІ, реалізація лобальних бажань йде спішно. Облаштов й-

те сімейне ніздеч о — т т ваші оролівсь і заба ан и вже не роздра-
тов ватим ть родин , а б д ть на радість. Фінансовий стан та ож по-
ліпшиться, можливі ви ідні ділові пропозиції, я і можна офіційно
оформляти. На любовном небосхилі роза мине, хмари розвіються.
Кохайтеся та пам’ятайте: пост пливість бла овірним, спільність по-
добань, омпроміс інтересів є щасливою переп ст ою майб тнє.
БЛИЗНЯТА, ви володієте мо тнім енер опотенціалом, маєте

сил , влад , здатні ори зверн ти, я що з рт єте під свої прапо-
ри союзни ів та симпати ів. Сміливо дебют йте в сферах, я і вам
до вподоби, реалізов йте зад мане, а поб това с єта, непороз -
міння з родиною сприймайте спо ійно, бо та треба.
РАКИ, бо иня чарівності вас остях. Вона допоможе з армоні-

з вати вн трішню та зовнішню рас , зробити вас ма ічно приваб-
ливими. Подбайте про модний т алет, рамотно ор аніз йте свій
час та спіл вання, живіть за раціональним рафі ом, де ожна мить
має приносити пра тичні плоди. На таємних висо их по ровителів
щаститиме, не афіш йте, а творіть вели і справи тиш ом-ниш ом.
ЛЕВИ, обранці отові до ваших ні небо прихилити, тож не

зрадьте їхніх надій, б дьте відданими люблячими партнерами — і
ваш непор шний д ховний союз отримає нове дихання. Заб дьте
про не аразди, пере орніть нов сторін в подр жніх стос н ах,
в ладайте сили в родинне ніздо і не заци люйтеся на ар’єрі.
ДІВ доля вінчає лаврами професійно о спіх , сміливо шт р-

м йте ар’єрний олімп — фіас о не за рож є, тіль и перемо а! В
стос н ах “начальни -підле лий”, “бать и-діти” запан є райсь а
ідилія, др зі рад ватим ть, бла овірні щиро любитим ть. До ч жих
порад присл хайтеся, але робіть по-своєм і ре лярно навчайте-
ся новом , не цтво — це пітьма.
ТЕРЕЗИ, на тлі ромадсь ої мет шні нама айтеся ховатися в

психоло ічн “м шлю”, її броня — ч довий захист від нав’язливих
сторонніх емоцій. Саме наодинці з собою зможете реально оціню-
вати сит ації й робити вірний вибір. Сфера навчання, захист дип-
ломів, ж рналісти и, співпраці із зар біжжям — найплідніша. Т т
посміхається форт на.
СКОРПІОНИ, 9-місячна чорна см а позад , дивіться на речі

лобально, заци леність на дрібницях та деталях зіб’є правильні
орієнтири, проґавите за м хою слона. Я що опинилися під б льдо-
зером арних реор анізацій, збері айте залізне самовладання —
тоді пальма першості б де за вами, ерівний персонал симпати-
з є, піді райте шефові й знайдіть люч до йо о серця.
СТРІЛЬЦІ, дов ола вас пан є онфронтаційна обстанов а, а ти-

віз валися недр и, он ренти плюс таємні воро и постійно па ос-
тять. Птах — реалізація бажань літці під зам ом. Утім не все та
драматично, радійте — 9 місяців ворожих апостей темних сил вже
позад . Визначайтеся, з им вам далі по дорозі, а з им розл чити-
ся. Я що шлюбний союз дихає на ладан, саме час йо о реанім ва-
ти або віддати серце новом с п тни . Вибір за партнером.
КОЗЕРОГИ, важливе значення матим ть онта ти з людьми

здале , представни ами інших традицій, професій, на ових а-
л зей. Розширюйте світо ляд пра тичном лючі, переймайте ч -
жий досвід, опанов йте орисні навич и, обмінюйтеся інформа-
цією та дбайте про др жні зв’яз и, де вини ли тр днощі. На сл ж-
бі ви — “майстер на всі р и”, ви поза он ренцією, тож беріть
допоміжні зобов’язання, не ц райтеся “лівих” підробіт ів — настав
час лепати роші.
ВОДОЛІЇ, запити та апетити заш алюватим ть, том зважте

“хоч ” та “можна”, реальність пра матична і не дозволить розбаза-
рювати ошти на різні заба ан и. Утримайтеся від пози , оформ-
лення редитів. На роботі, я що потрапили в немилість, терпіть
причіп и шефа, нехай м штр є, знімає з вас “стр ж ”, роблячи
цапом відб вайлом за ч жі недолі и! То на раще, все сторицею ві-
діллється. На подр жньом фронті бла одатне перемир’я, обра-
нець перевтілиться чарівно о лицаря, я о о ви з радістю о орне-
те вели ою любов’ю, що фонтан є з либин серця. Одина ам теж
пощастить із с п тни ом.
РИБИ — оточення б де діловитим і прис іпливим. Швидше за

все, воно перехопить ініціатив , а вам доведеться діяти відповідно
до їхніх планів, бажань, роз лад , звичо . Змиріться й спроб йте
діяти з ідно з обставинами, не за лядаючи дале о вперед. Іна ше
непороз міння призведе до тривало о охолодження стос н ів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Вітчизняна "молодіжка" 
поступилася одноліткам 
з Австрії
У Києві завершився Меморіал Лобановського
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Збірна У раїни не змо ла
стати переможцем XI Між-
народно о т рнір пам’яті
Валерія Лобановсь о о. У
вирішальном поєдин
підопічні Сер ія Ковальця
пост пилися молодіжній
збірній Австрії (U-21) —
0:1. Зазначимо, що напри-
інці першо о тайм з поля
б в вил чений Оле сандр
Нойо , а незадов о до фі-
нально о свист а червон
арт отримав Віталій Б -
яльсь ий. У матчі за третє
місце збірна Чехії міні-
мально здолала словен-
сь их ф тболістів.

Початок фінального матчу, який

проходив на стадіоні “Динамо” іме�

ні Валерія Лобановського, зали�

шився за українською збірною.

Команда Сергія Ковальця розпоча�

ла поєдинок з гострих швидкісних

атак лівим флангом, одна з яких

ледве не закінчилася результатив�

ним ударом Руслана Малиновсько�

го. На 15�й хвилині чудовий шанс

відзначитися втратив Євген Тро�

яновський, але нападник нашої

команди не зумів переграти голкі�

пера. Перший тайм переважно три�

вав у рівній боротьбі, команди діяли

компактно, не залишаючи багато

простору для створення небезпеч�

них атак. Певне затишшя припинив

неприємний для вітчизняних вболі�

вальників інцидент, на 35�й хвилині

збірна України залишилася в мен�

шості після видалення Олександра

Нойока. Напівзахисник української

команди протягом одного епізоду

отримав дві жовтих картки: пер�

шу — за жорсткий підкат ззаду по

ногах, а другу — за навмисний удар

суперника м’ячем. Як і в поперед�

ньому матчі зі Словенією (в якому

“синьо�жовті” святкували перемогу

з рахунком 2:1), українцям знову

довелося демонструвати характер.

Після перерви Сергій Ковалець

прийняв рішення відправити в бій

Владислава Калитвинцева, який

став співавтором небезпечних мо�

ментів команди в другому таймі. На

62�й хвилині футболіст подав куто�

вий, після якого небезпечно проби�

вав головою Іван Ордець. Однак у

цьому епізоді гостей врятувала по�

перечка воріт. Щоправда, вже через

хвилину каркас воріт зіграв і на ко�

ристь українців. На 77�й хвилині

Іван Ордець загрожував воротам

збірної Австрії: навісна передача

Владислава Калитвинцева зі

штрафного знайшла захисника

української команди, але в цьому

епізоді вдало зіграв воротар супер�

ників. Розв’язка у фіналі відбулася

на 80�й хвилині. Позиційна помил�

ка захисників збірної України до�

зволила Тоні Вастічу прийняти м’яч

зліва на вході в штрафний майдан�

чик і без шансів для голкіпера про�

бити у дальню дев’ятку. А ще за хви�

лину збірна України і зовсім зали�

шилася вдев’ятьох — Віталій Буяль�

ський не за правилами зупинив

фланговий прохід опонента, пішов�

ши в небезпечний підкат ззаду.

аПісля поєдинку головний тренер

молодіжної збірної України Сергій

Ковалець прокоментував поразку

своєї команди: “Що не вийшло?

Перемогти. Хлопці старалися. Піс�

ля матчу подякував їм за гру, сказав,

що “Баварія” до нинішнього сезону

три фінала програла, але все�таки

домоглася свого. У нас теж усе по�

переду. Будемо стежити за футбо�

лістами. Матчі зі словенцями та

австрійцями дали багато інформації

для роздумів перед стартом у відбір�

ному циклі до Євро�2015”.

У паралельному матчі за третє

місце на стадіоні НТК ім. В. Банні�

кова збірна Чехії виграла у команди

Словенії з рахунком 1:0 і стала

бронзовим призером турніру.

Переможний гол було забито у се�

редині першого тайму: на 28�й хви�

лині Плшек головою замкнув флан�

гову навісну подачу Краткого
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Цей день в історії 7 червня

1498 – Христофор Кол мб ви-
р шив свою третю подорож
1732 – Сан т-Петерб рзі

за ладено перший Зимовий па-
лац, спор джений для імперат-
риці Анни Іоанівни
1775 – Спол чені Колонії змі-

нюють свою назв на Спол чені
Штати
1889 – народився І ор Сі ор-

сь ий, російсь ий і амери ан-
сь ий авіа онстр тор (народив-
ся на У раїні), поб д вав перш
вдал модель вертольота в 1939
(серійний вип с з 1943 ро )
1929 – відповідно до Латеран-

сь их од творено держав Ва-
ти ан
1965 – орпорація "Sony"

представила перший домашній
відеома нітофон за ціною $995 -
CV-2000

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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15:31 — час про Київ для киян на Радіо Київ 
1531;му Дню Народження столиці присвячується
Щоденно на хвилі 98FM о 15:31 ми присвяч ємо 2 хвилини ви лючно
любленим місцям рідно о міста. Про рама "За охані Київ" присвяч єть-
ся не лише відомим пам’ят ам Києва. Ми пропон ємо здійснити вірт аль-
н подорож точ и нашо о пре расно о міста, про я і обізнані лише
е с рсоводи. Візьміть на заміт наші історії й про ляйтеся містом з ро-
диною та др зями. По ажіть йо о особливі місцини своїм остям. Адже
Київ — це не лише Хрещати , Майдан й Свято-Успенсь а-Києво-Печер-
сь а лавра. Це й малень ий пар зі старовинним одинни ом на території
Києво-Мо илянсь ої а адемії. І одна з найстаріших медичних станов ра-
їни — Центральний війсь овий оспіталь, де можна познайомитися з йо о
історією та сховатися від літньої спе и. І Воздвижен а з її при оломшли-
вими б дин ами та неймовірною тишею. Свят вання Дня Києва хоч і за-
вершилося, але ми вирішили впродовж ро щоденно присвяч вати про -
рам нашом любленом міст зна овий час 15 одині 31 хвилині. Сл -
хайте невідоме, але справді ці аве про Київ від ращих е с рсоводів сто-
лиці та за ох йтесь своє місто разом з Радіо Київ 98FM.


