
У інвесторів відберуть підземні переходи

Виховуємо здорове 
покоління разом
За співпраці влади та бізнесу у Солом’янському районі з’явився новий 
спортивний майданчик

На вулиці Миколи Островського дитя�

чий та спортивний майданчики існували

давно. Останнім часом батьки навіть бо�

ялися випускати туди гратися дітей — у

такому критичному стані знаходилися ці

об’єкти. Ініціатором зведення нових май�

данчиків виступила будівельна компанія,

яка поруч зводить житловий комплекс.

“Ми виступили з такою ініціативою і

отримали підтримку районної адміністра�

ції. Ми не можемо будувати комфортне

житло і в той же час не дбати про такі со�

ціально важливі речі. Це наш обов’язок

перед громадою міста, та й один із бонусів

для мешканців за тимчасові незручно�

сті”,— розповів “Хрещатику” Андрій

Массальський, директор будівельної ком�

панії “Град�інвест”.

Тепер на місці напівзруйнованого спор�

тивного майданчика — сучасні футболь�

не, баскетбольне та волейбольне поля. За�

стелені вони сучасним полімерним мате�

ріалом для зручності та комфортності гри.

Пан Массальський зазначає, що фірма

дбатиме про майданчик і надалі, хоча йо�

го й передадуть на баланс району. Зокре�

ма, аби об’єкт міг довго слугувати малень�

ким солом’янцям, раз на рік тут прово�

дитимуть профілактичні роботи.

Наразі на майданчику тривають останні

роботи з виправлення недоліків, які були

виявлені під час його відкриття цими ви�

хідними. Окрім того, з районною владою

розробляються основні правила пово�

дження на об’єкті, графік роботи та го�

ловне — питання охорони. Нині безпеку

тут забезпечує охорона з будівельного об’�

єкта, який знаходиться поруч. Однак при�

крі випадки вже мали місце. Так, за слова�

ми голови Солом’янської РДА Максима

Луцького, хоча майданчик і був відкритий

лише у суботу, 15 червня, охоронцям вже

тричі доводилося викликати міліцію.

Адже з молодиками, які вночі намагалися

вдертися на територію задля того, аби ви�

пити пива, своїми силами стражам поряд�

ку впоратися не вдалося.

“Загалом по району у нас існує дефіцит

дитячих майданчиків. Зокрема тут — це

один такий об’єкт на 10 будинків, тобто

десь на 10 тисяч мешканців. Тому ми раді

підтримувати подібні приватні ініціативи.

А до солом’янців маємо лише одне про�

хання — зберегти те, що було їм подарова�

но”,— зазначив Максим Луцький.

Мешканці таке побажання обіцяють

виконувати. Адже тепер їхня малеча має,

де безпечно гратися та займатися спортом.

“Тепер тут не страшно гуляти навіть з ма�

люками, адже раніше доводилося йти до

сусідніх дворів”,— розповідає мама Олена.

Працюватиме майданчик “під ключ” з

9 години ранку до 21 години вечора.

Місто і надалі спонукатиме приватних

забудовників втілювати такі проекти,

адже наразі, на жаль, подібні випадки по�

одинокі. Про це під час відвідин дитячого

майданчика заявив голова КМДА Олек�

сандр Попов.

“Ми хочемо максимально оновити на�

явні в місті спортивні та дитячі майданчи�

ки і таким чином наблизити масовий

спорт до мешканців. І ми готові всіляко

підтримувати такі ініціативи. Це справа

не лише влади міста, а й усієї громади.

Адже бізнес, якщо він соціально відпові�

дальний, повинен відреагувати на нашу

пропозицію”,— наголосив Олександр

Попов.

Очільник міськадміністрації також від�

значив, що місто продовжує активну ро�

боту з розвитку спортивної інфраструкту�

ри. Так, протягом найближчих трьох міся�

ців у місті з’являться чотири великих

спортивних комплекси у Деснянському,

Дарницькому та Голосіївському районах. 

Детальніше про розвиток масового

спорту в столиці, зокрема розширення

мережі ДЮСШ, читайте в наступному

номері "Хрещатика

Земельне питання 
"Хрещати " дізнавався, я в У раїні можна стати
землевласни ом
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Півроку без тютюнового диму 
Заборона паління ромадсь их місцях зменшила
споживання си аретної прод ції та сприяла
розвит ресторанно о бізнес
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Містом на велосипеді 
У столиці більшає п н тів про ат дво олісно о
транспорт
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На Європейській площі відбудеться
Міжнародний фестиваль 
“Сходи до Неба”
23 червня на Європейсь ій площі з 18.30 до 21.00

відб ватиметься щорічний Міжнародний фестиваль
“Сходи до Неба”. Підписане розпорядження КМДА
про підтрим зазначеної ініціативи. Участь ала-ви-
ставі візьм ть всесвітньо відомі раїнсь і майстри
ласично о мистецтва. Киян та остей міста вітати-
м ть во алісти: сопрано О сана Ди а — соліст а теат-
р “Ла С ала”, Віденсь ої опери, опери Лос-Анджеле-
са, Маріїнсь о о театр ; онтртенор Юрій Мінен о —
перший раїнсь ий співа і перший онтртенор, я ий
вийшов фінал Міжнародно о он рс оперних спі-
ва ів “Співа Світ ” в Кардіффі, входить до трій и ра-
щих онтртенорів світ , соліст “Большо о театр ”. Та-
ож онцерті братим ть часть с рипаль-вірт оз Ва-
силь Попадю — часни престижних джазових фес-
тивалів в Америці та Канаді; піаніст і омпозитор
Дмитро Найдич — ла реат вищої театральної на оро-
ди Франції — премії Мольєра, разом з м зи антами з
Франції Ремі Віньолем і Жилем Нат ре. Місь а влада
підтримала ініціатив ромадсь ої ор анізації “Фести-
валь “Сходи до Неба” щодо проведення Києві ала-
вистави фестивалю, адже захід презент є раїнсь
ласичн льт р я ні альний інстр ментарій пош -
шляхів перспе тиви людства. Крім то о, прое т

сприяє твердженню імідж У раїни світі

У Печерському районі 
реконструюють тепломагістраль № 1
ТЕЦ)5
На в лиці Лаврсь ій Печерсь ом районі міста ре-
онстр юють теплома істраль№ 1 ТЕЦ-5 на ділянці від
ТК (теплова амера) 122/2 до ТК 122/5. Підписано від-
повідне розпорядження КМДА, я им ПАТ “Київенер о”
дор чено, з ідно з розробленою та затвердженою в
становленом поряд прое тно- ошторисною до -
ментацією, здійснити за власний ошт ре онстр цію
теплома істралі з розриттям проїжджої частини вн т-
рішньо вартальних проїздів. Та , з 2 липня б дівельни-
и розпочн ть земляні роботи, демонтаж тр бопрово-
дів та залізобетонних онстр цій, я і триватим ть до
27 липня. З 17 липня до 25 вересня б де проведено
монтаж тр бопроводів та б дівельні роботи. Паралель-
но відб ватиметься зворотна засип а та бла о стрій
територій. П с теплоносія план ється 2 жовтня. На о-
лош ємо, що під час проведення ре онстр ції тепло-
ма істралі б де обмежено р х транспорт в лицями
Лаврсь ою, Старонаводниць ою та Ред тною. Під час
б дівельних робіт, я і ви он ватим ться на трот арах,
б де забезпечено вільний проїзд автотранспорт до
приле лих б дин ів та станов, а для безпечно о про-
ход пішоходів встановлять о орожі та си нальні ліхта-
рі. Замовни робіт під час ладання до овор підряд
повинен передбачити мови щодо надання підрядни-
ом арантій я ості ви онання робіт та встановити а-
рантійні стро и е спл атації отельні

“Київзеленбуд” оновлює технічний
парк підприємств зеленого
господарства
Ком нальне об’єднання “Київзеленб д” продовж є

модернізацію технічно о пар . Та , для я існо о фор-
мо творюючо о обрізання щів підприємство за пи-
ло 10 мотоножиць. Слід за важити, що та а техні а до-
пома ає трим вати природн рон в належном ста-
ні, підтрим вати її здоровий ріст. До то о ж ви ористан-
ня відповідної методи и обрізання дозволяє зафі с ва-
ти найрізноманітніші ландшафтні омпозиції на щах,
ці аві ідеї дизайнерів. “Оновлення техні и залишається
одним із пріоритетів правління зеленим осподар-
ством столиці. Том придбання та ої техні и забезпе-
чить майб тньом до лян ті і здорові насадження, я і
стан ть о расою міста”,— зазначив ендире тор КО
“Київзеленб д” Михайло Царен о. Крім то о, завдя и
мотоножицям підприємство план є пост пово форм -
вати топіарні фі ри, адже це тривалий і с ладний про-
цес до ляд за зеленими насадженнями

“На комісії ми переглянули фотофік�

сацію усіх переходів у двох районах, там є

факти порушення, зокрема ширина про�

ходу становить менше двох метрів, а про�

ходи зайняті стихійною торгівлею. Згідно

з умовами договору, інвестор відповідає

за весь перехід, а не лише за встановлені

ним конструкції. Те, що ми маємо сього�

дні,— це не інвестиції, а просто знущан�

ня над киянами”,— зазначив заступник

голови Київської міськдержадміністрації

Руслан Крамаренко.

Він наголосив, що лише протягом

останнього місяця до КМДА надійшла

низка звернень від киян щодо незадо�

вільних умов у підземних переходах. За

його словами, минулого року місто про�

вело інвестиційні конкурси, згідно з

якими інвестори отримали право управ�

ління підземними переходами та розмі�

щення відповідно до технічних вимог на

території переходів об’єктів торгівлі.

Умовами передбачено, що інвестор за

власний рахунок утримує переходи й

проводить ремонт, а ще відповідає за

чистоту в радіусі 20 метрів від переходу. У

результаті місто мало отримати чисті від�

ремонтовані переходи й економію на їх

експлуатації. Такий досвід є у Москви, де

протягом одного року було наведено по�

рядок у цій сфері.

“На наступному засіданні інвестицій�

ної комісії буде розглянута діяльність

ТОВ “Макс Торг”, що є переможцем за

лотом № 2 та експлуатує переходи в

Шевченківському та Дніпровському

районах”,— повідомив Руслан Крама�

ренко.

Нагадаємо, що, згідно з умовами ін�

вестиційного договору, після протоколь�

ного рішення інвестиційної комісії про

розірвання договору надається 30 днів

усім сторонам для усунення недоліків та

повного виконання усіх умов договору.

Якщо за 30 днів зауваження не будуть

усунуті, договір розривається, про що ін�

вестор буде повідомлений протягом 7

днів
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Інвесткомісія вирішила розірвати з ними договір за неналежний стан 
утримання об’єктів

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столична влада робить все, щоб розвивати в місті масовий
спорт, зробити йо о ма симально дост пним для иян. Том
більшість дитячих та спортивних об`є тів нині зводяться пор ч
із домом. Ті ж, що існ ють, приводять до належно о вид : ре-
монт ють, оновлюють інвентар. Тіль и останнім часом завдя и
втр чанню столичної влади вдалося ре онстр ювати ле оатле-
тичний манеж на Березня ах. У рам ах реалізації соціальних
ініціатив Президента У раїни щодо модернізації дитячих спор-
тивних майданчи ів ЗНЗ та ДНЗ в Оболонсь ом районі ро-
чисто від рито міжш ільний спортивний омпле с імназії №
143 та за альноосвітньої ш оли № 231. О рім цьо о, протя ом
ро заплановано ре онстр ювати стадіон Деснянсь ом ра-
йоні на в л. Драйзера, 2-б, «Р санівець» Дніпровсь ом ра-
йоні на б льв. Давидова, 12 та відремонт вати б дівлю ШВСМ
в Печерсь ом районі на в л. Бастіонній, 7. Учора олова
КМДА Оле сандр Попов проінспе т вав оновлений спортмай-
данчи Солом’янсь ом районі.

Сьо одні на місці напівзр йновано о спортивно о майданчи а на в лиці Ми оли Островсь о о Солом`янсь ом районі столиці з`явилося с часне ф тбольне поле

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

На засіданні інвестиційної омісії б ло прийнято рішення про
розірвання інвестиційних до оворів з ТОВ “Тор ова рада”, я е
в 2012 році б ло визнане переможцем за лотом № 1 та отри-
мало в е спл атацію підземні переходи в Голосіївсь ом та
Деснянсь ом районах столиці. Адже лише протя ом останньо-
о місяця надійшла низ а звернень від иян щодо незадовіль-
них мов тримання та е спл атації цих об’є тів. Про це пові-
домив олова омісії — заст пни олови КМДА Р слан Крама-
рен о.
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Олександр Попов закликав киян допомогти 
облаштовувати зелені зони
Голова КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі анал “Київ” за-
ли ав меш анців міста а тивніше брати часть житті столиці, зо ре-
ма в облашт ванні зелених зон. Та , відповідаючи на запитання меш-
анців Троєщини про облашт вання с вер на в лиці Лавр хіна, 11, він
порадив їм проявити ініціатив і самостійно висадити дерева. При
цьом олова держадміністрації запевнив: влада допоможе сім, чим
зможе.
“Я б порадив жителям проявити ініціатив , ми отові допомо ти по-

сад овим матеріалом, надати віти, фахівців, землю та підвезти се.
Рішення по даном об’є т б ло прийнято навесні цьо о ро , і, зви-
чайно ж, бюджет вже нас розписаний до опій и, том ми можемо
це зробити тіль и завдя и ініціативі людей. Моя пропозиція — про-
явіть ініціатив , ми вас підтримаємо. Зробіть та , я ви проявили а -
тивність, захищаючи свої інтереси, не доп стивши б дівництва ба а-
топоверхів и”,— зазначив Оле сандр Попов

У Києві найкраща в Україні ситуація 
зі збільшенням кількості місць 
у дитячих садках
Міністр освіти і на и У раїни Дмитро Табачни відзначив дося -

нення Києва щодо збільшення іль ості місць дитячих сад ах. Зо -
рема він ре оменд вав ре іонам У раїни вивчити досвід столиці та
брати при лад з Києва. За алом протя ом ро іль ість місць ди-
тячих сад ах столиці зросте на 4,5 тисячі. “Завдання Президента в
Києві б де переви онано. Майже 4,5 тисячі місць дитячих сад ах
столиці запрацюють же цьо о ро . Важливо, щоб наші діти вихов -
валися омфортних мовах та отрим вали все необхідне. Саме то-
м поряд із відновленням р п та б дівництвом нових дош ільних за-
ладів місті тривають ремонтні роботи діючих дитячих сад ів”,—
на олосив Оле сандр Попов. На адаємо, що цьо о ро Києві пла-
н ється ре онстр ція 20-ти навчальних за ладів, 12 з я их від ри-
ють вже до 1 вересня. Та ож дитячих сад ах відновлять робот по-
над 80-ти р п

Цифра дня

297 600 
тонн вантажів було перевезено у столиці водним транспортом 
у січні–квітні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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“Київводоканал” взяв участь у Міжнародній
конференції
Учора в рам ах ECOSMART-2013 ПАТ “АК “Київводо анал” взяв
часть Міжнародній онференції “Управління водними рес рсами на
підприємствах”. Тема однієї з доповідей, під отовлених спеціалістами
товариства — “Що означає для раїнсь их підприємств пере ляд та
введення жорст іших стандартів сфері правління водними рес рса-
ми”. Захід відб вся рам ах третьо о Міжнародно о фор м чистих
техноло ій в У раїні “ECOSMART 2013”, я ий тривав 17-18 червня Ки-
єві на НСК “Олімпійсь ий” (Зала Чемпіонів).
Довід ово. ECOSMART-2013 проходить за офіційної підтрим и Мі-

ністерства ре іонально о розвит , б дівництва та ЖКГ У раїни, Мініс-
терства а рарної політи и і продовольства У раїни та Міністерства
е ономічно о розвит і тор івлі У раїни. Фор м с ладатиметься з
двох о ремих, незалежних онференцій — “ECOSMART Управління
відходами” та “ECOSMART Водний менеджмент” для менеджерів ви-
щої лан и, ерівни ів і власни ів, оловних інженерів і техноло ів
сфері с часних техноло ій і рішень для правління водними рес рса-
ми, відходами, автоматизації техноло ічних процесів та рес рсоефе -
тивності для омпаній, що працюють на території СНД і Східної Євро-
пи. Серед партнерів, спі ерів та часни ів заход — Міжнародна Асо-
ціація Твердих Поб тових Відходів ISWA, Європейсь а Водна Асоціація
EWA, Асоціація “У рводо анале оло ія”, Асоціація міст У раїни, Націо-
нальна омісія щодо ре лювання тарифів на ом нальні посл и,
Держа ентство правління національними прое тами У раїни та ін

Фестиваль вогню на Співочому полі подивилися
близько 10=ти тисяч глядачів
Київсь ий фестиваль во ню, я ий відб вся с бот , зібрав на Співо-

чом полі майже 10 тисяч иян та остей міста. Слід за важити, що та-
ий фестиваль проходить столиці вже сьомий рі поспіль.
У ала- онцерті взяли часть най ращі “володарі во ню” з різних
раїн світ . Та , Фирил Х’юман зі Швейцарії представила номер он-
та тно о жон лювання, Ма ма Фаірзетер із У орщини здив вала ос-
тей неймовірним номером “Lava”, Кевін Арлері з Франції по азав “в -
личний спе та ль во ню”.
Крім во няно о шо , під час фестивалю б ли представлені та ож

цир ове мистецтво та театралізовані вистави оле тивів із Сан т-Пе-
терб р а, Мос ви, Херсона, Києва, Хар ова та інших міст.
Упродовж дня для остей заход проводили майстер- ласи з воло-

діння онта тною жердиною, жон лювання, ярмар вали з цир овим
та во няним ре візитами, а та ож вист пали ш оли во ню та ш оли
барабанів.
Ввечері на оловній сцені відб лась фінальна битва з ф тбольно о

Freestyle. Завершився Київсь ий фестиваль во ню ле ендарним ви-
ст пом Генрі Хота з Німеччини, я ий під зв и різних мелодій осяяв
небо різно ольоровим пол м’ям фонтанів.
На адаємо: до 7 липня на Співочом полі триває вистав а “Зелених

авто”, після я ої столичні зеленб дівці відраз розпочн ть роботи з
влашт вання вистав и вітів, я а б де при рочена Дню хрещення Ки-
ївсь ої Р сі

Сьогодні ярмаркуватимуть 
в шести районах міста
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

19 червня столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и.
На них реалізов ватим ть прод цію фермерсь их осподарств та сіль-
сь о осподарсь их підприємств Київсь ої та інших областей У раїни. Зо -
рема в серед тор ватим ть Голосіївсь ом районі на Страте ічном
шосе, 2-6, в л. Б рмістрен а; Дніпровсь ом — на просп. Возз’єднан-
ня, 2-10; в Оболонсь ом — на просп. Мінсь ом , 2; Подільсь ом — на
просп. Правди, 31-35; Святошинсь ом — на розі в л. Т л зи та б льв.
Р. Роллана, в л. Підлісній, 8, на розі просп. Перемо и та б льв. Вернад-
сь о о; Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-А.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти хар-

ч вання від безпосередніх товаровиробни ів, підприємств харчової
та переробної промисловості за цінами на 10—15 % нижчими від
рин ових

Міліція, що поруч із домом
У Києві нагородили дільничних інспекторів з нагоди 90�річчя 
від дня створення служби
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Учора в Київсь ій місь ій
державній адміністрації
відзначили ращих столич-
них правоохоронців з на о-
ди 90-річчя від дня ство-
рення сл жби дільничних
інспе торів міліції. Та , за
с млінн сл жб , висо ий
професіоналізм та бездо-
анне ви онання сл жбо-
вих обов’яз ів 22 дільничні
інспе тори міста отримали
на ороди, подя и та вітан-
ня від олови КМДА Оле -
сандра Попова.

День дільничного інспектора мі�

ліції в Україні почали офіційно від�

значати з 2004 року. Проте свою іс�

торію ці правоохоронці ведуть ще з

18 червня 1923 року, коли Народним

комісаром внутрішніх справ УРСР

був підписаний наказ “Про затвер�

дження Інструкції для районних

спостерігачів міських відділів”. Ця

дата стала днем народження служби

“ДІМ”.

“Кожен українець і кияни в тому

числі знають і розуміють, наскільки

важка і важлива робота дільничного

інспектора. Саме вони охороняють

спокій мешканців нашого міста. Ми

знаємо, що проблеми є, і їх багато.

Сьогодні умови, в яких працюють ці

героїчні люди, і мотивація до їх пра�

ці залишають бажати кращого. Втім

спільними зусиллями ми зуміємо

зрушити ситуацію з мертвої точки і

зробити умови праці дільничного

інспектора комфортнішими”,—

звернувся до присутніх Олександр

Попов.

Голова КМДА відзначив, що про�

фесія дільничного міліціонера за�

слуговує глибокої поваги, адже саме

до них насамперед звертаються ки�

яни з усіх проблемних питань, які

виникають у повсякденному житті.

За словами самих дільничних, най�

головніше у їх роботі — це постійне

спілкування з населенням. Якщо є

цей важливий елемент, то все інше

виконується легше, а живе спілку�

вання з людьми — це запорука

успішності та результативної робо�

ти. Потрібно, щоб люди довіряли

своєму інспектору.

Як розповіла “Хрещатику” стар�

ший дільничний інспектор, майор

міліції Леся Трегуб, специфіка про�

фесії така, що дільничний знає, де

живе багатодітна сім’я, де п’яниця

не дає спокою сусідам та часто ви�

никають різні конфліктні ситуації.

“Дільничний міліціонер, як на

мене, — це особливий міліціонер,

він повинен бути і психологом, і по�

радником і юристом — підказати

людям, як чинити в тій чи іншій си�

туації. Саме до нас у першу чергу

приходять люди зі своїми проблема�

ми і скаргами. І наше завдання —

підтримувати у районі громадський

правопорядок”,— каже пані Леся.

До речі, після нагородження в ме�

рії дільничні міліціонери, незважа�

ючи на професійне свято, попряму�

вали не на святковий бенкет, а на

роботу. “Вихідні у нас за особливим

графіком”,— пояснила майор мілі�

ції

Медпослуги стають 
доступнішими
У майбутньому консультативно�діагностичному центрі 
Оболонського району з’явився надсучасний кабінет МРТ
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столичні полі ліні и рам-
ах реформ вання ал зі
охорони здоров’я от ють-
ся стати онс льтативно-
діа ностичними центрами
та по ращ ють матеріаль-
но-технічн баз , зо рема
за пов ють нове облад-
нання. А тивно цьом
плані працює Оболонсь ий
район — чи не єдиний
район міста, де на базі
центральної полі ліні и
(в л. Маршала Тимошен а,
4-Б) діє абінет промене-
вої діа ности и (МРТ).

Для облаштування кабінету виді�

лено окреме приміщення, де ство�

рені усі умови для якісного обсте�

ження пацієнтів, ефективної робо�

ти медичного персоналу. Працює

кабінет уже понад місяць, й за час

роботи послугою встигли скориста�

тися понад 300 мешканців району.

Як розповів “Хрещатику” головний

лікар Центральної районної полі�

клініки Оболонського району Ми�

кола Яремчук, на обстеження одно�

го пацієнта йде від 40 хв. до півтори

години. “Наш персонал працює тут

у дві зміни, тож за день обстежують

8�10 пацієнтів”,— повідомив голов�

ний лікар. Відзначимо: апарат до�

зволяє діагностувати на ранніх ста�

діях онкологічні та інші захворю�

вання хребта, суглобів, кісток, го�

ловного мозку, внутрішніх органів

тощо.

До слова, цей апарат економічно

вигідний, оскільки не потребує до�

даткового охолодження і викорис�

товує постійне магнітне поле. За�

вдяки тому, що це прилад відкрито�

го типу, обстеження зможуть прохо�

дити діти та люди з клаустрофобією.

Оскільки процедура тривала, то

щоб уникнути черг, пацієнтів запи�

сують заздалегідь, й ті приходять на

призначений час. Цікаво, що для

мешканців району послуга безплат�

на, а єдине, за що доводиться плати�

ти, — це плівка — вона коштує

близько 300 грн.

Пацієнти в захваті від такої об�

новки медзакладу. Тамара Артемівна

прийшла на діагностику за направ�

ленням невропатолога й від побаче�

ного була приємно вражена. “Чудо�

во, що МРТ є у нашому районі, адже

багато людей потребує такого обсте�

ження, але не усі мають необхідні

кошти та можливості. Цілком зрозу�

міло, що це надсучасне обладнан�

ня — потужне й при цьому має не�

значний вплив на організм”,— каже

жінка.

Поки що тут можуть обстежитись

лише оболонці, та в перспективі за

додаткову плату зробити МРТ змо�

жуть усі мешканці Києва.

У рамках реформування охорони

здоров’я Центральна районна полі�

клініка готується стати консульта�

тивно�діагностичним центром —

медичним осередком району, де

можна пройти детальне обстеження

за направленням сімейного лікаря.

Головний лікар закладу запевняє,

що поліклініка готова до переходу.

Він розповів, що Оболонь досить на

високому рівні укомплектована діа�

гностичним обладнанням. Хоча,

звичайно, заклади й надалі продов�

жують обладнувати.

Як зазначив “Хрещатику” голова

КМДА Олександр Попов, протягом

року структурна реорганізація полі�

клінічних закладів відбудеться в усіх

районах міста. “На прикладі пілот�

них Дарницького та Дніпровського

районів ми бачимо позитивні ре�

зультати змін, що відбулися. Відпо�

відно до рішення сесії Київради, на�

разі у восьми районах столиці три�

ває організаційна робота щодо ство�

рення центрів медико�санітарної

допомоги та консультативно�діа�

гностичних центрів. У рамках впро�

вадження медичної реформи ці ус�

танови отримають найсучасніше об�

ладнання, використовуватимуть но�

вітні методики діагностики, що

сприятиме підвищенню якості на�

дання медичної допомоги у столи�

ці”,— каже очільник міськадмініс�

трації

За сумлінну службу, високий професіоналізм 
та бездоганне виконання службових обов’язків 

22 дільничні інспектори столиці отримали нагороди,
подяки та вітання від керівництва міста

З на оди 90-річчя від дня створення сл жби олова КМДА Оле сандр Попов на ородив ращих дільничих інспе торів міста

Для облашт вання абінет в ЦРП Оболонсь о о район виділено о реме приміщення, де створені сі мови для я існо о
обстеження пацієнтів, ефе тивної роботи медично о персонал
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У рамках реформування охорони здоров’я ЦРП
Оболоні готується стати консультативно!

діагностичним центром — медичним осередком
району, де можна пройти детальне обстеження 

за направленням сімейного лікаря



Ділові новини

Біличанський ліс отримає
документи на землю
Постійна омісія Київради з пи-

тань е оло ічної політи и схвали-
ла прое ти рішень про надання
дозволів на розроблення прое -
тів земле строю щодо відведен-
ня земельних діляно ом наль-
ном підприємств “Святошин-
сь е лісопар ове осподарство”
за альною площею понад 6 тис.
а для ведення лісово о оспо-
дарства Святошинсь ом та По-
дільсь ом районах столиці. Про
це повідомив олова постійної о-
місії Київради з питань е оло іч-
ної політи и, олова Партії зеле-
них У раїни Денис Мос аль, ін-
форм є прес-сл жба партії.
“Оформлення державних а тів на
ці земельні ділян и — один із ме-
ханізмів захист Біличансь о о лі-
с від самовільних вир бо . Адже
саме відс тністю землевпорядної
до ментації “Святошинсь о о
лісопар ово о осподарства” о-
рист ються Коцюбинсь а та Гос-
томельсь а селищні ради, отрі
неза онно віддають під заб дов
цілі лісові масиви”,— на олосив
пан Мос аль. За словами деп та-
та, КП “Святошинсь е лісопар о-
ве осподарство” от є до мен-
ти для отримання держа тів на
земельні ділян и площею

5 582,11 а Святошинсь ом
районі та 528,56 а Подільсь о-
м районі столиці. На пере онан-
ня деп тата, для збереження Бі-
личансь о о ліс йом та ож не-
обхідно надати природоохорон-
ний стат с національно о при-
родно о пар . На адаємо, відпо-
відне рішення Київрада прийняла
ще липні 2012 ро і передала
сі до менти до Адміністрації
Президента для під отов и У аз
лави держави

Будівельний бум у Києві 
після Євро спав

У січні–травні 2013 ро під-
приємствами Києва ви онано б -
дівельних робіт на с м 4 014,5
млн рн. Я повідомляє Головне
правління статисти и м. Києві,
інде с б дівельної прод ції січ-
ні–травні, порівняно з відповід-
ним періодом 2012 ро , с лав
73,6 %. Зниження пояснюється
висо ою базою відповідно о пе-
ріод попередньо о ро , я ом
здійснювалось б дівництво ін-
фрастр т рних об’є тів рам ах
під отов и до Євро-2012. За ха-
ра тером б дівництва обся и ро-
біт розподілилися та им чином:
роботи з ново о б дівництва, ре-
онстр ції та технічно о переос-

нащення с лали 94,9 % від за-
ально о обся , решта — з апі-
тально о (2,7 %) та поточно о
(2,4 %) ремонт

У столиці виявляють 
нелегальних працівників

Пор шення за онодавства за-
фі совані під час перевір и ді-
яльності за лад ромадсь о о
харч вання Голосіївсь ом
районі, я проводили фахівці ГУ
Міндоходів м. Києві. Підставою
для її проведення стала відс т-
ність даних за формою 1-ДФ про
іль ість найманих працівни ів
афе, я е вже не перший рі іс-
н є та належить приватном під-
приємцю — ромадянин Вели-
обританії. Та , ході перевір и
працівни и Міндоходів виявили,
що 14 особам, не оформленим
належним чином, б ло виплаче-
но майже 300 тис. рн зарплати
“ онверті” і, я рез льтат, від
бюджет б ло приховано близь-
о 42 тис. рн подат на доходи
фізичних осіб. Це засвідчили
записи вил ченом зошиті,
я ом велась “чорна б х алтерія”
за лад . Я пояснила відпові-
дальна за “фінансовий бі ” діяль-
ності працівниця, наймані робіт-
ни и настіль и часто змінюва-

лись на робочом місці, що офі-
ційне ладання тр дових відно-
син не мало сенс . Жін а не
змо ла при адати їх за альн чи-
сельність, прізвища або с м ви-
плаченої зарплати. За рез льта-
тами перевір и підприємцю б ло
донараховано до сплати понад
52 тис. рн подат та штрафних
сан цій, я і доведеться сплатити
до бюджет

На Київщині роздали 
мільйон гектарів

На сьо одні Київсь ій облас-
ті розпайовано і передано при-
ватн власність понад мільйон
е тарів земель, що становить
близь о 63 % сільсь о осподар-
сь их ідь ре іон . Землевпо-
рядни и столичної області
оформили 306,649 тис. держав-
них а тів власни ам земельних
паїв, що ся ає 97 % від за аль-
ної іль ості ромадян, я і наб -
ли право на земельн част ,
повідомив начальни правління
Державно о земельно о адас-
тр ГУ Держзема ентства об-
ласті Роман К чер. За йо о сло-
вами, на сьо одні 26,225 тис.
селян ви ористов ють земельні
паї за альною площею 79,7 тис.
е тарів індивід ально

Десять тисяч за затримання
грабіжників
ПриватБан повідомив, що ви-

платить арантован вина ород
розмірі 10 тис. рн за б дь-я ін-
формацію, я а допоможе затри-
мати злочинців, що по раб вали
відділення бан Гостомелі (Ір-
пінсь ий р-н Київсь ої обл.). На а-
даємо, що 15 червня вночі зло-
вмисни и, одя нені в мас вальні
остюми з пов’яз ами на облич-
чях, прони ли приміщення Гос-
томельсь о о відділення бан і
нама алися металевими ломи а-
ми тип “фом и” зламати вхідні
двері відділення, але їм це не вда-
лося. Заче авши дея ий час в
ритті, через 10 хвилин зловмис-

ни и зламали “фом ами” ві но і
прони ли приміщення відділен-
ня, де роз рили сейф термінал
самообсл ов вання бан і ви-
рали наявні рошові ошти. Спів-
робітни и департамент безпе и
та слідчо-оперативна р па Ірпін-
сь о о МВ ГУ МВС У раїни в Київ-
сь ій області приб ли на місце по-
дії через іль а хвилин після над-
ходження си нал , проте зловмис-
ни ам вдалося вте ти. Передати
інформацію в бан можна за теле-
фонами: (056) 716-35-02 або (067)
565-12-34, еле тронною поштою
dezhurka@pbank.com.ua, а та ож

б дь-я им іншим зр чним спосо-
бом. Анонімність арант ється

Українці мігрують більше,
ніж китайці

Громадяни У раїни становлять
найчисленніш мі раційн р п в
раїнах Євросоюз за підс м ами
2011 ро , повідомляє Deutsche
Welle з посиланням на дані річної
доповіді Євро омісії з питань мі -
рації та біженців. Та , 2011 році
близь о 204 тис. наших ромадян
отримали дозвіл на переб вання
в раїнах ЄС. У раїнці творюють
найбільш р п ле альних мі -
рантів ЄС, др е місце посіда-
ють ромадяни США (189 тис.
осіб), за ними йд ть представни-
и Індії (179 тис.), Китаю (153
тис.) і Маро о (120 тис.). За а-
лом 2,5 млн осіб перше отрима-
ли 2011 році дозвіл на прожи-
вання в ЄС. За альна іль ість
ле альних мі рантів, я і не мають
ромадянства в раїнах Євросо-
юз , становить 4,1 % від сьо о
населення ЄС. Третина з них
приїхала, орист ючись правом
возз’єднання сім’ї, ще чверть
приб ла на робот . 21 % мі ран-
тів — ст денти, решта пересели-
лася до ЄС пош ах політично-
о прит л або з інших причин
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 19 червня 2013 року

Земельне питання
"Хрещатик" дізнавався, як в Україні можна стати землевласником
Олена ДМИТРІЄВА,
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Сьо одні ба атьох вини-
ають питання, я отрима-
ти ділян із земель дер-
жавної або ом нальної
власності. Тож “Хрещати ”
вирішив розпитати про це
фахівців, а та ож з’яс вати
проблемні моменти проце-
д ри оформлення земель-
них діляно .

Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року

набув чинності Закон України “Про

Державний земельний кадастр” та

Порядок ведення Державного зе!

мельного кадастру, який затвердже!

но постановою Кабміну № 1051 від

17 жовтня 2002 року. Також з почат!

ку цього року є чинними зміни до

Земельного кодексу України та до

Закону “Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та

їх обтяжень”. У зв’язку з цим зміни!

лась і процедура оформлення зе!

мельних ділянок у власність. Серед

основних новацій фахівці відзнача!

ють процедуру безоплатної привати!

зації земельних ділянок.

Заявка на ділянку

Отже, громадяни, які бажають

безоплатно приватизувати ділянку із

земель державної або комунальної

власності для ведення фермерського

господарства, ведення особистого

селянського господарства, ведення

садівництва, будівництва та обслу!

говування жилого будинку, госпо!

дарських будівель і споруд (приса!

дибної ділянки), індивідуального

дачного будівництва, будівництва

індивідуальних гаражів у межах

норм безоплатної приватизації, ма!

ють подати клопотання до відповід!

ного органу виконавчої влади або

органу місцевого самоврядування.

Це може бути, наприклад, сільрада,

в межах якої знаходиться земельна

ділянка. А якщо бажана ділянка — у

столиці, то клопотання подається до

Київської міської ради. Якщо ж зе!

мельна ділянка державної власності

розташована за межами населених

пунктів і не входить до складу пев!

ного району, заява (клопотання) по!

дається до обласної ради.

Як розповіла “Хрещатику” адво!

кат Дар’я Козій, у клопотанні необ!

хідно вказати цільове призначення

земельної ділянки та її орієнтовні

розміри. Також потрібно додати ви!

копіювання з кадастрової карти

(плану) або інші графічні матеріали,

на яких зазначено бажане місце роз!

ташування ділянки, погодження

землекористувача — у разі вилучен!

ня земельної ділянки, що перебуває

у користуванні інших осіб. Крім то!

го, якщо ділянка передбачена для

ведення фермерського господар!

ства, необхідні документи, що під!

тверджують досвід роботи у сіль!

ському господарстві або наявність

освіти, здобутої в аграрному на!

вчальному закладі.

Місяць на розгляд

Орган, до якого подано клопотан!

ня, повинен розглянути клопотання

у місячний строк і надати дозвіл на

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

або надати мотивовану відмову у йо!

го наданні. Зокрема за результатами

розгляду клопотання може бути на!

дана відмова у наданні такого дозво!

лу через невідповідність місця роз!

ташування об’єкта вимогам законо!

давства, генеральних планів населе!

них пунктів та іншої містобудівної

документації, схем землеустрою і

техніко!економічних обґрунтувань

використання та охорони земель ад!

міністративно!територіальних оди!

ниць, проектів землеустрою щодо

впорядкування територій населених

пунктів, затверджених у встановле!

ному законом порядку.

Але, як зазначає Дар’я Козій, на

практиці дуже часто органи, які роз!

глядають клопотання, своєчасно не

дають відповіді або іноді дають не!

обґрунтовану відмову. У таких ви!

падках бездіяльність органу, який

протягом одного місяця не розгля!

нув клопотання про приватизацію,

оскаржується в суді. Також у суді мо!

же бути оскаржено рішення про від!

мову у наданні згоди на приватиза!

цію. Водночас існує суперечливість

щодо визначення підсудності (адмі!

ністративної чи загальної юрисдик!

ції), в межах якої потрібно подати

позов. “Перевагою розгляду справи

в порядку адміністративного судо!

чинства є те, що орган, який відмо!

вив у задоволенні клопотання або

не розглянув клопотання, зобов’яза!

ний у суді доводити законність сво!

го рішення або своєї бездіяльності.

А в порядку цивільного судочинства

позивач повинен самостійно нада!

вати докази на підтвердження свого

позову. Також суттєвою перевагою

адміністративного судочинства є

можливість оскаржити судові рі!

шення в касаційному порядку, чого

особи останні роки фактично по!

збавлені у порядку цивільного судо!

чинства. Однак мінусом адміністра!

тивного судочинства є строки, ос!

кільки особа має звернутися до суду

з позовом не пізніше, ніж через

шість місяців від порушення її прав,

а також досить тривалим є призна!

чення справи до розгляду в судах

апеляційної та касаційної інстан!

цій”,— пояснює адвокат.

Проектна робота

Якщо бажаний дозвіл на розроб!

лення проекту землеустрою все!таки

отримано, йдемо далі. Проект земле!

устрою щодо відведення ділянки

розробляється за замовленням гро!

мадян землевпорядною організа!

цією, яка має на це відповідні ліцен!

зії, у строки, що обумовлюються до!

говором між нею та замовником. Да!

ний проект також підлягає обов’яз!

ковому погодженню з територіаль!

ним органом Державного агентства

земельних ресурсів України.

На цьому етапі треба бути насто!

рожі. Адвокат розповідає, що існу!

ють випадки, коли землевпорядну

організацію позбавили ліцензії на

землевпорядні роботи, але при цьо!

му вона продовжує надавати послу!

ги, які по суті є вже незаконними.

Тож, щоб уникнути обману з боку

землевпорядної організації, бажано

перевірити, чи є дійсною її ліцензія.

Це можна зробити на сайті Держав!

ного земельного агентства, а також

на сайті ДП “Інформаційно!ресурс!

ний центр”, нагадує Дар’я Козій.

Проект землеустрою щодо відве!

дення ділянки, на якій розташовано

об’єкт будівництва або планується

розташування такого об’єкта, пода!

ється також на погодження до орга!

ну містобудування та архітектури

відповідної райдержадміністрації,

якщо земельна ділянка знаходиться

у Київській області, або до органу

містобудування та архітектури

КМДА, якщо земельна ділянка зна!

ходиться у столиці.

Крім того, подається на наступне

погодження проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки:

— природно!заповідного та іншо!

го природоохоронного призначен!

ня, земельної ділянки, розташованої

на території чи в межах об’єкта при!

родно!заповідного фонду або в ме!

жах прибережної захисної смуги,

підлягає також погодженню з при!

родоохоронним органом;

— історико!культурного призна!

чення, земельної ділянки, розташо!

ваної на території історичних аре!

алів населених місць, земельної ді!

лянки, на якій розміщені об’єкти

культурної спадщини, підлягає та!

кож погодженню з органом охорони

культурної спадщини;

— лісогосподарського призначен!

ня підлягає погодженню з органом

лісового господарства;

— водного фонду підлягає пого!

дженню з органом водного госпо!

дарства.

Відведення землі

Як пояснює адвокат, всі ці пого!

дження має здійснювати землевпо!

рядна організація, яка розробила

проект землеустрою щодо відведен!

ня ділянки. Тому при укладенні до!

говору на розроблення проекту зем!

леустрою потрібно ці всі погоджен!

ня віднести до компетенції земле!

впорядної організації. Погодження

кожним органом здійснюється про!

тягом десяти робочих днів. Під час

погодження проекту земельній ді!

лянці потрібно присвоїти кадастро!

вий номер, щоб вона була сформо!

ваною.

У разі, якщо проект землеустрою

щодо відведення ділянки підлягає

обов’язковій державній експертизі

землевпорядної документації, пого!

джений проект подається землевпо!

рядною організацією до Державного

агентства земельних ресурсів або

його територіального органу для

здійснення такої експертизи.

Тож відповідний орган виконавчої

влади або орган місцевого самовря!

дування, який передає земельні ді!

лянки державної чи комунальної

власності у власність, у двотижне!

вий строк з дня отримання погодже!

ного проекту землеустрою щодо від!

ведення ділянки (а у разі необхідно!

сті здійснення обов’язкової держав!

ної експертизи землевпорядної до!

кументації згідно із законом — після

отримання позитивного висновку

такої експертизи) має прийняти рі!

шення про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення ді!

лянки та надання її у власність.

Реєстрація ділянки

Як нагадує Дар’я Козій, з 1 січня

2013 року записи з Єдиного реєстру

заборон відчуження об’єктів нерухо!

мого майна, Державного реєстру іпо!

тек, Державного реєстру обтяжень ру!

хомого майна повинні були перено!

ситися до Державного реєстру речо!

вих прав на нерухоме майно (далі —

Державний реєстр прав). Але цього,

на жаль, фактично не відбулось. Дер!

жавний реєстр прав зараз тільки на!

повнюється за рахунок реєстрації

права власності на нерухоме майно.

Тому бажано перевірити інформацію

про свою ділянку шляхом отримання

витягу у Державному земельному ка!

дастрі та у Державному реєстрі прав.

Зареєструвати ж своє право власності

наразі нелегко, констатує адвокат.

“На практиці ситуація найчастіше

зовсім інша. Треба відстояти черги 

в територіальному управлінні

Держземагентства для отримання

витягу з Державного земельного ка!

дастру, а потім треба відстояти черги

в реєстраційній службі. Але якщо

особа її відстояла, це ще не означає,

що у цієї особи приймуть документи

та не скажуть усунути недоліки, піс!

ля чого потрібно буде знову від!

стоювати ці черги”,— зазначає

Дар’я Козій.

Тож якщо особа навіть здасть до!

кументи, то це ще не означає, що во!

на отримає свідоцтво про право

власності на нерухоме майно, заува!

жує адвокат. Існують реальні випад!

ки, коли люди місяцями замість 14

робочих днів чекають на свідоцтво

про право власності, або їм відмов!

ляють. Тому, якщо виникає ситу!

ація, коли Державна реєстраційна

служба тривалий час не реєструє

право власності та не видає свідоц!

тво про право власності на нерухоме

майно або взагалі відмовляє, юристи

радять звертатись до суду за захис!

том своїх прав та інтересів

Отримання землі за принципом мовчазної згоди 
Верховна Рада 4 червня 2013 року прийняла за основу два законопро!

екти про внесення змін до законодавчих актів у сфері земельних відно!
син, які спрощують та вдосконалюють процедуру відведення земельних
ділянок та збільшують відповідальність за зловживання у сфері земле!
відведення. 

Першим законопроектом № 1208!1 передбачається, що погодження до!
кументації з формування земельних ділянок та внесення відомостей про
них до Державного земельного кадастру має здійснюватись за місцем роз!
ташування ділянок. Документ містить також положення щодо заборони по!
годжуючим органам вимагати при здійсненні погодження проведення
будь!яких обстежень, експертиз та інших робіт. Крім того, забороняється
вимагати попереднього погодження проекту іншими органами. 

Другий законопроект № 2130 спрощує процедуру відведення землі за
принципом мовчазної згоди. Зокрема передбачається запровадити можли!
вість замовлення розробки проекту землеустрою з відведення земельної ді!
лянки без отримання відповідного дозволу, якщо в установленому порядку
відповідний орган не надав такого дозволу або не зробив вмотивовану від!
мову в його наданні. Документом пропонується також встановити відпові!
дальність за порушення посадовою особою встановленого законодавством
строку погодження (чи відмови у погодженні) документації із землеустрою
— накладення штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів гро!
мадян. А в разі повторного правопорушення — від 50 до 200 неоподаткова!
них мінімумів доходів громадян. 

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Якщо Державна
реєстраційна служба

тривалий час 
не видає свідоцтво про

право власності на
нерухоме майно 

або взагалі відмовляє,
юристи радять 

звертатись до суду 
за захистом своїх прав 

та інтересів
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 19 червня 2013 року

Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Протя ом шести місяців
дії за он в Києві здійсне-
но 49 позапланових пере-
віро . Насамперед це сто-
с ється тих за ладів, на
я і найбільше с аржилися
меш анці столиці. Я
з’яс валося, двадцяти
п’яти з них виявлені пор -
шення. Вин ватців б ло
оштрафовано на за альн
с м в 166 тисяч ривень.
Та ож, з ідно зі статисти-
ою, місті значно змен-
шилося число рців, що
вплин ло на виробництво
та реалізацію тютюнової
прод ції.

Торік, 16 червня, був підписаний

Закон України № 4844 “Про вне�

сення змін до деяких законів Укра�

їни щодо вдосконалення окремих

положень про обмеження місць

куріння тютюнових виробів”, який

набув чинності 16 грудня того ж

року. Нині громадяни вже півроку

живуть пліч�о�пліч з цими норма�

ми, які вже дали позитивний

ефект.

Одним із результатів вищезазна�

ченого закону стало зменшення

кількості курців. Про це свідчать

дані Держстату — у січні�квітні

2013 року виробництво сигарет ста�

новило 91,2 % від січня�квітня 2012

року, тобто на 8,8 % менше. Реаліза�

ція тютюну у період з грудня 2012�

го — до квітня 2013�го знизилася на

10 % від аналогічного періоду мину�

лого року.

Ще зовсім недавно бізнес�за�

клади лякали зменшенням при�

бутків та втратою клієнтів. Нато�

мість практика показала зовсім ін�

ші результати, що черговий раз до�

водить аксіому: “бездимні” закони

не мають негативного впливу на

ресторанний бізнес. “За ці півроку

жоден ресторан чи бар не тільки у

столиці, а й в Україні не заявив

про те, що закрився через заборо�

ну куріння”,— розповів “Хреща�

тику” завідувач сектором контро�

лю над тютюном УІСД МОЗ Кос�

тянтин Красовський.— Це пояс�

нюється тим, що некурці стано�

влять більшу частину населення, і

вони отримали можливість від�

відувати громадські місця без

шкоди для здоров’я від пасивного

куріння”.

Начальник Інспекції з питань за�

хисту прав споживачів у місті Києві

Антон Кляцький зазначив: “Ми ак�

тивно реагуємо на скарги громадян

та проводимо перевірки. У столиці

за перші п’ять місяців дії закону бу�

ло перевірено майже п’ятдесят за�

кладів”. За його словами, ефектив�

ними виявилися саме позапланові

перевірки, тобто коли є звернення

від клієнтів закладів. Наразі пору�

шення виявлені у двадцяти п’яти

ресторанних господарствах, і, від�

повідно, на ці суб’єкти накладено

штрафні санкції на суму 166 тисяч

гривень. “Проблемним питанням

залишається куріння кальянів. Ос�

кільки на цю продукцію відсутня

будь�яка нормативна дозвільна до�

кументація, що регулює її обіг, а

шкода від куріння кальянів доведе�

на ВООЗ та МОЗ, враховуючи ви�

моги Закону України “Про захист

прав споживачів”, продаж цієї про�

дукції підлягає забороні”,— додав

пан Кляцький.

“Українці менше курять, і, відпо�

відно, стають здоровішими. Це і є

головним результатом дії нових

правил вже у перші місяці. Безу�

мовно, упав рівень ризику пасив�

ного куріння відвідувачів, а осо�

бливо офіціантів та барменів. Без�

димні закони рятують життя!”,—

переконаний керівник проекту

“Україна без тютюнового диму”,

голова ГО “Життя” Андрій Скі�

пальський.

Міністерство охорони здоров’я

вважає, що скорочення поширено�

сті куріння стало результатом ціле�

спрямованих заходів, які вживали�

ся в Україні протягом останніх ро�

ків, і очікує, що закони про звіль�

нення громадських та робочих

місць від тютюнового диму та про

заборону тютюнової реклами, які

набули чинності наприкінці 2012

року, сприятимуть подальшому

зменшенню тютюнокуріння, що

дозволить покращити стан здоров’я

людей у нашій державі.

Голова Постійної Комісії Київра�

ди з питань гуманітарної політики

Алла Шлапак зазначила: “Окрім

рейдів до барів, ресторанів та інших

місць скупчення людей, правоохо�

ронні органи перш за все повинні

більш прискіпливо перевіряти міс�

ця дозвілля наших дітей — спортив�

ні майданчики, шкільні стадіони —

там не повинно бути осіб, які па�

лять або розпивають спиртне, бо це

“територія дитинства” і вона має

залишатися безпечною для кожно�

го маленького киянина”.

Нагадаймо, що у закладах, де па�

ління заборонене, має бути розмі�

щена наочна інформація, яка скла�

дається із графічного знака про за�

борону, та текст такого змісту: “Ку�

ріння заборонено!”. За порушення

будуть стягуватися штрафи, що

складають від 1000 до 10 000 грн для

підприємств, та від 51 до 175 грн

для фізичних осіб�курців

Містом на велосипеді
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столиця вліт особливо расива —
золоті поли виблис ють на сонці,
повітря наповнене п’ян им арома-
том вітів, а з прадавньо о Дніпра
повіває прохолодою. На повн насо-
лодитись невимовною расою й від-
волі тись від б денних справ можна,
промчавши містом на велосипеді.
Тим паче, що велоінфрастр т ра
столиці з ожним ро ом по ращ є-
ться, а нещодавно для шан вальни-
ів е оло ічно о транспорт центрі
Києва запрацювали п н ти велопро-
ат . Тож тимчасово пересісти на
дво олісно о зможе ожен.

Перший у центрі міста професійний пункт ве�

лопрокату з’явився у парку ім. Шевченка близько

двох тижнів тому. Дворівневий парковочний

комплекс для двоколісного транспорту розміс�

тився біля усім відомого “Київського трамвайчи�

ка”, туристично�інформаційного центру. У Шев�

ченківській РДА “Хрещатику” розповіли, що цей

комплекс надала фірма “Фалко” у якості тестово�

го зразка для адаптації його до умов Києва. Такі

конструкції застосовуються у Голландії і дуже

добре себе зарекомендували.

Взяти байк тут дуже просто — необхідно зали�

шити документ, який засвідчує особу, чи заставну

вартість велосипеду. Такі запобіжні заходи адмі�

ністрація пункту прокату ввела після того, як у

перші дні роботи до парку не повернулись дві ма�

шини.

Десять велосипедів доступні для бажаючих ка�

татися з самого ранку й до вечора. До речі, за ду�

же демократичними цінами — від 25 грн і вище.

Загалом ціна залежить від часу, на який оренду�

ють веломашину.

За такий короткий термін прокат став попу�

лярним як серед місцевих жителів, так і серед

гостей столиці. “Ми з чоловіком частенько бе�

ремо тут велосипеди, аби проїхатись містом, ін�

коли виїжджаємо й за Київ, аби відпочити від

буденних справ”,— розповіла “Хрещатику” ки�

янка Катерина. Жінка наголошує, що велосипе�

ди — її давня пристрасть, але тримати в кварти�

рі два байки місця не вистачає, тому подібні

пункти дозволяють проводити вільний час з на�

солодою.

Та найчастіше до пункту звертаються студенти,

які у вільний від навчання час курсують парком,

“провітрюючи” голову й тренуючи м’язи. До ре�

чі, найбільше бажаючих покататись тут з’являє�

ться ближче до вечора, у вихідні та святкові дні.

Відзначимо, що загальне завантаження пунктів у

вихідні близько 70 %, у будні 60 %. В середньому

один велосипед упродовж дня перебуває у дорозі

шість годин.

Таке нововведення сприяє покращенню турис�

тичного потенціалу Шевченківського району та

впровадженню екологічного транспорту у серці

міста.

Окрім велопрокату в парку Шевченка, подіб�

ний пункт є на вул. Б. Хмельницького, 3. Тут до�

ступні в прокат п’ять двоколісних. Та все ж шану�

вальники цього виду транспорту нарікають, що

таких об’єктів у центральній частині місті не ви�

стачає, тому найближчим часом ще один пункт

прокату з’явиться на Пушкінській, 1�3/5. Нагада�

ємо: також байк можна взяти біля станцій метро

“Берестейська”, “Оболонь”, “Позняки”, “Друж�

би Народів”, а також у Феофанії, Пущі�Водиці та

Вишгороді.

До слова, нині навколо туристичного центру ви�

рує життя — ця частина парку живе, як окреме міс�

течко, де реалізуються новаторські задуми. “Поча�

лося все тоді, коли ми відкривали тут мережу вело�

парковок,— пригадує автор ідеї, голова ГО “Київ.

Стратегія 2025” Федір Баландін.— Люди, які пар�

кували велосипеди, й ті, які проходили повз, нарі�

кали, що в Києві немає велосипедного прокату. Так

що ідея виникла сама по собі, й зараз ми бачимо за�

цікавленість та попит у наданні таких послуг”

У столиці більшає пунктів прокату двоколісного транспорту

Перший центрі Києва професійний п н т велопро ат з`явився пар ім. Шевчен а близь о двох тижнів
том

Вартість велопро ат пар
ім. Шевчен а:

— пів одини (30 хв.) — 25 рн;
— одина (60 хв.) — 40 рн;
— дві одини (120 хв.) — 80 рн;
— три одини (180 хв.) — 110 рн;
— чотири одини (240 хв.) — 140 рн.

Новини районів

Благовіст

Свято�Вознесенський храм 
на Деміївці відзначає 
своє 130�річчя
Мин ло о четвер а, день вели о о християн-

сь о о свята Вознесіння Господньо о, один з
найвідвід ваніших храмів Голосієва — Свято-
Вознесенсь ий храм на Деміївці — відзначив 130
ро ів від дня освячення льтової спор ди.
Свят ов Божественн літ р ію храмі відсл -

жив Предстоятель У раїнсь ої Православної Цер ви Блаженніший
Митрополит Київсь ий і всієї У раїни Володимир.
Чимало парафіян та остей прийшло цьо о дня до храм , щоб отри-

мати бла ословення Блаженнішо о Володимира.
Парафіяльн цер в на честь Вознесіння Господньо о б ло спор -

джено 1882-1883 ро ах. Значн пожертв на її зведення зробив Ки-
ївсь ий ц ровий завод на Деміївці, приміщеннях я ої нині розташо-
вана ондитерсь а фабри а. Храм спочат б в дерев’яний, і лише
1900 році б ло проведено йо о істотн ре онстр цію, зо рема об ла-
дено спор д це лою

За 5 місяців Солом’янська 
прокуратура розглянула понад
тисячу звернень громадян
Я повідомила “Хрещати ” про рор Соло-

м’янсь о о район Віра Ш ля ова, за 5 місяців
2013 ро про рат рою роз лян то 1106 звер-
нень ромадян. З них 629 направлено для вирі-
шення в інші відомства, що с ладає майже 57 %.
Висо ий по азни с ер вання звернень за на-

лежністю пов’язаний із недотриманням заявни ами вимо чинно о за-
онодавства.
Та , відповідно до ст. 21 За он У раїни “Про про рат р ” перевір-
и за заявами фізичних чи юридичних осіб, рім заяв та повідомлень
про римінальне правопор шення, проводяться лише разі їх попе-
редньо о роз ляд омпетентними ор анами ви онавчої влади, ор а-
нами місцево о самовряд вання, їх посадовими чи сл жбовими осо-
бами.
Крім то о, про рат рою не роз лядаються звернення з питань, я і

належать до омпетенції с д . Проте відомстві на олосили, що всі
звернення, що надходять з дотриманням вимо чинно о за онодав-
ства, б д ть вирішені своєчасно та об’є тивно

Для випускників вишів Дарниці 
влаштували свято
На теплоході “Ай-Петрі” за підтрим и Дарниць-
ої РДА відб вся свят овий захід для вип с ни ів
вищих навчальних за ладів Дарниць о о район .
Від імені ерівництва район вип с ни ів приві-

тав перший заст пни олови Василь Дзюба,
я ий вр чив ращим з них почесні відзна и.
Зо рема заході взяли часть вип с ни и та
ерівництво А адемії мистецтва раси, Київсь о-

о оледж бізнес , Київсь о о радіомеханічно о оледж Національ-
но о авіаційно о ніверситет , Київсь о о медично о оледж № 3,
Міжнародної а адемії е оло ії та медицини, Навчально-на ово о ін-
стит т під отов и адрів ромадсь ої безпе и та психоло ічної сл ж-
би Національної а адемії вн трішніх справ, Київсь о о медично о ні-
верситет раїнсь ої асоціації народної медицини.
Під час проведення заход відб лася про лян а по Дніпр , дис о-

те а та он рсно-розважальна про рама

Медиків Деснянського району
привітали з професійним святом
З на оди Дня медично о працівни а, я ий від-

значається в У раїні третю неділю червня, в
Центральній районній полі лініці (ЦРП) Деснян-
сь о о район пройшли рочисті заходи.
На свято до меди ів завітали заст пни Київ-

сь о о місь о о олови — се ретар Київради Га-
лина Гере а та олова Деснянсь ої РДА Станіслав
Про опен о.

“У світі існ є ба ато бла ородних та важливих професій, але ме-
ди — це не професія, меди — це по ли ання. Та а доля не ожном
під сил . Безсонні ночі, ненормований рафі , надзвичайне фізичне та
емоційне навантаження — це робота лише для сильних д хом. Але, на
щастя, нашій раїні є тисячі людей, я і здатні ожно о дня творити
та і дива”,— с азала Галина Гере а.
Та ож пані Гере а додала, що до ладе ма сим м з силь, щоб при-

дбати для ЦРП томо раф та обладнати спеціальний для цьо о абінет.
“У та ом вели ом районі повинен б ти свій томо раф, щоб меш-
анці мо ли швид о та зр чно робити необхідні обстеження, не витра-
чаючи час на поїзд и”,— додала Галина Федорівна, подар вавши ме-
ди ам ЦРП з на оди свята омп’ютерн техні

Преподобний 
Віссаріон, 
чудотворець 
Єгипетський
Преподобний Віссаріон, за походженням є иптянин, ще
в молодості охрестився і вів стро е життя, нама аючись
збере ти дан йом при Хрещенні бла одать. Бажаючи
пізнати чернече життя ближче, він вир шив подорож
святими місцями, б в Єр салимі, відвідав преподоб-
но о Герасима Йордансь ій п стелі, бачив інших п с-
тельни ів, навчаючись всіх правил чернечо о життя.

Після повернення він прийняв постриг і став учнем преподобного Ісидо�

ра Пелусіота.

Святий Віссаріон прийняв на себе обітницю безмовності, приймав їжу

один раз на тиждень, а іноді перебував без їжі й пиття 40 днів поспіль. Був

випадок, коли преподобний, занурившись у молитву, стояв нерухомо 40

днів і 40 ночей без їжі та сну.

Від Бога преподобний Віссаріон отримав дар чудотворінь: коли його уч�

неві в дорозі сильно захотілося пити, він зробив солодкою гірку воду; за йо�

го молитвою Господь посилав на землю дощ, він міг немов суходолом пере�

ходити ріки; одним словом виганяв бісів, але робив це приховано, щоб

уникнути слави. Смирення його було таким великим, що, коли одного ра�

зу священик звелів одному із мешканців скиту, який впав у гріх, вийти з

храму, разом з ним вийшов і преподобний зі словами: “І я грішний”.

Спав преподобний Віссаріон тільки стоячи або сидячи. Більшу частину

життя святий пробув під відкритим небом у молитовній самоті. Мирно ві�

дійшов до Господа, досягнувши глибокої старості

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української Православної Церкви

Півроку без тютюнового диму
Заборона паління у громадських місцях зменшила споживання 
сигаретної продукції та сприяла розвитку ресторанного бізнесу

Не рці, я і становлять більш частин населення, отримали можливість відвід вати ромадсь і місця без ш оди для
здоров’я від пасивно о ріння
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Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 62 (1190)

СЕРЕДА,
19 червня
2013 року

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

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

24 травня 2013 р. № 795  

Зміни
до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для

здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
1. Розділ "Голосіївський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від

оплати останніми не пізніше або  після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених  розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному
управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
10 .06. 2013 р. за № 33/10 25

Продовження. Початок у номері за 18 червня 2013 року

646 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Дундича
Олеко

15/2 0,5040 0,0000 0,2131 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,02 1,02 0,93 0,93

647 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул. Дундича
Олеко

15/3 0,1645 0,0000 0,5396 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0715 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,02 1,02 0,93 0,93

648 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул.
Машиністівська

1�б 0,0000 0,0000 0,7432 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0236 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,01 1,01 0,92 0,92

649 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул.
Машиністівська

2�б 0,3978 0,0000 0,3177 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,02 1,02 0,93 0,93

650 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

вул.
Машиністівська

10 0,7094 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0652 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,08 1,02 1,02 0,93 0,93

52 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

5 0,6592 0,2947 0,3149 0,0000 0,2853 0,1330 0,6136 0,0032 0,0031 0,0389 0,0000 0,1404 0,0000 0,0000 0,0000 0,0926 0,0281 0,26 3,44 2,85 3,13 2,59 

53 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

7 0,7059 0,2855 0,3176 0,0000 0,2716 0,1341 0,6144 0,0007 0,0007 0,0408 0,0000 0,1400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0777 0,0277 0,26 3,45 2,88 3,14 2,62 

54 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

7�а 0,7279 0,2852 0,3109 0,0000 0,2675 0,1340 0,6144 0,0007 0,0007 0,0411 0,0000 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,0926 0,0353 0,26 3,50 2,92 3,18 2,65 

55 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

7�б 0,5359 0,3352 0,3753 0,0000 0,2714 0,1341 0,6144 0,0007 0,0007 0,0409 0,0000 0,1414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0750 0,0326 0,26 3,38 2,80 3,07 2,54 

56 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

9�а 0,6525 0,1714 0,5066 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0017 0,0017 0,2134 0,0000 0,1373 0,0000 0,0000 0,0000 0,1152 0,0000 0,24 3,19 3,19 2,90 2,90 

57 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

11 0,6087 0,3477 0,3578 0,0000 0,3046 0,0000 0,6144 0,0036 0,0035 0,0475 0,0000 0,1407 0,0000 0,0000 0,0000 0,1003 0,0185 0,25 3,36 2,94 3,06 2,67 

58 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

15�а 0,2379 0,3177 0,2597 0,0000 0,2337 0,1295 0,7179 0,0024 0,0024 0,0412 0,2842 0,1381 0,0000 0,0000 0,0000 0,1323 0,0411 0,25 3,35 2,82 3,05 2,56 

59 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

17 0,2719 0,4183 0,3566 0,0000 0,6014 0,0000 0,6144 0,0037 0,0036 0,0455 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0841 0,0248 0,26 3,38 2,56 3,08 2,32 

60 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

21�а 1,0326 0,1855 0,4114 0,0000 0,0000 0,0000 0,5429 0,0032 0,0032 0,0461 0,0000 0,1358 0,0000 0,0000 0,0000 0,1287 0,0000 0,25 3,29 3,29 2,99 2,99 

61 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

25 0,7603 0,3330 0,3467 0,0000 0,1988 0,0000 0,6144 0,0030 0,0029 0,0555 0,0000 0,1398 0,0000 0,0000 0,0000 0,1233 0,0644 0,26 3,49 3,14 3,17 2,85 

62 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

25�а 1,0796 0,1012 0,9285 0,0000 0,0000 0,0000 0,2772 0,0003 0,0003 0,0173 0,0000 0,1378 0,0000 0,0000 0,0000 0,0611 0,0000 0,26 3,44 3,44 3,12 3,12 

63 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

25�б 0,0914 0,4699 0,3661 0,0000 0,6261 0,1357 0,6144 0,0029 0,0028 0,0671 0,0000 0,0446 0,0000 0,0000 0,0000 0,1421 0,0214 0,26 3,41 2,38 3,10 2,16 

64 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

25�в 1,0284 0,1148 0,4763 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0003 0,0003 0,0203 0,0000 0,2924 0,0000 0,0000 0,0000 0,0561 0,0000 0,26 3,44 3,44 3,12 3,12

65 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

27 0,4680 0,3305 0,3246 0,0000 0,4071 0,0000 0,6144 0,0030 0,0029 0,0551 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,1113 0,0982 0,26 3,37 2,70 3,06 2,46

66 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

27�б 0,8928 0,2274 0,2895 0,0000 0,0000 0,0000 0,6059 0,0007 0,0007 0,1300 0,0000 0,3954 0,0000 0,0000 0,0000 0,0682 0,0000 0,26 3,45 3,45 3,13 3,13

67 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

27�в 1,0765 0,2253 0,2971 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0007 0,0003 0,1329 0,0000 0,1384 0,0000 0,0000 0,0000 0,0795 0,0000 0,26 3,39 3,39 3,08 3,08

68 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

39 0,1092 0,3449 0,3365 0,0000 0,7949 0,0000 0,6144 0,0030 0,0029 0,0401 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,1258 0,0552 0,26 3,39 2,26 3,08 2,06

69 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

41 0,2208 0,4399 0,3614 0,0000 0,6227 0,0000 0,6144 0,0045 0,0044 0,0466 0,0000 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000 0,1056 0,0182 0,26 3,40 2,56 3,09 2,32

70 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

43 0,4874 0,3347 0,3579 0,0000 0,2431 0,1291 0,6144 0,0024 0,0024 0,0404 0,0368 0,1377 0,0000 0,0000 0,0000 0,1287 0,0383 0,26 3,37 2,83 3,06 2,57

71 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

61 0,5457 0,4199 0,2729 0,0000 0,2434 0,1251 0,7038 0,0020 0,0020 0,0202 0,0369 0,1408 0,0000 0,0000 0,0000 0,0933 0,0428 0,26 3,50 2,95 3,18 2,68

72 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

63 0,6056 0,4190 0,2593 0,0000 0,2428 0,1250 0,6912 0,0014 0,0014 0,0197 0,0360 0,1373 0,0000 0,0000 0,0000 0,0748 0,0275 0,26 3,49 2,96 3,17 2,69

73 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Автозаводська

87 0,9355 0,1485 0,3930 0,0000 0,0000 0,0000 0,7385 0,0011 0,0011 0,1829 0,0000 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000 0,1041 0,0000 0,26 3,49 3,49 3,17 3,17

74 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

87�а 0,7596 0,2242 0,3618 0,0000 0,0000 0,0000 0,6607 0,0005 0,0005 0,2387 0,0000 0,1372 0,0000 0,0000 0,0000 0,1609 0,0000 0,25 3,36 3,36 3,05 3,05 

75 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

89 0,9130 0,2541 0,4238 0,0000 0,0000 0,0000 0,6429 0,0006 0,0006 0,0261 0,0000 0,1906 0,0000 0,0000 0,0000 0,1218 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09 

76 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

89�а 0,5245 0,2732 0,3132 0,0000 0,3723 0,1266 0,6834 0,0008 0,0007 0,0197 0,0000 0,1401 0,0000 0,0000 0,0000 0,0840 0,0239 0,26 3,38 2,69 3,07 2,45 

77 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

93 0,5732 0,2679 0,3013 0,0000 0,3045 0,1311 0,7038 0,0041 0,0040 0,0249 0,0000 0,1405 0,0000 0,0000 0,0000 0,0801 0,0197 0,26 3,37 2,77 3,07 2,52 

78 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Автозаводська 

97/5 1,1372 0,2125 0,3866 0,0000 0,0000 0,0000 0,4511 0,0029 0,0029 0,0899 0,0000 0,1394 0,0000 0,0000 0,0000 0,0381 0,0000 0,25 3,25 3,25 2,95 2,95 

79 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Агрегатна 2 0,5414 0,3078 0,3091 0,0000 0,3304 0,0829 0,6144 0,0040 0,0040 0,0411 0,0000 0,1375 0,0000 0,0000 0,0000 0,1299 0,0483 0,26 3,37 2,76 3,06 2,51 

80 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Бережанська 

10 0,5424 0,3701 0,3128 0,0000 0,2615 0,1283 0,7038 0,0017 0,0016 0,0208 0,0000 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0829 0,0434 0,26 3,44 2,87 3,13 2,61 

81 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Бережанська 

12 0,5252 0,3759 0,3345 0,0000 0,2671 0,1307 0,7030 0,0033 0,0032 0,0208 0,0000 0,1399 0,0000 0,0000 0,0000 0,0782 0,0313 0,26 3,45 2,88 3,14 2,62 

82 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Бережанська 

14 0,2930 0,3736 0,3028 0,0000 0,2586 0,1255 0,7028 0,0017 0,0016 0,0210 0,0000 0,3936 0,0000 0,0000 0,0000 0,0872 0,0480 0,26 3,44 2,87 3,13 2,61 

83 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Бережанська 

16 0,5201 0,3883 0,3189 0,0000 0,2752 0,1307 0,6027 0,0033 0,0032 0,0209 0,0000 0,2359 0,0000 0,0000 0,0000 0,0751 0,0359 0,26 3,45 2,86 3,13 2,60 

84 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Бережанська 

16�а 0,6199 0,3809 0,3503 0,0000 0,2910 0,1308 0,6034 0,0029 0,0028 0,0195 0,0000 0,1412 0,0000 0,0000 0,0000 0,0651 0,0363 0,26 3,49 2,89 3,17 2,62 

85 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Бережанська 

18 0,5757 0,3681 0,2695 0,0000 0,2858 0,1255 0,7027 0,0016 0,0016 0,0207 0,0000 0,1376 0,0000 0,0000 0,0000 0,0796 0,0403 0,26 3,44 2,85 3,13 2,59 

86 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Бережанська 

20 0,4845 0,3821 0,2979 0,0000 0,3078 0,1307 0,7030 0,0036 0,0035 0,0208 0,0000 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,0924 0,0312 0,26 3,43 2,81 3,11 2,55 

87 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Боровиковського

1�а 1,2197 0,2117 0,3098 0,0000 0,0000 0,0000 0,6047 0,0018 0,0018 0,0430 0,0000 0,1377 0,0000 0,0000 0,0000 0,0802 0,0000 0,26 3,45 3,45 3,13 3,13

88 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

4 1,1085 0,3445 0,3135 0,0000 0,0000 0,0000 0,4902 0,0054 0,0054 0,1052 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,1297 0,0000 0,26 3,49 3,49 3,17 3,17

5. Розділ "Оболонський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20
числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:
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Продовження у наступному номері

89 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

4�а 0,5382 0,3075 0,3438 0,0000 0,3155 0,1345 0,6144 0,0043 0,0043 0,0413 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,0784 0,0420 0,26 3,38 2,73 3,08 2,49

90 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

8 0,5935 0,2171 0,5455 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0003 0,0003 0,2593 0,0000 0,1375 0,0000 0,0000 0,0000 0,1295 0,0000 0,25 3,30 3,30 3,00 3,00

91 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

10 0,4052 0,3155 0,4252 0,0000 0,1972 0,0000 0,6144 0,0036 0,0033 0,0970 0,0000 0,1405 0,0000 0,0000 0,0000 0,2346 0,0334 0,25 3,26 2,96 2,96 2,69

92 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

14 1,3864 0,1299 0,2617 0,0000 0,0000 0,0000 0,5297 0,0057 0,0057 0,0906 0,0000 0,1829 0,0000 0,0000 0,0000 0,0329 0,0000 0,26 3,47 3,47 3,15 3,15

93 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

16 1,1673 0,2505 0,3415 0,0000 0,0000 0,0000 0,5527 0,0061 0,0061 0,1039 0,0000 0,1370 0,0000 0,0000 0,0000 0,0604 0,0000 0,26 3,47 3,47 3,15 3,15

94 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

16�а 0,9216 0,2438 0,3307 0,0000 0,0000 0,0000 0,5649 0,0058 0,0058 0,1211 0,0000 0,1371 0,0000 0,0000 0,0000 0,1056 0,0000 0,24 3,22 3,22 2,92 2,92

95 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

18/2 0,8991 0,1328 0,4484 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0005 0,0005 0,0524 0,0000 0,1380 0,0000 0,0000 0,0000 0,1123 0,0000 0,24 3,17 3,17 2,88 2,88

96 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

20/1 1,2697 0,2662 0,2569 0,0000 0,0000 0,0000 0,5299 0,0061 0,0061 0,0959 0,0000 0,1380 0,0000 0,0000 0,0000 0,0572 0,0000 0,26 3,47 3,47 3,15 3,15

97 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

22 1,3730 0,2409 0,2281 0,0000 0,0000 0,0000 0,5117 0,0059 0,0006 0,0691 0,0000 0,1383 0,0000 0,0000 0,0000 0,0587 0,0000 0,26 3,47 3,47 3,15 3,15

98 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

24 1,2279 0,1268 0,3637 0,0000 0,0000 0,0000 0,6028 0,0005 0,0005 0,0505 0,0000 0,1394 0,0000 0,0000 0,0000 0,1138 0,0000 0,26 3,47 3,47 3,15 3,15

99 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

26/2 0,4484 0,2084 0,2856 0,0000 0,5022 0,1257 0,5920 0,0019 0,0019 0,0456 0,0000 0,1411 0,0000 0,0000 0,0000 0,1884 0,0813 0,26 3,46 2,53 3,15 2,30

100 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

30 0,1695 0,3840 0,2805 0,0000 0,5017 0,1299 0,6144 0,0024 0,0024 0,0535 0,0000 0,1386 0,0000 0,0000 0,0000 0,2394 0,0491 0,26 3,39 2,49 3,08 2,26

101 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

32/2 0,3735 0,3830 0,3021 0,0000 0,5890 0,0000 0,6021 0,0026 0,0024 0,0463 0,0000 0,1374 0,0000 0,0000 0,0000 0,0892 0,0307 0,26 3,38 2,56 3,07 2,33

102 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

34/1 0,8874 0,1617 0,2672 0,0000 0,2081 0,1348 0,6144 0,0039 0,0038 0,0509 0,0000 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,1428 0,0300 0,26 3,49 3,00 3,17 2,72

103 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

36 1,0862 0,1585 0,3503 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0037 0,0037 0,0489 0,0000 0,1364 0,0000 0,0000 0,0000 0,1334 0,0000 0,25 3,35 3,35 3,04 3,04

104 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

36�а 0,8787 0,1661 0,4433 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0005 0,0005 0,2001 0,0000 0,1371 0,0000 0,0000 0,0000 0,1260 0,0000 0,26 3,39 3,39 3,08 3,08

105 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

36�б 0,7970 0,2379 0,5011 0,0000 0,0000 0,0000 0,6054 0,0007 0,0007 0,0409 0,0000 0,1386 0,0000 0,0000 0,0000 0,1523 0,0000 0,25 3,27 3,27 2,97 2,97

106 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

38 0,6957 0,2584 0,3312 0,0000 0,2986 0,1257 0,5374 0,0028 0,0027 0,0397 0,0000 0,1408 0,0000 0,0000 0,0000 0,1377 0,0309 0,26 3,43 2,83 3,12 2,58

107 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

44 1,1070 0,2134 0,3999 0,0000 0,0000 0,0000 0,5004 0,0003 0,0003 0,0198 0,0000 0,3072 0,0000 0,0000 0,0000 0,0775 0,0000 0,26 3,47 3,47 3,15 3,15

108 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

44�а 1,0687 0,1277 0,3609 0,0000 0,0000 0,0000 0,7038 0,0060 0,0060 0,0301 0,0000 0,1374 0,0000 0,0000 0,0000 0,1175 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07

109 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

44�б 1,0841 0,1270 0,3542 0,0000 0,0000 0,0000 0,7038 0,0060 0,0060 0,0299 0,0000 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,1164 0,0000 0,26 3,39 3,39 3,08 3,08

110 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

46 1,0602 0,2127 0,3695 0,0000 0,0000 0,0000 0,5002 0,0002 0,0002 0,0197 0,0000 0,3275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0749 0,0000 0,26 3,39 3,39 3,08 3,08

111 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

46�а 1,0417 0,1293 0,4130 0,0000 0,0000 0,0000 0,7038 0,0060 0,0060 0,0274 0,0000 0,1370 0,0000 0,0000 0,0000 0,1090 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09

112 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул.
Вишгородська

46�б 1,0212 0,1290 0,4048 0,0000 0,0000 0,0000 0,7038 0,0060 0,0060 0,0274 0,0000 0,1381 0,0000 0,0000 0,0000 0,1219 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07

113 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

46�в 0,9366 0,2315 0,3879 0,0000 0,0000 0,0000 0,7038 0,0006 0,0006 0,0289 0,0000 0,1383 0,0000 0,0000 0,0000 0,1368 0,0000 0,26 3,39 3,39 3,08 3,08 

114 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

48 1,0537 0,3118 0,2868 0,0000 0,0000 0,0000 0,5939 0,0017 0,0017 0,1178 0,0000 0,1365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0694 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09 

115 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

48�а 1,0190 0,1390 0,4002 0,0000 0,0000 0,0000 0,7038 0,0086 0,0086 0,0328 0,0000 0,1377 0,0000 0,0000 0,0000 0,1160 0,0000 0,26 3,39 3,39 3,08 3,08 

116 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

50 0,9199 0,2376 0,3154 0,0000 0,0000 0,0000 0,5730 0,0015 0,0015 0,1163 0,0000 0,3375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0707 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09 

117 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

50�а 1,0382 0,1271 0,4082 0,0000 0,0000 0,0000 0,7038 0,0058 0,0058 0,0299 0,0000 0,1383 0,0000 0,0000 0,0000 0,1160 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09 

118 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

50�б 1,0412 0,1765 0,4405 0,0000 0,0000 0,0000 0,6392 0,0010 0,0010 0,0243 0,0000 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,1037 0,0000 0,26 3,39 3,39 3,08 3,08 

119 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

50�в 1,0146 0,1843 0,4514 0,0000 0,0000 0,0000 0,6470 0,0004 0,0004 0,0262 0,0000 0,1374 0,0000 0,0000 0,0000 0,1110 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09 

120 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

52 1,1012 0,2014 0,3843 0,0000 0,0000 0,0000 0,6139 0,0029 0,0029 0,0242 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0956 0,0000 0,26 3,39 3,39 3,08 3,08 

121 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

54�б 0,4396 0,4080 0,2496 0,0000 0,2192 0,0805 0,5734 0,0015 0,0015 0,0348 0,2668 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,1407 0,0355 0,26 3,42 2,98 3,11 2,71 

122 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

56/2 1,0703 0,1823 0,3151 0,0000 0,0000 0,0000 0,6452 0,0021 0,0021 0,1268 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0749 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07 

123 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Вишгородська 

150�
а 

0,0000 0,0000 0,4676 0,0000 0,0000 0,0000 0,7012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2003 0,0000 0,0000 0,0000 0,1450 0,0000 0,15 2,00 2,00 1,82 1,82 

124 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Восьмого
Березня 

3 1,5725 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0000 0,0000 0,0248 0,0000 0,3001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,26 3,43 3,43 3,12 3,12 

125 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Восьмого
Березня 

4 1,0999 0,0000 0,5059 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2841 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,19 2,49 2,49 2,27 2,27 

126 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Восьмого
Березня 

5 1,3306 0,0000 0,2703 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0000 0,0000 0,0217 0,0000 0,2857 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,26 3,44 3,44 3,13 3,13 

127 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Восьмого
Березня 

6 1,2577 0,0000 0,3134 0,0000 0,0000 0,0000 0,7006 0,0000 0,0000 0,0252 0,0000 0,3038 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,26 3,43 3,43 3,12 3,12 

128 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Восьмого
Березня 

7 1,1764 0,1723 0,4220 0,0000 0,0000 0,0000 0,5346 0,0003 0,0003 0,0524 0,0000 0,1353 0,0000 0,0000 0,0000 0,1106 0,0000 0,26 3,44 3,44 3,13 3,13 

129 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Восьмого
Березня 

8/2 0,8868 0,2910 0,4100 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0045 0,0045 0,0416 0,0000 0,1422 0,0000 0,0000 0,0000 0,0954 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09 

130 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Джерельна 3 1,1047 0,0000 0,3571 0,0000 0,0000 0,0000 0,6302 0,0129 0,0129 0,0404 0,0000 0,1395 0,0000 0,0000 0,0000 0,1040 0,0000 0,24 3,17 3,17 2,88 2,88 

131 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Джерельна 6/5 0,8179 0,3880 0,3462 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0119 0,0119 0,0477 0,0000 0,1401 0,0000 0,0000 0,0000 0,1199 0,0000 0,26 3,41 3,41 3,10 3,10 

132 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Джерельна 7/5 0,9673 0,2052 0,4522 0,0000 0,0000 0,0000 0,6522 0,0005 0,0005 0,0614 0,0000 0,1395 0,0000 0,0000 0,0000 0,1345 0,0000 0,26 3,45 � 3,14 � 

133 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

1 0,4565 0,5154 0,3974 0,0000 0,1637 0,0000 0,5966 0,0050 0,0049 0,0828 0,0000 0,1352 0,0000 0,0000 0,0000 0,2442 0,0247 0,26 3,47 3,22 3,15 2,93 

134 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

2 0,0000 0,2533 0,3430 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0012 0,0012 0,0490 0,0000 0,1029 0,0000 0,0000 0,0000 0,1164 0,0000 0,16 2,07 2,07 1,88 1,88 

135 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

3 0,4755 0,5138 0,3746 0,0000 0,1638 0,0000 0,5966 0,0050 0,0050 0,0825 0,0000 0,1348 0,0000 0,0000 0,0000 0,2433 0,0265 0,26 3,46 3,21 3,15 2,92 

136 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

6 0,0000 0,2883 0,4057 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0014 0,0014 0,0261 0,0000 0,0936 0,0000 0,0000 0,0000 0,1255 0,0000 0,16 2,17 2,17 1,97 1,97 

137 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

7/1 0,9852 0,2536 0,3625 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0014 0,0014 0,0246 0,0000 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,1166 0,0000 0,26 3,41 3,41 3,10 3,10 

138 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

9/2 0,7697 0,2672 0,5505 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0014 0,0014 0,0253 0,0000 0,1399 0,0000 0,0000 0,0000 0,1209 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09 

139 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

10 0,6054 0,2534 0,4557 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0014 0,0014 0,0255 0,0000 0,1383 0,0000 0,0000 0,0000 0,1220 0,0000 0,23 3,04 3,04 2,76 2,76 

140 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

11 0,3544 0,5494 0,5441 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0038 0,0038 0,0428 0,0000 0,1405 0,0000 0,0000 0,0000 0,2596 0,0000 0,26 3,43 3,43 3,12 3,12 

141 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дніпроводська 

13/1 0,9709 0,2918 0,3830 0,0000 0,0000 0,0000 0,5651 0,0071 0,0071 0,0197 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0781 0,0000 0,25 3,25 3,25 2,95 2,95 

142 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дубровицька 

3 0,2368 0,4427 0,4186 0,0000 0,2068 0,1325 0,7038 0,0043 0,0042 0,0486 0,0000 0,1396 0,0000 0,0000 0,0000 0,1901 0,0293 0,26 3,38 2,89 3,07 2,63 

143 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дубровицька 

5 0,6097 0,2736 0,3159 0,0000 0,2075 0,1329 0,7038 0,0005 0,0004 0,0244 0,0000 0,1386 0,0000 0,0000 0,0000 0,1120 0,0264 0,25 3,36 2,88 3,05 2,61 

144 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дубровицька 

7 0,6135 0,2596 0,3416 0,0000 0,1970 0,1329 0,7038 0,0005 0,0004 0,0245 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,1196 0,0150 0,25 3,36 2,91 3,06 2,64 

145 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дубровицька 

8 0,2508 0,4312 0,3510 0,0000 0,5802 0,0000 0,6144 0,0033 0,0032 0,0462 0,0000 0,1373 0,0000 0,0000 0,0000 0,1158 0,0405 0,26 3,40 2,58 3,09 2,34 

146 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дубровицька 

10 0,4544 0,3395 0,2970 0,0000 0,4851 0,0000 0,6144 0,0029 0,0029 0,0395 0,0625 0,1366 0,0000 0,0000 0,0000 0,0707 0,0452 0,26 3,37 2,67 3,06 2,42 

147 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул.
Дубровицька 

12 0,9273 0,1906 0,3706 0,0000 0,0000 0,0000 0,6023 0,0005 0,0005 0,2051 0,0000 0,1379 0,0000 0,0000 0,0000 0,1236 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07 

148 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Івашкевича
Ярослава 

3 0,3021 0,3366 0,3015 0,0000 0,5542 0,1345 0,6144 0,0018 0,0017 0,0431 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,1027 0,0238 0,26 3,37 2,43 3,07 2,21 

149 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Івашкевича
Ярослава 

4 1,1471 0,1485 0,3913 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0005 0,0005 0,0524 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,1099 0,0000 0,26 3,44 3,44 3,12 3,12 

150 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Івашкевича
Ярослава 

5 0,4591 0,3345 0,3021 0,0000 0,5517 0,1345 0,5725 0,0017 0,0015 0,0391 0,0000 0,1278 0,0000 0,0000 0,0000 0,0876 0,0254 0,26 3,48 2,54 3,17 2,31 

151 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Івашкевича
Ярослава

6 0,5776 0,3307 0,3045 0,0000 0,3240 0,1340 0,6144 0,0043 0,0043 0,0414 0,0000 0,1378 0,0000 0,0000 0,0000 0,0665 0,0118 0,26 3,37 2,75 3,06 2,50

152 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Івашкевича
Ярослава

8 1,0234 0,1899 0,3560 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0006 0,0006 0,2085 0,0000 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,1180 0,0000 0,26 3,50 3,50 3,18 3,18

153 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Івашкевича
Ярослава

8�а 0,5214 0,3250 0,3315 0,0000 0,2970 0,1441 0,6144 0,0042 0,0042 0,0407 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,0928 0,0443 0,26 3,38 2,74 3,07 2,49 
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 19 червня 2013 року

Cirque du Soleil повертається 
з радістю
Кияни зможуть 
побачити ще одне 
шоу відомого цирку
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Вже цьо о тижня в столиці старт -
ють вист пи ле ендарно о анад-
сь о о Cirque du Soleil. Майже півто-
ра ро том раїнсь і лядачі
вперше змо ли ознайомитися з
творчістю цир на астролях шо
Saltimbanco. Зараз нас че ає одна з
найпоп лярніших постаново —
Alegria, створена 1994 році, я а
під орила серця понад 10 мільйонів
чолові по всьом світ .

Історія Cirque du Soleil розпочалася у 1984 ро�

ці, коли 25�річному канадцю Гі Лаліберте, хо�

дулісту та ковтателю вогню, вдалося об’єднати

навколо себе кілька десятків однодумців та

укласти з урядом мільйонний контракт на ство�

рення шоу. В результаті він представив першу

постановку — Le Grand Show, яка мала тріумф у

Канаді. Секрет успіху Цирку дю Солей криєть�

ся в поєднанні власне цирку та театру. Окрім

високопрофесійних акробатичних трюків та

клоунади, у постановках присутні хореографія,

жива музика та вокал, велика увага приділяєть�

ся костюмам і гриму. Кожна програма побудо�

вана навколо певної сюжетної лінії, що зв’язує

всі елементи шоу в єдине ціле.

Alegria: боротьба старого і молодого
Шоу, назва якого перекладається з іспанської як

“торжество”, “радість”, “веселощі”, переносить

глядача в розкішну атмосферу Європи XVII століт�

тя. Її відтворює увінчана величезним куполом і

прикрашена стилізованими колонами і балюстра�

дами сцена. Тут, у вигаданій країні, Король рапто�

во складає з себе повноваження і кидає підданих

напризволяще. Між прихильниками старих тради�

цій та молоддю, яка прагне змін, виникають кон�

флікти та чвари.

Постановка познайомить глядачів із блазнями

Короля, придворними поетами, волоцюгами, ста�

рими аристократами і дітьми. А ще в цьому світі є

клоуни — єдині мешканці, які непідвладні часу і

натиску соціальних змін. Розпізнати персонажів

можна за костюмами: пишність та маски “тужли�

вих старих птахів” відповідають старому порядку, а

легкість та акварельна ніжність обробки уособлює

молодість і свіжість. Унікальні костюми для будь�

якого шоу Cirque du Soleil шиються в Монреалі,

також з кожного учасника трупи робляться і гіпсо�

ві зліпки голови — для головних уборів та масок.

На виготовлення костюмів може витрачатися до

120 годин, маски ж роблять за 200 годин.

Alegria є емоційною театралізованою цирковою

виставою для всієї родини, з колоритними персона�

жами та запаморочливими акробатичними трюками

артистів. Серед них — стрибуни на брусках, які ви�

конують потрійне сальто на висоті 3 метри, захоп�

люючий танець з вогняними ножами, номер “По�

вітряні поперечини”, в якому безстрашні акробати

літають на 12�метровій висоті, ніжний “Пластичний

етюд” надзвичайно гнучких дівчат з Монголії.

У шоу задіяна міжнародна трупа з 55�ти вико�

навців, акробатів та музикантів із 15�ти країн. У

живому музичному супроводі змішалися такі сти�

лі, як джаз, поп, танго і клезмер (єврейська музи�

ка). Вокальні партії виконують артистки Мар’яна

Соболь та Марі�П’єр Гільбор, які грають ролі

співачок в Білому та Чорному. До речі, саундтрек

Alegria є найбільш продаваним музичним альбо�

мом Цирку дю Солей.

Наші в цирку

Серед артистів шоу Alegria є й три українці. Це

киянин Денис Толстов, який вже 10 років виступає

в Cirque du Soleil з номером “Ручний еквілібр”.

Потрапив до цирку артист випадково: під час на�

вчання у Київському естрадно�цирковому учили�

щі поїхав за програмою обміну до Брюссельської

циркової школи, де на одному з показів його поба�

чив менеджер цирку і запропонував співпрацю.

Після двомісячного навчання на головній базі в

Монреалі Денис став їздити з Cirque du Soleil, да�

ючи близько 300 виступів на рік. В цирку він знай�

шов і своє кохання — Мар’яну Соболь, яка стала

першою співачкою з СНД в історії цирку. Дівчина

з Павлограда у 2008 році побачила виступ Cirque du

Soleil і вирішила обов’язково потрапити в трупу.

На прослуховуванні її відібрали до бази потенцій�

них артистів, а в 2010 році запросили на роботу. На

шоу Мар’яна поперемінно грає дві ролі — Співач�

ку в Білому і її alter ego Співачку в Чорному.

Зі Співачкою в Білому, лише у квітковому варі�

анті, в червні кияни мали змогу познайомитися в

Національному ботанічному саду імені Гришка.

Двометрова скульптура зі штучних квітів була

зроблена на основі сценічного костюму Мар’яни

Соболь — з корсетом, аплікаціями та аксесуарами.

Щоправда, важила вдвічі більше — 20 кг.

Третім українцем у трупі шоу Alegria є Богдан За�

валишин. Він виступає в захоплюючому номері

“Російські поперечини” та виконує потрійні саль�

то в повітрі, приземлюючись на шести, які на пле�

чах тримають ловітори

Вже 10 ро ів иянин Денис Толстов вист пає в Цир дю Солей, баланс ючи на висо их опорах

Alegria. Cirque du Soleil
Де: Палац спорт , Спортивна площа, 1
Коли: 20, 21 25, 26, 27, 28 червня о 19.00,

23, 23, 29 червня о 15.00 та 19.00
Вартість вит ів: 340-890 рн
До ладніша інформація: www.cds-ua.com

Одна з ероїнь шо Alegria — Співач а в Білом , я рає наша співвітчизниця Мар`яна Соболь, червні
поселилася ботанічном сад

Відповіді на сканворд 

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

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
1. Дані про планов діяльність, мет та шляхи її здійснення.

Розділ ОВНС розроблений с ладі прое т "Ре онстр ція нежитлово о
приміщення під ба атоповерховий житловий б дино по в л. Б. Гмирі, 17
Дарниць ом районі м. Києва"

Мета планової діяльності: забезпечення населення житлом, офісними
приміщеннями, афе з ідно з вимо ами ДБН 360-92**.

Шляхи здійснення мети: б дівництво ба атоповерхово о житлово о б дин
з остьовою автостоян ою.

2. С ттєві фа тори, що впливають чи мож ть впливати на стан
нав олишньо о природно о середовища з рах ванням можливості
вини нення надзвичайних е оло ічних сит ацій:

Атмосферне повітря: б де відб ватись незначне забр днення атмосферно о
повітря відпрацьованими азами автомобілів з від ритої автостоян и.

Підземні та поверхневі води: неможливе забр днення р нт та підземних
вод нафтопрод тами завдя и влашт ванню водонепрони но о по риття
території та влашт вання ло альних очисних спор д дощових вод.

Геоло ічне середовище: прое том передбачається інженерний захист
території — відведення поверхневих вод з території, влашт вання твердо о
по риття та озеленення території.

Відходи: творені відходи б д ть вивозитися з ідно з до оворами із
спеціалізованими підприємствами.

Вини нення надзвичайних е оло ічних сит ацій — не про ноз ється.

3. Оцін а е оло ічно о ризи прое тованої діяльності:

- на атмосферне повітря — впливає в межах дозволених рівнів завдя и
застос ванню с часно о техноло ічно о обладнання ( отли мають низь ій
питомий ви ид забр днюючих речовин). Концентрація ш ідливих речовин в
атмосферном повітрі не перевищ є 0,01 ГДК.мр по всім ін редієнтам ш ідливих
речовин;

- на поверхневі та підземні води — впливає в межах діючих нормативів.
В зоні розташ вання об'є та водоймища відс тні. Для запобі ання забр дненню
підземних вод ви онане тверде водонепрони ливе по риття території, відведення
води з території передбачено поверхневим способом з вип с ом на лот и
проїздів та в за ритий зливості з під люченням до існ ючої дощової аналізації з
попереднім очищенням на ло альних очисних спор дах;

- на еоло ічне середовище — вплив в межах діючих нормативів. В частині
інженерно о захист прое том передбачено: — враховані можливі деформації
приле лої заб дови, я онстр тивно о хара тер , тобто безпосередньо від
влашт вання паль, та і техноло ічно о;
- від оп а отлован , метод ріплення, динамічні навантаження від техні и;
- передбачена ідроізоляція підвальних приміщень;
- влашт вання дощової аналізації;
- озеленення території;

- на р нти — не впливає, верхній рослинний шар р нт — відс тній.
Передбачене тверде асфальтобетонне по риття території. Відходи б д ть
на опич ватися на спеціально відведеном майданчи онтейнерах та
вивозитися за призначенням на спеціально облаштовані полі они та на
підприємства по тилізації;

- на соціальне середовище — не впливає. Ф н ціон вання об'є та в
даном місці не створить по іршення мов проживання населення, ос іль и
не ативний вплив йо о на нав олишнє середовище — незначний. Позитивні
аспе ти — забезпечення населення житлом, офісними приміщеннями,
створюються нові робочі місця, поповнюється бюджет міста. Відповідно до
проведених розрах н ів ризи вплив планової діяльності на здоров'я населення
від забр днення атмосферно о повітря в рай малий, оцін а рівня соціально о
ризи планованої діяльності та ож прийнятна.

- на флор — впливає. На частині ділян и знаходяться зелені насадження,
частина я их потреб є знос відповідним чином. На ділянці прое т вання
прое том передбачено озеленення території.

- на фа н — не впливає, дана територія протя ом тривало о час зазнавала
постійно о антропо енно о вплив .

- на техно енне середовище — впливає в межах норм.

4. Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень
відповідності до норм і правил охорони НС і вимо е обезпе и на всіх
етапах б дівництва та е спл атації об'є та планованої діяльності.

На всіх етапах прое тованої діяльності прое тні рішення б д ть здійснюватись
відповідності з нормами і правилами охорони нав олишньо о середовища і

вимо ами е оло ічної безпе и.

Замовни ПАТ ХК "Київмісь б д"

Генпрое т вальни ДП "Виробничо-технічна а енція"

Від и та побажання надсилати в місячний термін з дня виход
п блі ації за адресою: 01010, м. Київ, в л. С ворова, 4/6, тел. 280-91-38.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежилих приміщень площею 227,20 в. м

на в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. "А, А'"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 227,20 в. м.

Адреса: 01033, м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. "А, А'".

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

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення № 1 ( р пи приміщень № 12), №№ 1, 2, 3, 4 ( р пи
приміщень № 7), з № 1 по № 6 ( р пи приміщень № 10), №№ 1, 2, 3 ( р пи
приміщень № 37), №№ І, ІІ, ІІІ ( р пи приміщень № 36) площею 205,50 в. м, місця
за ально о орист вання площею 21,70 в. м.

Ціна об'є та без ПДВ — 1 308 730 (один мільйон триста вісім тисяч сімсот
тридцять) ривень.

ПДВ — 261 746 (двісті шістдесят одна тисяча сімсот соро шість) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 570 476 (один мільйон п'ятсот
сімдесят тисяч чотириста сімдесят шість) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни об'є та, з рах ванням
ПДВ — 157 047 (сто п'ятдесят сім тисяч соро сім) ривень 60 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

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

3. Переможцю а ціон :

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

4. А ціон відб деться 10 липня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа
"КМФБ". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ,
Залізничне шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю
та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється
на рах но № 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан 320984, од
35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі 157 047,60 рн, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в
АТ "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа
"КМФБ".

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01033, м. Київ,
в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. "А, А'".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ,
Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

Інформація щодо обґр нт вання ви идів ш ідливих речовин для отримання
ново о дозвол на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря ТЕЦ-6
СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", я а знаходиться в Деснянсь ом районі
м. Києва за адресою: в л. П хівсь а, 1-А.

ТЕЦ-6 СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є виробни ом теплової та
еле тричної енер ії і призначена для централізовано о забезпечення промислових
підприємств, адміністративних і житлових б дівель м. Києва тепловою та
еле тричною енер ією. В я ості палива ви ористов ється природний аз (резервне
паливо — маз т). Дозвіл на ви иди забр днюючих речовин на 2013 рі існ є.

Перелі основних ма симально можливих ви идів забр днюючих речовин, я і
ви идаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел:

- NOx — 306,271 /с;

- CO — 40,908 /с;

- SO2 — 2 196,950 /с.

За важення по даном питанню просимо направляти на адрес Деснянсь ої
районної місті Києві державної адміністрації: 02660, м. Київ, пр-т В. Мая овсь о о,
29, т. 515-77-75.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС 1986 р., ате орія 2, серія А,

№ 088937 на ім’я Назар Надії Федорівни вважати недійсним.

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
повідомляє про наміри отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами районної отельні
"Молодь" (далі — РК "Молодь"), що розташована за адресою:
04112, м. Київ, Шевчен івсь ий район, в л. Де тярісь а, 46.

РК "Молодь" спеціаліз ється на виробництві теплової енер ії, я а постачається
мережами централізовано о постачання споживачам міста. У отельном залі для
виробництва теплової енер ії знаходяться водо рійні отлоа ре ати ПТВМ-30М ст.
№№ 1, 2, 3. Щорічний обся виробленої теплової енер ії від отлоа ре атів
середньом становить 113,6 тис Г ал. Встановлена ма симальна пот жність при
одночасній роботі трьох водо рійних отлів — 122,3 МВт/ од.

Ви иди забр днюючих речовин, що творюються при спалюванні природно о
аз в отельних а ре атах, відводяться в атмосфер через димар висотою 60 м.
Джерелами творення забр днюючих речовин від допоміжно о обладнання є

дизельний енератор аварійно о живлення, ремонтні роботи (еле трозварювання,
азове різання метал , фарб вання техноло ічно о обладнання, металообробні
верстати) та техноло ічні свіч и для прод вання азопроводів.

На території РК "Молодь" наліч ється 13 джерел ви идів в атмосферне повітря, із
них: 5 — ор анізованих стаціонарних джерел; 2 — неор анізованих стаціонарних
джерела; 6 — джерел залпових ви идів. Одне ор анізоване джерело обладнано
пило азоочисною станов ою.

За альна іль ість ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря
становить 38,897 т/рі , обся парни ових азів (в лецю діо сид, азот (І) о сид
(N2O), метан ) — 30,3 тис. т/рі .

Величини ви идів за сіма ін редієнтами не перевищ ють нормативів
ранично доп стимих ви идів забр днюючих речовин від стаціонарних джерел та
і ієнічних нормативів на раниці СЗЗ і в сельбищній зоні.
За важення та пропозиції надсилати місячний термін до Шевчен івсь ої

районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 01030, м. Київ,
в л. Бо дана Хмельниць о о, 24, тел. (044) 226-23-52.

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
повідомляє про наміри отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами районної отельні
"Нив и" (далі — РК "Нив и"), що розташована за адресою:
04111, м. Київ, Шевчен івсь ий район, в л. Салютна, 23-Б.

РК "Нив и" спеціаліз ється на виробництві теплової енер ії, я а постачається
мережами централізовано о опалення та арячо о водопостачання споживачам
міста. У отельном залі для виробництва теплової енер ії знаходяться водо рійні
отлоа ре ати ПТВМ-50 ст. №№ 1, 2, 3. Щорічний обся виробленої теплової енер ії
середньом становить 374 тис Г ал. Встановлена ма симальна пот жність при

одночасній роботі трьох водо рійних отлів — 146,5 МВт/ од.
Ви иди забр днюючих речовин, що творюються при спалюванні природно о аз

в отельних а ре атах, відводяться в атмосфер через три димові тр би. Висота
джерел ви идів становить — 53,4 м над рівнем землі, а діаметр ирл — 2,5 м.

Джерелами творення забр днюючих речовин від допоміжно о обладнання є
бензиновий енератор аварійно о живлення, ремонтні роботи (еле трозварювання,
азове різання метал , фарб вання техноло ічно о обладнання, заточ вання
інстр мент на заточ вальних верстатах), трансформатори, в я их ви ористов ється
мастило я охолодж вальна рідина, та техноло ічні свіч и для прод вання
азопроводів.
На території РК "Нив и" наліч ється 19 джерел ви идів в атмосферне повітря, із них:
7 — ор анізованих стаціонарних джерел; 3 — неор анізованих стаціонарних

джерела;
9 — джерел залпових ви идів. Одне ор анізоване стаціонарне джерело

обладнано пило азоочисною станов ою.
За альна іль ість ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря

становить 141,427 т/рі , обся парни ових азів (в лецю діо сид, азот (І) о сид
(N2O), метан ) — 102,8 тис. т/рі .

Величини ви идів за сіма ін редієнтами не перевищ ють нормативів ранично
доп стимих ви идів забр днюючих речовин від стаціонарних джерел та і ієнічних
нормативів на раниці СЗЗ і в сельбищній зоні. Масові онцентрації забр днюючих
речовин азах, що відводяться від отлоа ре атів ПТВМ-50 ст. №№ 1, 2, 3,
відповідають вимо ам техноло ічних нормативів для теплових станово , номінальна
пот жність я их перевищ є 50 МВт.

За важення та пропозиції надсилати місячний термін до Шевчен івсь ої
районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 01030, м. Київ,
в л. Бо дана Хмельниць о о, 24, тел. (044) 226-23-52.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Зварича Юрія
Володимировича на роз ляд цивільної справи за позовом ПАТ "Ерсте Бан " до Зварич
Ю.В. про стя нення забор ованості.

Роз ляд справи відб деться 01.07.2013 р. о 17.00 в приміщенні Деснянсь о о
районно о с д м. Києва (пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

В разі неяв и в с дове засідання справ б де роз лян то без вашої часті.
С ддя О.П. Шевч

Б Р У Х Т О Н М А

І Р О Я Л Т І Г Е Н

Т І Н Е Й Д Ж Е Р У Н Т

К У Щ Р А Л О А Т

К О Д А О Е А Н О Д

С И Т О Ф І Г А Р О

Я З И М О Р О Д О К Ж

Л Я М К А Н И Р О К
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СПОРТ
Хрещатик 19 червня 2013 року

Спортивні новини

Єдиноборства. У Києві завершився чемпіонат 
Європи зі змішаних єдиноборств
У столиці вперше пройшов Від ритий чемпіонат Європи зі змішаних

єдиноборств, я ий проводився під е ідою Всесвітньої Асоціації ММА
(WMMAA). У шести ва ових ате оріях зійшлося близь о 150-ти ра-
щих спортсменів із 26-ти раїн. На зма аннях та ож б ли прис тні за-
ст пни Міністра молоді та спорт У раїни Вадим Сисю , олова Комі-
тет Верховної Ради У раїни справах сім’ї, молодіжної політи и,
спорт і т ризм Арт р Палатний, почесний Президент WMMAA Федір
Ємельянен о, президент Всесвітньої асоціації ММА (WMMAA) Вадим
Фін ельштейн, перший віце-президент Всесвітньої асоціації ММА
(WMMAA), президент Лі и змішаних єдиноборств У раїни Дмитро
Христю . За рез льтатами заход за ально омандном залі збірна
У раїни посіла ІІ місце. В а тиві вітчизняних спортсменів 2 золоті та 2
бронзові на ороди. Перемо здоб ла оманда Росії, третє місце за-
лишилося за збірною Молдови

Пауерліфтинг. Вітчизняні спортсмени завоювали
11 нагород на чемпіонаті світу
У С здалі (Росія) завершився чемпіонат світ з ласично о па ер-

ліфтин серед чолові ів, жіно , юніорів, юна ів та дівчат. У раїнці ви-
бороли три золоті, три срібні та п’ять бронзових на ород. На найвищ
сходин п’єдестал пошани піднялися Михайло Федоров (юна и, по-
над 120 ), Василь Г са (юна и, до 53 ) та Іван Подрез (юніори, по-
над 120 ). Срібними призерами стали Ві тор К ні (юніори, 93 ),
С радж Чеботар (юніори, 66 ) і Володимир Тихост п (юніори, 83 ).
Третє місце посіли Неля Заєць (дівчата, 63 ), Наталія К лінен о (дів-
чата, 47 ), Дмитро Пономарьов (юна и, 105 ), Арт р Г са ов (юні-
ори, 53 ) та Ві тор Попов (59 ). У за ально омандном залі наша
юнаць а збірна стала др ою, юніорсь а — третьою

Стрільба. Українські лучниці — треті на етапі
Кубка світу
У т рець ій Анталії за інчився др ий етап К б а світ зі стрільби з

л а, я ий приніс вітчизняній збірній бронзов на ород . В омандній
першості Ві торія Коваль, Анастасія Павлова та Лідія Січені ова обі-
рали збірні Іран та Німеччини, а потім пост пилися спортсмен ам з
Японії. Отримавши шанс поборотися за бронзов медаль, раїн и не
змарн вали йо о. У протистоянні з росіян ами наші дівчата виявилися
вл чнішими — 214:200. Перемо на свій рах но записали ореян и,
я і фіналі обійшли японо — 221:209

Теніс. Троє наших тенісистів стартували 
з перемог на турнірі у Великобританії
В Ан лії розпочався валіфі аційний т рнір “Вімблдон”. Одраз три
раїнці спромо лися порад вати вболівальни ів перемо ами. Оле -

сандр Недовєсов здолав Леонардо Кірхе (Бразилія) з рах н ом 6:4,
6:7(5), 6:1. За переп ст до наст пно о ра нд наш спортсмен боро-
тиметься зі Стефаном Робером (Франція). Денис Молчанов здоб в
перемо над амери анцем Май лом Яні мінімальній іль ості се-
тів — 6:3, 7:6(5). Наст пним йо о с перни ом стане Мартін Фішер
(Австрія). Ілля Марчен о, я ий має дев’ятий номер посів , пере рав
британця Едварда Коррі, рах но — 6:4, 5:7, 7:5. За вихід до третьо о
ола раїнець зма атиметься з Малі ом Джазірі (Т ніс)

Температура +21°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +25°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 41 %

Температура +21°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 56 %

Прогноз погоди на 19 червня 2013 року

Це день підвищеної емоційності та вразливості. Власне поч ття роз-
драт вання та вимо ливості до оточення є прое цією власної недос она-
лості. Я що здається, що вам бра є численних енер орес рсів — то
омана, насправді потрібно вн трішньо реор аніз ватися, тобто навчитися
відрізняти апризи Е о від істинних потреб, не нама атися брати під то-
тальний онтроль всіх і все. Причиною більшості онфлі тів є фінансова
та се с альна незадоволеність. Поставте ниці примітивні інстин ти на
сл жб вищим цілям, і тоді ваша д шевна а ра наповниться ароматом
бла одаті, а за спиною вирост ть творчі рила.

ОВНИ здатні я имсь потойбічним ч ттям розч лити найзатяті-
шо о цині а — плачтеся на долю, і вас обдар ють бла одійністю
навіть там, де не сподівалися. А ось інтимні розва и повноцінної
насолоди не принес ть... С млінно ви он йте взяті на себе обо-
в’яз и і вчасно розплач йтеся з бор ами.
ТЕЛЬЦІ, пош и люблено о др а для серйозних стос н ів

вінчаються спіхом. Генер йте бажання нав олишній простір,
той си нал запелен ється саме тим серцем, я е ви ш аєте. Зі-
т н вшись з ч жою а ресією, не відповідайте злом, а демонстр й-
те т рбот та взаємороз міння.
БЛИЗНЯТА, при от йтеся до неочі ваних на азів шефа, що

мож ть прол нати, я рім серед ясно о неба. То на бла о ар’єрі.
В ладаючи д ш в р тинн н дн робот , ви зможете під лючити
творч інт їцію і вийти на про ресивний вито професійно о рост .
РАКИ, вип с айте романтично о джина з пляш и, дайте волю

нереалізованій пристрасті, від ладати охання на потім — йти про-
ти волі Космос . Одна не давайте волі ревнощам, це призведе до
отр єння расивих взаємин.
ЛЕВИ, зосередьтеся на сімейних справах: дім, родина потреб -

ють невід ладної т рботи, особливо дбайте про старших членів
сім’ї, вправно виріш йте поб тові проблеми. На опич вати образи
протипо азано, амінь за паз хою — то зло, ліпше змініть своє
ставлення до близь их.
ДІВИ, нині вам відведена роль феї-чарівниці, що ма ічним сло-

вом здатна схилити на свій бі с перни ів, перетворити воро ів на
др зів, владнати стос н и “бать и-діти”. З стріч зі старими знай-
омими нехай не б де для вас несподіван ою, вона мотивована
армічно.
ТЕРЕЗИ, б дете поважати та любити себе — тоді й оточення

зведе вас на п’єдестал. Вн трішнє самозвеличення діятиме, немов
іпнотична “ одова” станов а для тих, хто з вами співпрацює.
С ромність — ч дова риса, одна бійтеся недооцінити себе!
СКОРПІОНИ, я що ви в ейфорійном стані самоза оханості, ні-

чо о по ано о т т немає, навпа и — дефілюйте, дар ючи п бліці
відч ття свята та насолод щастя. Нині ви замовляєте м зи , од-
на з оплатою епсь о, том постарайтеся знайти щедрих інвесто-
рів, я і й оплатять реалізацію ваших зад мів.
СТРІЛЬЦІВ очі ють я трі мфи, та і пораз и та при рі втрати.

Ціна дося нень — висо е вн трішнє напр ження. Залишайтеся в ті-
ні, онтролюйте д шевні пориви. І не смійте льтив вати в собі
злопам’ятність, ревнощі, мстивість, заздрість, навіть я що вони
стали стим лом до а тивних дій.
КОЗЕРОГИ, ваше завдання — сердечно відреа вати на поч т-

тя оханих (вони та і чарівні!), стати ори інальним, мітливим ре-
жисером сценарію під назвою “освідчення в оханні”. На сл жбі
все ч дово, т т ви фаворі роботодавців, спеціаліст широ о о
профілю, тіль и не ц райтеся додат ових зобов’язань, все повер-
неться сторицею.
У ВОДОЛІЇВ творче натхнення ле о трансформ ється фана-

тизм, е стремізм. Втім боротьба за правд до добра не приведе.
А партнер, начальни , родич, он рент може стати джерелом ша-
леної а ресії. Я що вам ин ли ви ли , не розд вайте свар , про-
явіть холодно ровність і роз мн стриманість. Можливо, саме збі
обставин підведе вас до почесної місії миротворця — з пинити
спрово ований онфлі т і не дати йом роз орітися.
Для РИБ сильні переживання мож ть стати аталізатором вель-

ми напр жених процесів, підштовхн ти до тр дових або творчих
звершень. Небесні сили захищатим ть вас, тож, ід чи на онфлі т
заради торжества справедливості, ви інт їтивно відч ватимете, що
все с інчиться бла опол чно. І особистий авторитет не заплям -
єте

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Жіноча збірна України 
повертається додому
Синьо�жовта команда поступилася в усіх трьох матчах 
на Євробаскеті�2013
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо жіноча збірна
У раїни з бас етбол до-
стро ово припинила бо-
ротьб на онтинентальній
першості. Підопічні Вади-
ма Чеч ро р пі А та і
не змо ли порад вати віт-
чизняних вболівальни ів
бодай однією перемо ою.
У за лючном третьом т -
рі наші дівчата пост пили-
ся чорно ор ам 72:60.

Старт жіночого Євробаскету став

для вітчизняних спортсменок до�

сить неприємним. Вже у дебютно�

му матчі у групі А українки зазнали

розгромної поразки від опоненток

із Туреччини з рахунком 52:78. По�

тім на підопічних Вадима Чечуро

чекало фіаско у грі проти Словач�

чини. Варто зазначити, що першу

чверть другого матчу наші дівчата

провели досить впевнено, “взяв�

ши” її з рахунком 28:20. Однак вже

у наступній десятихвилинці уся пе�

ревага звелася нанівець, коли сло�

вачки запропонували швидкий бас�

кетбол і завершили гру з рахунком

24:9. Як виявилося згодом, саме

провал у другій чверті не дозволив

українкам закінчити матч на ма�

жорній ноті. Зустріч завершилася

рахунком 68:75. Попри дві поразки

перед останнім туром “синьо�жов�

ті” все ж таки не втратили шансів

на вихід у наступний раунд. Для

цього їм потрібно було будь�що пе�

ремагати і сподіватися на вдалий

для себе результат у паралельному

двобої між Туреччиною та Словач�

чиною.

Розуміння того, що це наш остан�

ній шанс, а також висновки, зробле�

ні після попереднього жаху у грі зі

Словаччиною, змусили українську

збірну йти вперед. Було помітно, що

наші співвітчизниці грають більш

злагоджено і чітко, не даючи чорно�

горкам розігрувати м’яч із прита�

манним їм спокоєм. Після влучних

кидків Аліни Ягупової, Вікторії

Мірчевої та Ольги Дубровіної за дві

стартові хвилини українки відірва�

лася на 6 очок. Наставник збірної

Чорногорії був змушений брати

тайм�аут, аби хоч якось збити запро�

понований нашими баскетболістка�

ми темп гри. Після настанов голов�

ного тренера чорногоркам вдалося

скоротити відставання. Однак

останнє слово було все ж таки за

землячками, і на коротку перерву

команди пішли при рахунку 19:16 на

користь наших дівчат.

Другий період гри національна

збірна провалила. У якийсь момент

чорногорки стали просто йти під

кільце і закидати. Ривок опоненток

(7:0) змусив українок наздоганяти.

Рятувати команду взялася Аліна

Ягупова, реалізувавши дві атаки

поспіль. Також у цей час влучні

кидки Курасової та Дубровіної зно�

ву вивели нашу команду вперед —

29:30. Однак після двох попадань з

лінії штрафних (цікаво, що в цьому

поєдинку збірна Чорногорії реалі�

зувала 100 % кидків з лінії) Олени

Дублевіч на велику перерву лідера�

ми пішли чорногорки.

Третю десятихвилинку наша

збірна розпочала досить оптиміс�

тично. Однак, на жаль, вдалими бу�

ли лише 4 хвилини. Перший влуч�

ний кидок Шкеровіч поклав поча�

ток ривку чорногорок — 8:0 у на�

ступні дві з половиною хвилини.

Після тайм�ауту Вадима Чечуро два

поспіль дальні кидки дозволили

команді України наблизитися до

суперниць на відстань однієї атаки,

однак, на жаль, далі українки знову

пропустили ривок збірної Чорного�

рії 8:0, відтак — 53:43 перед четвер�

тою чвертю.

Остання чверть пройшла за рівної

боротьби, хоча відчувалося, що чор�

ногорки впевнено контролюють хід

поєдинку і за будь�якої небезпеки з

боку суперниць можуть знайти від�

повідь. У підсумку матч завершився

з рахунком 72:60. І, маючи в своєму

пасиві 3 поразки, збірна України

припиняє подальшу боротьбу на

турнірі. Після матчу наставник віт�

чизняної команди Вадим Чечуро

підсумував виступи своєї команди:

“Звісно, шкода, що ми не пройшли

далі. Наша підготовка проходила на

хорошому рівні, ми були повністю

готові до чемпіонату. На жаль, пер�

ша гра нас вибила з колії. Після цьо�

го важкого матчу ми мали лише 16

годин до поєдинку зі збірною Сло�

ваччини, було обмаль часу на підго�

товку, і, передусім, на регенерацію

сил. Я хочу похвалити своїх дівчат і

подякувати їм, вони зіграли так, як

змогли зіграти. Щоправда, часто

збивалися на індивідуальну гру, що

не дивно, адже за місяць важко зро�

бити зіграну команду: лише троє

баскетболісток збірної грають в

Україні, решта — у клубах інших

країн. Зіграність важить дуже бага�

то, та, на жаль, нам її бракувало”
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Цей день в історії 19 червня

1829 — сер Роберт Піль зас-
н вав лондонсь столичн полі-
цію
1846 — в Нью-Джерсі (США)

пройшов перший в історії бейс-
больний матч
1910 — США вперше

відзначили День бать а, засно-
ваний місіс Додд Спо ейне,
штат Вашин тон
1965 — на Полтавсь ом за-

воді люмінісцентних ламп стала
до лад найбільша світі с ло-
варна піч з шістьма автоматични-
ми лініями
2000 — в США хвалили пер-

ший за он, що дозволив еле -
тронний підпис
2003 — Нью-Йор (США) в
нівермазі «Мейсіс» пройшов
перший в світі флешмоб під наз-
вою "Любовний илим для за-
місь ої ом ни"
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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За словами тренера національної збірної з бас етбол , на майданчи нашим дівчатам не вистачило зі раності


