
Муніципальна лікарняна каса 
презентувала соцпрограму
Першими з нею ознайомилися члени Громадської ради при КМДА

Київ без кіосків стає 
реальністю
Комунальники демонтують ятки, які розміщені поблизу станцій метро, 
інженерних мереж та в зелених зонах

Боротьба з незаконними тимчасови�

ми спорудами у місті ведеться постійно.

Про це “Хрещатику” повідомив дирек�

тор Департаменту міського благоустрою

та збереження природного середовища

КМДА Сергій Садовой. “Ми просто зо�

бов’язані навести лад з розміщенням

кіосків у Києві. Адже цього від нас ви�

магає абсолютна більшість мешканців

міста. Вже проведена значна робота, але

ще більше — попереду. На сьогодні в

першу чергу ми демонтуємо ті ятки, які

розташовані на територіях, прилеглих

до станцій метрополітену, порушують

містобудівні норми та мають найбільше

скарг від киян. Спочатку їх власникам

вручають приписи із зазначеним термі�

ном, протягом якого вони самостійно

можуть прибрати свої кіоски, а в разі,

якщо припис проігнорували, кіоск зні�

мають  комунальники”,— зазначив

Сергій Садовой.

Так, за даними профільного департа�

менту, від початку року було демонтова�

но 137 тимчасових споруд біля станцій

метрополітену, які ускладнювали не ли�

ше безпечний рух пасажирів, а й роботу

самої підземки. Найбільше яток було

знято поблизу станцій “Політехнічний

інститут”, “Житомирська”, “Свято�

шин”, “Дарниця”, “Шулявська”, “Уні�

верситет”, “Оболонь”, “Харківська”.

Крім того, було демонтовано скандаль�

ні тимчасові споруди в зеленій зоні в

парку Дружби Народів.

Із вдячністю на такий порятунок від

засилля МАФів реагують і місцеві меш�

канці. Пані Марія, що проживає на ву�

лиці Чорнобильській, розповідає — ще

місяць тому пройти поблизу станції

метро “Академмістечко” було майже

неможливо. “Площі як такої поблизу

станції просто не було, кіоски розташо�

вувалися повсюди. У ранкові та вечірні

години пік навіть утворювалися затори

на вході та виході з метро через велике

скупчення людей. Тепер же тут можна

спокійно ходити”,— зазначає пані Ма�

рія.

Побільшало простору й поблизу мет�

ро “Лук’янівська” та на прилеглих ву�

лицях. Так, студенти вишів, які розта�

шовані на вулиці Мельникова, зауважу�

ють: місць, де можна придбати смако�

лики, звісно, поменшало, але от ходити

стало справді легше. “Я вже п’ять років

буваю тут щоденно, і це вперше звідси

забрали всі кіоски. Мені й друзям так

подобається набагато більше”,— розпо�

віла студентка Оксана.

Таку роботу проводитимуть і надалі.

Як повідомили “Хрещатику” в Департа�

менті міського благоустрою та збере�

ження природного середовища, най�

ближчим часом фахівці продовжать

зносити ятки поблизу станцій метро, а

також звільнять від тимчасових споруд

зелені зони та інженерні мережі міста.

Днями роботи з демонтажу проводи�

тимуть на вулиці Верхній Вал, поблизу

Центрального залізничного вокзалу та

на території Дарницького району.

До речі, попри таку напружену робо�

ту комунальників, на вулицях періодич�

но з’являються й нові МАФи. Так, лише

цього року профільні фахівці виявили

547 нововстановлених тимчасових спо�

руд, 524 з яких уже демонтовані.

Зазначимо, що станом на 20 червня

2013 року від початку року з вулиць міс�

та прибрали 2805 МАФів, з них 879

об’єктів були демонтовані фахівцями

КП “Київблагоустрій”, 1407 — зусилля�

ми столичних РДА, а 519 прибрали самі

підприємці.

Окрім того, власникам тимчасових

споруд з початку 2013 року працівника�

ми профільного департаменту спільно з

районами було вручено 4998 приписів

та складено 1154 протоколи про адмі�

ністративні правопорушення.

Нагадаємо, такі рішучі дії міської

влади пов’язані з набранням чинності

рішенням Київради щодо розміщення

тимчасових споруд у столиці. Докумен�

том затверджено перелік 5723 яток,

яким видано дозволи на здійснення

підприємницької діяльності у

2012—2013 роках, а решта підлягає де�

монтажу

Насамперед зносять ті ят и, на я і найбільше с аржаться ияни, а саме — поблиз станцій метро, навчальних за ладів та на з пин ах ромадсь о о транспорт
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Масове отруєння в дитсадку
Про рат ра Дніпровсь о о район внесла до

Єдино о реєстр дос дових розслід вань відомо-
сті про отр єння 27 дітей та одно о доросло о
столичном дош ільном за ладі. За в азаним
фа том від рито римінальне провадження за по-
передньою правовою валіфі ацією ч. 1 ст. 137 КК
У раїни — неналежне ви онання професійних чи
сл жбових обов’яз ів щодо охорони життя та здо-
ров’я дітей.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про-
рат ри міста Києва, встановлено, що 27 малю ів

ві ом від 3 до 6 ро ів після відвід вання дитячо о
сад а оспіталізовані до медично о за лад з діа-
нозом “ остра иш ова інфе ція”. З та им самим
діа нозом до лі арні потрапила й одна з виховате-
льо за лад . Лі арі оцінюють стан хворих я се-
редньої тяж ості. На місці події працює слідчо-
оперативна р па, спеціалісти санітарно-епідемі-
оло ічної сл жби та райдержадміністрації. Лі аря-
ми о лян то 117 вихованців та персонал дитсад а.
Фахівці перевіряють наявність до ментації, отра
б засвідч вала безпечність прод тів харч вання
та їх відповідність встановленим нормам. О рім
то о, для дослідження в лабораторних мовах віді-
брані зраз и їжі, я вживали постраждалі. Діяль-
ність дитячо о садоч а тимчасово припинена.
В свою чер , я повідомили в КМДА, для пере-

вір и фа тів по іршення самопоч ття вихованців
дитсад а № 455, я е сталось 19 червня, та ож
створена сл жбова омісія з представни ів Депар-
тамент освіти і на и, молоді та спорт , Департа-
мент охорони здоров’я та Державної санітарно-
епідеміоло ічної сл жби м. Києва. “Комісія переві-
ряє фа ти та встановлює причини по іршення са-
мопоч ття дітей. За рез льтатами перевір и б де
вжито відповідні заходи”,— на олосила дире тор
Департамент освіти і на и, молоді та спорт
О сана Добровольсь а

Обмеження руху через 
ремонт доріг
В Святошинсь ом районі зв’яз з проведен-

ням ремонтних робіт з ре онстр ції проспе т
Перемо и з 20 червня част ово обмежено р х ав-
тотранспорт . Я повідомляє ДАІ м. Києва, обме-
ження діятим ть на ділянці від в лиці Івана Крам-
сь о о до Вели ої Кільцевої доро и. Крім то о, в
Печерсь ом районі, з ідно з розпорядженням
КМДА, з червня по листопад 2013 ро тривати-
ме апітальний ремонт Пар ової доро и та Пет-
рівсь ої алеї. В зв’яз із цим част ово обмежено
р х транспортних засобів.
Та ож період з 22-ї одини 21 червня до 6-ї
одини ран 24 червня фахівці КК “Київавтодор”
ви он ватим ть роботи з ремонт деформаційно-
о шва (вирівнюючо о прилад ) на еста аді Пів-
денно о мостово о переход через річ Дніпро.
У зв’яз з цим р х автотранспорт (верхньою
стороною) з проспе т Ми оли Бажана напрям-

Наддніпрянсь о о шосе першою та др ою
см ами б де част ово обмежено. Державтоінс-
пе ція міста Києва просить автомобілістів з роз -
мінням поставитися до тимчасових незр чностей,
план вати свої маршр ти з рах ванням зазначе-
них обмежень та дотрим ватись Правил дорож-
ньо о р х

У Подільському районі чистять 
озеро Голубе
Фахівці ом нально о підприємства “Плесо”

розпочали роботи з очищення та впоряд вання
озера Гол бе (ставо Бла итний), що знаходить-
ся Подільсь ом районі Києва. Т т передбачає-
ться ви онати омпле с робіт, я і сприятим ть
поліпшенню е оло ічно о стан водойми. Зо ре-
ма розчистити чаш , видалити сміття та м л. Не-
свіж вод озера вже від ачано. Наразі працівни-
и профільно о підприємства розчищають дно
водойми. Вже найближчим часом на березі озера
б д ть створені омфортні мови для відпочин
меш анців не тіль и Подільсь о о, а й інших
районів міста

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Керівництво бла одійної ор анізації “М -
ніципальна лі арняна аса” презент вало
членам Громадсь ої ради при Київсь ій
місь ій державній адміністрації власн
соціальн про рам щодо зал чення
о ремих ате орій иян. Перед сім ідеть-
ся про аф анців, чорнобильців, інвалідів
та ветеранів Вели ої Вітчизняної війни, а
та ож породіль.

Члени Громадської ради висловили бажання більш

детально ознайомитися з діяльністю благодійної орга�

нізації та представили власні пропозиції щодо поліп�

шення взаємодії зі столичною громадськістю. Також

дійшли згоди щодо представництва Громадської ради в

наглядовій раді “Муніципальної лікарняної каси”.

“Наразі в столиці триває впровадження медичної ре�

форми, ініційованої Президентом України, яка стосує�

ться всіх без винятку сфер медичної галузі, зокрема й

розвитку механізмів страхової медицини. Ідеальної ти�

пової моделі страхової компанії немає, саме тому ми

сподіваємось на підтримку з боку Громадської ради,

аби вже найближчим часом відпрацювати оптималь�

ний алгоритм підтримки міською владою окремих ка�

тегорій мешканців столиці, які потребують медичної

допомоги”,— зазначив заступник голови КМДА Віктор

Корж.

У Департаменті охорони здоров’я зазначають, що за

всіма ознаками своєї діяльності муніципальна лікарня�

на каса — чудове підґрунтя для майбутнього розвитку

страхової медицини, переваги якої вже відчули в бага�

тьох країнах світу.

Наразі до “Муніципальної лікарняної каси” вже

ввійшли майже 18 тисяч киян. Усі вони в разі виник�

нення проблем зі здоров’ям мають повне право розра�

ховувати на компенсацію витрат, пов’язаних з лікуван�

ням. Загалом за рахунок лікарняної каси проліковано

близько 3 тисяч осіб, відшкодовано за лікування та об�

стеження понад 280 тисяч грн.

Аби стати членом каси, треба заповнити реєстрацій�

ну форму, яку можна знайти на сайті: http://mlk.org.ua,

та сплатити членський внесок. Здійснити платіж без

комісії можна у відділеннях банку “Київська Русь”.

При сплаті внеску у відділенні банку платника автома�

тично реєструють як члена “Муніципальної лікарняної

каси”, а членську картку можна отримати через три мі�

сяці, підписавши відповідну заявку.

Детальну інформацію про роботу благодійної органі�

зації “Муніципальна лікарняна каса” також можна діз�

натися за телефоном “гарячої лінії” (044) 229�11�70
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столична влада має намір в орот і стро и навести лад на в -
лицях міста. Та , Києві триває серйозна робота з демонтаж
тимчасових спор д. Насамперед зносять ті ят и, на я і най-
більше с аржаться ияни, а саме поблиз станцій метро, на-
вчальних за ладів та на з пин ах ромадсь о о транспорт .
“Хрещати ” дізнавався, я і території міста найближчим часом
звільнять від засилля МАФів.
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У столиці відловлюють інтелектуальних піратів
За рез льтатами перевіро , ініційованих столичною про рат рою

щодо питань дотримання вимо за онодавства про захист авторсь их
прав, розпочато 45 римінальних проваджень, с ладено 15 адмінпрото-
олів, вил чено онтрафа тної прод ції на за альн с м понад 4,2 млн
рн. Про це повідомив начальни правління про рат ри Києва Назар
Константинов, інформ є прес-сл жба відомства. Та , на ви онання до-
р чення про рат ри Деснянсь о о район столиці співробітни и міліції
в ході перевіро на рин ах “Троєщина” та “Лісовий” виявили та вил чи-
ли понад 2000 одиниць онтрафа тної прод ції, а саме предметів одя-

та парф мерії під наймен ваннями світових брендів. Орієнтовна вар-
тість вил чено о товар становить понад мільйон ривень. Крім то о,
правоохоронцями знеш оджено діяльність підпільно о цех з виробниц-
тва онтрафа тних дис ів. У ході обш вил чено онтрафа тної про-
д ції на с м понад 1,5 млн рн, а та ож обладнання вартістю близь о
40 млн рн. Неза онн реалізацію та ви отовлення онтрафа тних това-
рів виявлено та ож Голосіївсь ом , Оболонсь ом та Подільсь ом
районах столиці. Я зазначив пан Константинов, по ожном з та их
фа тів від рито римінальні провадження та розпочато дос дове роз-
слід вання. Та ож за ініціативи столичної про рат ри правоохоронни-
ми ор анами здійснено моніторин мережі Інтернет та встановлено веб-
рес рси, на я их а діовіз альні твори розповсюдж валися з пор шен-
ням авторсь их та с міжних прав. У зв’яз з виявленими пор шеннями
діяльність двох інтернет-сайтів припинено. На адаємо: нещодавно
столичній про рат рі відб лося засідання робочої р пи з питань за-
безпечення оординаційної діяльності правоохоронних ор анів столиці,
зо рема — сфері протидії інтеле т альном піратств

“Павлівський сад” стане пам’яткою
Постійна омісія Київсь ої місь ої ради з питань е оло ічної політи и

вирішила о олосити ботанічною пам’ят ою природи місцево о значення
“Павлівсь ий сад”, розташований по в л. Юрія Коцюбинсь о о Шев-
чен івсь ом районі м. Києва. Про це повідомив олова постійної омісії
Київради з питань е оло ічної політи и, олова Партії Зелених У раїни
Денис Мос аль, інформ є прес-сл жба партії. “Комісія вирішила о оло-
сити ботанічною пам’ят ою природи “Павлівсь ий сад”, ві я о о с ла-
дає понад 100 ро ів. Він б в за ладений ще під час б дівництва перших
б дин ів на в л. Новопавлівсь ій, я а з’єднала в л. Обсерваторн та Го-
олівсь . У 1960-х ро ах ХХ століття в л. Новопавлівсь перейменова-
но на в л. Юрія Коцюбинсь о о”,— на олосив пан Мос аль. “Павлівсь ий
сад” знаходиться на балансі ом нально о підприємства з тримання зе-
лених насаджень Шевчен івсь о о район . “Наразі “Павлівсь ий сад” —
це цінний зелений масив з розвиненою деревною рослинністю, площа
я о о с ладає 1,8 а. О олошення цієї території пам’ят ою природи до-
зволить збере ти ні альний сад центральній частині Києва”,— за ва-
жив Денис Мос аль. Він під реслив, що на території пам’ято природи
забороняється б дь-я а діяльність, я а за рож є їх збереженню або при-
зводить до зміни їхньо о первісно о стан . А підприємства, станови та
ор анізації, на землях я их розташовані пам’ят и природи, зобов’язані
дотрим ватись встановлено о для них заповідно о режим

Цифра дня

3 049 900 
гривень становила загальна сума субсидій в столиці, призначених
сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово"комунальних
послуг у січні—квітні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Відродження героїко5патріотичних злетів
19 червня Національном м зеї-заповідни “Битва за Київ 1943

році” відб вся перший після дов отривалої перерви ерої о-патріотич-
ний зліт ерівни ів навчальних за ладів столиці.
Захід відб вся рам ах а ції освітян столиці “Галерея вели их пере-

мо ” і б в присвячений 70-річчю визволення Києва від фашистсь их
за арбни ів. Розпочався зліт церемонією вшан вання пам’яті за иблих
ероїв. Під час зльот часни и та ості мали на од дізнатися більше
про битв за Київ 1943 році, випроб вати власні сили подоланні
“см и переш од”, облашт вати місце дисло ації оманди в стилі во-
єнних ро ів та при от вати смачний обід польових мовах.
За алом зльоті а тивн часть брали 11 оманд: “Патріот” Депар-

тамент освіти і на и, молоді та спорт , “Голосіївсь ий спецназ” Го-
лосіївсь о о район , “Дарниць і партизани” Дарниць о о район ,
“Десна” Деснянсь о о район , “Дніпровсь а флотилія” Дніпровсь о о
район , “Оболонсь ий ордон” Оболонсь о о район , “Печерсь ий де-
сант” Печерсь о о район , “Перлини Подол ” Подільсь о о район ,
“Святошинсь а вардія” Святошинсь о о район , “Ес адрилья “Соло-
м’ян а” Солом’янсь о о район , “Десятий батальйон” Шевчен івсь о-
о район , “Бри ада спеціально о методично о призначення (БСМП)”
Київсь о о ніверситет імені Бориса Грінчен а, “Миротворчі сини”
Національної ор анізації с а тів У раїни. Завершилося дійство д шев-
ним та патріотичним ала- онцертом “Пісні нашої Перемо и”. “Це ні-
альний захід, присвячений пам’яті тих, хто воєнні ро и ціною влас-
но о життя до останньо о тримав оборон иївсь их р бежів. Роль
вчителя вихованні патріотизм дітей та шанобливо о ставлення по-
оління, я е підростає, до ероїв-визволителів надзвичайно важлива.
Саме том проведення та их заходів різноманітних форматах необ-
хідно відродж вати та підтрим вати”,— зазначив заст пни олови
КМДА Ві тор Корж

Киян запрошують поярмаркувати
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та поб -

т КМДА, 21 та 22 червня в столиці відб д ться традиційні сільсь о ос-
подарсь і ярмар и. Зо рема в п’ятницю тор ватим ть в Голосіївсь о-
м районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровсь ом — на в л.
Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в
Печерсь ом — на розі в лиць Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова,
б льварі Др жби Народів, 8 та пров. Вино радном ; в Подільсь ом —
на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Со-
лом’янсь ом — на в л. Козиць о о; в Шевчен івсь ом — на в л. Во-
ровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. В. Пі а, в л. І. Я іра, 19, в л. Оле-
ся Гончара, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. В с бот ярмар и від-
б д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Маршала Конєва (в межах
в л. Вільямса та в л. Ломоносова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о-
о; в Деснянсь ом — на в л. М. Цвєтаєвої (в межах просп. Мая ов-
сь о о та в л. За ревсь о о); в Дніпровсь ом — на в л. А. Б чми, 1-7;
в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом —
на в л. Катерини Біло р; в Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом
(біля К ренівсь о о пар ); в Святошинсь ом — на в л. Семаш а, 21;
в Солом’янсь ом — на в л. Героїв Севастополя, 42. На ярмар ах спо-
живачам запропон ють різноманітні прод ти харч вання за цінами, що
на 10-15 % нижчі від рин ових

Спорт для всіх
У Києві визначили найспритніших державних службовців
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Завершилася Київсь а
місь а спарта іада серед
державних сл жбовців.
Найспритніші представля-
тим ть місто на все раїн-
сь их зма аннях, що відб -
д ться в Крим . Перемож-
ців чора привітав заст п-
ни олови КМДА Ві тор
Корж, вр чив б и й до-
р чив зал чати до занять
спортом я омо а більше
иян.

Уже кілька років поспіль в Україні

проводять спортивні змагання серед

державних службовців. Свої таланти

чиновники показують у міні�футбо�

лі, волейболі, шахах, шашках та на�

стільному тенісі. Мета спартакі�

ади — не лише популяризувати за�

няття спортом, а й слугувати при�

кладом здорового способу життя та

активного відпочинку для киян.

За підсумками змагань, перше за�

гальнокомандне місце та кубок от�

римала команда Оболонської

районної державної адміністрації,

друге місце — Шевченківська РДА, а

замикає трійку призерів Дніпров�

ська РДА.

“Наша команда посіла призові

місця в усіх видах змагань, це і виве�

ло нас на перше місце,— розповів

“Хрещатику” заступник голови

Оболонської РДА Петро Совенко.—

Ми заохочуємо наших співробітни�

ків займатися спортом, переносимо

на практику приказку, що в здорово�

му тілі — здоровий дух. У будь�яко�

му випадку ми делегуємо наших

співробітників до загальноміської

команди, яка представлятиме Київ

на загальноукраїнських змаганнях”.

Задоволені своїм результатом і в

Дніпровському районі. Торік команда

району посіла почесне сьоме загаль�

нокомандне місце, а цього року — у

лідерах. Зокрема справжній бійців�

ський характер показала збірна адмі�

ністрації в змаганнях з волейболу.

Кубки за відмінну роботу вручили

представникам кількох київських

дитячо�юнацьких спортивних шкіл.

Відзначили і Центр художньої гім�

настики “Школа художньої гімнас�

тики Дерюгіних”.

“Ми хочемо, щоб у Києві спорт

став масовим. І будемо створювати

для цього всі умови,— наголосив за�

ступник голови КДМА Віктор

Корж.— Цього року завдяки особис�

тій ініціативі Олександра Попова бу�

ло виділено суттєві кошти для при�

дбання спортивного інвентарю, орг�

техніки, ремонту наших дитячо�

юнацьких спортивних шкіл. Ми под�

баємо про те, аби виростити нашу

молодь здоровою й залучати її до

спорту”.

За словами заступника голови

КМДА, місто планує облаштувати

94 спортивних майданчики на тери�

торії шкіл та прибудинкових терито�

ріях, аби юні кияни мали де займа�

тися. Крім того, згідно з ініціативою

“Центр поруч із домом”, яка пропи�

сана в Стратегії розвитку Києва до

2025 року, в місті будуватимуть нові

дитячо�юнацькі спортивні школи.

Зокрема на виконання Указу Пре�

зидента щодо підготовки та прове�

дення в Україні фінального турніру

чемпіонату Європи 2015 року з бас�

кетболу в Деснянському районі сто�

лиці на проспекті Ватутіна буде по�

будовано сучасний тренувальний

комплекс для розвитку ігрових видів

спорту. Як обіцяють чиновники, для

дітей заняття у ньому будуть без�

коштовними.

До речі, з метою вдосконалити ро�

боту системи управління спортивної

галузі в КМДА заплановано створи�

ти окремий департамент молоді та

спорту шляхом виокремлення відпо�

відного управління з Департаменту

освіти і науки, молоді та спорту. За

словами Віктора Коржа, це буде

зроблено до кінця поточного року

Небезпечний рейс
В рамках проведення операції "Автобус!2013" державтоінспектори
назвали найпоширеніші порушення перевізників
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Майже місяць в У раїні
тривав омпле с профіла -
тичних заходів на паса-
жирсь ом транспорті “Ав-
тоб с-2013”. За алом за
період операції в Києві
державтоінспе тори пере-
вірили 8721 автоб с. Най-
поширенішими пор шення-
ми є перевищення швид-
ості, відхилення від
маршр т , з пин а та сто-
ян а в заборонених міс-
цях. Крім то о, б ло вияв-
лено 17 водіїв напідпит .

Роботу із виявлення порушників

на дорогах держінспектори не при�

пиняють ні вдень, ні вночі, проте

напередодні сезону відпусток та літ�

ніх канікул у школярів активізують

перевірку саме пасажирського

транспорту. Цього разу операція

“Автобус” у Києві тривала з 20 трав�

ня по 15 червня. Мета — запобігти

дорожнім пригодам за участі мар�

шруток і автобусів. “Держінспекто�

ри перевірили 8721 автобус. Техніч�

ну несправність виявили у 656 ав�

то,— розповів “Хрещатику” стар�

ший інспектор відділу зв’язків із

громадськістю УДАІ м. Києва

Олександр Ковалевський.— Най�

частіше в автобусах фіксували не�

справні зовнішні світлові прилади,

стерті шини і незадовільний стан

рульового управління”.

За час операції працівники ДАІ

зафіксували 3445 випадків пору�

шення правил руху водіями автобу�

сів. На першому місці — відхилення

від визначеного маршруту руху — це

1278 випадків, водії часто “скорочу�

ють” маршрути, якщо мало пасажи�

рів. На другому місці — перевезення

пасажирів понад встановлену кіль�

кість, а третє, досить звичне для

українських водіїв — перевищення

швидкості. Дуже поширеним також

є порушення правил зупинки і сто�

янки автобусів. Інспектори зафіксу�

вали 412 випадків, коли водії виса�

джували пасажирів у не пристосова�

них для цього місцях, чим наражали

їх на небезпеку. І хоча часто ініціато�

рами таких зупинок є самі пасажи�

ри, вся відповідальність лежить на

кермувальниках. “За зупинку “біля

стовпа” чи “після повороту” водіїв

штрафують від 255 до 340 гривень,

залежно від того, чи були зафіксова�

ні у минулому такі порушення”,—

пояснюють в УДАІ.

Загалом на порушників складали

протоколи, проводили профілак�

тичні розмови, а бували випадки,

коли транспортні засоби відправля�

ли на штрафмайданчик при серйоз�

них технічних несправностях. Також

інспектори перевіряли суб’єкти гос�

подарювання. Дивилися, чи дотри�

муються в АТП контролю за вихо�

дом водіїв на маршрут, чи оглядає їх

лікар.

“Під час цієї акції було зафіксовано

17 водіїв автобусів, які перебували у

стані алкогольного чи наркотичного

сп’яніння. Це більше, ніж під час ми�

нулої акції, яку ми проводили на по�

чатку весни цього року, і це дуже тур�

бує, що люди, які знаходяться за кер�

мом, не розуміють, що вони відпові�

дають за велику кількість пасажирів,

а не тільки за себе”,— зазначають в

столичній Державтоінспекції .

Найбільш обурливий випадок інс�

пектори зафіксували у Печерському

районі, коли зупинили Mercedes�

Benz Sprinter, який перевозив людей з

Кременчука до Києва. Під час пере�

вірки документів було виявлено, що

водій має всі ознаки сп’яніння. Ос�

танній відмовився пройти перевірку

на алкоголь. Щодо нього було скла�

дено адміністративний протокол, а

матеріали направлені до суду. 

Цікаво, що паралельно з операцією

“Автобус” співробітники ДАІ прово�

дили роботу із попередження дитячо�

го травматизму на дорогах. “Інспек�

тори приходять у пришкільні табори

й у цікавій формі, із проведенням вік�

торин та змагань пояснюють дітям

правила дорожнього руху”, — розпо�

вів Олександр Ковалевський

За підс м ами зма ань, перше за ально омандне місце та бо отримала оманда Оболонсь ої районної державної
адміністрації, др е місце – Шевчен івсь а РДА, а зами ає трій призерів Дніпровсь а РДА

Майже місяць в У раїні тривав омпле с профіла тичних заходів на пасажирсь ом транспорті «Автоб с-2013»

Цього року завдяки особистій ініціативі Олександра
Попова було виділено суттєві кошти для придбання
спортивного інвентарю, оргтехніки, ремонту наших 

дитячо"юнацьких спортивних шкіл
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Тенденції

Ділові новини

Китай проплатить експрес 
до Борисполя
Е спортно-імпортний бан Ки-

таю від рив фінанс вання нацпро-
е т “Повітряний е спрес”. Я по-
відомив олова Держінвестпрое -
т Владислав Кась ів, офіційне по-
відомлення від бан про від рит-
тя фінанс вання отримано 19
червня. “Кінцевим завданням ре-
алізації прое т є наст пна пере-
дача йо о в онцесію або привати-
зація. Створити приб т овий ін-
фрастр т рний об’є т нам допо-
може наш страте ічний онс ль-
тант — омпанія Ernst&Young”,—
додав він. “Від риття редитної лі-
нії дозволяє вже зараз розпочати
а тивн стадію б дівництва швид-
існо о залізнично о пасажирсь о-
о спол чення між Києвом та між-
народним аеропортом “Борис-
піль”,— розповів ерівни оорди-
наційної ради нацпрое т Кирило
Бондар. Кредитною одою визна-
чено енпідрядни а з итайсь ої
сторони — Китайсь державн
омпанію машинної інд стрії та
омпле сних підрядів, СМСЕС.
“Повітряний е спрес” — це ство-
рення швид існих пасажирсь их
перевезень між залізничною стан-
цією “Київ-пасажирсь ий” та між-
народним аеропортом “Борис-
піль” і розвито інфрастр т ри
аеропорт . Повна приб т овість
прое т передбачає, рім прямої

омерційної ви оди, та ож пози-
тивні ефе ти с міжних ал зях —
транспорті, ло істиці, т ризмі, по-
сл ах. За альна с ма редит
становить $ 372 млн. Перший
транш $ 52 млн б де ви ориста-
но на ви онання прое тних та під-
отовчих робіт. Др ий — $ 320
млн — на саме б дівництво

Київський регіон 
заполонили підробки

Впродовж січня—травня поточ-
но о ро співробітни ами опера-
тивних підрозділів ГУ Міндоходів
м. Києві з неза онно о обі б ло
вил чено товарно-матеріальних
цінностей на за альн с м 65,5
млн рн, том числі піда цизної
р пи — на понад 10,8 млн рн.
Та ож припинено діяльність 3-х
неза онних виробництв, із я их
2 — з підроб и паливно-мастиль-
них матеріалів та 1 — з фальсифі-
ації ал о ольних напоїв. У свою
чер , відділом захист прав інте-
ле т альної власності Управління
Держсл жби по боротьбі з е оно-
мічною злочинністю спільно з Де-
партаментом ДСБЕЗ МВС та УБК
МВС днями припинено діяльність
підпільно о виробництва оптичних
носіїв інформації. Ви отовлення
онтрафа тних омпа т-дис ів
здійснювалося на одном з ТОВ
Борисполі в заводсь их мовах.

Під час обш виробничом
приміщенні підприємства право-
охоронці виявили та вил чили
майже 1000 шт вже отово о
онтрафа т на с м понад 30
тис. рн та прес-форми для ви о-
товлення DVD-дис ів. Крім то о,
виявлено 60 омпа т-дис ів із
записом омп’ютерної про рами
Microsoft Windows7. Під час обш -

вил чено понад 30 тис. ом-
па т-дис ів та матриць, виробни-
че обладнання на за альн с м
64 млн рн та 15 тонн сировини.
За матеріалами римінально о
провадження правоохоронці про-
водять слідчі дії, встановлюються
особи власни ів авторсь их прав
на виявлені онтрафа тні примір-
ни и а діовіз альних творів, фо-
но рам тощо та от ються о оло-
шення про підозр посадовим
особам підприємства, що займа-
лося підпільним бізнесом

Податківців�хабарників 
ловлять "на гарячому"

Співробітни и СБУ ви рили
фа т протиправної діяльності за-
ст пни а начальни а одно о з від-
ділів об’єднаної державної подат-
ової інспе ції Броварсь о о
район ДПСУ Київсь ій області,
я а вима ала та одержала від міс-
цево о приватно о підприємця
неправомірн ви од . Я повідо-

мили прес-центрі СБУ, 39-річна
співробітниця-подат івець вима-
ала від підприємця 60 тис. ри-
вень за ненарах вання штрафних
сан цій за пор шення, виявлені в
ході перевіро омерційної стр -
т ри. В разі відмови чиновниця
по рож вала завищити с м
штраф , я ий підприємець мав
сплатити до бюджет . Напри інці
вітня цьо о ро в рам ах від ри-
то о римінально о провадження
оперативни и СБУ затримали
зловмисницю “на арячом ” в її
сл жбовом абінеті одраз після
одержання 35 тис. рн. Про ра-
т рою Київсь ої області співробіт-
ниці подат ової повідомлено про
підозр вчиненні злочин , пе-
редбачено о ч. 3 ст. 368 (прий-
няття пропозиції, обіцян и або
одержання неправомірної ви оди)
Кримінально о оде с У раїни.
Правопор шниці обрано запобіж-
ний захід ви ляді застави. Три-
ває дос дове розслід вання. За-
алом січні—травні 2013 ро ,
за даними правління вн трішньої
безпе и ГУ Міндоходів Київсь ій
області, відносно працівни ів ві-
домства розпочато 7 риміналь-
них проваджень та с ладено 2
прото оли. У випад проявів
протиправних та ор пційних дій
з бо працівни ів Міндоходів не-
обхідно телефон вати за номе-
ром “П льс ” (044) 284-00-07

Закордонний шопінг
вабить українців
Купуючи товар безпосередньо 
у зарубіжного продавця, можна
зекономити половину витрат
Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Торі , за даними Нацбан , обся розрах н ів платіжни-
ми арт ами в У раїні перевищив 50 % валово о вн т-
рішньо о прод т . Дост пність та поп ляризація еле -
тронних рошей з мовлює зростання інтернет-по по
за ордоном. На допомо шопо олі ам зараз прихо-
дять посередни и, я і за певн плат надад ть місцев
вірт альн адрес (я що продавець не доставляє товар
в У раїн ), об’єднають посил и та відішлють їх зр ч-
ний для по пця спосіб. А тивно з’являються р’єрсь і
омпанії, вартість посл я их значно менша за вартість
посл державної пошти зар біжних раїн.

Підступні китайські ліхтарики
Часто�густо самостійно купувати імпортні товари у закордонних продав�

ців набагато вигідніше, аніж в українських. Платіжні картки та Інтернет є

зараз мало не в кожного, тож проблем у цьому процесі для багатьох не ви�

никає. Наприклад, придбати корейську косметику на ebay.com можна май�

же удвічі дешевше, ніж в українських інтернет�магазинах. Те саме стосуєть�

ся електроніки, фотоаксесуарів, чаю, одягу тощо з Китаю. До того ж азій�

ські країни масово практикують безкоштовну доставку (яку, до речі, іноді

забезпечує швейцарська компанія), щоправда, посилка в цьому випадку

йтиме від трьох тижнів до місяця. Фірмовий одяг, взуття, туристичне споря�

дження навіть з урахуванням вартості транспортування дешевше придбати

безпосередньо в США чи Великій Британії. На потужних сайтах�біржах,—

таких, як ebay, amazon, taobao,— існує механізм захисту від шахраїв: якщо

товар не дійшов, кошти повертають. Та й продавці цінують свою репутацію,

яка напрацьовується роками, й високий рейтинг зазвичай гарантує надій�

ність постачальника.

Від одного відправника можна отримати посилку вартістю до 300 євро

(якщо в посилці харчі — то до 200 євро) без необхідності сплати мита. Од�

нак якщо, приміром, в Росії існує ліміт на посилки без сплати мита — 1000

євро на місяць, то у нас таких обмежень немає, без оподаткування можна

отримувати бандеролі вартістю до 300 євро мало не щодня (хоча тут є нюан�

си — дивіться інтерв’ю з представником митниці). Проте податкова може й

зацікавитися таким інтенсивним трафіком.

Обираючи самостійний інтернет�шопінг за кордоном, потрібно добре

ознайомитися з українським законодавством. Як приклад: у березні цього

року киянина Андрія Фенченка було оштрафовано більш ніж на $ 1000 за

те, що він придбав у Китаї брелоки та ліхтарик на загальну суму $ 40. Товар

викликав підозри у митників (усі посилки, які заходять в Україну, ретельно

роздивляються співробітники митниці на сканері). Речі було вилучено й

доправлено до Служби безпеки України, яка провела експертизу та кваліфі�

кувала їх як спеціальні технічні засоби (СТЗ) негласного зняття інформації.

Їх заборонено купувати. Тож покупцям слід уважно читати законодавство

та слідкувати за новинами перед тим, як щось замовити у хитромудрих ки�

тайців. Тим більше, що СБУ сама не може назвати виключний перелік то�

го, що заборонено завозити. Кулькова ручка, наручний або настільний го�

динник, брелок із вбудованими відеокамерами, а також комп’ютерна миша

зі слотом для SIM�карти (якщо на неї подзвонити, можна підслуховувати

розмови у радіусі 10 метрів) — за це точно будете мати справи з правоохо�

ронцями, і добре, якщо обійдетеся лише штрафом. Повний перелік заборо�

нених до пересилання товарів міститься у відповідній постанові Кабміну.

Посередники рухають прогрес

Закордонний інтернент�шопінг з кожним роком стає все доступнішим

також завдяки роботі посередників, які купують й оплачують потрібний

вам товар (за цю послугу вони беруть 7—15 % від його вартості), забезпечу�

ють приймання та відправку ваших посилок.

Приміром, великою популярністю користується сервіс shipito.com в США.

За $ 10 на місяць або $ 50 на рік клієнту надається кілька американських ад�

рес (нещодавно в них з’явився також склад в Австрії та Гонконзі), куди над�

ходять оплачені ним покупки. Користувач може замовити відправку кожної

окремої посилки (ця послуга ко штує $ 7), або ж попросити їх об’єднати (кон�

солідувати) і надіслати в одному чи кількох відправленнях. Консолідуючи

посилки, посередник пропонує усунути упаковку, це зменшить вагу товару і

здешевить його доставку. До речі, пропонований вибір транспортних компа�

ній досить широкий. Як�от американська державна пошта USPS доправить

вам 10 кг літаком за $ 120 протягом тижня, а польська Polonez візьме за це 

$ 30, але буде везти посилку більше місяця морем.

Хоча останнім часом користувачі почали скаржитися на сервіс Shipito, у

якого вже з’явилося чимало більш мобільних та клієнтоорієнтованих кон�

курентів — “Бандеролька”, Shopfans, SADKO, Ukraine Express, Pesoto та ін.

Багато посередників зараз працюють для підтримки шопінгу у Великій

Британії, одному з центрів світового інтернет�шопінгу. Умови — абонплата

у 10 фунтів на місяць, є плата за консолідацію та відсилку. Більшість влас�

ників таких компаній — емігранти з країн колишнього СРСР. Їхня головна

перевага — забезпечення більш дешевої доставки, аніж у британської дер�

жавної пошти Royal Mail, особливо це стосується важких товарів вагою по�

над 2 кг (які не транспортує підрозділ Royal Mail Airmail). Наприклад, до�

правити до України товар вагою 3 кг у Global Priority Parcel force (кур’єрська

служба Королівської пошти Великої Британії) коштуватиме приблизно 60

фунтів, а посередники запропонують послуги кур’єрських компаній (“Ро�

сан”, “Міст”) або безіменних приватних перевізників за 4 фунти/кг, тобто

як мінімум уп’ятеро дешевше, ще й додому привезуть. Найбільший сер�

віс — alfaparcel.com, однак багатьом зручніше користуватися послугами

менш відомих компаній — shopogolic.net, eurostyle�express.com, england�

shop.com.ua, ship�expert.com. Деякі сервіси (pochtalion�pechkin. com) взага�

лі беруть лише оплату транспортування (по Україні відправляють “Новою

поштою”), консолідація та прийом товару на склад безкоштовні. Однак до�

говорів з ними у покупця немає, тож якщо посилка затримається або загу�

биться, претензії нікому буде виставити. Аби убезпечити себе від неякісних

послуг, слід проаналізувати відгуки людей, які вже мали справу з тим чи ін�

шим посередником (так, як на форумі сайту ship�expert.com). Хоча підпри�

ємці свою репутацію цінують, тому дурити клієнтів їм немає сенсу 
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 21 червня 2013 року

Олег ПОНОМАРЕНКО: 
"Перш ніж замовити товар 
за кордоном, слід проконсультуватися
зі спеціалістами та вивчити закони"
Попереджений — значить,
озброєний. Основна іль-
ість с ладнень, я і вини-
ають в раїнців процесі
отримання посило з ін-
ших раїн, з мовлена не-
достатньою поінформова-
ністю про особливості віт-
чизняно о за онодавства.
Про процес розмитнення
за ордонних посило та
вимо и раїнсь о о за о-
нодавства до та их пере-
силань розповів “Хрещати-
” оловний інспе тор Ки-

ївсь ої міжре іональної
митниці Міндоходів Оле
Пономарен о.

— Чи збільшився за останніх кіль�
ка років обсяг посилок, що їх отриму�
ють українці з�за кордону?

— Набагато — приблизно в 2 ра�

зи — зріс потік товару з Китаю. Це

одяг, ліхтарики, запальнички, бре�

локи, телефони та інше. Всі посил�

ки проходять через сканер, наші

співробітники усе ретельно огляда�

ють на предмет заборонених речей.

Іноді товар навіть ідентифікувати

неможливо, тоді він затримується,

посилка розкривається та направ�

ляється до лабораторії, і лише після

отримання її висновку завершуєть�

ся митне оформлення і таке від�

правлення надходить до власника.

Посилки також зупиняються, якщо

є підозра на холодну зброю — навіть

якщо там макет або муляж (як пра�

вило, так і є, справжню зброю ми

виявляємо вкрай рідко), потрібен

висновок лабораторії. Якщо митни�

ця розкривала міжнародне поштове

відправлення (далі — МПВ), завжди

складається акт огляду.

— За новим Митним кодексом, як�
що вартість посилки не перевищує
300 євро, то за неї не потрібно спла�
чувати мито. Як часто людина може
отримувати такі “безмитні” переси�
лання від одного відправника?

— Обмежень щодо отримань між�

народних поштових відправлень

практично не існує, українським за�

конодавством дозволяється отриму�

вати МПВ майже щоденно і по кілька

разів на день. Але митом не обкла�

даються відправлення, вартість яких

не перевищує 300 євро. МПВ, які на�

дійшли протягом однієї доби або по

одній депеші від одного відправника,

об’єднуються в одне МПВ.

— Які податки треба сплатити, як�
що закон того вимагає?

— Для фізичних осіб податок на�

раховується на вартість посилки без

урахування вартості доставки. Тож на

ціну товару, вказаного у декларації,

нараховується мито у розмірі 10 %, а

потім на загальну суму вартості та

мита — ще 20 % ПДВ. Тож, звертаю

увагу, загальна кількість нарахувань

складає 31 %. Порядок сплати та�

кий — наші співробітники складають

митну декларацію М�15, де зазначе�

но, скільки потрібно заплатити, до�

кумент додається до посилки, й от�

римувач сплачує податки в момент

отримання її в поштовому відділенні.

До речі, імпорт культурних ціннос�

тей звільнено від оподаткування не�

залежно від їх вартості.

— Які порушення при огляді поси�
лок співробітники Міндоходів най�
частіше виявляють?

— Неправильно оформлена доку�

ментація з країни відправлення. Це

декларації ЦН�23 (22). Там має бути

вказано дані про отримувача, від�

правника, назва товару, кількість,

вага, вартість, повинен бути підпис

відправника. Іноді в декларації не

вказують ціну, тож митний орган са�

мостійно її встановлює на основі

моніторингу вартості аналогічної

продукції в Україні. Трапляється,

що люди занижують ціну, аби не

сплачувати мито. Наприклад, у бан�

деролі знаходиться новий п’ятий

iPhone, а вартість вказано у 150 до�

ларів. Звісно, наші співробітники

це виявляють і нараховують подат�

ки за фактом ринкової ціни товару.

Або в декларації пишуть, що в по�

силці — мп3�плеєр вартістю 50 до�

ларів, а там замість нього теж

iPhone. Ми завжди виявляємо такі

порушення. На місяць фіксуємо до

10 подібних випадків — неправиль�

не декларування товару. В цьому ра�

зі складається протокол, справа на�

правляється до суду, який вирішує,

конфіскувати предмет правопору�

шення чи лише накласти штраф на

відправника (оскільки власником

МПВ до моменту отримання від�

правлення є відправник).

— Які види товарів шлють україн�
цям найчастіше?

— На першому місці — одяг (ба�

гато низькоякісного одягу з Китаю,

купленого на Taobao), на другому —

дрібна електроніка, знову ж таки

низькоякісні підробки за 40 доларів

під iPhone тощо. Дуже багато про�

дуктів харчування надходить з Пор�

тугалії, Іспанії, Італії, країн, де бага�

то наших заробітчан, з Франції йде

багато сирів. Взагалі, більше поло�

вини товару — некомерційного

призначення, тобто українці отри�

мують передачі від родичів та дру�

зів. Ми тісно співпрацюємо з су�

міжними службами, зокрема фіто�

санітарним та ветеринарним кон�

тролем, в компетенції яких заборо�

нити ввезення харчів через каран�

тин чи епідемію.

— Розкажіть про особливості пере�
силки продуктів харчування?

— В одному відправленні може

знаходитися не більше 10 кг харчів

(причому вага упаковки, в якій зна�

ходяться продукти, також входить в

цей обсяг), а вартість продуктів не

повинна перевищувати 200 євро. У

разі порушення цих вимог посилку

повертають назад до відправника.

Не можна пересилати алкогольні та

тютюнові вироби, така посилка та�

кож відсилається назад. Біологічні

добавки, спортивне харчування ми

перевіряємо щодо наявності серти�

фікації та контролюємо на вміст

наркотичних речовин.

— Люди іноді потрапляють в хале�
пу через необізнаність, тож які ще є
особливості отримання товарів у по�
силках з�за кордону?

— Перед тим, як щось замовити

за кордоном, слід обов’язково про�

консультуватися, почитати норма�

тивну базу, інтернет�форуми, є га�

ряча лінія “Пульс” в Міністерстві

доходів та зборів України (тел. 284�

00�07). Інформація з приводу того,

що можна отримувати, а що ні, до�

ступна для всіх. Наприклад, заборо�

нено пересилати тварин, метеликів.

Вивіз військових медалей з нашої

країни заборонено. Можна отриму�

вати валюту до 300 євро, але з ого�

лошеною цінністю, якщо ж гроші

просто заховані у посилці, вони бу�

дуть вилучатись зі складенням від�

повідного протоколу про порушен�

ня митних правил. Для отримання

ліків у разі відсутності їх сертифіка�

ції в Україні необхідний дозвіл Мі�

ністерства охорони здоров’я, на

підставі чого ми потім оформляємо

товар.

— Чи виникають спірні питання з
приводу втрат, пошкоджень посилок,
і як вони вирішуються?

— У зоні митного контролю, яка

знаходиться в приміщенні операто�

ра поштового зв’язку, в даному ви�

падку “Укрпошти”, ведеться жорст�

кий контроль, приміщення облад�

нано камерами відеоспостережен�

ня. Посилки, що вже надійшли з

пошкодженнями (це може трапити�

ся при транспортуванні), відправ�

ляють на додатковий огляд, склада�

ють акт з описом вмісту. Якщо все

на місці, то з усіма документами її

передають до поштового відділення

отримувача.

Якщо ж посилка надійшла без по�

шкоджень, а всередині щось не так

(наприклад, телефон з розбитим ек�

раном), то це вже не відноситься до

компетенції митниці, всі претензії —

до транспортної компанії. Порожнє

відправлення надсилається до кра�

їни, з якої воно надійшло. Загалом

відзначу, що подібних конфліктних

ситуацій виникає небагато

Розмову вела 
Вікторія ГАЛУШКО,

"Хрещатик"

Українським законодавством дозволяється
отримувати міжнародні поштові відправлення 

майже щоденно і по кілька разів на день. 
Але митом не обкладаються відправлення, 

вартість яких не перевищує 300 євро
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З привод ефе тивності
омеопатичних препаратів,
я і на 90 % с ладаються з
мінералів та трав і лі ють
подібне подібним, давно
точаться б рхливі дис -
сії. Аби в них розібратися,
пацієнтам слід серйозно
за либитися предмет,
проте час для цьо о є да-
ле о не всіх. Тож ба ато
людей, я і приймають та і
препарати, ер ються
принципом — я що не до-
поможе, то хоча б не на-
ш одить. Одна чи та це
насправді? Адже омеопа-
тичні засоби б вають різ-
ними за силою дії та ме-
ханізмами вплив на ор а-
нізм. І від то о, що ви
вживаєте і хто вам це
призначає, залежить
я ість вашо о життя.

Популярність гомеопатії
зростає

Одні вчені доводять на експери�

ментах, що гомеопатія — нісенітни�

ця, інші кажуть геть протилежне.

Людині, далекій від фармацевтич�

них досліджень, неможливо розі�

братися, хто з них має рацію. Однак

у багатьох викликає симпатію по�

стулат: гомеопатія в будь�якому ра�

зі не нашкодить (бо ж дози мізерні),

ці ліки не усувають симптомів хво�

роби (на відміну від алопатичних

засобів), а змушують працювати

імунітет, активізують процес обміну

речовин в організмі. Тож реклама,

любов українців до самолікування

та бажання уникнути “хімічних” пі�

гулок сприяють зростанню попиту

на гомеопатичні засоби.

Торік на українському фармрин�

ку частка лише німецького вироб�

ника гомеопатичних препаратів

Heel, за даними порталу “Мед�

фармконект”, зросла з 1,7 % до 

1,8 %. Крім того, останнім часом лі�

карі почали активно прописувати

українцям гомеопатію — частка

призначень препаратів Heel лікаря�

ми торік зросла з 3 % до 3,5 %. Про

популярність гомеопатії свідчать

підробки — навесні цього року пра�

воохоронці викрили великий під�

пільний завод у Вишневому, що

фальсифікував німецькі гомеопа�

тичні препарати.

Сьогодні гомеопатію офіційно

визнано самостійним лікувальним

методом більш ніж у 70 країнах сві�

ту (зокрема у США, Німеччині,

Франції, Австрії), її включено до

системи медичного страхування,

пацієнтам повністю або частково

покривають витрати на придбання

ліків. Український ринок відчуває

вплив світових тенденцій, однак

стандарти лікування гомеопатією в

нас відстають.

Чим менша концентрація,
тим більший ефект

У гомеопатії існує парадокс —

чим більше розведений компонент,

тобто чим менш концентровані лі�

ки, тим сильніше вони діють. Роз�

ведення (або потенції) від 1 до 10

називаються десятковими і позна�

чаються на упаковці латинською

буквою D (або римською цифрою

X), до якої додається число, яке

свідчить про кількість збовтувань.

Такі препарати діють на фізичному

рівні.

А от розведення від 1 до 100 —

“сотенні” (позначаються римською

цифрою C) — діють на інформатив�

ному рівні. Розведення з індексом

40С приблизно відповідають 1 мо�

лекулі на весь Всесвіт. Логіка підка�

зує, що розведення з “гомеопатич�

ним індексом” 12С і вище не мо�

жуть здійснювати ніякого фізично�

го впливу на організм. Але гомеопа�

ти навпаки стверджують, що дія та�

ких препаратів посилюється, мов�

ляв, вода має пам’ять і передає біо�

логічну інформацію.

Крім цього, вирізняють класичну

гомеопатію, яка використовує од�

нокомпонентні препарати, а також

комплексну. Традиційне лікування:

ви йдете до професійного гомеопа�

та, він після ретельного опитування

видає рецепт, за яким у спеціалізо�

ваній аптеці вам приготують розчин

або гранули. Однак останнім часом

ліки з трав та мінералів почали ви�

пускати і в промислових масштабах.

Тут вже не до індивідуальності, тому

фармацевти поєднали кілька ком�

понентів, які зазвичай діють на пев�

ну хворобу. Аби не нашкодити, ком�

плексні препарати випускають, як

правило, у D�потенції, й підходять

вони для самолікування гострих за�

хворювань (приклад — той же Heel).

Класичні гомеопати не надто схва�

люють комплексний підхід — з од�

ного боку, він забирає їхній хліб, з

іншого — дискредитує саму ідею не�

традиційного виду лікування. Адже

універсальні ліки гірші, ніж індиві�

дуально підібрані дози та компо�

ненти.

Небезпека універсального
рецепту

Очевидно, дільничним лікарям

(так само, як і пацієнтам) особливо

ніколи заглиблюватися у гомеопа�

тію як науку, тож і вони керуються

принципом “у будь�якому разі не

нашкодить”. Дійсно, скептично на�

лаштовані вчені кажуть про недове�

дену ефективність, про відсутність

користі, але ніколи не стверджу�

ють, що гомеопатія може бути

шкідливою. Однак в українському

суспільстві вже визріває прецедент.

Так, гомеопатичний препарат ви�

робництва вітчизняного ЗАТ “На�

ціональна Гомеопатична Спілка”

“Рост�Норма” призначають у зв’яз�

ку з нестачею кальцію. Судячи з

усього, його дефіцит зараз у дітей в

Україні є поголовно, адже педіатри

виписують його більшій частині

своїх пацієнтів, навіть двомісячним

немовлятам.

Одні батьки таких дітей спокійно

живуть щасливі та необізнані, а от

ті, кому потім вдається потрапити

до справжніх професійних гомео�

патів, дізнаються про страшні речі.

Адже з’ясовується, що вживання

препарату без належних обґрунто�

ваних показань веде до незворо�

тних патологій, порушень кальці�

євого обміну, викривлення кісток,

осанки, дестабілізації психіки.

Причому підтвердження цих явищ

батьки іноді спостерігають безпосе�

редньо на своїх дітях, які часто хво�

ріють, мають відхилення у розвитку

тощо.

Слід зазначити, що “Рост�Норма”

є комплексним препаратом із С�роз�

веденням складових (Calcium carbon�

icum 1000 C Calcium phosphoricum

1000 C, Calcium fluoricum 500C,

Silicea 1000C). І якщо виходити з тези

про те, що чим більше розведення,

тим сильніша дія, то цей препарат

належить до категорії сильнодіючих,

а з ними потрібно бути обережними.

“У препараті “Рост�Норма” вико�

ристовуються дуже високі потенції. У

світі не виробляють комплексні пре�

парати, поєднуючи “тисячні потен�

ції”. Використання таких ліків може

нанести шкоду. Якщо хтось із лікарів

цього не розуміє — їм потрібно або

підвищувати кваліфікацію, або не

використовувати у своїй практиці

препарати, дії яких не знаєш”,— ка�

же гомеопат Тетяна Костенко.

Звісно, у відчай впадати не варто,

адже наукою не доведено, що

якийсь гомеопатичний препарат

може спричинити такі наслідки. Але

до гомеопатії, як і до будь�якого ви�

ду лікування, слід ставитися серйоз�

но. Якщо ви вважаєте її засобом з

недоведеною ефективністю, то не

потрібно ці ліки вживати взагалі.

Якщо ж ви вирішили спробувати, то

доведеться попрацювати — для по�

чатку ознайомитися з механізмом

їхньої дії, потім обрати професійно�

го лікаря (а це також чималий шма�

ток роботи) й отримати індивідуаль�

ний рецепт. Перша консультація у

класичного гомеопата може тривати

кілька годин, дільничний же лікар

може виділити в кращому випадку

10�15 хвилин. Він просто фізично не

в змозі вивчити усі особливості ва�

шого анамнезу. “Суть гомеопатії —

індивідуальний підхід до кожної

конкретної людини. А коли немає

знань і можливостей підібрати пре�

парат, намагаються вгадати, змішу�

ють в одному препараті кілька ком�

понентів, а пацієнт потім псує здо�

ров’я, нерви”,— каже Марина Лісо�

ва, яка після вживання комплексних

препаратів вже рік долає наслідки у

класичного гомеопата

У МОЗ нагадали 
про необхідність щеплень
перед відпусткою

У Міністерстві охорони здо-
ров’я на адали про необхідність
проведення профіла тичних щеп-
лень перед від’їздом в е зотичні
раїни. Я пояснили прес-сл ж-
бі відомства, раїнах з е ваторі-
ально-тропічним ліматом широ-
о поширені інфе ційні та парази-
тарні захворювання, ба ато з
я их не з стрічаються або є рід-
існими в У раїні. Найчастіше ін-
фе ційні та паразитарні захворю-
вання передаються через вод ,
забр днені й по ано оброблені
прод ти споживання, ровосис-
них омах ( омарів, бліх, ґедзів,
мос ітів, мошо , ліщів та інших),
при онта ті з хворою людиною
чи забр дненим об’є том нав о-
лишньо о середовища. Тропічні
інфе ції часто с проводж ються
раженням шл н ово- иш ово о
тра т , ш іри, очей, інших систем
та ор анів людини, нерід о проті-
ають тяж ій формі й важ о під-
даються лі ванню. Крім то о,
для природи раїн з теплим лі-
матом хара терна вели а іль-
ість отр йних рослин і тварин,
здатних завдати істотної й непо-
правної ш оди здоров’ю людини.
“З метою запобі ання раженню

небезпечними інфе ційними хво-
робами на олош ємо на необхід-
ності завчасно о з’яс вання в те-
риторіальних ор анах Держсане-
підсл жби У раїни та т ропера-
торів відомостей про епідемічн
сит ацію в раїні заплановано о
переб вання, а та ож про необ-
хідність проведення обов’яз ових
щеплень”,— на олосили МОЗ.
Та ож під час переб вання в та-
их раїнах ре омендовано вжи-
вати безпечні харчові прод ти,
пити лише чист вод , перед
їжею обов’яз ово ретельно мити
р и з милом, під час пання
водоймах і басейнах не доп с а-
ти попадання води в ротов по-
рожнин . “У разі виявлення слідів

сів омах, ліщів, висипань,
б дь-я их інших ш ірних проявів,
при раптовом по іршенні само-
поч ття необхідно терміново
зверн тися до лі аря. Я що під
час повернення додом або про-
тя ом нетривало о час після за-
ордонної подорожі з’являться
озна и захворювання, необхідно
зверн тись до лі аря, поінформ -
вавши йо о про раїн переб -
вання”,— зазначили відомстві.
Бер чи з собою відп ст дити-
н ві ом до одно о ро , варто
обрати прис орений рафі щеп-
лень і ва цин вати її від дея их
найнебезпечніших інфе ційних

хвороб. “Напри лад, оли ми о-
воримо про ва цинацію проти е-
патит В, ре омендовано та зва-
н схем 0/1/6/. Тобто перша до-
за — після народження, др а до-
за вводиться через місяць, а тре-
тя — через шість місяців. Отже,
інтервал між др ою та третьою
дозами — п’ять місяців. Але оли
нас бра є час , ми можемо

зробити три щеплення проти е-
патит В із мінімальним інтерва-
лом в один місяць, не че аючи
п’ять місяців між др ою та тре-
тьою дозами”,— запевнив олов-
ний дитячий ім ноло КМДА Фе-
дір Лапій

Екстреній меддопомозі 
дозволили брати 
“добровільні пожертви”
Верховна Рада всередині черв-

ня хвалила за он про внесення
змін до статті 14 За он У раїни
“Про е стрен медичн допомо-
” (щодо бюджетно о фінанс -

вання). З ідно з внесеними до
статті 14 За он У раїни “Про
е стрен медичн допомо ” змі-
нами, фінансове забезпечення
системи е стреної медичної до-
помо и за рах но бюджетних
оштів здійснюється відповідно
до бюджетно о за онодавства.
При цьом для розвит та поліп-

шення матеріально-технічної ба-
зи системи е стреної медичної
допомо и мож ть зал чатися
ошти підприємств, станов та
ор анізацій, незалежно від фор-
ми власності і осподарювання, а
та ож добровільні пожертв вання
фізичних і юридичних осіб, бла о-
дійних ор анізацій та об’єднань
ромадян, інші не заборонені за-
онодавством джерела

Регіони України забезпечені
протитуберкульозними 
препаратами
Всі ре іони У раїни наразі за-

безпечені протит бер льозними
препаратами для лі вання хво-
рих на т бер льоз в У раїні, по-
відомляє прес-сл жба Державної
сл жби У раїни з питань протидії
ВІЛ-інфе ції/СНІД та інших соці-
ально небезпечних захворювань.
За даними відомства, на сьо одні
в У раїні проведено централізо-
ван за півлю протит бер -
льозних препаратів та витратних
матеріалів в рам ах реалізації За-
альнодержавної цільової соці-
альної про рами протидії захво-
рюванню на т бер льоз на 2012-
2016 ро и. На ці потреби, з ідно
із бюджетом за альнодержавної
про рами на 2013 рі , виділено
176 млн рн. Обся и препаратів

визначалися, виходячи з розра-
х н ів, я і б ли надані з ре іонів.
“Та им чином, сі області У раїни
забезпечені іль істю лі ів, необ-
хідною не лише для здійснення
лі вання хворих на т бер льоз,
а й для форм вання річно о запа-
с з метою ни нення перериван-
ня лі вання”,— йдеться пові-
домленні. В прес-сл жбі та ож
зазначили, що найближчим ча-
сом фахівці МОЗ та Держсл жби
соцзахворювань здійснять пере-
вір роботи протит бер льоз-
них за ладів семи областей У ра-
їни

Українців навчать 
відрізняти справжні ліки 
від фальсифікованих
Держлі сл жба та фармацев-

тична омпанія “Sanofi-Aventis
Ukraine” розпочинають інформа-
ційн ампанію, спрямован на
боротьб з фальсифі ованими
лі ами. Прото ол про наміри
сфері боротьби з онтрафа -
тною фармацевтичною прод -
цією підписали вівторо в “У р-
інформі” олова Держлі сл жби
Оле сій Соловйов і енеральний
дире тор “Sanofi-Aventis Ukraine”
Жан-Поль Шоєр. “У раїнсь і ро-
мадяни недостатньо, на наш
д м , поінформовані про те, в

чом може поля ати фальсифі а-
ція, я можна виявити фальсифі-
ований лі арсь ий препарат, а
омпанія “Санофі” має досить
вели ий досвід цій сфері і мо-
же надати нашом пацієнт ін-
формацію, я відрізнити підробні
лі и від справжніх”,— с азав піс-
ля підписання до мента пан Со-
ловйов. Він висловив надію, що
інші фармацевтичні омпанії теж
виявлять бажання співпрацювати
з Держлі сл жбою цій сфері.
“Наше завдання — щоб ця ода
не б ла останньою і щоб ця
взаємодія б ла подібним чином
ор анізована і з іншими с б’є -
тами фармрин У раїни”,— за-
значив він. Жан-Поль Шоєр,
свою чер , розповів, що широ
інформаційн ампанію б де
роз орн то протя ом найближ-
чих тижнів. Зо рема серед паці-
єнтів і лі арів б д ть поширюва-
тися б лети, я і інформ вати-
м ть про ризи и застос вання
фальсифі ованих лі ів, а та ож
розповідатим ть, я цьо о ни -
н ти. О рім то о, постери з по-
дібною інформацією б де розмі-
щено в апте ах. У відповідь на
запитання ж рналістів про бю-
джет ампанії пан Шоєр зазна-
чив, що “Санофі” витрачає “міль-
йони євро на боротьб з підроб-
ами, в том числі в У раїні”

Як правильно 
засмагати
Лікар Дмитро КИСЕЛЬОВ
спеціально для “Хрещатика”

Літній оздоровчий сезон розпалі, пора відп сто . Всі
ми пра немо добре відпочити — чи то на морі, чи то на
дачі. І ба ато хто хоче арно засма н ти. Сонце та йо о
тепло — це ч дово, але в сьом треба знати мір . Со-
нячні ванни мож ть принести я ористь, та і ш од .

Під дією ультрафіолетових променів в нижніх шарах шкіри утворюється й

накопичується специфічний пігмент — меланін, який забарвлює шкіру в

темний колір. Надмірне перебування на сонці може спровокувати передчас�

не старіння шкіри, негативно вплинути на імунну систему та підвищити ри�

зик розвитку раку шкіри — меланоми. Крім того, ви можете перегрітися й

отримати сонячні опіки. Як же вберегти себе від цих негативних наслідків?

Ось вам декілька порад щодо цього. Засмагати потрібно поступово — чим

повільніше отримується засмага, тим довше вона тримається. У перші дні

під прямими сонячними променями слід знаходитися не більше 15 хвилин

на день, далі з кожним днем збільшувати перебування на сонці на 5�10 хви�

лин. Розміститися бажано під розсіяним світлом, наприклад, під гілками де�

рев, в тіні прибережної скелі, під навісом. Адже в цьому випадку сонячні

опіки неможливі, а меланін все одно вироблятиметься, забарвлюючи шкіру

в золотистий колір. Знаходитись на сонці вранці можна до 11�ї години, а

увечері — після 16�ї години, в цей час сонячна активність спадає. Макси�

мальний термін отримання сонячних ванн не повинен перевищувати двох

годин, оптимально — не більше однієї години. Полудень краще проводити

в тіні або у прохолодному приміщенні. Не засмагайте натщесерце або відра�

зу ж після їжі — варто витримати паузу в 1�1,5 години. Щоб захиститись від

надмірного впливу ультрафіолетових променів, слід використовувати сон�

цезахисний крем, який треба наносити до виходу на пляж. Підбирайте засіб

відповідно до типу вашої шкіри — чим світліша шкіра, тим з більшим ступе�

нем захисту треба використовувати крем.

Дітям до двох років знаходитися під відкритими сонячними променями

категорично заборонено. Вони можуть гратися в тіні, але їхній шкірі теж по�

трібна допомога. Бажано придбати для маляти спеціальний дитячий сонце�

захисний крем з максимальним ступенем захисту — 30. Пам’ятайте, що со�

нячні опіки, отримані в дитинстві, можуть перетворитися на злоякісну пух�

лину через десятки років.

Що робити, коли ви все ж перегрілися на сонці й отримали сонячні опіки

шкіри легкого ступеня (симптоми — почервоніння та болючість)? Перш за

все, вражені ділянки шкіри треба охолодити за допомогою холодних воло�

гих компресів та примочок зі звичайною водою чи слабким чорним чаєм.

Також можна обробити зону опіку розчином антисептику: хлоргексидин,

фурацилін. Але в жодному разі не можна використовувати спиртовмісні рі�

дини. Так звані засоби “після засмаги” теж будуть на користь. Добре допо�

магає при таких станах медичний препарат “Пантенол”. Підійдуть і “бабу�

сині ліки”: замащення враженої шкіри кефіром, сметаною, кислим моло�

ком або яєчним білком. Протеїни, що містяться в цих продуктах, перешко�

джають втраті шкірою вологи, запобігають її пересушуванню, допомагають

відновитись. Зняти больовий синдром й запальну реакцію шкіри допомо�

жуть звичайний “Аспірин”, “Парацетамол”, “Ібупрофен” та інші подібні

медикаменти — так звані нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), але

вживати слід щось одне та за умови відсутності у вас медичних протипока�

зань до них. Також знизити біль допоможе прохолодна ванна, але не душ,

адже сильні струмені води можуть спричинити мікротравми шкіри і посили�

ти біль.

Сонячні опіки більшого ступеня тяжкості (поява пухирів, виразок) потре�

бують кваліфікованого лікування. Негайно необхідно звернутися до лікаря

при сильному головному болю, нудоті, слабкості, ознобі, підвищенні темпе�

ратури тіла й появі на шкірі пухирів

Новини медицини

Поради лікаряЗдоров’я у комплекті
Лікарі у поліклініках все частіше призначають українцям 
комплексні гомеопатичні препарати, нехтуючи індивідуальним 
підходом

Апте и мережі ом нально о підприємства “Фармація”, де можна
придбати отові лі и та замовити е стемпоральні омеопатичі препа-
рати за рецептом лі аря.
Виробнича омеопатична апте а № 12. Ви отовляє понад 2700

наймен вань омеопатичних одно омпонентних препаратів та 70
наймен вань омеопатичних омпле сів. Проспе т Відрадний, 61
(Солом’янсь ий район), т. 455-25-01, 455-25-02
Апте а № 3. Проспе т Ват тіна, 2-В (масив Троєщина),т. 542-58-

00, 542-57-13
Апте а № 41. В л. Червоноармійсь а, 47, т. 287-71-89
Апте а № 5. В л. Коперні а, 27, т. 483-70-87
Апте а № 109. В л. Р. О іпної, 9, т. 517-13-45
Апте а № 48. В л. В. Пори а, 13, т. 434-57-44
Апте а № 18. В л. Б дівельни ів, 3-6, т. 292-23-94
Апте а № 1. В л. Володимирсь а, 51/53, т. 235-32-55
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Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 63 (1191)

П’ЯТНИЦЯ,
21 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 № 33/1025

Продовження. Початок у номерах за 18,19 червня 2013 року

154 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Івашкевича
Ярослава

10 0,3841 0,1994 0,3301 0,0000 0,4749 0,1357 0,5998 0,0032 0,0031 0,0529 0,0000 0,1376 0,0000 0,0000 0,0000 0,1920 0,0371 0,26 3,37 2,51 3,06 2,28

155 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Івашкевича
Ярослава

12 0,6288 0,3423 0,3673 0,0000 0,4057 0,0000 0,6144 0,0042 0,0041 0,0423 0,0000 0,1412 0,0000 0,0000 0,0000 0,0640 0,0181 0,26 3,47 2,92 3,16 2,65

156 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Івашкевича
Ярослава

14 0,7210 0,3621 0,3050 0,0000 0,4054 0,0000 0,5677 0,0040 0,0039 0,0382 0,0000 0,1414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0890 0,0164 0,27 3,50 2,95 3,18 2,68

157 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Казанська 18 0,7293 0,2867 0,2545 0,0000 0,1791 0,1295 0,6977 0,0046 0,0045 0,0362 0,0000 0,2481 0,0000 0,0000 0,0000 0,0525 0,0148 0,26 3,48 3,05 3,17 2,78

158 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Казанська 20 0,6713 0,2887 0,3414 0,0000 0,3167 0,1318 0,5562 0,0037 0,0036 0,0363 0,0000 0,1385 0,0000 0,0000 0,0000 0,0480 0,0284 0,26 3,39 2,76 3,08 2,51

159 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Кондратюка
Юрія

2 0,5583 0,2830 0,3322 0,0000 0,2785 0,0845 0,6871 0,0031 0,0030 0,0251 0,0000 0,1276 0,0000 0,0000 0,0000 0,1074 0,0618 0,26 3,37 2,81 3,06 2,55

160 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Кондратюка
Юрія

2�а 0,4809 0,4296 0,3393 0,0000 0,2535 0,0858 0,6831 0,0033 0,0033 0,0219 0,0000 0,1403 0,0000 0,0000 0,0000 0,0636 0,0360 0,25 3,35 2,86 3,05 2,60

161 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Кондратюка
Юрія

4 0,6400 0,2222 0,3291 0,0000 0,2639 0,0843 0,6951 0,0033 0,0032 0,0175 0,0000 0,1794 0,0000 0,0000 0,0000 0,0605 0,0571 0,26 3,37 2,84 3,07 2,58

162 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Кондратюка
Юрія

4�а 0,0473 0,5451 0,4603 0,0000 0,3050 0,0921 0,6996 0,0044 0,0042 0,0492 0,0000 0,1388 0,0000 0,0000 0,0000 0,1759 0,0437 0,26 3,39 2,80 3,08 2,55

163 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Кондратюка
Юрія

4�б 0,0651 0,6476 0,4666 0,0000 0,2261 0,0550 0,6804 0,0044 0,0044 0,0464 0,0000 0,0925 0,0000 0,0000 0,0000 0,2336 0,0379 0,26 3,38 2,96 3,07 2,69

164 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Кондратюка
Юрія

4�в 0,0240 0,5430 0,4223 0,0000 0,3114 0,0948 0,7044 0,0044 0,0041 0,0490 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,2249 0,0446 0,26 3,39 2,79 3,08 2,54

165 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Кондратюка
Юрія

4�г 0,1513 0,5342 0,5181 0,0000 0,2284 0,0948 0,6035 0,0044 0,0041 0,0491 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,1965 0,0445 0,26 3,39 2,90 3,08 2,64

166 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Майорова
Михайла

1 0,5247 0,3567 0,3456 0,0000 0,2205 0,0550 0,6982 0,0037 0,0036 0,0278 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0965 0,0814 0,26 3,37 2,90 3,06 2,64

167 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Майорова
Михайла

1�а 0,5902 0,2158 0,3370 0,0000 0,3134 0,0867 0,7044 0,0033 0,0032 0,0233 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0883 0,0580 0,26 3,38 2,78 3,08 2,53

168 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Майорова
Михайла

3 0,5439 0,3514 0,3302 0,0000 0,2133 0,0550 0,7044 0,0030 0,0029 0,0278 0,0000 0,1403 0,0000 0,0000 0,0000 0,0958 0,0744 0,25 3,36 2,90 3,05 2,64

169 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Майорова
Михайла

5 0,4030 0,3226 0,2871 0,0000 0,3694 0,0550 0,7044 0,0017 0,0017 0,0272 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,2087 0,0403 0,26 3,38 2,77 3,07 2,51

170 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Макіївська 2 1,1033 0,1559 0,3576 0,0000 0,0000 0,0000 0,5778 0,0005 0,0005 0,1493 0,0000 0,1386 0,0000 0,0000 0,0000 0,0978 0,0000 0,26 3,41 3,41 3,10 3,10

171 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Макіївська 4 1,0506 0,1731 0,3580 0,0000 0,0000 0,0000 0,5342 0,0039 0,0039 0,1754 0,0000 0,1388 0,0000 0,0000 0,0000 0,1205 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07

172 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Макіївська 6 0,8872 0,1731 0,4175 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0005 0,0005 0,2109 0,0000 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000 0,1154 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07

173 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Макіївська 7 0,5636 0,3080 0,3153 0,0000 0,3420 0,1337 0,5815 0,0021 0,0021 0,0499 0,0000 0,1296 0,0000 0,0000 0,0000 0,1031 0,0258 0,26 3,37 2,71 3,07 2,47

174 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Макіївська 10 0,6072 0,2986 0,3056 0,0000 0,3053 0,1336 0,6144 0,0045 0,0044 0,0404 0,0000 0,1408 0,0000 0,0000 0,0000 0,0738 0,0249 0,26 3,37 2,76 3,06 2,51

175 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Мукачівська 3/9 0,8405 0,1559 0,4444 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0005 0,0005 0,0529 0,0000 0,1388 0,0000 0,0000 0,0000 0,0990 0,0000 0,23 3,10 3,10 2,82 2,82

176 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Мукачівська 4/7 0,9948 0,1565 0,3858 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0005 0,0005 0,0526 0,0000 0,1376 0,0000 0,0000 0,0000 0,1178 0,0000 0,25 3,25 3,25 2,95 2,95

177 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Мукачівська 5�а 1,2211 0,1676 0,3293 0,0000 0,0000 0,0000 0,5914 0,0005 0,0005 0,0559 0,0000 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,1213 0,0000 0,26 3,47 3,47 3,15 3,15

178 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Мукачівська 6 0,9974 0,0862 0,4518 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0013 0,0013 0,0904 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,1682 0,0000 0,26 3,37 3,37 3,06 3,06

179 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Мукачівська 9 0,0914 0,4216 0,3566 0,0000 0,6932 0,1451 0,5675 0,0013 0,0012 0,0433 0,0000 0,1405 0,0000 0,0000 0,0000 0,0942 0,0373 0,26 3,42 2,27 3,11 2,06

180 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Мукачівська 14 0,8094 0,1089 0,3187 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0035 0,0035 0,0420 0,0000 0,4805 0,0000 0,0000 0,0000 0,1615 0,0000 0,25 3,36 3,36 3,05 3,05

181 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Мукачівська 14�а 0,4577 0,3300 0,2798 0,0000 0,5057 0,0755 0,5741 0,0017 0,0017 0,0433 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0860 0,0720 0,26 3,39 2,53 3,08 2,30 

182 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Навашина
Академіка 

4 1,2136 0,1778 0,2765 0,0000 0,0000 0,0000 0,7385 0,0065 0,0065 0,0184 0,0000 0,1375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0356 0,0000 0,26 3,45 3,45 3,13 3,13 

183 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Навашина
Академіка 

9 1,0178 0,2201 0,3657 0,0000 0,0000 0,0000 0,6895 0,0009 0,0009 0,0296 0,0000 0,1380 0,0000 0,0000 0,0000 0,1183 0,0000 0,26 3,41 3,41 3,10 3,10 

184 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Навашина
Академіка 

11 0,5744 0,2110 0,2878 0,0000 0,3952 0,1316 0,6993 0,0009 0,0008 0,0201 0,0000 0,1393 0,0000 0,0000 0,0000 0,0664 0,0352 0,26 3,38 2,64 3,07 2,40 

185 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Панча Петра 1 0,2717 0,4447 0,3210 0,0000 0,4380 0,1255 0,6021 0,0019 0,0019 0,0199 0,0629 0,1377 0,0000 0,0000 0,0000 0,0825 0,0647 0,26 3,40 2,57 3,09 2,34 

186 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Панча Петра 2 0,6230 0,3622 0,3105 0,0000 0,2579 0,1309 0,6024 0,0031 0,0030 0,0199 0,0000 0,1376 0,0000 0,0000 0,0000 0,0759 0,0277 0,26 3,37 2,82 3,06 2,57 

187 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Панча Петра 3 0,4748 0,3792 0,3682 0,0000 0,3097 0,1310 0,6034 0,0030 0,0029 0,0200 0,0000 0,1404 0,0000 0,0000 0,0000 0,0756 0,0385 0,25 3,36 2,73 3,06 2,48 

188 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Панча Петра 4 0,6098 0,3624 0,3583 0,0000 0,2118 0,0577 0,7025 0,0031 0,0030 0,0199 0,0000 0,1386 0,0000 0,0000 0,0000 0,0734 0,0023 0,25 3,36 3,00 3,05 2,73 

189 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Панча Петра 5 0,2943 0,4457 0,3397 0,0000 0,4774 0,1254 0,6024 0,0019 0,0019 0,0199 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,0738 0,0520 0,26 3,40 2,53 3,09 2,30 

190 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Панча Петра 7 0,5763 0,3728 0,3458 0,0000 0,2650 0,1309 0,6034 0,0029 0,0028 0,0198 0,0000 0,1373 0,0000 0,0000 0,0000 0,0639 0,0341 0,26 3,37 2,81 3,07 2,55 

191 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Панча Петра 9 0,3634 0,4401 0,3074 0,0000 0,4204 0,1254 0,6024 0,0019 0,0019 0,0197 0,0000 0,1407 0,0000 0,0000 0,0000 0,0878 0,0569 0,26 3,39 2,59 3,08 2,36 

192 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Панча Петра 11 0,4618 0,3801 0,3674 0,0000 0,3219 0,1307 0,6034 0,0036 0,0035 0,0195 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,0818 0,0555 0,26 3,39 2,72 3,08 2,47 

193 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полупанова 9 1,0321 0,2296 0,0906 0,0000 0,0000 0,0000 0,3821 0,0004 0,0004 0,0194 0,0000 0,3972 0,0000 0,0000 0,0000 0,0658 0,0000 0,22 2,93 2,93 2,66 2,66 

194 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полупанова 11 0,7045 0,2268 0,4115 0,0000 0,0000 0,0000 0,6706 0,0084 0,0084 0,1384 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,1846 0,0000 0,25 3,29 3,29 2,99 2,99 

195 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полупанова 12 1,0345 0,2240 0,2121 0,0000 0,0000 0,0000 0,3797 0,0002 0,0002 0,0281 0,0000 0,4224 0,0000 0,0000 0,0000 0,0751 0,0000 0,24 3,14 3,14 2,85 2,85 

196 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полупанова 13 0,7810 0,2988 0,5211 0,0000 0,0000 0,0000 0,4710 0,0077 0,0077 0,1039 0,0000 0,1385 0,0000 0,0000 0,0000 0,1627 0,0000 0,25 3,29 3,29 2,99 2,99 

197 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полупанова 15 0,7910 0,2269 0,4206 0,0000 0,0000 0,0000 0,6706 0,0052 0,0052 0,1088 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,1313 0,0000 0,25 3,30 3,30 3,00 3,00 

198 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полупанова 17 1,2041 0,1818 0,2274 0,0000 0,0000 0,0000 0,6706 0,0008 0,0008 0,0505 0,0000 0,1395 0,0000 0,0000 0,0000 0,1439 0,0000 0,26 3,46 3,46 3,14 3,14 

199 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 5 0,4454 0,2889 0,2853 0,0000 0,4496 0,0860 0,7044 0,0036 0,0035 0,0243 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0948 0,0399 0,26 3,39 2,63 3,08 2,39 

200 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 5�а 0,5446 0,2321 0,3431 0,0000 0,3403 0,0864 0,7044 0,0033 0,0032 0,0254 0,0000 0,1265 0,0000 0,0000 0,0000 0,0882 0,0629 0,26 3,38 2,73 3,07 2,48 

201 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 6 0,5506 0,3330 0,2762 0,0000 0,2919 0,1311 0,6034 0,0041 0,0040 0,0249 0,0000 0,1904 0,0000 0,0000 0,0000 0,1031 0,0400 0,26 3,37 2,76 3,06 2,51 

202 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 6�б 0,5439 0,3327 0,3437 0,0000 0,2916 0,1311 0,6034 0,0041 0,0040 0,0249 0,0000 0,1417 0,0000 0,0000 0,0000 0,1031 0,0363 0,26 3,38 2,77 3,07 2,52 

203 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 6�в 0,5107 0,3682 0,2901 0,0000 0,2859 0,1255 0,6025 0,0016 0,0016 0,0207 0,0000 0,2208 0,0000 0,0000 0,0000 0,0911 0,0353 0,26 3,37 2,78 3,06 2,53 

204 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 7 0,2001 0,3812 0,3333 0,0000 0,5878 0,0863 0,7044 0,0037 0,0036 0,0228 0,0000 0,1256 0,0000 0,0000 0,0000 0,0957 0,0324 0,26 3,40 2,47 3,09 2,24 

205 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 7�б 0,2819 0,3365 0,3147 0,0000 0,4750 0,0866 0,7044 0,0035 0,0035 0,0255 0,0000 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000 0,1606 0,0355 0,26 3,39 2,60 3,08 2,36 

206 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 8�г 0,3298 0,4461 0,3091 0,0000 0,4262 0,1254 0,6024 0,0019 0,0019 0,0199 0,0000 0,1404 0,0000 0,0000 0,0000 0,1119 0,0566 0,26 3,39 2,59 3,09 2,36 

207 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 8�д 0,5974 0,3345 0,3418 0,0000 0,2448 0,1258 0,6021 0,0030 0,0029 0,0248 0,0000 0,1574 0,0000 0,0000 0,0000 0,0823 0,0353 0,26 3,37 2,83 3,06 2,58 

208 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 8�е 0,6512 0,2715 0,2394 0,0000 0,3563 0,1250 0,5637 0,0013 0,0013 0,0180 0,0700 0,1406 0,0000 0,0000 0,0000 0,0982 0,0208 0,26 3,38 2,71 3,07 2,47 

209 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 11 0,4479 0,2418 0,3383 0,0000 0,3373 0,0861 0,7044 0,0035 0,0033 0,0253 0,0000 0,1275 0,0000 0,0000 0,0000 0,2107 0,0342 0,26 3,38 2,78 3,07 2,52 

210 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Полярна 13 0,6162 0,2133 0,3314 0,0000 0,3187 0,0866 0,6953 0,0032 0,0032 0,0230 0,0000 0,1397 0,0000 0,0000 0,0000 0,0919 0,0341 0,26 3,37 2,79 3,07 2,54 

211 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Попова
Олександра 

3/5 1,0856 0,2120 0,3152 0,0000 0,0000 0,0000 0,6707 0,0009 0,0004 0,1330 0,0000 0,1374 0,0000 0,0000 0,0000 0,0864 0,0000 0,26 3,49 3,49 3,17 3,17 

212 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Попова
Олександра 

4/2 0,5396 0,2574 0,5200 0,0000 0,0000 0,0000 0,5821 0,0009 0,0009 0,2293 0,0000 0,1376 0,0000 0,0000 0,0000 0,1556 0,0000 0,24 3,20 3,20 2,91 2,91 

213 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Попова
Олександра 

5 0,6136 0,2706 0,3112 0,0000 0,2468 0,1329 0,6144 0,0027 0,0027 0,0493 0,0000 0,1278 0,0000 0,0000 0,0000 0,1468 0,0320 0,26 3,37 2,82 3,06 2,57 

214 КП "Житлосервіс
"Куренівка"" 

вул. Попова
Олександра 

6 0,4083 0,2758 0,3165 0,0000 0,6059 0,0000 0,5961 0,0030 0,0030 0,0459 0,0000 0,1374 0,0000 0,0000 0,0000 0,1357 0,0463 0,26 3,40 2,54 3,09 2,31 

215 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Попова
Олександра

8 0,6157 0,2981 0,2937 0,0000 0,3644 0,0000 0,6144 0,0010 0,0009 0,0420 0,0000 0,1388 0,0000 0,0000 0,0000 0,1367 0,0523 0,26 3,38 2,83 3,07 2,57

216 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Попова
Олександра

8�а 0,7498 0,2879 0,2863 0,0000 0,2358 0,0000 0,6144 0,0011 0,0010 0,0665 0,0000 0,1415 0,0000 0,0000 0,0000 0,1296 0,0326 0,25 3,36 3,01 3,06 2,73
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217 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Попова
Олександра

9 1,1273 0,2280 0,3350 0,0000 0,0000 0,0000 0,6706 0,0027 0,0027 0,0386 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0826 0,0000 0,26 3,47 3,47 3,15 3,15

218 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Попова
Олександра

10 0,3168 0,2965 0,3898 0,0000 0,4702 0,0000 0,6144 0,0047 0,0046 0,1018 0,0000 0,1383 0,0000 0,0000 0,0000 0,1762 0,0460 0,26 3,38 2,70 3,07 2,45

219 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Попова
Олександра

10�а 0,3112 0,3625 0,3373 0,0000 0,5440 0,0000 0,6144 0,0011 0,0010 0,0679 0,0000 0,1392 0,0000 0,0000 0,0000 0,1346 0,0613 0,26 3,40 2,60 3,09 2,36

220 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Попова
Олександра

11 0,4275 0,3353 0,3516 0,0000 0,4129 0,1345 0,6144 0,0016 0,0015 0,0448 0,0000 0,1377 0,0000 0,0000 0,0000 0,0741 0,0267 0,26 3,38 2,62 3,08 2,39

221 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Попова
Олександра

12 0,4017 0,3157 0,3180 0,0000 0,6809 0,0000 0,5337 0,0032 0,0031 0,0401 0,0000 0,1410 0,0000 0,0000 0,0000 0,0891 0,0581 0,26 3,41 2,44 3,10 2,21

222 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Сокальська 1 0,8591 0,1634 0,3683 0,0000 0,0000 0,0000 0,6035 0,0021 0,0021 0,1422 0,0000 0,1376 0,0000 0,0000 0,0000 0,0908 0,0000 0,24 3,13 3,13 2,84 2,84

223 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Сокальська 4 1,2117 0,2172 0,2804 0,0000 0,0000 0,0000 0,6003 0,0066 0,0066 0,1147 0,0000 0,1366 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600 0,0000 0,26 3,48 3,48 3,16 3,16

224 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Сокальська 5 0,9180 0,1554 0,3280 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0005 0,0005 0,0527 0,0000 0,1389 0,0000 0,0000 0,0000 0,4345 0,0000 0,26 3,49 3,49 3,17 3,17

225 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Сокальська 6 0,5685 0,3151 0,3228 0,0000 0,3290 0,0829 0,6125 0,0033 0,0033 0,0407 0,0000 0,1400 0,0000 0,0000 0,0000 0,1194 0,0160 0,26 3,37 2,81 3,06 2,55

226 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Сокальська 11 0,8120 0,1716 0,3808 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0005 0,0005 0,0608 0,0000 0,3771 0,0000 0,0000 0,0000 0,1403 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07

227 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Фрунзе 152 0,6701 0,2529 0,3241 0,0000 0,3937 0,0000 0,5455 0,0038 0,0037 0,0419 0,0000 0,1378 0,0000 0,0000 0,0000 0,0648 0,1350 0,26 3,40 2,70 3,09 2,45

228 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Фрунзе 168 1,2601 0,3227 0,2986 0,0000 0,0000 0,0000 0,5199 0,0015 0,0015 0,0295 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0780 0,0000 0,27 3,50 3,50 3,18 3,18

229 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Фрунзе 170 0,3594 0,2438 0,4474 0,0000 0,0000 0,0000 0,6110 0,0008 0,0008 0,2043 0,0000 0,1375 0,0000 0,0000 0,0000 0,4640 0,0000 0,25 3,26 3,26 2,96 2,96

230 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

вул. Фрунзе 172 0,1774 0,3420 0,3398 0,0000 0,5063 0,0829 0,6144 0,0030 0,0028 0,0574 0,0000 0,1407 0,0000 0,0000 0,0000 0,0906 0,0641 0,24 3,20 2,33 2,91 2,12

231 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

пров.
Джерельний

3 0,7990 0,3745 0,4398 0,0000 0,0000 0,0000 0,7005 0,0160 0,0160 0,0459 0,0000 0,1394 0,0000 0,0000 0,0000 0,1212 0,0000 0,27 3,50 � 3,18 �

232 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

пров.
Джерельний

4 1,0513 0,1740 0,4282 0,0000 0,0000 0,0000 0,5966 0,0003 0,0003 0,0580 0,0000 0,1533 0,0000 0,0000 0,0000 0,1193 0,0000 0,26 3,41 � 3,10 �

233 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

пров.
Джерельний

4�а 1,0723 0,1943 0,4514 0,0000 0,0000 0,0000 0,5783 0,0046 0,0046 0,0552 0,0000 0,1380 0,0000 0,0000 0,0000 0,1202 0,0000 0,26 3,46 � 3,14 �

234 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

пров.
Куренівський

4/8 0,1296 0,4727 0,8914 0,0000 0,0000 0,0000 0,6144 0,0066 0,0066 0,0911 0,0000 0,1249 0,0000 0,0000 0,0000 0,2362 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,09 3,09

235 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

пров.
Куренівський

4/8�
б

0,5462 0,1214 0,7538 0,0000 0,0000 0,0000 0,6706 0,0098 0,0098 0,0918 0,0000 0,1379 0,0000 0,0000 0,0000 0,2169 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07

236 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

пров. Попова
Олександра

5 0,5353 0,3215 0,3195 0,0000 0,4275 0,0000 0,6144 0,0040 0,0039 0,0475 0,0000 0,1404 0,0000 0,0000 0,0000 0,1089 0,0556 0,26 3,40 2,77 3,09 2,51

237 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп. Мінський 6�а 0,6632 0,2912 0,3058 0,0000 0,2158 0,0854 0,6923 0,0032 0,0031 0,0240 0,0000 0,1292 0,0000 0,0000 0,0000 0,0949 0,0399 0,25 3,36 2,91 3,06 2,65

238 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп. Мінський 8�а 0,6066 0,3015 0,3203 0,0000 0,1795 0,0845 0,6828 0,0033 0,0033 0,0234 0,0000 0,2427 0,0000 0,0000 0,0000 0,1213 0,0429 0,26 3,45 3,04 3,13 2,77

239 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп. Мінський 10 0,5156 0,4006 0,3272 0,0000 0,2079 0,0550 0,6927 0,0033 0,0032 0,0240 0,0000 0,1285 0,0000 0,0000 0,0000 0,1064 0,0825 0,25 3,36 2,91 3,06 2,64

240 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп. Мінський 10�а 0,7366 0,2988 0,3033 0,0000 0,1795 0,0852 0,7044 0,0036 0,0036 0,0245 0,0000 0,1408 0,0000 0,0000 0,0000 0,1284 0,0398 0,26 3,50 3,09 3,18 2,81

241 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп. Мінський 12 0,1760 0,3608 0,3274 0,0000 0,4677 0,0550 0,7044 0,0017 0,0017 0,0274 0,0000 0,1374 0,0000 0,0000 0,0000 0,2375 0,0698 0,26 3,39 2,61 3,08 2,37

242 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

2 0,1911 0,3441 0,2898 0,0000 0,4764 0,0798 0,7044 0,0019 0,0019 0,0270 0,0435 0,1382 0,0000 0,0000 0,0000 0,2331 0,0353 0,26 3,39 2,61 3,08 2,37

243 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

2�б 0,5908 0,3355 0,3360 0,0000 0,2257 0,0863 0,7007 0,0037 0,0036 0,0278 0,0000 0,1403 0,0000 0,0000 0,0000 0,1199 0,0417 0,26 3,45 2,98 3,13 2,71

244 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

3 0,3400 0,5232 0,3668 0,0000 0,1706 0,0907 0,6884 0,0040 0,0040 0,0381 0,0000 0,1380 0,0000 0,0000 0,0000 0,1507 0,0315 0,25 3,36 2,97 3,06 2,70

245 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

3�а 0,5006 0,3128 0,5493 0,0000 0,3375 0,0000 0,5787 0,0033 0,0032 0,0460 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,1626 0,0387 0,27 3,53 3,03 3,21 2,75

246 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

3�б 0,4539 0,3187 0,5124 0,0000 0,3461 0,0000 0,5736 0,0035 0,0033 0,0459 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,1617 0,0393 0,26 3,43 2,92 3,12 2,65

247 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

3�в 0,4633 0,3143 0,4897 0,0000 0,3392 0,0000 0,5621 0,0029 0,0029 0,0446 0,0000 0,2371 0,0000 0,0000 0,0000 0,1708 0,0779 0,27 3,57 3,02 3,25 2,75

248 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

4 0,5376 0,3693 0,3242 0,0000 0,2239 0,0550 0,6916 0,0035 0,0035 0,0258 0,0000 0,1312 0,0000 0,0000 0,0000 0,0955 0,0836 0,25 3,36 2,88 3,05 2,62

249 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

4�а 0,5413 0,2337 0,3682 0,0000 0,3154 0,0867 0,7044 0,0035 0,0033 0,0358 0,0000 0,1376 0,0000 0,0000 0,0000 0,0989 0,0583 0,26 3,41 2,81 3,10 2,55

250 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

6 0,2406 0,3231 0,3017 0,0000 0,4894 0,0807 0,7044 0,0017 0,0017 0,0275 0,0000 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000 0,2208 0,0363 0,26 3,39 2,59 3,08 2,35

251 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

6�б 0,3726 0,3458 0,3203 0,0000 0,2765 0,0806 0,7044 0,0017 0,0017 0,0273 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,2452 0,0361 0,26 3,37 2,85 3,06 2,59

252 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

7 0,3385 0,5354 0,3677 0,0000 0,1521 0,0550 0,6831 0,0038 0,0038 0,0377 0,0000 0,1400 0,0000 0,0000 0,0000 0,1441 0,0880 0,25 3,36 2,98 3,06 2,70

253 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

10 0,4071 0,2566 0,4610 0,0000 0,5520 0,0000 0,5217 0,0023 0,0022 0,0323 0,0000 0,2438 0,0000 0,0000 0,0000 0,1109 0,0394 0,26 3,47 2,69 3,16 2,45

254 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

10�а 
(1�2
під'їзд)

0,2741 0,5233 0,3876 0,0000 0,3079 0,0000 0,7044 0,0037 0,0037 0,0379 0,0000 0,1391 0,0000 0,0000 0,0000 0,1426 0,0273 0,26 3,37 2,93 3,06 2,66

255 КП "Житлосервіс
"Куренівка""

просп.
Рокоссовського
Маршала

10�а 
(3
під'їзд)

0,1600 0,4945 0,4468 0,0000 0,5395 0,0000 0,6035 0,0038 0,0037 0,0387 0,0000 0,1525 0,0000 0,0000 0,0000 0,1800 0,0394 0,27 3,51 2,75 3,19 2,50

256 ТОВ
"Спецжитлокомфорт" 

вул.
Автозаводська 

29�а 0,3657 0,6400 0,1746 0,0000 0,2130 0,0881 0,7758 0,0059 0,0070 0,0000 0,2996 0,1656 0,0048 0,0064 0,0005 0,5801 0,0370 0,26 4,36 � 4,04 � 

22 ДП "Укржитлосервіс" вул. Банкова 1/10 0,4561 0,7186 0,2047 0,0000 0,0000 0,0692 0,3221 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4572 0,0000 0,0000 0,0000 0,1010 0,0541 0,24 3,15 2,98 3,00 2,84

23 ДП "Укржитлосервіс" вул. Банкова 3 0,1326 0,6505 0,2523 0,0000 0,0000 0,0634 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3904 0,0000 0,0000 0,0000 0,0687 0,0468 0,19 2,49 2,34 2,37 2,23

24 ДП "Укржитлосервіс" вул. Грушев�
ського Михайла

34�а 0,1863 0,5139 0,1847 0,0000 0,0000 0,0366 0,3433 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4465 0,0000 0,0000 0,0000 0,0715 0,0618 0,18 2,43 2,30 2,32 2,20

25 ДП "Укржитлосервіс" вул. Інститутська 13/4 0,3739 0,6382 0,1882 0,0000 0,2009 0,0416 0,3525 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5571 0,0000 0,0000 0,0000 0,1581 0,0352 0,25 3,36 2,99 3,20 2,85

26 ДП "Укржитлосервіс" вул. Інститутська 16 0,6047 0,5558 0,1984 0,0000 0,0000 0,0842 0,3032 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3952 0,0000 0,0000 0,0000 0,0627 0,0509 0,23 2,98 2,80 2,84 2,67

27 ДП "Укржитлосервіс" вул. Інститутська 18 0,6047 0,8435 0,2795 0,0000 0,0000 0,0672 0,3507 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3166 0,0000 0,0000 0,0000 0,1530 0,0662 0,27 3,54 3,36 3,37 3,20

28 ДП "Укржитлосервіс" вул. Інститутська 20/8 0,6566 0,6909 0,1519 0,0000 0,0000 0,0730 0,3320 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0950 0,0732 0,27 3,53 3,34 3,36 3,18

29 ДП "Укржитлосервіс" вул. Лаврська 4 0,4420 0,5377 0,3098 0,0000 0,0000 0,0289 0,3385 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5058 0,0000 0,0000 0,0000 0,1465 0,0232 0,23 3,08 3,01 2,93 2,87

30 ДП "Укржитлосервіс" вул. Лаврська 4�а 0,3532 0,5385 0,3464 0,0000 0,0000 0,0459 0,3581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4746 0,0000 0,0000 0,0000 0,1434 0,0712 0,23 3,08 2,92 2,93 2,78

31 ДП "Укржитлосервіс" вул. Лейпцизька 3 0,5083 0,4454 0,3555 0,0000 0,0000 0,0000 0,3581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5665 0,0000 0,0000 0,0000 0,1636 0,0000 0,24 3,16 3,16 3,01 3,01

32 ДП "Укржитлосервіс" вул. Мазепи Іва�
на

12�а 0,6811 0,8906 0,2210 0,0000 0,0000 0,0600 0,2755 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4677 0,0000 0,0000 0,0000 0,0814 0,0861 0,28 3,65 � 3,47 �

33 ДП "Укржитлосервіс" вул. Мазепи Іва�
на

12�б 0,2543 1,0472 0,2642 0,0000 0,0000 0,0686 0,3319 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4552 0,0000 0,0000 0,0000 0,1850 0,1009 0,27 3,57 � 3,40 �

34 ДП "Укржитлосервіс" вул. Старона�
водницька

4�а 0,4187 0,9106 0,2686 0,0000 0,3709 0,0316 0,3550 0,0000 0,0000 0,0000 0,0378 0,4304 0,0000 0,0000 0,0000 0,0947 0,1092 0,30 4,00 � 3,81 �

35 ДП "Укржитлосервіс" вул. Старона�
водницька

6 0,6430 1,0033 0,2203 0,0000 0,4794 0,0335 0,3545 0,0000 0,0000 0,0000 0,0358 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1195 0,1014 0,30 3,95 � 3,76 �

36 ДП "Укржитлосервіс" вул. Суворова 5 0,4080 0,6646 0,2830 0,0000 0,0000 0,0326 0,3581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4953 0,0000 0,0000 0,0000 0,1207 0,0614 0,24 3,20 3,08 3,05 2,93 

37 ДП "Укржитлосервіс" вул. Суворова 7 0,4188 0,7495 0,3321 0,0000 0,0000 0,0330 0,3480 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4983 0,0000 0,0000 0,0000 0,1358 0,0622 0,26 3,40 3,28 3,24 3,12 

38 ДП "Укржитлосервіс" вул. Суворова 11 0,4160 1,0540 0,2643 0,0000 0,0000 0,0280 0,3581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4583 0,0000 0,0000 0,0000 0,1666 0,0514 0,28 3,69 � 3,52 � 

39 ДП "Укржитлосервіс" вул. Суворова 13 0,4105 0,9701 0,2457 0,0000 0,0000 0,0248 0,3581 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4714 0,0000 0,0000 0,0000 0,1648 0,0453 0,27 3,55 � 3,38 � 

40 ДП "Укржитлосервіс" вул. Шовкович�
на 

10 0,6047 0,7445 0,1759 0,0000 0,0000 0,1100 0,3631 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0754 0,1103 0,28 3,68 3,39 3,50 3,22 

41 ДП "Укржитлосервіс" вул. Шовкович�
на 

21 0,4958 0,6142 0,2647 0,0000 0,0000 0,0802 0,3471 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4853 0,0000 0,0000 0,0000 0,1773 0,0413 0,25 3,31 3,15 3,15 3,00 

42 Київське будівельно�
монтажне експлуата�
ційне управління № 1
ВП ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

бульв. Дружби
народів 

22 0,4879 0,0000 0,2770 0,0000 0,0000 0,0000 0,4853 0,0032 0,0000 0,0270 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1139 0,0000 0,14 1,84 1,84 1,67 1,67 

43 Київське будівельно�
монтажне експлуата�
ційне управління № 1
ВП ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

бульв. Дружби
народів 

24/2 0,4579 0,0000 0,2808 0,0000 0,0000 0,0000 0,5054 0,0168 0,0000 0,0290 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1064 0,0000 0,14 1,84 1,84 1,68 1,68 

44 Київське будівельно�
монтажне експлуата�
ційне управління № 1
ВП ДТГО "Південно�
західна залізниця"

Набережно�Пе�
черська дорога 

10 0,2822 0,0000 0,2465 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0000 0,0000 0,0331 0,0000 0,0462 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,09 1,20 1,20 1,10 1,10

45 Київське будівельно�
монтажне експлуата�
ційне управління № 1
ВП ДТГО "Південно�
західна залізниця"

Залізничне шосе 2 0,3455 0,0000 0,4465 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0147 0,0000 0,0175 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1606 0,0000 0,13 1,70 1,70 1,55 1,55

6. У розділі "Печерський 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):

6.1. Доповнити розділ такими позиціями:

Продовження у наступному номері
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 21 червня 2013 року

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

ІНФОРМАЦІЯ ПО ТАРИФАМ
У зв'яз зі зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси,

матеріали тощо, ом нальне підприємство "Дире ція з правління та
обсл ов вання житлово о фонд Деснянсь о о район міста Києва" я
ви онавець посл з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і
спор д та приб дин ових територій, розраховані відповідно до вимо
постанови Кабінет Міністрів У раїни від 01.06.2011 № 869, надано до
Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження. Стр т ра,
периодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 09.03.2011 № 307. Детальна
інформація розміщена на інформаційних стендах біля під'їздів б дин ів.

За важення та пропозиції приймаються з 21 червня по 04 липня 2013
ро (тобто протя ом 14 алендарних днів) за адресою: в л. За ревсь-
о о, 15 (приміщення КП "Дире ція").

№
п/п

Адреса б дин ів
Тариф, рн/ в. м
на місяць з ПДВ

Тариф, рн/ в. м на
місяць для першо о

поверх з ПДВ

1 просп. Мая овсь о о, 14 а 3,23 рн/ в.м 2,80 рн/ в.м

2 просп. Мая овсь о о, 20 а 3,37 рн/ в.м 2,99 рн/ в.м

3 просп. Мая овсь о о, 20 б 3,43 рн/ в.м 3,02 рн/ в.м

4 просп. Мая овсь о о, 59 а 3,08 рн/ в.м 2,62 рн/ в.м

5 просп. Мая овсь о о, 68 3,01 рн/ в.м -

6 просп. Мая овсь о о, 70 3,08 рн/ в.м -

7 в л. Милославсь а, 5 б 3,31 рн/ в.м 2,94 рн/ в.м

8 в л. За ревсь о о, 63 а 3,45 рн/ в.м 3,05 рн/ в.м

9 в л. За ревсь о о, 85 а 3,41 рн/ в.м 3,04 рн/ в.м

10 в л. Вол ова, 10 2,95 рн/ в.м 2,46 рн/ в.м

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): ТОВ "Панорама-Інвест"
Поштова і еле тронна адреса: 04074, м. Київ, в л. Л ова. 2 (літ. А)
2. Місце розташ вання майданчи а: м. Київ. Деснянсь ий р-н, в л. Поп д-

рен а, біля метро "Лісова".
3. Хара теристи а діяльності (об'є та): б дівництво тор івельно-

розважально о омпле с по в л. Поп дрен а, в л. М рмансь ій, 6 (1 поверх).
4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності — надання

посл населенню та ор анізаціям; по ращення інфрастр т ри місь о о
транспорт , створення нових робочих місць.
5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:

- земельних: площа земельної ділян и с ладає — 1,76 а за До овором оренди
земельної ділян и від 26.10.2009 р. за № 62-6-00538:

- сировинних: не потреб є;
- енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло): еле троенер ія — 710,0 Вт, від

мережі, з ідно з ТУ теплопостачання — з ідно з прое тними рішеннями;
- водних: 48,0 м3/доб , від мережі, з ідно з ТУ;
- тр дових: з ідно з штатним роз ладом
6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації): під'їзд з

в л. Поп дрен а.
7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами —

відс тні.
8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за

варіантами — не потрібна.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації)

на нав олишнє середовище:
- лімат і мі ро лімат: відс тні;
- повітряне: ви иди забр днюючих речовин від транспорт в межах норми;
- водне: відс тні;
- р нт: в межах діючих нормативів;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: озеленення території з ідно з

відомістю озеленення;
- нав олишнє соціальне середовище (населення): надання нових робочих

місць, задоволення потреб споживачів за ладах тор івлі та посл .
- нав олишнє техно енне середовище: не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання,
тилізації, знеш одження або безпечно о захоронення: вивезення твердих
поб тових відходів за одою зі спеціалізованим підприємством.
11. Обся ви онання ОВНС: з ідно з вимо ами ДБНА.2.2-1-2003 "Прое т вання.

С лад і зміст матеріалів, оцін и впливів на нав олишнє середовище (ОВНС) при
прое т ванні і б дівництві підприємств, б дин ів і спор д".
12. Участь ромадсь ості: п блі ація в ЗМІ ( азета "Хрещати ").

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ
Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН У раїни о олош є

про намір передати в оренд державне майно НАН У раїни, що знаходяться на
балансі Інстит т та розташоване за адресою: м. Київ, в л. А адемі а
Заболотно о, 154.

Ма симально можливий стро оренди: 3 ро и.

ІНШІ УМОВИ: відш од вання витрат Балансо трим вач , а саме:
відш од вання ом нальних посл на тримання орендовано о приміщення;
відш од вання подат на землю; відш од вання витрат на розміщення
о олошення, відш од вання вартості незалежної оцін и майна. У ладення
до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою Бюро Президії
НАН У раїни. Обов'яз ове здійснення страх вання орендовано о майна на
ористь Балансо тримівача на термін дії до овор оренди. При надходженні двох
і більше заяв б де о олошено он рс на право оренди дано о об'є та.

Кінцевий стро прийняття заяв про оренд : десятий робочий день з дати
виход о олошення.

Місце прийняття заяв про оренд : м. Київ, в л. Заболотно о, 154, ім.
№ 159.

Конта тна особа: Очимовсь а Галина Ми олаївна, тел. (044) 526-32-98,
т./фа с (044) 526-90-06, e-mail: bg@imv.kiev.ua

Інша Інформація: додат ово інформацію розміщено на сайтах
www.usnan.org.ua, www.imv.kiev.ua

Примі-
щення

Площа
приміщен-
ня, в. м

Вартість майна за незалеж-
ною оцін ою від 31.03.2013 р.

за 1 м в., рн

Реєстровий
номер
майна

Мета ви-
орис-
тання

ДОК —
с лад № 1

171,6 3131,70
№ 0541787,1
AAA ДЖЖ 445

Під с лад

РАЗОМ: 171,6

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ТОВ "Проло -93" , розташоване за адресою: Київ, в л. І орівсь а/Набережно-
Хрещатиць а, 13/5, повідомляє про намір отримання дозвол на ви иди в
атмосферне повітря забр днюючих речовин.

План ється проведення інвентаризації ви идів та обґр нт вання обся ів
ви идів, метою я ої є визначення фа тичних обся ів ви идів для форм вання
підстав для отримання дозвол на ви иди забр днюючих речовин.

Підприємство здає в оренд власні офісні приміщення.

Джерелом ви идів є азова отельня, на я ій встановлено два водо рійних
отли Vitorond 200, пот жністю 270 Вт, виробництва Viessmann, один з я их
резервний. Основні забр днювачі: о сиди азот в перерах н на діо сид азот ,
о сид і діо сид в лецю, с спендовані частин и.

Усі ви иди здійснюються межах доп стимих норм, перевищення санітарних
норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Збір за важень ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян з дано о
питання проводить Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
за адресою: 04070, м. Київ, Контра това площа, 2. Телефон 226-20-26.

Се тор е оло ії: 04070, м. Київ, в л. Оболонсь а, 38, . 21, 417-31-32.
Телефон 226-20-26, протя ом місяця з дня о олошення.

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об'є т,
щодо я о о надійшла заява:

нежитлові приміщення, розташовані за адресою: в л. Львівсь а, 51, за альною
площею 69,60 в. м, за адресою: м. Київ, в л. Львівсь а, 51, під наст пний вид
діяльності: пер арня — 38,3 в. м (40,3 рн за 1 в. м) та для здійснення
поб тових посл (ремонт одя ) — 31,3 в. м (25,19 рн за 1 в. м), терміном на
2 ро и 364 дні.

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире ція з тримання та
обсл ов вання житлово о фонд в Святошинсь ом районі м. Києва"
в л. Симирен а, 17, м. Київ, тел. 393-23-43.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Телефон для довідо 424-12-69.

Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє про ви ли до с д я ості
відповідача в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни засідання за позовом п блічно о
а ціонерно о товариства "Комерційний бан "Надра" до Каналоша Василя
Васильовича, Каналош О сани Анатоліївни про стя нення забор ованості за
редитним до овором № 71/п/79/2008-840 від 12 вересня 2008 ро , я е
призначено на 25 червня 2013 ро о 14.30 за адресою: м. Київ — 01010,
в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О. М.)

В разі неяв и в с дове засідання відповідачів — Каналош Василь Васильович,
Каналош О сана Анатоліївна, остання відома адреса: м. Київ, в л. С ворова, 11,
в. 219, справа б де роз лян та за їх відс тності, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

О олош ється он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста відділ е оло ічної е спертизи та моніторин за
поводженням з тваринами правління е оло ії та охорони природних
рес рсів Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о
середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації). Всю інформацію щодо мов он рс розміщено
на офіційном веб-сайті www.gukbm.kiev.ua або можна дізнатись за
тел. 489-38-71.

ОГОЛОШЕННЯ

про он рс на право оренди нер хомо о майна,
що належить до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Ре омендований стро оренди всіх об'є тів — 2 ро и 364 дні ( разі стро оренди більше ре омендовано о переможець он рс додат ово повинен подати до менти, я і необхідні для нотаріально о
посвідчення до овор оренди з ідно з перелі ом, визначеним за онодавством).

Умови он рс :
- орендна плата відповідно до он рсної пропозиції переможця;
- додат ово до орендної плати нарахов ється подато на додан вартість розмірах та поряд , визначених чинним за онодавством У раїни;
- відш од вання переможцем он рс витрат на здійснення незалежної оцін и об'є та оренди. Розмір омпенсації витрат на здійснення незалежної оцін и не може б ти більшим, ніж по азни и

звичайної ціни посл на ви онання посл з оцін и майна, визначені Фондом державно о майна У раїни;
- страх вання орендовано о майна;
- відш од вання витрат підприємства (балансо трим вача) на тримання майна, а саме:
- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій розташований об'є т оренди;
- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;
- е спл атаційні витрати підприємства (балансо трим вача);
- відш од вання підприємств (балансо трим вач ) вартості ом нальних посл ; витрат на тримання приб дин ової території, вартості посл по ремонт і технічном обсл ов ванню інженерно о

обладнання та вн трішньоб дин ових мереж, ремонт б дівлі, т. ч.: по рівлі, фасад , вивоз сміття або сплата за посл и на підставі до оворів з постачальни ами;
- тримання об'є тів відповідно до санітарно-е оло ічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;
- підтримання належних мов е спл атації та технічно о стан об'є та оренди;
- повном обсязі ви он вати сі зобов'язання, зазначені до оворі оренди;

Для часті он рсі претендент подає:

1. Лист-заяв про часть он рсі

2. Відомості про претендента на часть он рсі:
а) для претендентів на часть он рсі, я і є юридичними особами:
- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;
- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів;
- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- опію довід и ор ан статисти и про в лючення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявни ом);
- річн фінансов звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на часть он рсі;
- довід , я а засвідч є, що проти претендента не пор шено справ про бан р тство;
- опію ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності, я що це передбачено за оном (завірена заявни ом);

б) для претендентів на часть он рсі, я і є фізичними особами:
- опію паспорта (cтop. 1, 2, 11) (завірена заявни ом);
- опію ідентифі аційно о од (завірена заявни ом);
- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- де ларацію про доходи або завірен заявни ом опію звіт с б'є та мало о підприємництва — фізичної особи — платни а єдино о подат .

3. До мент, що засвідч є сплат авансової орендної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо ви онання мов он рс ( рім розмір орендної плати, пропозиція щодо я о о роз лядається в день проведення он рс ).

5. Інформацію про засоби зв'яз з претендентом на часть он рсі та ре візити претендента на часть он рсі для повернення авансової орендної
плати.

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після оп блі вання інформації в азеті "Хрещати " за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, аб. 523 о 14.30. Я що останній день стро припадає
на вихідний, свят овий або інший неробочий день, що визначений відповідно до за онодавства У раїни, он рс б де проведено на перший за ним робочий день.

Кінцевий термін подання до ментів для часті он рсі — за 3 робочі дні до дати проведення он рс . Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов інформацію можна за адресою:
01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, . 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76, на ВЕБ-сторінці Департамент ом нальної власності м. Києва
(www.gukv.gov.ua) та на ВЕБ-сторінці Департамент ом нальної власності м. Києва с ладі офіційно о інтернет-портал Київсь ої' місь ої державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua)

№ п/п

Дані про об'є т оренди

Ре візити для сплати авансової
орендної платиХара теристи а та місцезнаходження Мета ви ористання

Стартовий розмір
орендної плати рн

(без ПДВ)

Розмір
авансової
орендної
плати, рн

Балансо трим вач — КП "Міжнародний аеропорт "Київ" (Ж ляни)

1.
нежитлові приміщення за альною площею 30,40 в.м за
адресою: просп. Повітрофлотсь ий, 86-а, літ. В,

С лад, амера схов , араж 1006,20 2012,40

Одерж вач:
КП МА "Київ" (Ж ляни)
р/р: 26007001002026,
ПАТ КБ "Хрещати "

МФО: 300670
ЄДРПОУ: 01131514

2.
нежитлові приміщення за альною площею 15,60 в.м за
адресою: просп. Повітрофлотсь ий, 86-а, літ. В

Офіс 1455,75 2911,50

3.
нежитлові приміщення за альною площею 77,40 в.м за
адресою: просп. Повітрофлотсь ий, 86-а, літ. В

Майстерня, що здійснює технічне
обсл ов вання та ремонт автомобілів

4055,99 8111,98

4.
нежитловий б дино за альною площею 80,00 в.м за адресою:
просп. Повітрофлотсь ий, 81, орп. 4

Розміщення с б'є та осподарювання, що
провадить діяльність з ремонт та б дівництва

об'є тів нер хомості
4428,42 8856,84

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство по переробці нер дних б дівельних матеріалів

5.
нежитлові приміщення за альною площею 33,22 в.м за
адресою: в л. Стецен а, 20, орп.1

С лад 1189,86 2379,72
р/р: 26001001029470,

Бан : ПАТ КБ "Хрещати ",
МФО: 300670, ЄДРПОУ: 05456733

Балансо трим вач — КП "Кінотеатр "Росія"

б.
нежитлові приміщення за альною площею 2,00 в.м за
адресою: в л. Мілютен а, 19

Інше ви ористання нер хомо о майна 355,87 711,74

Одерж вач: КП "Кінотеатр "Росія"
р/р: 26000355391300, Бан :
AT "У рСиббан ", м. Хар ів,

МФО: 351005, ЄДРПОУ: 21619554

Балансо трим вач — КП "Київжитлоспеце спл атація"

7.
Нежитлові приміщення за альною площею 70,00 в.м за
адресою: просп. Правди, 66 а літ.А

Приватний навчальний за лад
(с б'є т осподарювання,

що здійснює освітню діяльність)
1320,04 2640,08

Одерж вач Ком нальне
підприємство "Київжитло-

спеце ст атація"
р/р: 2600067759,

Бан : АБ "У р азбан " м. Києва
МФО: 320478,

ЄДРПОУ: 03366500

8.
Нежитлові приміщення за альною площею 80,80 в.м за
адресою: просп. Гон адзе, 20, літ.В

Розміщення с б'є та осподарювання, що
здійснює поб тове обсл ов вання населення

2115,38 4230,76

9.
Нежитлові приміщення за альною площею 18,00 в.м за
адресою: просп. Гон адзе, 20 літ. В

Офіс 512,21 1024,42

10.
Нежитлові приміщення за альною площею 136,20 в.м за
адресою: в л. Приозерна, 2, літер А

С лад 8497,94 16995,88

11.
Нежитлові приміщення за альною площею 154,20 в.м за
адресою: в л. Приозерна, 2 літер А

Офіс 16298,54 32597,08

12.
Нежитлові приміщення за альною площею 195,00 в.м за
адресою: в л. Райд жна, 27 літер А

С лад 8274,84 16549,68

Балансо трим вач — КП "Володимирсь ий рино "

13.
Нежитлові приміщення за альною площею 28,80 в.м за
адресою: в л. Горь о о, 115

Кафе, що не здійснює продаж товарів
піда цизної р пи

2868,00 5736,00
р/р: 2600400012444, Бан :

ПАТ КБ "Хрещати '' в м. Києві,
МФО: 300670, ЄДРПОУ: 01565129

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 1

14.
Нежитлові приміщення за альною площею 1,00 в.м за
адресою: в л. Хар івсь е шосе, 121, орп.3

Бан омат 426,27 852,54 р/р: 35426002001374,
Бан : ГУ ДКСУ в м. Києві, МФО:

820019,
ЄДРПОУ: 0198173815.

Нежитлові приміщення за альною площею 1,00 в.м за
адресою: в л. Хар івсь е шосе, 121, орп.8

Бан омат 426,27 852,54

Балансо трим вач — КП "Стоматоло ія" Солом'янсь о о район м. Києва

16.
Нежитлові приміщення за альною площею 47,50 в. м за
адресою: в л. В. Гетьмана, 26-28

Тор овельний об'є т з продаж непродовольчих
товарів

(медично о обладнання)
5269,01 10538,02

р/р: 26009301928, Бан : ГУ
Ощадбан в м. Києві та області,
МФО: 322669, ЄДРПОУ: 01281082

Балансо трим вач — КП "Кінотеатр "Флоренція"

17.
Нежитлові приміщення за альною площею 10,00 в.м за
адресою: просп. Мая овсь о о, 31

Інше ви ористання нер хомо о майна
(атра ціон)

1454,55 2909,10 р/р: 26005403233100,
Бан : AT "У рСиббан ",

МФО: 351005, ЄДРПОУ: 0276336318.
Нежитлові приміщення за альною площею 50,00 в.м за
адресою: просп. Мая овсь о о, 31

Бар без реалізації товарів піда цизної р пи 3856,67 7713,34

Балансо трим вач — Дитяча лінічна лі арня № 4 Солом'янсь о о район м. Києва

19.
Нежитлові приміщення за альною площею 170,04 в.м за
адресою: пров. Ковальсь ий, 12

Офіс (площа 12,40 в.м.)

5977,61 11955,22
р/р: 35424003000989,

Бан : ГУ ДКСУ в м. Києві,
МФО: 820019, ЄДРПОУ: 01994037

С б'є т осподарювання, що здійснює
виробнич діяльність продовольчих товарів

(площа 157,64 в.м)

Балансо трим вач — КП "Київпастранс"

20.
Нежитлові приміщення за альною площею 31,00 в.м за
адресою: в л. П.Усен а, 7/9, орп. 17

Офіс 2908,75 5817,50
р/р: 26007003031255,

Бан : ПАТ КБ "Хрещати " в м. Києві,
МФО: 300670, ЄДРПОУ: 03328729

21.
Нежитлові приміщення за альною площею 113,13 в. м за
адресою: в л. Чистя івсь а, 19-А, орп. 4

С лад (площа 24,78 в.м)
7656,53 15313,06

р/р: 26001001022080,
Бан : ПАТ КБ "Хрещати " в м. Києві,
МФО: 300670, ЄДРПОУ: 36471864Офіс (площа 88,35 в.м)

22.

Нежитлові приміщення площею 143,39 в.м за адресою: в л.
Т л зи, 1, орп. 1 Кафе, я е не здійснює продаж товарів

піда цизної р пи
5374,58 10749,16

р/р: 26003005030742,
Бан : ПАТ КБ "Хрещати " в м. Києві,
МФО: 300670, ЄДРПОУ: 03114276Нежитлові приміщення площею 30,00 в.м за адресою: в л.

Т л зи, 1

Балансо трим вач — У раїнсь ий державний центр т ризм і раєзнавства чнівсь ої молоді

23.
Нежитлові приміщення за альною площею 138.00 в.м за
адресою: в л. Пестеля, 5-7

Кафе, я е не здійснює продаж товарів
піда цизної р пи

16027,41 32054,82

Одерж вач: Департамент
ом нальної власності м. Києва,

р/р 37324004001052, Бан ГУ ДКСУ
м. Києві, МФО: 820019,
ЄДРПОУ: 19020407

Балансо трим вач — Департамент льт ри

24.
Нежитлові приміщення за альною площею 220,05 в.м за
адресою: просп. Перемо и, 38, літ. А

Кафе, я е не здійснює продаж товарів
піда цизної р пи

20173,69 40347,38
р/р 35428040002441 Бан ГУ ДКСУ

м. Києві, МФО: 820019,
ЄДРПОУ: 02231933

Втрачений ст дентсь ий вито ст дент и "А адемії адво ат ри У раїни"
фа льтет "Міжнародне право" (IV рс) на ім'я Матвійч Олени Анатоліївни
вважати недійсним.

Х Р А М Р А Б Ю Т А

Р І К А І З У М Р У Д

Р Е В У Ц Ь К И Й А Г А

Щ Ш А В А Т

С А Ш Е І М Б И Р

А Т Е Р О С К Л Е Р О З

Ж И Р Р О Л И К М У Р

К Л А К С О Н А Б Б А

Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

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



8

СПОРТ
Хрещатик 21 червня 2013 року

Спортивні новини

Фотофакт

Фехтування. Вітчизняні шпажисти завоювали
бронзу
Збірна раїнсь их шпажистів завоювала бронзов омандн на о-

род Чемпіонат Європи 2013, я ий пройшов За ребі (Хорватія).
Свою ход до п’єдестал пошани Бо дан Ні ішин, Анатолій Герей,
Дмитро Карючен о та Віталій Медведєв почали з перемо и в 1/8 фі-
нал над збірною Ізраїлю (40:25), а далі повторили сценарій Чемпіо-
нат Європи 2012 ро в Ліньяно (Італія) — чвертьфіналі ви рали в
Італії (45:36), півфіналі пост пилися орцям (32:38), а в бронзово-
м матчі перемо ли збірн Франції (41:24). Та само в цей день від-
б лися омандні зма ання жіночої рапіри. У раїнсь і рапірист и фіні-
ш вали шостими, поліпшивши, та им чином, на одн позицію свій
рез льтат порівнянні з Чемпіонатом Європи 2012, де вони заво-
ювали сьоме місце. У чвертьфіналі Оль Лелей о, Анастасію Мос-
овсь , Катерин Ченцов та Оле сандр Сенют позбавила права
поборотися за медаль збірна Росії. Не дивлячись на те, що 2 дні то-
м в індивід альних зма аннях Ченцова перемо ла Юлію Бірю ов , а
Мос овсь а — Інн Дері лазов , в оманді росіян и явно вирішили
віді ратися за особисті пораз и і здоб ли перемо над нашими
фехт вальницями з рах н ом 45:35. Тепер раїн ам довелося бити-
ся за місця з 8- о по 5-те. У цій боротьбі вони здоб ли перемо над
Німеччиною (45:41) і в з стрічі за 5-те місце пост пилися поляч ам
(30:45)

Волейбол. В столиці відбувся турнір 
“KIEV SPARTAK OPEN”
На майданчи ах для пляжно о волейбол Київсь ої федерації во-

лейбол , я і знаходяться на території “X-Park”, відб вся т рнір з
пляжно о волейбол “KIEV SPARTAK OPEN” серед чоловічих оманд,
що тривав рам ах місь ої спарта іади “Здоровий иянин” та б в за-
лі овим І етапом чемпіонаті міста Києва. На т рнірі зафі сована ре-
ордна іль ість часни ів — 48 оманд з Києва, Черні ова, Чер ас,
Краматорсь а, Білої Цер ви та Об хова. Зма ання проходили за сис-
темою double elimination, за я ої оманда рає до двох поразо , що
дає їй змо зі рати ма симальн іль ість матчів із с перни ами сво-
о рівня. У чолові ів бронзовими призерами стали ості т рнір ,
оманда з Краматорсь а (Вадим Тол баєв/Р слан Денщи ), я а пе-
ремо ла оманд з Києва с ладі Сер ія Квіт и/Дмитра К хти а. У фі-
нальном матчі зійшлися чемпіони міста Києва мин ло о 2012 ро —
оманда Дмитро Ще ота/Андрій Лев овець проти іншої досвідченої
иївсь ої оманди, бронзово о призера 2012 ро Р слана Барано-
ва/Сер ія Ревен а. Кожен розі раш м’яча ви ли ав ш вал емоцій і
оплес ів лядачів. У цій рі мо ла перемо ти я одна, та і інша
оманда, але все вирішилося в третій партії, сильнішими виявилися
Р слан Баранов й Сер ій Ревен о. За підс м ом т рнір б ло на о-
роджено равців наст пних номінаціях: “Кращий равець т рнір ” —
Сер ій Ревен о; “За волю до перемо и” — Р слан Денщи . За 2 дні
проведення т рнір відб лось 90 матчів, йо о відвідало понад 400
лядачів. Б ло випито більше 500 літрів води. Зма ання відвідали
представни и теле аналів і ж рналісти др ованих видань. Всі дні
стояла омфортна сонячна по ода. Т рнір обсл ов вся бри адою
Коле ії с ддів міста Києва с ладі 12 чолові

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +27°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура +23°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 66 %

Прогноз погоди на 21 червня 2013 року

Нступний номер газети вийде 26 червня 2013 року

ОВНИ, починаючи з цьо о тижня і до липня наст пно о ро , ва-
ше особисте б ття — під бла ословенним по ровом Творця. Від-
новлюйте розірвані ровні зв’яз и, шан йте фамільні, національно-
льт рні традиції й пам’ятайте, я о о ви род -племені — бать ів та

Вітчизн не обирають! Зневажати своє оріння, історію, льт р —
плювати в олодязь, з я о о доведеться пити! Я що сімейні лопо-
ти не п с атим ть на олімп самоствердження — не жал йте!
ТЕЛЬЦІ, а тивіз ється підпільна діяльність, том пильн йте, аби

не стати жертвою змов та ош ансь их маніп ляцій з бо мало-
знайомих людей, насамперед сл жбовій сфері. Довіряй, але пе-
ревіряй — ось ваше редо. Дбайте про родинний затишо , по-
др жні зи, не дозволяйте собою маніп лювати й нав’яз вати д м-
и, по ляди, ідеї, б дьте толерантними.
БЛИЗНЯТА, шлях реалізації бажань стелений вітами спіх

(до липня 2014 р.), вам вдасться втілити чимало заповітних про-
рам; старт йте з бла ородними намірами (енер опотенціал висо-
ий!) — і все с ладеться я най раще. Я що вашими бажаннями е-
р ють б рхливі емоції, при альм йте й вім ніть тверезий ґл зд.
РАКИ, пасти задніх заборонено, оді ховатися, виходьте на п б-

лічн арен , чар йте вродою — вам визначено стати яс равою
лючовою фі рою в соці мі, мати влад , пот жний вплив на лю-
дей, обставини. І тіль и в ар’єрі, де розвито подій набирає б р-
хливо о темп , все непередбачливо, бо шефа сім п’ятниць на
тиждень. До 13 липня смиренно тя ніть фахов лям , ос іль и змі-
нити щось не ваших силах.
ЛЕВИ, не діліться ні з им таємними триво ами, переживання-

ми, це підірве ваш імідж вольових самодостатніх персон. Наполе -
ливо працюйте, е ономно розподіляючи сили, час, аби і рошей
заробити, й здоров’ю не наш одити. Слід збері ати відмінний фі-
зичний та д шевний тон с за б дь-я цін , бо льт рошей може
перетворити вас на раба-тр до олі а.
ДІВИ захоплюватим ть своєю заповзятливістю, он ретними спра-

вами, за що вас і любитим ть. Триває ревізія життєвих цінностей, і про
спо ій, розмірений темп б ття заб дьте, ризи — вірний с п тни , тож
мирно з ним співісн йте та з правильної доро и не звертайте.
ТЕРЕЗИ, шла ба м на шлях лобальних зад мів від рито, по-

перед престижні фахові перспе тиви, можливість ар’єрно о зле-
т і по ровительства сильних світ цьо о. Не переходьте ні ом до-
ро , з одж йте свої ро и — я не р ти, але це заради збере-
ження особисто о авторитет .
СКОРПІОНИ, атмосфера в офісі розпалена, роботи непочатий

рай. Аби все ви онати професійно й визначений термін, дово-
диться на ход рвати підмет и, пра тично маневр вати, по лада-
ючись на власний здоровий ґл зд, пра тицизм та осподарсь ий
хист. Під вашим пильним хазяйсь им о ом ніщо не сховається, я -
що менше реа ватимете на емоційні ви иди оточення.
СТРІЛЬЦІ, мобіліз йтеся, відб вається спішний процес транс-

формації особистості, де від вас вима ається мо тність д ба і н ч-
ість верби. Сит ації зм ш ватим ть символічно вмирати і вос ре-
сати на лам ах відпрацьовано о мин ло о оновленим д хом. Обі-
цян и на шталт “люблю, шан ю, пест ю” — вже не п стий зв , їх
треба реаліз вати, довести, що ви отові осипати оханих вітами
висо их поч ттів, задовольнити се с ально, взяти матеріальн від-
повідальність заради збереження либо их партнерсь их взаємин.
КОЗЕРОГИ, тиждень промайне на ризовій хвилі, що за рож є

фатально позначитися на партнерсь их взаємостос н ах. Сім’я та
робота — ось де проляже фронтова лінія. Бла овірні та домочадці
допі атим ть щосили своїми претензіями, одна не здавайтеся, від
вас вима ається сталева витрим а і здоровий ґл зд. Довірте ер-
мо правління бла овірним, отрі наба ато впливовіші й вез чіші,
здатні с ати з вас мот з и, плюс — їм не зрадж є поч ття висо-
о о морально о обов’яз перед близь ими, тож за прод тив-
ність дій можна не переживати.
ВОДОЛІЇ, ар’єрне сходження триває. Пра н чи отримати плідний

рожай на сл жбі, ви та им чином помил ово с еров єте т ди всі си-
ли (сваритеся з оле ами), хоча ці енер етичні “пере оси” протипо а-
зані для здоров’я. Слід з армоніз вати працю та відпочино , залиши-
ти час для психоло ічної рела сації, аби підтримати в здоровом то-
н сі ор анізм. На романтичном поді мі витає д х інтеле т альної
пристрасті, тож я що обранець чар є роз мом, охайтеся собі в на-
солод !
РИБИ, для вас пробив зоряний час ероя- оханця, що обирає

роль і дос онало її ви он є, під оряючи серце жертви. Вживайте-
ся в романтичне ампл а, а ось др жні взаємини мають триматися
на пра тицизмі спільних інтересів. Ува а митцям!

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

На Євробаскет за 50 гривень
Стартувала кампанія з продажу квитків на Чемпіонат Європи 
з баскетболу U�16
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”,
Юрій ОСТАПЧУК
спеціально для “Хрещатика”

В Києві відб лася презен-
тація вит ів на Чемпіонат
Європи з бас етбол серед
юна ів до 16 ро ів (U-16),
я ий відб деться з 8 по 18
серпня 2013 ро в столич-
ном Палаці Спорт . Про
це на спеціальній прес- он-
ференції розповів дире тор
т рнір Євробас ет-2015
Мар іян Л б івсь ий.

Відкриваючи церемонію презента�

ції квитків, віце�прем’єр�міністр

України Олександр Вілкул підкрес�

лив, що юнацький Євробаскет — це

більшою мірою соціальний проект.

“Ми відкриваємо великий баскетбол

для України. Це перший крок, на�

ступним стане Євробаскет�2015,—

сказав у вступному слові пан Віл�

кул.— Наше завдання полягає в тому,

щоб якомога більше людей змогли

побачити цей турнір. Для цього ми

здійснили все необхідне, щоб була

доступною цінова політика. Значна

частина квитків буде безкоштов�

ною — для вболівальників з обмеже�

ними можливостями і малозабезпе�

чених. Крім того, завдяки дітям, які

відпочивають у таборах Київської об�

ласті, ми створимо 16 фангруп для

кожної з команд”. За словами чинов�

ника, Євробаскет�2013 U�16 повинен

сприятливо вплинути на спортивне

життя країни.

Після презентації макету квитка

на турнір слово взяв директор Євро�

баскету�2015 Маркіян Лубківський.

“Учасниками майбутнього

юнацького чемпіонату Європи ста�

нуть 16 команд, турнір включає в се�

бе 72 матчі,— розповів він.— Ігри

проходитимуть паралельно, на двох

кортах — № 1 і № 2, розділених між

собою звуконепроникною або ж

звукопоглинаючою огорожею. Су�

перниками збірної України у групі D

стануть команди Латвії, Італії та

Хорватії. Перший матч наша коман�

да зіграє вже 8 серпня проти латвій�

ських однолітків на корті № 2. По�

чаток о 21:30”.

“Квитки можна замовити по Ін�

тернету, зайшовши на спеціальний

сайт, або купити в касах Палацу

Спорту вже з 20 червня. Вартість

одного квитка становитиме 50 грн

на 4 матчі, які проходитимуть на

одному корті. Ми не ставили собі

за мету зірвати куш. Адже це — со�

ціальний проект. Ціна фіксована,

незалежно від того, скільки матчів

буде переглянуто. Якщо глядачеві

потрібно буде відлучитись, то пере�

пустку потрібно просканувати при

виході. Таким чином уболівальник

зможе повернутися на інший матч

цього ігрового дня”,— зазначив

директор Євробаскету�2015.

Щодо цін на квитки на фінальні

матчі, то вони виростуть вдвічі.

“Ціна квитка на фінальний матч

буде складати 100 грн. У його вар�

тість, крім фінального, входитиме

ще 3 матчі за інші місця. Згідно з

регламентом турніру, всі коман�

ди — з 1�ї по 16�ту — матимуть свої

місця”,— сказав Маркіян Лубків�

ський.

Тренер національної збірної U16

Віталій Усенко відзначив, що для

спортсменів грати турніри вдома —

це завжди честь та велика відпові�

дальність: “Хлопці зараз багато тре�

нуються, вони знають, що вся кра�

їна буде за ними спостерігати та

вболівати. У нас сильна група. Га�

даю, що вже перший матч стане для

нас ключовим. Перемога над лат�

війською збірною додасть нам сил

та впевненості на наступні проти�

стояння. Я не люблю загадувати на�

перед і робити прогнози — все по�

каже гра. Разом із тим, я запевняю,

що ми докладемо всіх зусиль, аби

суперникам було з нами не солодко.

Також хотів би попросити вболі�

вальників прийти на матчі. Для мо�

лодих баскетболістів підтримка

публіки — це додатковий стимул,

щоб перемогти. Я закликаю киян,

гостей міста прийти та підтримати

українську національну збірну на

чемпіонаті Європи”
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Цей день в історії 21 червня

День літньо о сонцестояння
1822— від рито Севастополь-

сь морсь бібліоте , одне з
найбільших світі ниж ових зіб-
рань на морсь і війсь ово-мор-
сь темати
1887 — золотий ювілей оро-

леви Ві торії
1893 — перше олесо о ляд

(«Чортове олесо») з'явилося на
виставці в Чи а о
1925 — в Мос ві з'явилися

перші та сі — 16 автомобілів
мар и «Рено»
1941 — народився Валерій

Золот хін, поп лярний а тор теа-
тр і іно (фільми «Б мбараш»,
«Інтервенція»)
2004 – перший світі приват-

ний ерований осмічний ора-
бель SpaceShipOne перше вий-
шов осмос

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Дире тор Євробас ет -2015 Мар іян Л б івсь ий (др ий лівор ч), віце-прем'єр-міністр У раїни Оле сандр Віл л
(по центр ), тренер збірної У раїни U-16 Віталій Усен о (др ий правор ч) та равці національної оманди тримають ма ет
вит а на чемпіонат Європи

Календар матчів юнацької збірної України 
на груповому етапі виглядає таким чином:

8 серпня. У раїна — Латвія. Корт 2. Час — 21:30
9 серпня. Хорватія — У раїна. Корт 2. Час — 21:00
10 серпня. У раїна — Італія. Корт 1. Час — 21:00

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Полум’яне шоу від "володарів вогню" 

Київський фестиваль вогню, який

відбувся 15 червня, зібрав на Співо�

чому полі майже 10 тисяч киян та

гостей міста. У гала�концерті взяли

участь найкращі «володарі вогню» з

різних країн світу. Так, Фірил Х’ю�

ман із Швейцарії продемонструвала

номер контактного жонглювання,

Магма Фаірзетер з Угорщини здиву�

вала гостей неймовірним номером

«Lava», Кевін Арлері з Франції пока�

зав «вуличний спектакль вогню».

Крім вогняного шоу, під час фести�

валю були представлені також цир�

кове мистецтво та театралізовані

вистави колективів з Санкт�Петер�

бурга, Москви, Херсона, Києва,

Харкова та інших міст. Для гостей

заходу проводили майстер�класи з

володіння контактною жердиною,

жонглювання, виступали школи

вогню та барабанів, працював ярма�

рок циркового та вогняного рекві�

зиту. Завершився фестиваль висту�

пом Генрі Хота з Німеччини, який

під звуки різних мелодій осяяв небо

різнокольоровими полум’яними

фонтанами
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