
"Золоті ворота" внесено до списку 
найкращих станцій метро в Європі
Це вже не перше світове визнання мистецького оформлення київської підземки

Пейзажка — "школа" фінансової
грамотності для дітей
На першому в історії країни інтерактивному майданчику малеча не лише
розважатиметься, а й отримуватиме економічні знання

Під час відкриття пан Арбузов наголо�

сив, що сьогодні уряд країни і НБУ про�

довжують сприяти реалізації проектів з

підвищення фінансової грамотності гро�

мадян, адже усвідомлення мешканцями

суті фінансових процесів у країні є запо�

рукою забезпечення динамічного розвит�

ку економіки держави й особистого бла�

гополуччя самих громадян.

“Я дуже радий бути присутнім на такій

неординарній події. Ми відкриваємо пер�

ший в історії країни інтерактивний май�

данчик, на якому діти не лише розважати�

муться, а й матимуть можливість отрима�

ти фінансову освіту. Відкриття такого ці�

кавого об’єкта для маленьких киян є та�

кож результатом співпраці з містом, що

може стати гідним прикладом для інших

регіонів”, — підкреслив Сергій Арбузов.

Відкриваючи скульптурну композицію,

голова КМДА Олександр Попов зазна�

чив, що Пейзажна алея продовжує своє

відродження та перетворення на справж�

ній витвір мистецтва.

“За останні роки тут відкрилося дуже

багато цікавих скульптур. Окрім просто

естетичного задоволення, кожний об’єкт

створюється зі своєю філософією, має

певне алегоричне значення та підтекст.

Сьогодні ми відкрили для наших малень�

ких киян майданчик для ігор, де вони

зможуть не лише весело провести час, а й

за допомогою дорослих зрозуміти в до�

ступній формі, що таке державні фінан�

си, і як повинен поводити себе добропо�

рядний громадянин, щоб держава про�

цвітала, забезпечуючи добробут кожній

українській родині”, — зауважив Олек�

сандр Попов.

Зазначимо, що “Дитячий арт�парк

“Пейзажка: два світи” створений за ініці�

ативи НБУ та за підтримки голови КМДА

Олександра Попова. В життя проект вті�

лили голова ГО "Київ. Стратегія 2025"

Федір Баландін та скульптор Костянтин

Скритуцький. Авторам вдалося створити

новий тип дитячого арт�простору, який

має не лише розважальний, а й пізна�

вально�соціальний характер.

Майданчик візуально розділений на два

“світи” — Країну Тіні та Країну Процві�

тання. Територія першої стилізована під

пустелю, де її мешканці — змії, скорпіо�

ни, павуки та черепаха — не платять по�

датків. Саме тому їхнє життя рухається

повільно. Ті діти, яким такий розвиток

подій не припаде до душі, мостиком Ве�

личі Закону через символічну річку у ви�

гляді гривні можуть потрапити до Країни

Процвітання. Її мешканці сплачують по�

датки справно, тож і живуть у добробуті

серед барвистих та яскравих речей. Щоб

маленькі відвідувачі майданчика та їхні

батьки могли краще тут орієнтуватися, на

вході розмістили вірш�роз’яснення, на�

писаний поетом Олександром Ірванцем.

Як зазначають автори проекту Костян�

тин Скритуцький та Федір Баландін, ви�

ховну дію майданчику вони вже апробу�

вали на власних дітях — після перебуван�

ня тут малеча намагалася якнайшвидше

опинитися в Країні Процвітання. Митці

сподіваються, що й іншій дітворі сподо�

бається не лише тут гратися, а й у майбут�

ньому дозволить приймати свідомі фінан�

сові рішення.

Це не останній арт�проект творчого со�

юзу — найближчим часом Костянтин

Скритуцький та Федір Баландін планують

облаштувати на Пейзажній алеї соціаль�

ний майданчик, який популяризуватиме

серед молоді робітничі професії.

Майданчи віз ально розділений на два "світи" – Країн Тіні та Країн Процвітання. Малень і ияни пра тично одраз обирали йо о др частин
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Київ вчасно сплатив 
$14 млн відсотків за євробондами
Столиця здійснила чер ов піврічн виплат за о-

рист вання редитом, отриманим шляхом п блічно-
о від рито о продаж єврооблі ацій Києва на рин-
ах міжнародно о апітал в 2011 році. За словами
заст пни а олови КМДА Р слана Крамарен а, с ма
виплат становила $14 062,5 тис. — це відсот и за
шість місяців за євробонди, розміщені на с м $300
млн під 9,375 % річних стро ом на 5 ро ів. Та им чи-
ном, Київ ще раз підтвердив стат с надійно о пози-
чальни а, я ий арантовано обсл ов є свої зовніш-
ні зобов’язання, форм ючи позитивн редитн іс-
торію на міжнародном рин запозичень. “Київ із
2003 ро а тивно діє на міжнародних рин ах апі-
тал . Процес зал чення оштів до бюджет міста
перед вало та с проводж вало на ожном етапі
створення сприятливо о інвестиційно о лімат та
підвищення інвестиційної привабливості міста я
емітента на зовнішніх рин ах. Та і заходи дозволи-
ли Києв спішно виходити на зовнішні рин и (2003
рі — 8,75 %, 2004 — 8,625 %, 2005 — 8 %, 2007 —
8,25 %, 2011 — 9,375 %). Наразі місто по асило єв-
робонди 2003, 2004 та 2007 ро ів. Зараз тор ють-
ся два вип с и єврооблі ацій — 2005 та 2011 ро
на за альн с м $550 млн”,— на олосив Р слан
Крамарен о. Він додав, що євробонди, вип щені в
2005 році на с м $250 млн, б д ть по ашені в 2015
році, а вип щені в 2011 році на с м $300 млн —
2016

“Київзеленбуд” ініціює проведення
міжнародної конференції
У лютом 2013 ро КО “Київзеленб д” за під-

трим и олови КМДА Оле сандра Попова ор анізо-
в є міжнародн онференцію на тем : “Е оло ія ве-
ли о о міста. Вплив фа торів місь о о середовища
на стан зелених насаджень: досвід та шляхи збе-
реження в рбаністичном середовищі”. В онфе-
ренції візьм ть часть на овці та представни и з
Білор сі, Росії, Естонії, Німеччини та інших раїн.
Учасни и об оворять причини по іршення стан
зелених насаджень, обміняються досвідом щодо
подолання не ативних фа торів, а та ож ознайом-
ляться з новими техноло іями посад и й вирощ -
вання рослин місь их мовах та їхньо о збері ан-
ня. “У с часном світі проблема вели о о міста є
чи не най оловнішою с ладовою збереженні е о-
системи. В цьом ра рсі а т альними є питання
я профіла ти и з метою оздоровлення рослин і
тилізації їхніх відходів, та і створення єдиної ео-
інформаційної системи з метою ефе тивно о
правління осподарством. Лише спільними з сил-
лями ми здатні збере ти зелені насадження, аби
меш анцям б ло затишно й омфортно”, — на о-
лосив ендире тор КО “Київзеленб д” Михайло
Царен о

Виставку “Спогади Київської 
Ялинки” продовжено до 30 січня
У М зеї історії міста Києва повідомляють, що че-

рез численні прохання иян та остей столиці робо-
т вистав и “Спо ади Київсь ої Ялин и” продовже-
но до 30 січня. Крім то о, в рам ах заход відвід ва-
чі змож ть подивитися ні альн відеоінсталяцію.
На е ранах старих телевізорів демонстр ватим ть-
ся давні інороли и: новорічні забави 1939 ро ,
перша повоєнна ялин а та свят вання Ново о ро-

в Києві 1946-1947 ро ах, новорічне дійство
філармонії та масові ляння в новорічно-різдвян
пор в 1956-1958 ро ах. За алом на виставці пред-
ставлено понад триста е спонатів, серед я их де-
іль а ялино різних епох. Відвід вачі змож ть по-
бачити інтер’єрні новорічні точ и інця ХІХ — по-
чат ХХ століть і 50-60-х ро ів ХХ століття. Та ож
до ва и лядачів — оле ція різдвяних та новоріч-
них листіво почат ХХ ст. Впродовж січня вистав-
а “Спо ади Київсь ої Ялин и” діятиме за та им
роз ладом: понеділо з 10.00 до 16.00; з вівтор а
до четвер а з 10.00 до 18.00; з п’ятниці до неділі з
10.00 до 20.00

Очолила рейтинг станція “Толедо” в Неаполі. Її від�

крито кілька місяців тому — у вересні 2012 року. Стіни

та стелі підземки викладені різнобарвною мозаїкою, що

розкривають тематику води і світла.

Друге місце належить станції “Комсомольська” в

Москві, яка вражає пасажирів мармурною розкішшю.

Третю позицію посідає стокгольмська станція “Солн”.

Вона виділяється яскраво�червоною стелею, що нагадує

печерний склеп. А зелені стіни зображають багаті хвоєю

шведські ліси. Завершують цьогорічний рейтинговий

список станції “Київська” в Москві та “T�Centralen” у

Стокгольмі.

Київська станція “Золоті ворота” зайняла 15�ту пози�

цію. Цікавою є її історія проектування та будівництва.

Початковий проект передбачав створення стриманої,

утилітарної платформи, виконаної в білих тонах. Проте

конкурсна комісія визнала це рішення надто слабким.

Тому вже за два тижні з нуля було створено новий про�

ект, за яким станція мала стати алюзією на храмову ар�

хітектуру Київської Русі. Так, було збільшено висоту

центральної зали, замість пілонів використано невисокі

циліндричні колони, облицьовані мармуром. Біла стеля

центральної зали розділена діаметральними мозаїчними

смугами зі смальти із цегляними розшивками. У просві�

тах між смугами встановлено бронзові дворівневі люс�

три.

Проходи на платформи викладені мозаїчним зобра�

ження князів Київської Русі, церков Києва та інших

давньоруських символік. Жодна із мозаїк не повторює�

ться. А якщо мандрувати від арки до арки, то можна

прослідкувати історію правителів стольного граду від V

до ХІІІ століть.

Піднявшись вище, другим маршем ескалатора, ви

опиняєтесь у наземному вестибюлі, який розташовано в

Золотоворітському проїзді. Вестибюль прибудовано до

старого будинку, тому, вийшовши на вулицю, пасажири

опиняються поруч із Золотими воротами — однією із

найвідоміших архітектурно�історичних пам’яток Києва.

Нагадаємо, станція “Золоті ворота” запрацювала у пе�

реддень 1990�го року, а саме — 31 грудня. Її збудували за

проектом архітекторів Вадима та Бориса Жежеріних.

Мозаїки розробили художники Григорій Корень і Воло�

димир Федько. Люстри та бра художників Станіслава

Адаменка і Марії Ралко.

До речі, минулого року “Золоті ворота” стала одинад�

цятою у списку найкращих станцій метро в світі, за вер�

сією американського журналу “Bootsnall”.
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

За версією британсь о о видання “Daily Telegraph”, станція иївсь о о метро “Золоті
ворота” визнано однією з най ращих Європі. Всьо о до рейтин ввійшло 22
об’є ти, серед я их раїнсь а посіла 15-те місце. Особливість “Золотих воріт” по-
ля ає в стилізації під давньор сь і біло амінні няжі палати. Т т все до деталей ви-
тримано в одном стилі: від біло о марм р та мозаї и до бронзових люстр, зробле-
них під старовин .
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Пейзажна алея вже стала не просто одним з люблених місць
для про ляно иян, а й справжнім мистець им символом
столиці. Відтепер пор ч із відомими с льпт рами звірів та
Малень о о Принца т т з’явився майданчи , фі ри я о о
демонстр ватим ть малень им иянам ставлення ромадян до
сплати подат ів. Вчора рочисто від рили арт-об’є т перший
віце-прем’єр-міністр У раїни Сер ій Арб зов та олова КМДА
Оле сандр Попов.
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У місті розпочато підготовку до святкування 
Водохреща
КП “Плесо” до свята Хрещення Господньо о розпочало роботи із

бла о строю “Гідропар ” й Оболонсь ої набережної біля Свято-
По ровсь о о собор . Наразі проводиться ремонт пляжно о рема-
нент , збирання понтонів, здійснюється монтаж дерев’яної доріж и
до помост . Та ож б д ть встановлені тапчани та додат ові мобіль-
ні т алетні абіни. Підводні частини а ваторії зони відпочин “На-
тал а” та пляж “Дитячий” б д ть обстежені на виявлення сторон-
ніх предметів та очищені задля безпе и охочих с патись на Водо-
хреще Дніпрі. Крім то о, розпочато роботи щодо обстеження
стат вання бюветно о омпле с аплиці, що в “Гідропар ”. До
речі, фахівці спеціалізованої аварійної рят вально-водолазної
сл жби КП “Плесо” арант ють иянам безпе на воді, а в місцях
проведення свят вання постійно чер ватим ть машини швид ої
та правоохоронці. На адаємо, свято Водохреща відб деться 19 січ-
ня о 12.00 на Оболонсь ій набережній біля Свято-По ровсь о о со-
бор (в л. Прирічна, 5А) та о 14.00 “Гідропар ”

У вихідні з Києва вивезено 
2,8 тисячі тонн снігу
Упродовж 12-13 січня зі столиці вивезли 2,8 тисячі тонн сні . Всьо-
о з почат сні опадів йо о прибрано 136 тисяч тонн. Про це повідо-
мили “Хрещати ” КК “Київавтодор”. Упродовж вихідних на столич-
них автома істралях перш змін працювало 334 одиниці техні и, а
в др — 272 машини. На боротьб з ожеледицею в ці дні автодорів-
ці ви ористали 1,7 тисячі тонн солі та 850 тонн піщаної с міші. Аби я -
найефе тивніше прибирати місь і в лиці, фахівці КК “Київавтодор”
за ли ають водіїв не пар вати автотранспорт на проїжджих части-
нах. Наразі територію міста від сні прибирають майже 6 тисяч двір-
ни ів, зал чена 401 одиниця спеціалізованої техні и, а на посипання
балансових територій ви ористано понад 470 тонн піщано-соляної
с міші

За рік у столичному Перинатальному центрі 
народилося понад сім тисяч 
дітей
Висо о валіфі овані меди и Київсь о о перинатально о центр

допомо ли з’явитися на світ п’ятьом “трійням”, прийняли 620 пе-
редчасних поло ів та виходили 53-х малю ів із ва ою до 1 іло ра-
ма. За алом мин лом році т т народилося 7209 дітей. Я зазна-
чили “Хрещати ” Департаменті охорони здоров’я КМДА, значна
іль ість новонароджених — недоношені малю и з ритично малою
ва ою тіла, я і отрим ють шанс на життя завдя и з силлям фахів-
ців і найновітнішом обладнанню за лад . Спеціальні вези, ні-
альні апарати для проведення тривалої шт чної вентиляції ле ень
та інше с часне стат вання відділення інтенсивної терапії та ре-
анімації новонароджених дозволяють виходж вати дітей, я і наро-
дились важ ом стані з ва ою від 500 рамів. Подальше лі ван-
ня врятовані малю и проходять відділенні патоло ії новонародже-
них Перинатально о центр . Та им чином, немовлята отрим ють
всю необхідн допомо , ни аючи ризи ів, пов’язаних із транс-
порт ванням. Малень их пацієнтів стабільном стані випис ють
додом , де постійний на ляд здійснює дільничний педіатр. На ада-
ємо, що Перинатальний центр працює на базі Київсь о о місь о о
поло ово о б дин № 7 вже майже рі

Цифра дня

454 300 000 
гривень сплатили фізичні особи – підприємці до столичного бюджету
у 2012 році 

Про це повідомила голова Державної податкової служби
столиці Ірина Носачова 
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У Києві з’явиться перша 
пішохідна площа 
з виходом до Дніпра
Це стане початком реконструкції головної набережної столиці
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Про люватися від м зею Вели ої
Вітчизняної війни до Андріївсь о о
звоз , перетинаючи при цьом
оновлен Поштов площ , ияни
змож ть вже навесні. До Дня міста
заплановано введення в е спл ата-
цію першої чер и ре онстр ції най-
старішо о транспортно о в зла сто-
лиці. Наразі ви онано майже 50 %
робіт. Днями з процесом оновлення
площі ознайомилися міністр ре іо-
нально о розвит , б дівництва та
ЖКГ У раїни Геннадій Темни та о-
лова КМДА Оле сандр Попов.

Перша черга проекту передбачає будівництво

транспортного вузла (естакади і двох тунелів) та

площі з благоустроєм території, що її планують

завершити до Дня міста. Друга черга — будівниц!

тво об’єкту багатофункціонального призначення

та благоустрій скверу на Поштовій площі розпоч!

неться дещо пізніше.

“Проект капітальної реконструкції Поштової

площі справді унікальний, адже нова розв’язка не

лише допоможе вирішити транспортну проблему

в центрі міста, а й буде першою в Києві площею з

прямим виходом до Дніпра. Це стане важливою

частиною розвитку туристичної інфраструктури

столиці, об’єкт увійде до єдиного пішохідного

маршруту від музею Великої Вітчизняної війни до

Андріївського узвозу. Переконаний, цей транс!

портний вузол стане туристичною родзинкою

міста і користуватиметься особливою популяр!

ністю серед киян та гостей столиці”,— зазначив

голова КМДА Олександр Попов.

Не зважаючи на погодні умови, які в певній мі!

рі гальмують будівництво, введення в експлуата!

цію першої черги проекту заплановано на тра!

вень — до Дня міста. “Вже у березні ми плануємо

закінчити зведення естакади та частини тунелю.

А до Дня Києва маємо намір повністю завершити

транспортну розв’язку та оздоблення зовнішньої

частини площі”, — розповів “Хрещатику” за!

ступник голови КМДА Анатолій Голубченко. Він

зазначив, що загальна кошторисна вартість об’!

єкту становить 430 млн грн. “Нині вже виконано

робіт на суму 200 мільйонів гривень”, — додав

Анатолій Костянтинович.

Щоб встигнути у зазначені терміни, роботи на

об’єкті тривають цілодобово. “Бригади працю!

ють почергово у дві зміни. Таким чином щодня

у нас задіяно 300 осіб та 100 одиниць техніки”,—

повідомив "Хрещатику" заступник гендиректо!

ра корпорації “Альтіс холдинг” Віталій Фасто!

вець.

Після завершення робіт на Поштовій позитив!

ні зміни найпершими відчують водії. “Одне з го!

ловних завдань, яке стояло перед розробниками

проекту реконструкцією площі — вирішити пи!

тання пропускної спроможності об’єкту. Будів!

ництво розв’язки дозволить уникнути заторів, а

пропускна спроможність тут збільшиться з 85 до

110 тисяч авто на добу”, — зауважив міністр ре!

гіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Укра!

їни Геннадій Темник.

Родзинкою проекту на Поштовій площі стане

світломузичний водограй, який з’явиться тут на!

весні. “Місце для фонтана обране унікальне — це

точка перетину поперечних осей Річкового вок!

залу та Поштового будинку. Також сюди потрап!

ляють осі двох під’їзних доріг. Звичайно, таке

особливе місце потрібно чимось увінчати. Попе!

редньо пропонували поставити тут обеліск. Але

згодом вирішили встановити фонтан. Швидше за

все, він буде світломузичний. Наразі розглядаємо

запропоновані варіанти”, — поінформував “Хре!

щатик” головний архітектор Києва Сергій Цело!

вальник.

Він додав, що після реконструкції Поштова

площа збільшиться у розмірах, адже завдяки двом

тунелям не обмежуватиметься автошляхами.

Окрім того, низька естакада не перекриватиме

оглядову панораму на старовинні будівлі Подолу.

Тож кияни та гості міста зможуть насолоджувати!

ся чудовими краєвидами, які відкриватимуться з

пішохідної Поштової площі. Від неї до набереж!

ної пролягатимуть нові спуски, що стане почат!

ком реконструкції набережної на правому березі

Києва

Влітку 2011 року, відповідно до по!

станови Кабміну, комплекс було ви!

лучено зі списку пам’яток архітекту!

ри, що перебувають під охороною

держави. Торік, 26 квітня, Київрада

надала дозвіл на розробку проекту

землеустрою ПАТ “Укрреставрація”

для реконструкції будівлі під торго!

вельно!офісний центр з гостьовою

стоянкою. Проти такої перебудови

виступили громадські активісти, акції

протесту щодо комплексу не припи!

няються й дотепер.

Зазначимо, що скандальна поста!

нова уряду від 15 серпня 2011 року бу!

ла прийнята на підставі науково!до!

слідної роботи “УкрНДІпроектрес!

таврація” та подання Міністерства

культури разом із пояснювальною

запискою до нього. В цих документах

зазначено, що сучасний Гостинний

двір відрізняється від первісного ком!

плексу своїм плануванням та габари!

тами, зокрема збільшено його гео!

метричні параметри. За словами го!

лови громадської ради “Андріїв!

ський—Пейзажна ініціатива” Мари!

ни Соловйової, дані параметри в до!

слідженні не відповідають дійсності,

адже насправді габаритні розміри

Гостинного двору залишилися не!

змінними з 1972 року. Це підтвер!

джується будівельно!технічним екс!

пертним дослідженням будівлі, що

його було проведено 22 жовтня 2012

року ТОВ “Судова незалежна експер!

тиза України”.

Як зазначив перший заступник мі!

ністра культури України Юрій Бо!

гуцький, під час прийняття відповід!

ної постанови в урядовців не було під!

став не довіряти результатам дослі!

дженням наукової установи. “Ті проб!

леми, які виникли, з’явились вели!

кою мірою через непоінформова!

ність, відсутність дієвого, живого діа!

логу між тими, хто приймав рішення,

вносив пропозиції, і членами громад!

ських об’єднань, які вболівають за

охорону культурної спадщини. Ми

маємо налагодити більш тісний діа!

лог”, — зазначив пан Богуцький.

На необхідності публічного обгово!

рення питань проекту реконструкції

Гостинного двору наголосив і голова

КМДА Олександр Попов. Він ініціює

проведення громадських слухань з

цього питання за участі фахових екс!

пертів, народних та міських депутатів,

громадських і культурних діячів сто!

лиці.

“Гостинний двір — пам’ятка місто!

будування Києва. Отже, його долю

може і має визначати насамперед гро!

мада міста. Щоби відвернути руйну!

вання будівлі, треба якнайшвидше

провести реставраційні роботи. Але їх

потрібно виконати так, щоб зберегти

історичну цінність об’єкту, а також

культурний простір, який сформував!

ся навколо нього”, — наголосив

Олександр Попов.

Нагадаємо, що 30 жовтня минулого

року ГУ охорони культурної спадщи!

ни КМДА надіслало до Міністерства

культури облікову документацію для

вирішення питання щодо включення

комплексу нерухомих пам’яток Кон!

трактової площі до Державного реєс!

тру нерухомих пам’яток України як

пам’ятки містобудування місцевого

значення. До цього комплексу було

включено і Гостинний двір.

Наказом від 21 грудня Міністерство

культури визнало комплекс пам’ят!

кою та внесло його до державного ре!

єстру. Відтак Гостинний двір набув

правового статусу пам’ятки містобу!

дування. Загалом до комплексу неру!

хомих пам’яток Контрактової площі

включено 30 будівель, з яких 6 —

пам’ятки національного значення,

10 — місцевого, 3 — нещодавно вияв!

лені об’єкти.

Детально розглянувши ситуацію,

учасники слухань прийняли рішення

рекомендувати уряду скасувати поста!

нову № 1380 від 15 серпня 2011 року

“Про виключення будівлі Гостинного

двору у м. Києві із списку пам’ятників

архітектури Української РСР, що пере!

бувають під охороною держави”, і в

подальшому не ухвалювати рішення

про виключення об’єктів культурної

спадщини з Державного реєстру неру!

хомих пам’яток України

Анатолій Голубченко: 
"Вже у березні ми плануємо
закінчити зведення естакади 

та частини тунелю на Поштовій. 
А до Дня Києва маємо намір

повністю завершити транспортну
розв`язку та оздоблення 

зовнішньої частини площі" 

Днями з процесом ре онстр ції Поштової площі ознайомилися міністр ре іонально о розвит , б дівництва
та ЖКГ У раїни Геннадій Темни та олова КМДА Оле сандр Попов

Днями питання збереження Гостинно о двор роз лядали під час сл хань
парламентсь ом Комітеті з питань льт ри і д ховності
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Боротьба за Гостинний двір 
триває
Його подальшу долю 
має визначити міська громада
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

С переч и нав оло майб тньо о перлини Подол — б -
дівлі Гостинно о двор тривають. На адаємо, що
р дні мин ло о ро він та ще 30 б дин ів історично о
Подол наб ли правово о стат с омпле с пам’ято
містоб д вання місцево о значення. Відповідний на аз
Міністерство льт ри хвалило відповідь на лопо-
тання КМДА. Повернення б дівлі стат с пам’ят и за-
безпеч є йо о правовий захист. Днями питання збере-
ження Гостинно о двор роз лядали під час сл хань
парламентсь ом Комітеті з питань льт ри і д ховно-
сті за часті олови КМДА Оле сандра Попова, деп та-
тів та представни ів ромадсь их об’єднань.

Графік проведення особистих 
та виїзних прийомів громадян 
керівництвом КМДА 
на I квартал 2013 року
Голова КМДА Оле сандр Попов проводить особистий прийом
ромадян третьо о вівтор а місяця з 14.00-15.00 за адресою: в л.
Хрещати , 36. Прямі “ арячі” телефонні лінії діятим ть др о о вів-
тор а з 11.00-12.00 за тел. 279-40-59.
Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча про-

водить особистий прийом в др серед з 17.00-18.00 та в чет-
верт серед з 17.00-18.00 (Хрещати , 36). Особистий виїзний
прийом ромадян — в третю серед з 16.00-17.00 в приміщенні Пе-
черсь ої РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії діятим ть першої сере-
ди з 17.00-18.00 за тел. 279-40-59.
Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о проводить осо-

бистий прийом в перший вівторо з 12.00-13.00 та в четвертий вів-
торо з 12.00-13.00 (Хрещати , 36). Особистий виїзний прийом —
др о о вівтор а з 12.00-13.00 в Голосіївсь ій РДА та третьо о вів-
тор а з 12.00-13.00 в Святошинсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефон-
ні лінії — четверто о вівтор а з 11.00-12.00 за тел. 279-40-59.
Заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о проводить осо-

бистий прийом в др ий вівторо з 14.00-15.00 та в четвертий вів-
торо з 14.00-15.00 (Хрещати , 36). Особистий виїзний прийом —
третьої п’ятниці з 14.00-15.00 в Дарниць ій РДА та першо о вівтор-
а з 14.00-15.00 в Оболонсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лі-
нії — третьо о вівтор а з 11.00-12.00 за тел. 279-40-59.
Заст пни олови КМДА Михайло К ч проводить особистий

прийом в др ий четвер з 15.00-16.00 та в четвертий четвер міся-
ця з 15.00-16.00 (Хрещати , 36). Особистий виїзний прийом — в
третій понеділо з 15.00-16.00 в Дніпровсь ій РДА та в перш се-
ред з 15.00-16.00 в Шевчен івсь ої РДА. Прямі “ арячі” телефонні
лінії — третьо о четвер а з 15.00-16.00 за тел. 279-40-59.
Заст пни олови КМДА Леонід Новохать о проводить осо-

бистий прийом в перший четвер з 16.00-17.00 та в третій вівто-
ро з 16.00-17.00 (Хрещати , 36). Особистий виїзний прийом — в
др ий четвер місяця з 16.00-17.00 в Солом’янсь ій РДА. Прямі
“ арячі” телефонні лінії — першо о вівтор а з 10.00-11.00 за
тел. 279-40-59.
Заст пни олови КМДА Оле сандр П занов проводить осо-

бистий прийом в третій четвер 11.00-12.00 та в четвертий четвер з
11.00-12.00 (Хрещати , 36). Особистий виїзний прийом — в др ий
четвер з 12.30-13.30 в Деснянсь ій РДА та в др ий четвер з 14.30-
15.30 в Подільсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — в перший
четвер з 14.00-15.00 за тел. 279-40-59
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Ділові новини

Місія МВФ відвідає Україну
24 січня
Про це повідомив очільни На-

ціонально о бан У раїни І ор
Сор ін. “Місія приїде 24 січня. Ми
дис т ватимемо і розповідати-
мемо про наші дося нення”,— за-
значив він. Голова НБУ додав, що
Національний бан продовж ва-
тиме а тивн співпрацю з міжна-
родними ор анізаціями. Під час
пере оворів із представни ами
МВФ Нацбан має намір доводи-
ти свою правот і правильність
позицій, за я ими в У раїни є
дис сії з Фондом

Реконструйовано підстанції 
“Телецентр” 
та “Артемівська”
“Київенер о” напри інці р дня

завершило роботи з ре онстр -
ції та переоснащення двох еле -
тричних підстанцій одно о лас
напр и 35/10 В “Телецентр” та
“Артемівсь а”, що Шевчен ів-

сь ом районі. У та ий спосіб
омпанія підвищила надійність та
безпе еле тропостачання стра-
те ічно о для У раїни об’є та —
телевізійно о центр , що на в л.
Мельни ова, та споживачів цен-
тральної частини міста — меш-
анців житлових масивів Сирець і
Л ’янів а. Роботи з ре онстр -
ції та переоснащення підстанцій
завершено встановлені прое -
том терміни. Зо рема на підстан-
ції “Телецентр” роботи тривали
півтора місяця, на “Артемів-
сь ій” — продовж 5 місяців.
“Розвито інженерних ом ні а-
цій столиці має випереджати
енер етичні потреби міста. Том
омпанія вже сьо одні планомір-
но розвиває столичне еле тричне
ільце відповідно до потреб спо-
живачів, забезпеч ючи надійність
енер опостачання иян та ство-
рюючи певний запас пот жності
на перспе тив ”,— під реслив
ендире тор ПАТ “Київенер о”
Оле сандр Фомен о

Wizz Air збільшила кількість
рейсів до Будапешта
Авіа омпанія Wizz Air Hungary,

що входить до р пи омпаній
Wizz Air, я а є найбільшим ло-
ост-авіаперевізни ом Цен-

тральній і Східній Європі, збіль-
шила іль ість авіарейсів з міжна-
родно о аеропорт “Київ” (Ж ля-
ни) до Б дапешта з 3 до 4 на тиж-
день. Від 10 по 27 люто о рейси
здійснюватим ться 4 рази на тиж-
день: понеділо , серед , п’ятни-
цю і неділю, а від 28 люто о по 13
березня вилетіти до столиці У ор-
щини можна б де ще й по четвер-
ах — 5 разів за тиждень. Крім то-
о, починаючи з 14 березня рейс
авіа омпанії “Київ-Б дапешт” б -
де ви он ватися щодня. В пові-
домленні точнюється, що іль-
ість рейсів збільшено зв’яз з
тим, що авіа омпанія “АероСвіт”
с ас вала низ рейсів до Києва,
і пасажири зм шені ш ати аль-
тернативних маршр тів або видів
транспорт

Понад 3 мільйони гривень
заощадили кияни 
за вивезення побутових 
відходів

КП “Київ ом нсервіс” продов-
ж є робот щодо зменшення на-
вантаження на меш анців столи-
ці в частині оплати посл за ви-
везення поб тових відходів. Про
це повідомив дире тор КП “Київ-
ом нсервіс” Сер ій Мельни .
На адаємо, що рі том деп тати
Київради підтримали рішення
щодо впоряд вання діяльності
тимчасових спор д, я им їх
власни ів зобов’язали сплач ва-
ти за вивезення відходів. Рані-
ше, до прийняття цьо о рішення,
понад 90 % осподарів МАФів
орист вались встановленими
на приб дин ових територіях
онтейнерами без оштовно. “Ми
лали з підприємцями понад

4,5 тисячі до оворів на вивезен-
ня поб тових відходів. Торі це
дозволило заощадити понад

3 мільйони ривень оштів и-
ян”,— поінформ вав Сер ій
Мельни . Та ож він за важив,
що наразі не всі підприємці с м-
лінно ставляться до сво о обо-
в’яз щодо сплати за вивезення
сміття, на опич ючи йо о на он-
тейнерних майданчи ах, р бо
пор ш ючи тим самим санітарні
норми та створюючи додат ове
навантаження на приб дин ов
територію

Держава забезпечить себе
цукром без імпорту

Б ря оц рова ал зь У раїни
2013 році зможе на 100 % забез-
печити вн трішній попит на ц -
ор. Та і дані озв чив е сперт
рин ів рослинництва асоціації
“У раїнсь ий л б а рарно о біз-
нес ” Тарас Висоць ий. “Вироб-
ництво 2,2 мільйона тонн б ря о-
во о ц р в 2012/13 мар етин о-
вом році арант є, навіть при
збільшенні е спорт ц р з

У раїни в поточном році на 50 %
(в порівнянні з попереднім) до
250 тисяч тонн, повне задоволен-
ня вн трішньо о попит та пере-
хідні запаси розміром в 500 тисяч
тонн, що є більш ніж достатньо
для арант вання “ц рової про-
довольчої безпе и” і в 2013/14
мар етин овом році”,— зазна-
чив е сперт

До уваги платників податків

У 2013 році продовж ють діяти
рах н и із зарах вання оштів до
державно о та місцево о бю-
джетів, що б ли чинними торі ,
рім збор на розвито вино ра-
дарства, садівництва і хмеляр-
ства. Про це “Хрещати ” пові-
домили столичній ДПС. Ре ві-
зити рах н ів для зарах вання
надходжень до бюджетів сіх
рівнів 2013 році розміщено на
с бсайті ДПС місті Києві
www.kyiv.sts.gov.ua р бриці
“Бюджетні рах н и”

Місто покращить
систему надання
адмінпослуг
Зміни спрямовано 
на дерегуляцію та розвиток
підприємництва
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Впродовж 2013 ро передбачено реформ вання
системи взаємодії влади, підприємців та рома-
дян. Створен мереж , я а с ладається з Місь-
о о центр надання адмінпосл та районних
осеред ів, продовжать вдос оналювати. Зо ре-
ма план ється розширити перелі можливих
сервісів та спростити процед ри отримання до-
ментів.

Одним із основних напрямків діяльності міської влади Києва є

виконання Програм економічних реформ України на 2010�2014

роки, що мають на меті дерегуляцію й розвиток підприємництва.

Для цього торік розпочав роботу Міський дозвільний центр, на

базі якого громадянам та підприємствам надають адміністративні

послуги за принципом “єдиного вікна”.

Зазначимо, що в жовтні минулого року набув чинності Закон

України “Про адміністративні послуги”. Документом передбаче�

но впродовж 2013 року масштабне реформування цієї сфери. На

виконання положень Закону головою КМДА Олександром Попо�

вим затверджено план�графік, відповідно до якого в місті має бу�

ти створена система надання адміністративних послуг з коорди�

наційним центром та 10�ма його районними територіальними

підрозділами. Про це “Хрещатику” повідомили у прес�службі

КМДА.

“Функціонування сучасної дозвільної системи дає можливість в

режимі он�лайн відстежувати стан електронної черги в усіх цен�

трах надання адміністративних послуг, записатися через мережу

Інтернет за допомогою електронного кабінету до обраної елек�

тронної черги, відстежувати стан проходження документів до�

звільного характеру. Передбачена також децентралізація системи.

Тобто, можна буде отримати 23 адміністративні послуги міського

рівня в районних центрах, які знаходяться поряд із місцем прожи�

вання або місцем роботи замовника”,— йдеться в повідомленні.

Крім того, вперше в Україні на базі столичного Міського до�

звільного центру впроваджено багатоетапну процедуру погоджень

державним адміністратором без участі заявника (дозвіл на розмі�

щення зовнішньої реклами, документи дозвільного характеру що�

до земельних питань). Також Київ — єдине місто в Україні, де

можна розраховувати на отримання “швидких послуг”. Йдеться

про те, що п’ять видів довідок можна оформити за 15�40 хвилин за

допомогою Інтернету. Відомо, що раніше для подання документів

треба було стояти в чергах, а потім чекати на їх оформлення від 2�

х до 10�ти днів.

Нова система адміністрування розрахована на поетапне розши�

рення сервісів. Зокрема пілотний проект з реєстрації місця про�

живання реалізується наразі у Деснянському центрі надання ад�

мінпослуг. Займаються розробкою Державна міграційна служба та

КМДА спільно з координаційним центром з упровадження еко�

номічних реформ при Президентові України.

Нагадаємо, що впродовж 2012 року Міським дозвільним цен�

тром спільно з районними центрами надання адмінпослуг опра�

цьовано понад 890 тисяч звернень мешканців столиці. З них

65 382 звернення стосувалися отримання документів дозвільного

характеру та 826 263 — надання адміністративних послуг. Для

зручності користувачів створено веб�портал адмінпослуг, який за�

безпечує отримання вичерпної інформації на дану тематику: спи�

сок сервісів, алгоритм отримання послуги та ін. У режимі реаль�

ного часу веб�сторінка дає можливість відстежувати стан елек�

тронної черги, проходження поданих документів, створювати

особистий кабінет
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 15 січня 2013 року

Мин лий рі став вирішаль-
ним для столиці, а особливо
процесі з розроб и Гене-

рально о план Києва на пе-
ріод до 2025 ро . Про те,
що ж передбачає цей місто-
б дівний до мент, я і до
ньо о внесені зміни і що це
дасть міст після йо о за-
твердження, розповів “Хре-
щати ” оловний архіте тор
Києва, начальни ГУ місто-
б д вання та архіте т ри
КМДА Сер ій Целовальни .

— Сергію Анатолійовичу, в минулому
році досить жваво обговорювався проект
нового Генплану Києва. На якій стадії
розробки знаходиться цей документ та,
власне, наскільки його поява актуальна
для столиці?

— Перш за все, це стратегічний доку�

мент, від якого мають відштовхуватися

всі інші містобудівні проекти. Це своє�

рідна дорожня карта, за допомогою якої

житиме місто в найближче десятиліття.

Тож, наше управління — як замовник

Генплану — прагне отримати його в

найбільш точному та повному вигляді.

Як�то кажуть, нам з ним працювати...

Поява Генплану зробить нашу роботу

більш системною та злагодженою, без

права на помилки в процесі розбудови

Києва. Врешті, ми отримаємо чітку

ієрархію містобудівної документації, зо�

нінг та кадастр, які визначатимуть чіткі

обмеження у сфері містобудування, що,

між іншим, дасть змогу зорієнтувати ін�

весторів у їхніх реальних можливостях.

До речі, відповідно до законодавства,

зміни до цього документа можна вноси�

ти тільки один раз в п’ять років.

Новий Генплан змінить Київ

— Робота над створенням Генплану
ведеться вже майже чотири роки. Чи
враховано в ньому думку киян?

— Враховано. За останні два роки у

документ внесено чимало змін. Рік то�

му розробники показали нам ще “си�

рий” варіант Генплану, який після цьо�

го було значно вдосконалено. А почи�

наючи з літа, цей документ був пред�

ставлений до обговорення за участі

громадськості в усіх районах столиці.

Кияни мали змогу звертатись до роз�

робників зі своїми пропозиціями пись�

мово, в електронній формі та безпосе�

редньо на особистих прийомах відпові�

дальних фахівців “Київголовархітекту�

ри”. Було зібрано величезну кількість

зауважень та пропозицій, кожну з них

вивчала спеціально створена комісія з

представників різних управлінь

КМДА, державних служб та інститутів,

і кожне питання було детально вивчено

та зафіксовано. Звісно, певна частка

пропозицій була абсурдною і одразу

відхилялась членами комісії, за інши�

ми — прийнято відповідні рішення,

наприклад, не надавати земельну ді�

лянку під забудову, якщо вона передба�

чає знищення зеленої зони. Інші пи�

тання виходили за межі наших повно�

важень, тому їх вивчали на погоджу�

вальній комісії за участю депутатів Ки�

ївради. Нами проведена колосальна

робота, і столиця отримає ґрунтовний

містобудівний документ, який визна�

чатиме її майбутнє та заборонятиме

будь�яке незаконне будівництво.

— Коли можна очікувати остаточне
затвердження Генплану?

— На початку грудня його обгово�

рення закінчилось. Всі зауваження від

фахівців та киян передані розробникам.

Незабаром відкоригований документ

нададуть нам, після чого його ще раз

обговорять з громадськістю та розгля�

нуть на Містобудівній раді. Цей процес

триватиме орієнтовно до лютого�берез�

ня. Після врахування всіх зауважень бу�

де проведена експертиза Генплану, і до�

кумент потрапить до Київради, де його

вивчатимуть у депутатських комісіях і

згодом винесуть на сесію міськради. До

цього Генплан Києва також буде узгод�

жений з Кабміном і, можливо, презен�

тований для розгляду у Верховній Раді.

— Які корективи були внесені у цей
документ стосовно покращення транс(
портної системи столиці?

— Транспортну систему, можна смі�

ливо порівняти з кровеносною систе�

мою організму людини. Вона є основ�

ною в міському середовищі. Схема

транспортного сполучення у поперед�

ньому варіанті Генплану була хаотич�

ною і в цілому відображала наявну з

деякими ситуативними поліпшення�

ми. Наприклад, розробники планува�

ли створити в столиці 167 транспорт�

них вузлів (різнорівневих сполучень

транспортних потоків) до 2025 року. А

кожен такий — це, як мінімум, 300

мільйонів гривень. Звісно, що це нере�

альні цифри, які практично неможли�

во опанувати у відведений період часу.

Тому ми запропонували створити ли�

ше 41 транспортний вузол за рахунок

створення чотирьох хорд (транспорт�

них магістралей безперервного руху,

які не перетинають центр міста, а ли�

ше торкаються його там, де це най�

більш доцільно). Це дозволить заоща�

дити значні кошти, а головне, пра�

вильно розподілити транспортні пото�

ки.

Місто врятують хордові 
магістралі

— Тобто вони будуть відведені від цен(
тральної частини міста?

— Саме так. У попередній версії

Генплану транспортна схема була зорі�

єнтована на центральну частину сто�

лиці, що, на мою думку, є недоціль�

ним, враховуючи реальну ситуацію з

уже наявною проблемою заторів. Та й

це неприпустимо, щоб усі вантажі пе�

ревозились через центр міста. Наразі

аби гайки з заводу у Лісабоні потрапи�

ли до Калуги, чи навпаки, їх чомусь

мають обов’язково провезти проспек�

том Бажана!

На жаль, наші попередники не нада�

вали цій проблемі великого значення.

До речі, я ще десять років тому спільно

з членами Містобудівної ради висту�

пав проти будівництва нового заліз�

нично�автомобільного Дарницького

мосту (у народі “міст Кирпи”), адже з

його появою всі, насамперед залізнич�

ні, транспортні потоки тепер прохо�

дять саме через центр Києва. Логічно

було спорудити переправу південніше,

в районі Українки (Плютів), і відвести

туди всі автомобільні та залізничні

транзитні потоки.

Тепер ми бачимо, що “міст Кирпи”

не знімає питань транспортного спо�

лучення. Взагалі�то, проблеми заторів

не можуть бути за визначенням вирі�

шені тільки вдосконаленням транс�

портної схеми. Треба їх вирішувати

шляхом пошуку правильного балансу

між розселенням та місцями трудового

тяжіння. Кожного ранку майже 340 ти�

сяч киян їдуть з лівого берега на пра�

вий, а ввечері навпаки. Так, ми може�

мо підраховувати, скільки для розв’я�

зання цієї проблеми потрібно побуду�

вати мостів або тунелів. Та може варто

грамотно розподілити робочі місця,

аби люди не їздили на роботу на пра�

вий берег, а отримали її на лівобереж�

жі? Одним із варіантів виконання цьо�

го завдання є будівництво бізнес�

району “Київ�Сіті” на Княжому зато�

ні, де з’являться престижні робочі міс�

ця та офіси, соціальні об’єкти. Для

цього тут існують унікальні умови: дві

станції метро, прямий доступ до аеро�

порту “Бориспіль”, чудові краєвиди на

правий берег міста та Дніпро. Окрім

того, ми вже зараз виправляємо ситу�

ацію, запустивши міську кільцеву

електричку, яка з часом має стати та�

кою, як у Мюнхені або Берліні.

— Ви згадали про хордові магістралі,
які розв’яжуть низку транспортних
проблем міста. Розкажіть, будь ласка,
про це детальніше.

— У Києві необхідно розвивати чоти�

ри широтних хордових магістралі —

Північну, Південну, Лівобережну та

Правобережну. Ці траси реальні і їхній

напрям давно прослідковано, треба ли�

ше частково їх вдосконалити — вони

мають бути виведені на рівень магістра�

лей безперервного руху. Головне, що да�

дуть ці хорди місту — можливість про�

йти між житловими масивами, не впли�

ваючи на усталене життя людей, і мож�

ливість для великогабаритного транс�

порту без перешкод рухатися цими ма�

гістралями, а не вуличною мережею.

Вважаю, що саме так ми зможемо змі�

нити транспортну ситуацію на краще.

Фундамент Десятинної 
не чіпатимуть

— Киян хвилює майбутнє київських
островів, адже подекуди з’являються
чутки про їх забудову розважальними
центрами та приватними садибами. Що
по цій темі передбачено Генпланом?

— Київські острови потрібно вивес�

ти в окрему планувальну структуру.

Чому? Тому що нині вони територіаль�

но закріплені за сімома міськими

районами, і кожен з них хоче там щось

збудувати. Я вважаю, що це непра�

вильно. Острови — це унікальні пер�

лини міста, єдиний організм, який має

використовуватись на благо столиці,

причому, дуже обережно — аби їх не

змарнувати.

Щодо збереження історичної спад�

щини, то нами було ґрунтовно пере�

роблено історико�архітектурний опор�

ний план міста. Він передбачає відпо�

відні охоронні зони і забороняє будь�

яке будівництво в центральній частині

столиці, окрім реставрації та ремонту.

Загалом, відповідно до нового Ген�

плану планувальна структура Києва

зазнає серйозних змін. В подальшому

ми маємо ввести детальне планування

території, зонінг. Врешті, столиця має

стати поліцентричним містом. Тут

з’являться самостійні повноцінні цен�

три, такі як Бессарабка, Лук’янівка чи

Євбаз. В них вируватиме життя — там

киянам буде зручно працювати, про�

водити своє дозвілля, користуватись

транспортом. Тільки на Лівобережжі

ми запланували створити чотири таких

“центри поряд із домівкою”.

— І останнє питання — чи з’явиться
на фундаменті Десятинної церкви новий
храм?

— Я категорично проти цього не�

можливого за визначенням будівниц�

тва. Ми не маємо права марнувати те,

що було збережено протягом століть, а

саме: археологічні артефакти залишків

фундаментів Десятинної церкви. Щоб

їх музеєфікувати і зберегти, достатньо

спорудити легкі та надійні конструк�

ції. Ініціатори ж будівництва храму�

новоділу пропонують створити над за�

лишками фундаментів простір нібито

музею, де можна оглядати оригінальні

археологічні артефакти, а над ним

звести нову будівлю і назвати її “Деся�

тинна церква”, якої, до речі, з 996 року

(від часу побудови Володимиром Ве�

ликим) ніхто не бачив: ані креслень,

ані малюнків храму чи його руїни, на

превеликий жаль, історія не зберегла.

Для новобудови зазначеного новоділу

треба створити відповідну основу, яка

має спиратись на, як мінімум, 54 па�

льових кущі (в кожному по чотири па�

лі діаметром по 620�820 мм — 6 кв. м

кожна). Не треба бути будівельником,

аби зрозуміти, що від старовинних

фундаментів нічого не залишиться...

До речі, Блаженніший Митрополит

Київський та всієї України Володи�

мир, у якого я мав честь бути на ауді�

єнції, благословив не будувати храм

саме на цьому місці

Розмову вів Іван МАРЕК, 
“Хрещатик”

"На початку грудня обговорення Генплану закінчилось. 
Всі зауваження від фахівців та киян передані

розробникам. Незабаром відкоригований документ
нададуть нам, після чого його ще раз обговорять 

з громадськістю та розглянуть на Містобудівній раді"
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Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК: 
"Столиця має стати
поліцентричним містом"
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

За рози спалах епідемії
свинячо о рип та причин
для хвилювань немає. Про
це повідомляє Інстит т
епідеміоло ії та інфе цій-
них хвороб ім. Л. В. Гро-
машевсь о о НАМН У ра-
їни. Разом із тим перед-
бачається поява нових
штамів вір с р пи А під
назвою Ві торія та рип
В, відомо о я Віс онсин.
Аби запобі ти захворюван-
ню, столичні меди и ре о-
менд ють ородянам по-
силити заняття фіз льт -
рою, пра ти вати за ар-
т вання та раціонально
харч ватися.

Як діяти під час хвороби
Лікарі наголошують, що підго�

товка до епідемічного сезону потре�

бує від населення швидкого вияв�

лення недуги, ізолювання хворих та

їхнє ефективне лікування. Особли�

во пильними в цей період мають бу�

ти ті, хто належить до групи ризику.

Це люди з хронічними захворюван�

нями (дихальної та серцево�судин�

ної систем, нирок, обміну речо�

вин), пенсіонери, вагітні жінки, а

також усі ті, хто працює в людних

місцях.

Нагадаємо, що основними симп�

томами грипу є раптове підвищен�

ня температури тіла, кашель (зазви�

чай сухий), головний біль, біль у

горлі, м’язах та суглобах, сильне не�

здужання, нежить. Під час захво�

рюваності на грип варто обмежити

відвідування місць великого скуп�

чення народу, часто провітрювати

приміщення та ретельно мити руки

з милом. Якщо у людини наявні

симптоми грипу, то необхідно три�

матися від неї на відстані мінімум

два метри.

Проте, вважають в епідеміоло�

гічній службі, найбільш ефектив�

ним засобом профілактики хворо�

би є вакцинація. В результаті щеп�

лення в організмі утворюються ан�

титіла проти вірусу. Завдяки цьому

при контакті з живим вірусом гри�

пу організм здатен захистити себе.

Вакцина починає діяти через 2�3

тижні після щеплення та активна

6�12 місяців. Як зауважують фахів�

ці, на сьогодні Державна санітар�

но�епідеміологічна служба України

дозволяє такі вакцини: ваксігрип

(vaxigrip), флюарикс (fluarix), ін�

флувак (influvac), інтанза�15 та ін�

танза�9 (intanza). Усі ці препарати є

однаковими за антигенним скла�

дом та відповідають епідемічному

сезону.

Рівень захворюваності 
не перевищує епідпорогу

За інформацією ГУ державної са�

нітарно�епідеміологічної служби, з

31 грудня до 7 січня на ГРВІ у Києві

захворіло 11 090 осіб. Станом на 8

січня серед пацієнтів з респіратор�

ними захворюваннями грипу не ви�

явлено. Наразі рівень захворювано�

сті на грип та ГРВІ в столиці ниж�

чий від епідпорогу у 2,2 раза. При

цьому показник епідпорогу для од�

ного тижня у Києві складає 86,9

осіб на 10 тисяч населення.

У Департаменті охорони здоров’я

КМДА інформують, що з метою

попередження захворюваності на

грип в епідсезон 2012�2013 років у

жовтні 2012 року було визначено

перелік амбулаторно�поліклінічних

закладів для проведення вакцинації

мешканців столиці.

Так, після огляду лікаря та за від�

сутності протипоказань особам, які

виявили бажання щепитись проти

грипу, лікарі виписують рецепт на

вакцину. Вакцинація здійснюється

препаратом “ваксігрип” (вироб�

ництво Франція; орієнтовна вар�

тість — 77,16 грн.), та “Інфлувак”

(виробництво Нідерланди; орієн�

товна вартість — 87,37 грн). При�

дбати вакцину можна в аптечних

пунктах КП “Фармація”, розташо�

ваних безпосередньо в полікліні�

ках. Медики наголошують — про�

ведення процедури щеплення про�

ти грипу здійснюється у визначе�

них медичних закладах незалежно

від місця проживання.

Нагадаємо також, що за кошти

Міської цільової програми “Здо�

ров’я киян” на 2012�2016 роки за�

куплено 7486 доз вакцини “ваксі�

грип” (виробництво Франція) про�

ти грипу для проведення щеплення

групам епідемічного ризику. Перш

за все безкоштовно щеплювали: ви�

хованців і персонал дитячих будин�

ків та притулків для неповнолітніх,

шкіл�інтернатів, літніх людей, які

проживають в будинках для осіб

похилого віку, інтернатах та персо�

нал цих закладів, а також медичних

працівників первинної ланки, не�

відкладної та швидкої медичної до�

помоги, приймальних відділень

стаціонарних закладів

Преподобний Серафим Саров-
сь ий — один із найбільш шанова-
них на Р сі святих. Народився в
К рсь , в сім’ї пця. Трирічним
хлопчи ом впав з дзвіниці, але ч -
дом залишився живим. Підліт ом
отримав зцілення від К рсь ої і они
Божої Матері “Знамення”. В юності
паломни ом приб в до Києва, аби
по лонитися печерсь им святим.

У віці 18 років став послушником у Саровсько�

му монастирі. Шістнадцять років провів в пусти�

ні, з них три роки — в цілковитому мовчанні. Ви�

пробував себе подвигом стовпництва: 1000 днів і

ночей стояв на камені і невпинно молився.

Провівши 10 років в пустині, Преподобний,

якому вже пішов сьомий десяток, почав прийма�

ти стражденних, розраджувати і зціляти їх. У де�

які свята до нього приходило по декілька тисяч

чоловік.

За свідченнями очевидців, преподобний мав

дар слова “живого і щедрого”, прозорливість не�

звичайну: читав думки, як книгу. Був завжди ра�

дісним. Лице його випромінювало чудесне світ�

ло, а під кінець життя було настільки осяйно�слі�

пучим, що “неможливо було дивитися на нього”.

У 20�ті роки н. ст. Саровську пустинь закрили,

а мощі вивезли невідомо куди. Тільки в 1991 році

їх було виявлено у фондах музею, розміщеного в

Казанському соборі Санкт�Петербурга.

Влітку того ж року хресним ходом мощі препо�

добного повернули в Серафимо�Дівеєвський мо�

настир.

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української 

Православної Церкви

15 січня � день кончини �
(1833), друге віднайдення
мощей (1991) прп. Серафима,
Саровського чудотворця

Комунальні служби 
Голосієва працюють 
в цілодобовому режимі
Ком нальні сл жби Голосієва, я і відпові-

дальні за життєзабезпечення район , ціло-
добово прибирають від сні балансові те-
риторії.
Щодня до очищення від опадів зал чаєть-

ся понад 70 одиниць техні и та понад 800
осіб особово о с лад , повідомили “Хрещати ” в Голосіївсь ій РДА.
За період з 8 по 11 січня з території район вивезено понад 500 тонн

сні , очищено від б р льо майже 1700 місць. Для зменшення наслід-
ів ожеледиці на в лицях, трот арах та приб дин ових територіях ви-
ористано понад 651 тонн піщано-соляної с міші.
За в азаний період Голосіївсь ом районі столиці працівни ами

відділ онтролю за бла о строєм б ло внесено 37 приписів та с ла-
дено 27 прото олів щодо підприємств та ромадян з привод неналеж-
но о забезпечення прибирання підпоряд ованих їм територій, що
створювало небезпе для осіб, я і перес вались нерозчищеними від
сні доріж ами та трот арами

У Шевченківському районі
затвердили програму 
“Безбар’єрне середовище”
Нині Шевчен івсь ом районі столиці

меш ає понад 11 939 дорослих та близь о
636 дітей — інвалідів різних патоло ій.
Для поле шення їхньо о життя Шевчен ів-

сь а РДА затвердила про рам “Безбар’єр-
не середовище”, я а розрахована на період з 2013 до 2015 ро .
Про рамою заплановані заходи по створенню сприятливих мов

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, їх без-
переш одно о дост п до житла, об’є тів ромадсь о о призначення,
охорони здоров’я, поб тово о обсл ов вання, льт ри та відпочин .
У рам ах цієї про рами та ож передбачається нала одження ромад-

сь о о онтролю за прое т ванням та б дівництвом об’є тів соціальної
сфери, в лично-шляхової, пішохідної та вело-віз ової мережі міста,
розміщення МАФів та об’є тів зовнішньої ре лами, що має забезпечи-
ти створення нових і ре онстр цію діючих спор д з рах ванням ви-
мо дост пності прос вання інвалідів.
Передбачається й лашт вання панд сів та перил на сходах житло-

вих б дин ів, за ладах соціальної інфрастр т ри, лі вально-профі-
ла тичних та приміщеннях адмінб дівель.
У 2013 році триватиме облашт вання території Шевчен івсь о о

район й відповідними дорожніми зна ами та розміт ою біля правлінь
та територіальних центрів соціально о обсл ов вання та облашт ван-
ня підземних переходів підйомними механізмами, влашт вання пони-
ження бордюрних аменів між вартальних трот арів, що по ращить
мови життєдіяльності інвалідів

Загальноосвітня школа № 2
ім. Д. Карбишева відзначила
70=літній ювілей
Днями відб лися рочистості з на оди

70-літньо о ювілею з дня засн вання за-
альноосвітньо о навчально о за лад № 2
ім. Д. Карбишева в Подільсь ом районі
столиці.

Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о вр чив рамоти най ращим
педа о ам за особистий внесо в розвито освіти та патріотичне вихо-
вання підростаючо о по оління.
“За цією датою риється наполе лива праця ба атьох вчителів, я і

починали свою діяльність ще в 1943 році. 70 ро ів оле тив здійснює
ропіт робот щодо виховання в чнів любові і шани до своєї історії,
пова и до Бать івщини. За ро и сво о існ вання ш ола виховала
чимало ідних чнів, рез льтат спішно о навчання я их — призові міс-
ця на олімпіадах та он рсах. Нехай і далі примнож ються дося нен-
ня за лад в найважливішій справі раїнсь о о с спільства — форм -
ванні висо оосвіченої, творчої, д ховно ба атої людини”,— зазначив
Петро Матвієн о.
До привітань дол чилися ш оли з Росії, Білор сії та У раїни, а та ож

представни и ПАТ “Фарма ”, Київсь ий е спериментальний протезний
завод, Управління інженерних війсь оманд вання сил підтрим и
Збройних Сил У раїни, Адміністрація спеціальної сл жби транспорт ,
Е оло о-нат ралістичний центр, ветерансь і ор анізації район .
Для остей свята вчителі, бать и та чні ш оли під от вали онцерт-

н про рам

На Троєщині
пройде фестиваль 
“моржів”
У рам ах прое т “Free Games” 19 січня в

Е стрим-пар відб деться фестиваль
“моржів”, в я ом мож ть взяти часть сі
охочі. Гостями заход стан ть прихильни и
здорово о способ життя та за арт ван-

ня — Сер ій Зеленець ий та Володимир В ста-Голтіс.
Про рамою фестивалю передбачено низ заходів, зо рема: про-

бі та флешмоб (центральна алея пар Др жби народів), освячення
л н и та пання (до посл часни ів — тепла імната для переодя-
ання, пальні речі, ава, трав’яний чай). А ще — швид існий заплив
стилі брас (жін и — 12,5 м, чолові и — 25 м, омандна естафета —

4 по 25 м), он рс на най раще ви онання льт рно-спортивно о
номер . О рім цьо о, відб д ться з стрічі з часни ами, пере ляд ві-
део- та фотоматеріалів про зимовий е стрим та здоровий спосіб
життя, підведення підс м ів, на ородження переможців та онцертна
про рама.
Під час фестивалю заплановано майстер- ласи з пання л нці та

морж вання, оздоровчі методи и. До посл часни ів — тепле серф-
афе з тематичним меню, атання на анатній дорозі на санях, лижах,
сно бордах, тюбін . Бажаючі та ож мож ть взяти часть зма аннях з
фан- ерлін та фестивалі сні ови ів

Старий Новий рік 
у Святошині зустрічали
великим концертом
У с бот в Центрі льт ри “Святошин”,

що на проспе ті Перемо и, 112, відб лось
вели е театралізоване м зично-хорео ра-
фічне обрядове дійство “Нова радість ста-
ла...!”

У онцерті взяли часть ращі творчі оле тиви, я і відтепер щомі-
сяця дар ватим ть свій талант меш анцям Святошина. Управління
льт ри, т ризм та охорони льт рної спадщини РДА от ватиме

та і заходи в рам ах за альномісь о о соціально- льт рно о прое -
т “Кро до мистецтва: за лади льт ри районів для иян”.
Цьо о дня на лядачів че али різдвяний вертеп, оляд и, водіння о-

зи, щедрів и та інші забави для дорослих і малечі. Атмосфер тради-
ційної раїнсь ої оляди створили фоль лорно-етно рафічні оле ти-
ви район : хори народної та с часної пісні “Надія” і “Жайвір”, зраз о-
вий хорео рафічний ансамбль “Со олята”, народний во альний ан-
самбль “Рідня”, народний во альний ансамбль ветеранів “Борща івоч-
а”, зраз ова ст дія танцю та во ал “Ідеал”

Новини районів

Благовіст

Кияни грипувати 
не налаштовані
Медики радять, що треба робити, аби залишатися здоровим

Де пройти вакцинацію
Я же повідомляв “Хрещати ”, ва цин ватись від рип в Києві можна в наст пних ом нальних лі -

вально-профіла тичних становах:
 “Полі ліні а № 2 Голосіївсь о о район ”, в л. Маршала Я бовсь о о, 6 (тел. 250-31-44);
 Ком нальне неприб т ове підприємство (КНП) “Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 2

Дарниць о о район ”, в л. Вербиць о о, 5 (тел. 564-51-05; 560-87-24);
 ЦРП Деснянсь о о район , в л. За ревсь о о, 81/1 (тел. 532-92-47);
 КНП “Конс льтативно-діа ностичний центр Дніпровсь о о район ”, в л. Л начарсь о о, 5

(тел. 517-71-33);
 ЦРП Оболонсь о о район , просп. Ти-

мошен а, 14 (тел. 413-49-50);
 Дитяча полі ліні а № 2 Оболонсь о о

район , в л. Тимошен а, 14 (тел. 413-44-53);
 Полі ліні а № 2 Подільсь о о район ,

просп. Свободи, 22 (тел. 434-21-22);
 Полі ліні а № 4 Святошинсь о о район ,

в л. Б лаховсь о о, 26 (тел. 423-25-89);
 Дитяча полі ліні а № 1 Святошинсь о о

район , в л. Уборевича, 11 (тел. 450-28-50);
 Полі ліні а № 2 Солом’янсь о о район ,

просп. Червонозоряний, 2 (тел. 249-81-93);
 Полі ліні а № 2 Шевчен івсь о о райо-

н , в л. Пимонен а, 10 (тел. 484-08-96);
 Київсь а місь а ст дентсь а полі ліні а,

в л. Політехнічна, 25/29 (тел. 236-21-81).
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в Головному управлінні юстиції 
у місті Києві 25 грудня 2012 року за № 75/992

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 10 квітня  2012 р. № 579 

Розпорядження № 2216 від 11 грудня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України “Про житлово
комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 “Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово
комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою надання по

слуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно
гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

51 ЖБК "Мистецтво�
знавець"

вул. Мали�
новського
Маршала

27/23
(12,13,14
під'їзди)

0,5375 0,4228 0,2604 0,0000 0,6185 0,0702 0,5989 0,0170 0,0000 0,0332 0,0000 0,4696 0,0116 0,0000 0,0000 0,2834 0,0942 0,00 3,42 2,63 3,42 2,63

615 ДП "Дарниця�1" вул. Алма�
Атинська

109�в 0,4993 0,4819 0,1702 0,0000 0,3008 0,1730 0,3366 0,0022 0,0036 0,0000 0,1571 0,1539 0,0465 0,0079 0,0000 0,1459 0,1237 0,31 3,50 2,69 3,30 2,54

616 КП НТК "Імпульс" вул. Вірменська 27/31 0,6592 0,6864 0,5113 0,0000 0,1905 0,0000 0,2600 0,0094 0,0081 0,0000 0,0000 0,1655 0,0000 0,0037 0,0000 0,1301 0,0333 0,27 3,51 3,21 3,19 2,92

32 ЖБК "Дніпровець" вул. Братиславська 22 0,4355 0,2794 0,2425 0,0000 0,1854 0,0000 0,7468 0,0109 0,0105 0,0422 0,0000 0,0907 0,0084 0,0042 0,0000 0,3517 0,0947 0,00 2,50 2,22 2,50 2,22

33 КП "Дирекція з
управління та
обслуговування
житлового фонду
Деснянської
районної у місті
Києві Ради" 

вул. Лаврухіна
Миколи

12 0,1679 0,5177 0,0174 0,0000 0,2392 0,0392 0,1655 0,0012 0,0010 0,0000 0,1810 0,0000 0,0040 0,0000 0,0000 0,1219 0,0905 0,15 2,04 1,55 1,86 1,41

34 КП "Дирекція з
управління та
обслуговування
житлового фонду
Деснянської
районної у місті
Києві Ради" 

вул. Лаврухіна
Миколи

14 0,3121 0,4690 0,0619 0,0000 0,2856 0,0720 0,1726 0,0012 0,0010 0,0000 0,1944 0,0000 0,0061 0,0000 0,0000 0,1209 0,0909 0,18 2,36 1,77 2,15 1,61

35 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Закревського
Миколи

93�а 0,3101 1,0045 0,1987 0,0000 0,4449 0,0300 0,4938 0,0025 0,0000 0,0000 0,2340 0,1844 0,0153 0,0183 0,0008 0,2389 0,1157 0,24 3,95 3,24 3,95 2,24

65 ДП "Дарниця�1" вул. Урлівська 1 0,4575 0,4585 0,1903 0,0000 0,3296 0,0572 0,2814 0,0026 0,0046 0,0000 0,1184 0,1369 0,0136 0,0063 0,0000 0,4182 0,2823 0,33 3,71 2,81 3,50 2,65

66 ДП "Дарниця�1" Дніпровська
Набережна

26�і 0,4698 0,5287 0,1677 0,0000 0,2767 0,0584 0,4154 0,0022 0,0038 0,0000 0,1158 0,1436 0,0128 0,0056 0,0000 0,2233 0,1742 0,31 3,49 � 3,29 �

67 КП "Житло�сервіс" вул. Урлівська 23 0,4191 0,4763 0,1126 0,0027 0,1857 0,0140 0,6934 0,0021 0,0000 0,0000 0,2135 0,2637 0,0143 0,0159 0,0001 0,2349 0,0881 0,27 3,61 3,23 3,28 2,94

68 КП "Житло�сервіс" вул. Урлівська 23�а 0,3370 0,4152 0,1212 0,0030 0,1874 0,0177 0,6637 0,0024 0,0000 0,0000 0,2688 0,2644 0,0127 0,0117 0,0002 0,2907 0,0916 0,27 3,55 3,16 3,23 2,87

69 КП "Житло�сервіс" вул. Драгоманова 6/1 0,2798 0,4462 0,1104 0,0022 0,2509 0,0544 0,6703 0,0018 0,0000 0,0000 0,3333 0,2632 0,0074 0,0083 0,0002 0,2436 0,0988 0,28 3,66 3,12 3,32 2,84

70 ОСББ "Дім на
Набережній"

вул. Ахматової
Анни

47 0,4146 0,4972 0,2798 0,0000 0,2507 0,0000 0,6983 0,0061 0,0061 0,0234 0,0000 0,2738 0,0058 0,0048 0,0000 0,5810 0,1219 0,00 3,16 � 3,16 �

71 ОСББ "Мрія�
Небокрай"

вул. Мишуги
Олександра

3 (1,2
під'їзди)

0,4011 0,4305 0,2770 0,0000 0,4336 0,0414 0,5085 0,0016 0,0016 0,0000 0,0801 0,2591 0,0000 0,0016 0,0000 0,2361 0,1519 0,00 2,82 2,20 2,82 2,20

72 ОСББ "Просперіті
Хоум"

вул. Російська 45�б 0,4416 1,0120 0,2403 0,0000 0,1557 0,1098 0,6834 0,0000 0,0087 0,0000 0,0429 0,3503 0,0055 0,0303 0,0012 0,7061 0,0695 0,00 3,86 3,52 3,86 3,52

73 ТОВ "Ковальська�
Житлосервіс"

вул. Чавдар
Єлізавети

1 0,1904 1,3427 0,1843 0,0000 0,3187 0,0241 0,4699 0,0027 0,0000 0,0000 0,2159 0,0366 0,0073 0,0176 0,0005 0,2588 0,2234 0,24 3,95 3,27 3,95 3,27

74 ТОВ "Рада" вул. Ахматової
Анни

13 0,2459 0,4412 0,1788 0,0000 0,1303 0,0390 0,3822 0,0030 0,0000 0,0000 0,0347 0,6551 0,0086 0,0135 0,0002 0,4488 0,0248 0,31 3,50 3,24 3,43 3,18

75 ТОВ "Рада" вул. Ахматової
Анни

13�г 0,2709 0,4336 0,1757 0,0000 0,1146 0,0546 0,4573 0,0056 0,0000 0,0000 0,0281 0,6213 0,0067 0,0135 0,0004 0,4064 0,0180 0,31 3,50 3,25 3,43 3,19

76 ТОВ "Рада" вул. Ахматової
Анни

13�д 0,2568 0,4170 0,1738 0,0000 0,1805 0,0351 0,4998 0,0031 0,0000 0,0000 0,0323 0,5882 0,0077 0,0138 0,0002 0,3664 0,0325 0,31 3,50 3,17 3,44 3,11

37 ЖБК "Залізничний�2" пров. Коломийський 10 0,8964 0,3115 0,3171 0,0000 0,0000 0,0000 0,3509 0,0086 0,0086 0,0514 0,0000 0,3606 0,0073 0,0041 0,0000 0,0561 0,0000 0,00 2,37 2,37 2,37 2,37

38 ЖБК "Наука" вул. Червоноармійська 51 0,3852 0,3799 0,2681 0,0000 0,5388 0,0000 0,3719 0,0197 0,0095 0,0711 0,0000 0,4127 0,0000 0,0165 0,0000 0,3324 0,0852 0,00 2,89 � 2,89 �

39 ОСББ "Китаїв" просп. Науки 94/5 0,5728 0,4263 0,3430 0,0122 0,5422 0,0000 0,5447 0,0143 0,0143 0,0147 0,0000 0,1145 0,0058 0,0049 0,0000 0,2099 0,1811 0,00 3,00 2,28 3,00 2,28

40 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Трутенка Онуфрія 7 0,3548 0,3258 0,3760 0,0000 0,1925 0,4128 0,4538 0,0046 0,0046 0,0321 0,2903 0,0000 0,0081 0,0000 0,0000 0,1281 0,1125 0,27 3,56 2,61 3,24 2,37

41 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Трутенка Онуфрія 9�а 0,3818 0,3276 0,3709 0,0000 0,1924 0,2970 0,6719 0,0048 0,0048 0,0242 0,3593 0,0000 0,0096 0,0000 0,0000 0,1183 0,1043 0,29 3,78 3,00 3,44 2,73

1. Затвердити 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, 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 ви'
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.12.2012 р. № 2216

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

у місті Києві 25 грудня 2012 року за № 75/992

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:

2. Розділ "Дарницький 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:

3. Розділ "Деснянський 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:

4. Розділ "Дніпровський 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:

5. Розділ "Оболонський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. №579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. №1191), доповнити такими позиціями:
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 15 січня 2013 року

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

у місті Києві 25 грудня 2012 року за № 74/991

Про встановлення тарифів на виробництво 
і постачання теплової енергії 

ТОВ “Агентство Союздрук”
Розпорядження № 2209 від 11 грудня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачан

ня”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово
комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 “Про внесення зміни до поста

нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою запровадження економічно обгрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на виробництво і постачання теплової енергії
ТОВ “Агентство Союздрук” для потреб бюджетних установ та інших спо'
живачів, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів'

никові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь'

кої державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо ви'
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ'
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін до додатка 4 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31 січня 2011 року № 121 
“Про реалізацію районними в місті Києві 

державними адміністраціями окремих повноважень”
Розпорядження № 2195 від 7 грудня 2012 року

Відповідно до ст. 7, 8 Житлового кодексу Української РСР, ст. 319 Цивільного кодексу України, законів України “Про столицю
України
місто
герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”,
з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб з питань переведення жилих будинків та жилих
приміщень в нежилі:

“40) переведення жилих будинків і жилих приміщень в нежилі.”
2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
двотижневий строк з дня видання цього розпорядження передати район'
ним в місті Києві державним адміністраціям всю необхідну документацію,
пов’язану з виконанням повноважень, передбачених пунктом 1 цього роз'
порядження.

3. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор'
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з юридичним управлінням апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у місячний строк

з дня видання цього розпорядження розробити та подати на затверджен'
ня виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській держав'
ній адміністрації) Порядок переведення жилих будинків і жилих примі'
щень в нежилі в місті Києві.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу
із залучення інвестора 

до встановлення телевізійного екрана 
на вулиці Інститутській, 1 

та благоустрою прилеглої території
Розпорядження № 2145 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Ки

єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна

чення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 29.02.2012
№ 16/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва в межах функцій органу міс

цевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити Головне управління з питань реклами виконавчого орга'
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за'
мовником встановлення об ‘єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпоря'
дження.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвести'
ційне агентство” замовником підготовчих робіт по об’єкту, зазначеному у
пункті 1 цього розпорядження.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне
агентство”:

4.1. Розробити орієнтовні техніко'економічні показники, передпроект'
ні пропозиції по об’єкту інвестування, зазначеному у пункті 1 цього роз'
порядження.

4.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко'економічні
показники, передпроектні пропозиції по об’єкту інвестування з Головним
управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням місто'
будування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Ки'
ївської міської державної адміністрації), Головним управлінням контролю

за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головним управлінням охорони культур'
ної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь'
кої державної адміністрації) та комунальним підприємством по утриман'
ню зелених насаджень Печерського району міста Києва.

4.3. Надати орієнтовні техніко'економічні показники, передпроектні
пропозиції та пропозиції до умов інвестиційного конкурсу до Головного
управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку
для підготовки умов конкурсу.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан'
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно'
транспортної інфраструктури міста Києва провести інвестиційний конкурс
із залучення інвесторів в установленому порядку.

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

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

Голова О. Попов

6. Розділ "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), доповнити такими позиціями:

13 ТОВ "Рада" вул. Ковпака 17 0,2612 0,6363 0,1507 0,0000 0,2271 0,0000 0,2725 0,0099 0,0000 0,0000 0,0406 0,5430 0,0049 0,0103 0,0002 0,3793 0,0714 0,31 3,50 3,10 3,44 3,04

14 ТОВ "Рада�4" бульв. Лесі
Українки

23 0,2321 0,6354 0,1511 0,0000 0,1454 0,1055 0,3100 0,0051 0,0000 0,0000 0,0262 0,4711 0,0024 0,0125 0,0004 0,4550 0,0551 0,31 3,50 3,09 3,44 3,03

15 ТОВ "Рада�4" бульв. Лесі
Українки

30�б 0,3819 0,5098 0,1435 0,0000 0,1244 0,0901 0,3298 0,0025 0,0000 0,0000 0,0270 0,4904 0,0078 0,0030 0,0004 0,4347 0,0606 0,31 3,50 3,13 3,43 3,07

16 ТОВ "Рада�5" бульв. Лесі
Українки

23�а 0,3939 0,5476 0,1670 0,0000 0,0647 0,1007 0,3409 0,0026 0,0000 0,0000 0,0323 0,5382 0,0148 0,0243 0,0006 0,3277 0,0515 0,31 3,50 3,21 3,43 3,15

17 ТОВ "Рада�5" вул. Старона�
водницька

13 0,3532 0,5566 0,1414 0,0000 0,1190 0,0919 0,3062 0,0080 0,0000 0,0000 0,0301 0,5500 0,0088 0,0102 0,0002 0,3533 0,0776 0,31 3,50 3,12 3,43 3,05

18 ТОВ "Рада�5" вул. Старона�
водницька

13�а 0,3953 0,3952 0,1194 0,0000 0,0947 0,0894 0,3405 0,0137 0,0000 0,0000 0,0232 0,6053 0,0197 0,0256 0,0004 0,4187 0,0657 0,31 3,50 3,17 3,43 3,11

19 ТОВ "Сервіс" вул. Барбюса
Анрі

5�в 0,2407 0,9839 0,1580 0,0000 0,1971 0,0000 0,3223 0,0028 0,0028 0,0684 0,0254 0,2280 0,0006 0,0171 0,0035 0,5205 0,0574 0,34 3,67 3,34 3,49 3,18

7. Розділ "Святошинський 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:

48 ЖБК "Алмаз�2" вул.
Коласа
Якуба

6�д 0,6291 0,1828 0,3512 0,0000 0,3157 0,0000 0,4715 0,0116 0,0116 0,0000 0,0000 0,5045 0,0076 0,0062 0,0000 0,2610 0,1980 0,00 2,95 2,44 2,95 2,44

8. Розділ "Солом'янський 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:

28 ОСББ "Форум" вул.
Єреванська

30 0,4830 0,6973 0,2241 0,0034 0,2790 0,4018 0,4961 0,0058 0,0058 0,0069 0,0286 0,0686 0,0031 0,0172 0,0005 0,5719 0,0569 0,00 3,35 2,61 3,35 2,61

29 ТОВ
"Житлосервіс
плюс"

вул.
Головка
Андрія

12 0,4996 0,4237 0,1483 0,0173 0,3650 0,0000 0,2483 0,0107 0,0000 0,0000 0,0000 0,1557 0,0149 0,0260 0,0000 0,1126 0,2341 0,23 2,98 � 2,92 �

30 ТОВ
"Житлосервіс
плюс"

вул.
Єреванська

18�а 0,5319 0,4582 0,1401 0,0290 0,1361 0,0000 0,3078 0,0051 0,0000 0,0000 0,0299 0,3102 0,0144 0,0388 0,0000 0,1362 0,0546 0,22 2,89 � 2,84 �

31 ТОВ
"Житлосервіс
плюс"

вул. Освіти 3�а 0,1663 0,6666 0,0354 0,0192 0,4401 0,0000 0,3129 0,0118 0,0000 0,0000 0,0000 0,2552 0,0088 0,0255 0,0000 0,1388 0,0982 0,22 2,88 2,17 2,82 2,12

9. Розділ "Шевченківський 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:

40 ТОВ "Артем
Сервіс"

вул. Артема 52�а 0,0632 0,8415 0,0395 0,0059 0,3052 0,0533 0,1053 0,0083 0,0000 0,0000 0,0000 0,1212 0,0004 0,0146 0,0000 0,1432 0,3230 0,20 2,67 � 2,55 �

41 ТОВ "Бісан�
Інвест"

бульв. Шевченка
Тараса

6 0,6184 0,3693 0,1759 0,0000 0,0000 0,0000 0,6578 0,0121 0,0000 0,0292 0,0000 0,1536 0,0012 0,0387 0,0000 0,3024 0,0000 0,00 2,83 � 2,83 �

42 ТОВ
"Житлосервіс
плюс"

вул. Мельникова 83�б 0,2003 0,6919 0,1396 0,0107 0,3385 0,0000 0,3036 0,0166 0,0000 0,0000 0,0253 0,1709 0,0067 0,0213 0,0000 0,1346 0,0678 0,21 2,81 � 2,75 �

43 ТОВ
"Житлосервіс
плюс"

вул. Павлівська 26/41 0,3999 0,4290 0,0837 0,0109 0,3006 0,0222 0,2732 0,0012 0,0000 0,0000 0,0126 0,2695 0,0032 0,0218 0,0000 0,0700 0,0825 0,20 2,61 � 2,56 �

44 ТОВ
"Житлосервіс
плюс"

вул. Тургенєвська 46/11 0,1782 0,3881 0,0823 0,0380 0,3162 0,0751 0,4106 0,0044 0,0000 0,0000 0,0000 0,1139 0,0007 0,0407 0,0000 0,1178 0,0803 0,18 2,44 1,81 2,39 1,78

45 ТОВ "Рада�3" вул. Дмитрівська 13 0,2818 0,5653 0,2196 0,0000 0,1616 0,0506 0,3739 0,0245 0,0000 0,0000 0,0000 0,0634 0,0011 0,0368 0,0025 0,6875 0,1415 0,31 3,51 3,03 3,44 2,97

46 ТОВ "Рада�3" вул. Дмитрівська 13�а 0,3377 0,7595 0,1716 0,0000 0,1185 0,0146 0,4622 0,0170 0,0000 0,0000 0,0289 0,1062 0,0041 0,0110 0,0007 0,4842 0,0911 0,31 3,50 3,20 3,44 3,14

Заступник голови – керівник апарату О.Пузанов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.12.2012 р. № 2209

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

у місті Києві 25 грудня 2012 року за № 74/991

Тарифи 
на виробництво і постачання теплової енергії ТОВ "Агентство Союздрук"

для потреб бюджетних уставнов та інших споживачів

Заступник голови – керівник апарату О.Пузанов

№
п/п

Споживачі Тариф, грн за 1 Г кал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 800,00 960,00

2. Інші споживачі (крім населення) 800,00 960,00

1. Доповнити додаток 4 до розпорядження виконавчого органу Київ'
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня

2011 року № 121 “Про реалізацію районними в місті Києві державними
адміністраціями окремих повноважень” пунктом 40:

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 29.11.2012 №2145

ПЕРЕЛІК 
об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Встановлення телевізійного екрана на вулиці Інститутській, 1 та благоустрій прилеглої території.

Заступник голови — керівник апарату 
О.Пузанов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 15 січня 2013 року

Тамара ТИМОШКО�ГОРЮШКО:

"Актор обов’язково має бути
талановитим, мати тонку душу
та щире серце"
Мин ло о ро народній
артистці У раїни Тамарі
Тимош о-Горюш о випов-
нилося 70 ро ів, 50 з я их
вона провела на сцені Ки-
ївсь о о театр оперети. З
на оди цих знаменних дат
нещодавно в театрі відб в-
ся бенефіс видатної а тор-
и. Тамара Тимош о-Го-
рюш о на ороджена орде-
нами Кня ині Оль и III та ІІ
ст пенів, рає в оперетах
“За двома зайцями” та
“Та е єврейсь е щастя”,
сама ставить вистави.
“Хрещати ” розпитав її
про люблені ролі та мрії,
рідний оле тив та режи-
серсь ий доробо .

— Тамаро Михайлівно, ви вже 50
років на сцені. За цей час пройшли
довгий, безмежно цікавий творчий
шлях. Чи пам’ятаєте з чого почався
театр для вас, пам’ятаєте першу роль,
першу виставу?

— Звичайно пам’ятаю! Першу

роль, як і перше кохання, забути не�

можливо. Я закінчувала студію при

Київському державному театрі опе�

рети, а працювати почала з другого

курсу — грала невеликі епізодичні

ролі. Першою моєю “солідною” ро�

ботою стала участь у святковому

концерті “Вечори оперети”. Там я зі�

грала дівчину Сашу, яка не вимовля�

ла літери “с”. Першою моєю серйоз�

ною роллю стала Каталіна з “Остан�

нього чардашу”. Як я її отримала?

Так сталося, що актриса, яка була за�

тверджена на цю роль, зламала ногу.

Роль я знала, і режисер Борис Ряби�

кін запропонував її мені. “Перший

млинець”, як завжди, вийшов “ко�

мом” — я розгубилася, втратила го�

лос. Але вдруге, коли режисер оголо�

сив, що у спектаклі грає наймолод�

ша актриса театру (мені тоді було ли�

ше 17 років) та кинув мені з балкону

квіти, все пішло чудово.

— Чи є якісь особливості роботи
актора саме в театрі оперети?

— Актор залишається актором в

будь�якому театрі. Він обов’язково

має бути талановитим, мати тонку

душу, щире серце. А решта — танці

чи вокал — лише грані нашого мис�

тецтва. Я грала в театрі оперети сер�

йозні драматичні ролі — Памелу в

“Американській комедії”, Віру Хо�

лодну в “На світанку”, Зойку з

“Зойчиної квартири” Булгакова,

сьогодні граю Бабу Маню в “Такому

єврейському щасті”. Остання

роль — дуже складна, я весь час маю

балансувати на грані трагедії та ко�

медії.

— Чи змінився Київський націо$
нальний академічний театр оперети за
той час, що ви тут працюєте? Зрозумі$
ло, що склад акторів помінявся. А що
змінилося з точки зору атмосфери, ре$
пертуару, глядачів?

— Ви правильно підмітили, що я

переживаю вже шосте чи сьоме по�

коління акторів, і кожне з них при�

вносить щось своє. Театр дуже змі�

нився. Змінився стиль подачі ви�

став, змінилося сприйняття їх гля�

дачем. Сьогодні жанр оперети в чис�

тому вигляді існувати вже не мо�

же — ми маємо змінюватися щодня,

ставати авангардними та модерно�

вими. Наш художній керівник Бог�

дан Струтинський зумів за короткий

час змінити репертуарну політику,

бачення цього жанру. Наприклад, у

нас співає і танцює хор. Він виво�

диться як сольний номер, що досить

рідко використовують у театрі. Сьо�

годні колектив оперети став зовсім

іншим. Коли я дивилася останню

виставу “Циганський барон” 

Й. Штрауса, то зазначила, що прий�

шло нове покоління, більш сміливе

та професійне, тому і спектакль ко�

ристується великим успіхом. Мені

приємно працювати в театрі. Коли

звання отримуєш за свою роботу, а

не за гроші чи знайомства, виникає

бажання працювати з душею, сер�

цем, кожний спектакль доводити,

що ти заробив його. Зараз в оновле�

ному театрі, у моєму віці, не хочеть�

ся відставати від молоді, а хочеться

йти з нею в ногу.

— Чи є у вас улюблені ролі, які ці$
каво грати кожного разу?

— Я люблю всі свої ролі, в кожну

вкладаю частку себе, своєї душі. Як

тільки відкриваються куліси, я бачу

глядачів і хочу принести їм радість.

Недарма наш слоган — “Оперета —

крок до свята”. Останнім часом я

виходжу на сцену як в останній раз.

Але коли наприкінці отримуєш за�

служені аплодисменти, на серці

стає легко, неначе скинув років 10.

Якщо любиш театр та свою роботу,

без цього неможливо жити. І сили

з’являються завдяки глядачам — на

сцені забуваєш про всі свої негараз�

ди. Були випадки, коли я травмува�

лася під час спектаклю, але грала

далі, і лише після вистави одягала

гіпс.

— Кожний актор мріє зіграти певні
амплуа. Чи всі ваші репертуарні мрії
втілилися у життя?

— Я встигла зіграти всі провідні

ролі в нашому жанрі. Кого я тільки

не грала! Пам’ятаю, першу “Соро�

чинську ярмарку” у нас ставив ре�

жисер з Ленінграда Гріншпун. Мені

тоді не було й 30 років, і була я тен�

дітною та худорлявою. Він запропо�

нував мені зіграти Хіврю, відчув у

мені металевий стрижень. До

прем’єри мені пошили спеціальний

ватний сарафан, який я вдягала під

український костюм, що важив 5 кі�

лограмів, та ще 3 кілограми важили

груди. Тобто мій костюм в цілому

був кілограмів 10, а щоб приховати

тонку шию, мене замотали в хустку.

І коли я побачила себе в дзеркалі, то

відчула, що я справжня Хівря. Влас�

не, мій професійний шлях складав�

ся вдало. Перше звання — заслуже�

ного артиста України — я отримала

в 24 роки, а народного — у 38. Це ду�

же рано, адже існувала така тенден�

ція, що народного артиста давали до

50�річчя.

— Ви — видатна актриса. Але ми
знаємо, що окрім акторської діяльно$
сті ви займаєтеся і режисерською.
Першою вашою постановкою була
“Летюча миша”, пізніше ви ставили
дитячі вистави. Чому вирішили цим
займатися?

— Коли я була в депресивному

стані після всіх трагедій, думала, що

не зможу більше грати в театрі, де

працювали близькі мені люди. І тоді

директор оперети запропонував ме�

ні спробувати себе в якості режисе�

ра. Спочатку я поставила новоріч�

ний концерт, який, до речі, виявив�

ся дуже успішним. І після цього ви�

рішила поставити заново “Летючу

мишу”, яка давно йшла в театрі. Ме�

не не влаштовувало, що жінка там

виставлена не вельми розумною

жертвою обставин, яку весь час ду�

рить її чоловік. У моїй постановці

Розалінда хитра та лукава. Вона все

розуміє, все бачить і готова відстою�

вати своє щастя. Потім мені запро�

понували поставити дитячі спектак�

лі — “Чіполліно”, “Лампу Аладдіна”

та “Бременських музикантів”.

— Які вистави ставити важче — ди$
тячі чи дорослі?

— Дитячі вистави ставити склад�

ніше, адже дітей не обдуриш. Для

дорослого можна обійтися батма�

ном, а дитина вимагає потрійного

сальто назад, щоб її це здивувало.

Малюки не витримують довгих мо�

нологів, діалогів, їм потрібна дія, яс�

кравість, особлива пластика. На ви�

ставах я виходила у глядацький зал,

сідала серед дітлахів, слухала їх вра�

ження, і пізніше виправляла дещо в

спектаклях.

— Ви все життя прожили у Києві.
Як вважаєте, чого зараз не вистачає
місту, киянам?

— Київ — моє місто. Я люблю йо�

го. Люблю його архітектуру, фантас�

тичні краєвиди. Люблю людей. Чого

не вистачає сьогоднішньому Києву?

Мені б хотілося, щоб оточуючі були

людянішими, добрішими одне до

одного, і не забували, що найголов�

ніша цінність — це людина. І тоді

все в нас буде добре

Спілкувалася Марія БЄЛЯЄВА, 
“Хрещатик”

Х Н А А Т Д Л Ю К

П Р О Ф А Н А Ц І Я Т

Е К О Л О Г І Я Ж З

Щ Р А Д О Н С И Л А

С А Т И Н Р А В Е Л І Н

Т У З У Е Р А Т О

К И Ш М И Ш Ж А З

А К У К Р А Ї Н К А

Відповіді на сканворд 

О олошення орендодавця — Державне підприємство "Дослідне виробництво ІХВС НАН У раїни"
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02160, м. Київ, Хар івсь е шосе,
48. Додат ова інформація за тел. (044) 292-60-47. Пн.-пт 10.00 — 15.00.

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Мета діяльності — створення сприятливо о ідроло ічно о режим озера

Тельбін, площею водно о дзер ала 13 а, з метою підтримання сприятливо о
е оло ічно о стан водно о середовища та приле лої території; по ращення
санітарно- і ієнічно о стан пляж площею 1,08 а.

Перелі найбільш значних впливів на стан дов ілля: тимчасовий, на
період б дівництва — не ативний вплив на повітряне середовище ви ли аний
роботою техні и та механізмів.

Перелі заходів, я і забезпеч ють нормативний стан нав олишньо о
середовища:

1. По либлення лі від є місця масово о розвит ровососів; по ращить
мі ро лімат за рах но видалення водної рослинності, що а тивно
розмнож ється, відмирає, роз ладається на міл оводді а ваторії.

2. Підсип а пляж , том числі створення підводно о нормативно о ос ,
по ращить мови відпочин населення.

3. Розчищення водовідвідної тр би по ращить мови водообмін .

4. Дотримання норм та правил б дівництва, дотримання вимо щодо
охорони та збереження дов ілля при провадженні робіт, я і ви ладені
спеціальній лаві розділ "Ор анізація б дівництва".

Перелі залиш ових впливів: залиш ові не ативні впливи відс тні.
Очі ється позитивний влив внаслідо видалення вищої водної рослинності -
лі відації осеред ів розвит ровососів та виділення повітря прод тів
ниття відмерлих залиш ів рослин.

Зобов'язання ЗАМОВНИКА:

Замовни зобов'яз ється дотрим ватися чинних норм і правил охорони
нав олишньо о середовища і вимо е оло ічної безпе и на всіх етапах
б дівництва та е спл атації.

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

О олош є он рс на заміщення ва антної посади провідно о спеціаліста
відділ облі та онтролю за ви ористанням нежитлово о фонд правління
орендних відносин та звітності ом нальних підприємств;

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта відповідно о
професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра,
спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді спеціаліста
І або ІІ ате орій не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах
е ономі и не менше 2 ро ів, ромадянство У раїни, обов'яз ове дос онале
знання державної мови, основні принципи роботи на омп'ютері та
відповідних про рамних засобів. Департамент житлом не забезпеч є.

До менти приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання о олошення
про он рс за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510, т. 206-11-10.

Центр "Здоров’я" Печерсь о о район м. Києва
о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлове приміщення площею
29,3 в.м за адресою: м. Київ, в л. Мос овсь а, 38 для розміщення тор овельно о об'є та
з продаж товар — дієтичної добав и "Фіто омпле с Левиць о о", з розрах н ом орендної
плати розмірі 2436,00 рн без ПДВ, за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: 01015, м. Київ, в л. Мос овсь а, 38.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 254-29-94; 254-30-73.

О олош ється он рс на заміщення ва антних посад оловно о
спеціаліста се тор правово о забезпечення, оловно о спеціаліста відділ
онтролю сфері бла о строю, провідно о спеціаліста відділ аналіз
бла о строю територій, провідно о спеціаліста відділ ре лювання
зелених територій Департамент місь о о бла о строю та збереження
природно о середовища Київсь ої місь ої державної адміністрації.

Детальна інформація щодо мов он рс розміщена на офіційном веб-сайті
Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о середовища КМДА
(gukbm.kiev.ua)

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в
оренд нежитлове приміщення на першом поверсі, щодо я о о надійшла заява, площею 34,2 в. м.
за адресою: м. Київ, б львар Л. У раїн и, 7. Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета
ви ористання за заявою ініціатора оренди — для розміщення тор овельно о об'є та з продаж
полі рафічної прод ції та анцтоварів (ма азин з продаж анцелярсь их товарів) з розрах н ом
орендної плати в розмірі 1565,0 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а районна в
м. Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Іллічівсь ий місь ий с д Одесь ої області ви ли ає в я ості відповідача
Василен а Віталія Анатолійовича по цивільній справі №1511/5081/12
2/1511/838/12 за позовом ТДВ "Е спрес страх вання" до Василен а В.А. про
відш од вання ш оди в поряд ре рес .

С дове засідання відб деться 11.02.2013 р. о 10.00 за адресою: Одесь а
область, м. Іллічівсь , пл. Праці, б д. 4, аб. №12 (с ддя Ма симович Г.В.).

У випад неяв и відповідача, справа б де роз лян та заочном поряд .

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання в я ості відповідача
Стрижова Роберта Ві торовича по справі за позовом Ма дейч Н.С., Ма дейч О.В. до
Стрижова Р.В. про відш од вання моральної та матеріальної ш оди. Останнє відоме місце
проживання відповідача Стрижова Роберта Ві торовича — м. Київ, просп. Перемо и, 20, в. 170.
Роз ляд справи призначено о 9.00 8 люто о 2013 ро в приміщенні Шевчен івсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, б д. 10-Б, аб. 40. В разі неяв и
відповідача Стрижова Роберта Ві торовича в с дове засідання, справ б де роз лян то за йо о
відс тності за наявними справі до азами. Крім то о, с д роз'яснює відповідач йо о обов'язо
повідомити с д про причини неяв и в с дове засідання.

С ддя О.О. Кондратен о

Нові ова Оле сандра Геннадіївна ви ли ається с дове засідання до Святошинсь о о

районно о с д міста Києва (м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 4), я е відб деться

29 січня 2013 ро о 12.00 я відповідач справі за позовом Устен а Леоніда Ві торовича

до Нові ової Оле сандри Геннадіївни, про стя нення бор .

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

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
та місцезнаходження

об'є та оренди

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання
Реєстровий
номер майна

За альна
площа, в.м

Вартість майна за
незалежною оцін ою, рн

Ма симально можливий
стро оренди

Мета
ви ористання

НАН У раїни
ДП "ДВ ІХВС НАНУ"
Хар івсь е шосе, 48

Приміщення № 203 Інв. № 852 53,80 3592,49 1 рі Офіс

НАН У раїни
ДП "ДВ ІХВС НАНУ"
Хар івсь е шосе, 48

Приміщення .№ 305 Інв. № 852 62,90 3722,40 1 рі Офіс

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

Хокей. Локаут в НХЛ офіційно завершено
Національна хо ейна лі а і профспіл а равців підписали нов 10-

річн од , і обидві сторони ратифі вали її. Та им чином, ло а т за-
о еансь ої лі и фа тично завершено. Я повідомляє офіційний сайт
НХЛ, сезон старт є 19 січня, і всьо о б де проведено 720 і ор ре -
лярно о чемпіонат . Кожна оманда проведе по 48 і ор з с перни а-
ми своєї онференції, а стадія плей-офф розпочнеться в червні. Нова
ода передбачає е ономічн домовленість, з ідно з я ою доходи б -

д ть ділитися в пропорції 50 на 50 між равцями та л бами. Трива-
лість індивід альних онтра тів равців обмежена сімома ро ами. На-
адаємо, нинішній сезон повинен б в старт вати 11 жовтня, але лі а і
профспіл а не змо ли домовитися про нов оле тивн од , після
чо о почався ло а т. За попередніми даними, НХЛ в рез льтаті ло а-
т втратила близь о 3 млрд доларів

Автоспорт. Український екіпаж “Sixt Ukraine”
йде 38�м після восьми етапів ралі “Дакар�2013”
В Т мані (Ар ентина) завершився восьмий етап ралі-рейд — “Да-
ар” — 2013. Свої оре тиви проведення зма ань внесла не ода. Че-
рез сильний дощ швид існий етап для вантажіво на маршр ті Саль-
та — Т ман б в с асований, а для інших ласів протяжність шлях
с оротили. У пере онах позашляхови ів переможцем став франц з
Гірлен Шішері, я ий випередив ар ентинця Орландо Терранов на 4
хвилини і амери анця Роббі Гордона — на 5 хвилин. Решта часни ів
отримала до залі ово о час по 12 хвилин 15 се нд. Серед цих о-
манд опинився і е іпаж раїнця Вадима Нестерч а “Sixt Ukraine”.
Варто зазначити, що восьмий етап мало що змінив розташ ванні
спортсменів за альном залі . У ласі позашляхови ів продовж є
лідир вати франц з Стефан Петрансель, а раїнці наразі займають
38-м позицію прото олі. У ласі мотоци лістів переможцем етап
став іспанець Х ан Барреда, а на перше місце в тоталі вийшов фран-
ц з Давид Касто. У вадроци лістів першим до фініш дістався Сарел
Ван Більон з ПАР, а лідером залі залишився ар ентинець Мар ос
Патронеллі

Футзал. Євген Ривкін став головним тренером
збірної України
Відб лося засідання Ви он ом Асоціації міні-ф тбол У раїни. Йо о
часни и вибрали ново о оловно о тренера національної збірної з
ф тзал . Ним став Єв ен Рив ін. Відзначимо, що в 2012 році фахівець
разом зі ст дентсь ою збірною ви рав чемпіонат світ , а з раїнсь ою
молодіж ою — престижний міжнародний т рнір “Петерб рзь а осінь”.
Та ож б ли призначені і тренери національної збірної, я і допома ати-
м ть Єв ен Рив ін . Ними стали Оле сандр Косен о та Роман Коваль-
чи . Крім то о, Роман Ковальчи та ож очолить молодіжн збірн з ф т-
зал . Під ерівництвом ново о тренерсь о о штаб національна оман-
да найближчим часом почне під отов до товарись их матчів зі збір-
ною Польщі, я і відб д ться 10 та 11 люто о Львові

Температура —6°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура —1°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура 0°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 15 січня 2013 року

ОВНИ, присвятіть день вн трішнім проблемам, стан д ші, ар-
монійна психоло ічна атмосфера мають першорядне значення. А
поб това мет шня тіль и збиватиме з пантели . Е стравертам б -
де незатишно й с мно, розвивайте ч ття та вчіться аналіз вати
прихован мотивацію подій, я і здебільшо о проди товані арміч-
ними причинами. Завітайте до храм , молитви сьо одні нес ть ч -
додійн сил .
ТЕЛЬЦІ заре оменд ють себе ч йними, доброзичливими осо-

бами, здатними на либо і переживання та співч ття до ч жих
проблем. В діловій сфері зосередьтеся на неофіційних стос н ах,
що сприятиме з рт ванню оле тив . Др жба — це золотий о-
зир, оловне вчасно йо о п стити в хід.
БЛИЗНЯТА, слово не оробець, б дьте осподарем даних обі-

цяно , спіл йтеся лише на онстр тивні теми, не перемивайте
ч жих істочо . Допитливість поєдн йте з цілеспрямованістю, не
піддаючись с мнівам та спо сам, тоді зможете р хатися вперед
планомірно й не хильно. Я що вини ають фахові проблеми, підле-
щ йтеся до начальства, апелюйте до йо о д шевних стр н.
РАКИ здатні продемонстр вати свої най ращі риси (емоцій-

ність, м зичність, здатність до співпереживання), сяйн ти висо ою
д ховністю, але не самостійно — потрібен додат овий стим л. Без
сторонньо о “детонатора” б дете ледачими та пасивними. Пар й-
теся, настала пора (протя ом січня) об’єднатися серцями і створи-
ти ( за онити) армонійний союз з оханими.
ЛЕВИ, смиріть Е о, не на нітайте онфронтаційн атмосфер ,

ви ч довий психоло , здатний розбиратися в хитросплетіннях ч -
жої психі и, цим і орист йтеся в ритичні моменти. На передов
не пніться, н ч о підлаштов йтеся під сит ації, що сприятиме ар-
монізації інтимних взаємин, нормалізації д шевно о стан , вирі-
шенню фінансових питань. Сьо одні ви здатні розба атіти, я що не
валятимете лежня, а добросовісно працюватимете.
ДІВИ, постарайтесь налашт ватися на одн психоло ічн вібра-

цію із співбесідни ами, це в рай потрібно для ведення діало ,
проведення онс льтації, б дь-я о о рівноцінно о обмін досві-
дом. У подр жньом житті та онта тах з дітьми не давайтеся до
чної виховної м штри, а вчіться співч вати та роз міти один од-

но о без слів — телепатично. Це ле о вдасться.
ТЕРЕЗИ, поч ття сл жбово о обов’яз , а особливо стосовно

родини, де пан є сейсмічна обстанов а,— святе! Бо допома ати-
ме Терезам-сім’янинам, я і пра н ть стати взірцем для рідних. Ко-
рот озоре дотрим вання техноло ічних цир лярів та моральних
до м, точність в деталях, а ратність здатні підвести, зате інфор-
мація, проди тована вн трішнім олосом, виявиться істинною, на
неї й орієнт йтеся, тоді з правильно о шлях не зіб’єтеся!
СКОРПІОНИ, сердечна сторона б ття за рає весел овими бар-

вами, розважайтеся, знайомтеся та під орюйте партнерів, влаш-
тов йте інтимні побачення та наповнюйте д шевн чаш витонче-
ними яс равими переживаннями. Ян оли охання вас не підвед ть!
У митців теж свято, прир чайте М з , вона до ваших посл !
СТРІЛЬЦІ, синтез тверезо о розрах н з емоційним піднесен-

ням — ч дове “асорті” для реалізації зад мів. Дбайте про родин ,
домочадці — це ваші надійні др зі, я і не зрадять, оловне, аби ви
не спрово вали їх своїм транжирством на б нт. Е ономно
витрачайте роші навіть тоді, оли знаєте, що Творець не зали-
шить вас напризволяще без опій и, аби од вати злидні.
КОЗОРОГИ, дайте відчіпно о жорст им принципам й розчиніть-

ся в милозв чній течії емоцій, дайте волю яс равим творчим фан-
тазіям. Це зба атить ваш д шевний світ, привабить ці авих людей,
з я ими знайдете спільн мов , обміняєтеся досвідом. Тоді процес
самоствердження пройде з трі мфом, вселивши олосальн впев-
неність власних силах, що й вима ається на часі долею.
ВОДОЛІЯМ роль пристос ванця імпон ватиме найбільше, адже

взяти онтроль над обставинами не вдасться, ос іль и вони роз-
ортаються за армічними сценаріями (до 19 січня), я і вима ають
наполе ливої роботи над собою. По одьтеся: ваші поч ття либо-
о приховані я від людей, та і від себе, а треба набратися сміли-
вості й знищити демонів зла підсвідомості, трансформ вати тем-
н енер ію в ан ельсь е світло преображення!
РИБИ, оле тив — це пот жний зла оджений механізм, де ож-

ний йо о член ви он є індивід альн ф н цію, і ви та ож не виня-
то із правил. Дисциплін йте емоції, пам’ятайте про відповідаль-
ність, не вип с айте з вид основні цілі та наміри, тоді все б де а-
разд, а б дете примхливо виляти хвостом, проявляти недбалість,
терпець оточення може рватися...

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Два манчестерські клуби
здобули важливі перемоги
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними в ан лій-
сь ій першості з ф тбол
відб лися і ри 22 т р . Лі-
дери чемпіонат здоб ли
досить с ладні перемо и
боротьбі проти принципо-
вих с перни ів. “Манчес-
тер Юнайтед” виявися
сильнішим та званом
“Червоном дербі” матчі
проти “Ліверп ля” — 2:1.
Не менш ці аве протисто-
яння відб лося в Лондоні,
де місцевий “Арсенал” на
рівних протистояв “Ман-
честер Сіті”, але іль а по-
мило захисті не дозво-
лили осподарям здоб ти
навіть нічию. У підс м —
2:0 на ористь остей.

Матчі “Манчестер Юнайтед” і

“Ліверпуля” давно стали візитівка�

ми англійського футболу. Протисто�

яння між клубами має свою непо�

вторну історію, свої традиції. Навіть

попри те, що наразі команди вирі�

шують різні питання (“Юнайтед”

впевнено йде до чемпіонства, нато�

мість “мерсисайдці” знаходяться у

середині турнірної таблиці), по�

єдинки між ними завжди відзнача�

лися непередбачуваністю. Тому не

дивно, що на Туманному Альбіоні

такі матчі двох клубів називають

“Червоним дербі”.

Цього разу початок гри пройшов у

невисокому темпі. Було помітно, що

суперники, як�то кажуть, приці�

нюються одне до одного. Своєрідна

розвідка тривала близько десяти

хвилин, і першими, хто пішов на за�

гострення, стали гравці “Ліверпуля”.

Стрімку атаку гостей повинен був

завершувати Луїс Суарес, але м’яч

після його удару пройшов повз воро�

та. Гравці “Манчестер Юнайтед”

спробували відповісти, але й їм не

вдалося відкрити рахунок. У безплід�

них атаках команди провели ще 15

хвилин, які завершилися довгоочі�

куваним голом. Господарі поля розі�

грали класичну атаку з підключен�

ням лівого флангу, де простріл здійс�

нив Партіс Евра, а Робін ван Персі

елегантним ударом з лівої ноги пере�

правив м’яч у сітку суперника.

Пропущений гол аж ніяк не зні�

тив футболістів “Ліверпуля”, навіть

більше, саме гості упродовж наступ�

них десяти хвилин здійснювали без�

перервний тиск на ворота “Манчес�

тер Юнайтед”. Щоправда, усі удари

“мерсисайдців” були неточними.

Ближче до завершення першої по�

ловини матчу господарі поля зуміли

перевести гру подалі від свого

штрафного майданчика, а під завісу

тайму мало не подвоїли свою пере�

вагу. Але колективні дії захисників і

воротаря “Ліверпуля” утримали ра�

хунок без змін.

Початок другого тайму знову за�

лишився за гравцями господарів. Не

забарилися манкуніанці і з другим

голом. Відзначився Неманья Відіч.

Здавалося, що від такого удару “Лі�

верпуль” вже не оговтається, і вболі�

вальникам противника можна почи�

нати святкувати перемогу. Однак ін�

тригу через кілька хвилин відродив

Даніель Старрідж, який опинився

першим на добиванні після удару

партнера по команді Стівена Джер�

рарда. Пропустивши гол, футболісти

“Манчестер Юнайтед” змінили своє

прагнення йти в масовані атаки і пе�

рейшли до тактики контролю м’яча

у середині поля. Рахунок влаштову�

вав господарів, і вони цілком могли

розраховувати на те, що зможуть

більше не пропустити. І це їм вдало�

ся — до кінця матчу він так і не змі�

нився — 2:1. Манкуніанці здобули

заслужену перемогу і зміцнили своє

лідерство, а “Ліверпуль” зазнав вже

сьомої поразки у сезоні.

Не менш цікаве протистояння

відбулося в Лондоні, де місцевий

“Арсенал” приймав чинного чем�

піона країни “Манчестер Сіті”. Гра

для господарів поля розпочалася

просто жахливо. Вже на 10�й хви�

лині вони залишились у меншості,

коли захисник “канонірів” Лоран

Кошельни збив суперника у своєму

штрафному майданчику — у під�

сумку червона картка і пенальті.

Втім, нападник “Манчестер Сіті”

Едін Джеко невдало пробив оди�

надцятиметровий, влучивши в

штангу. Але нерівність в складах го�

родяни все ж таки реалізували.

Спочатку на 21�й хвилині Деніс

Мілнер вивів свою команду уперед,

а згодом Едін Джеко реабілітувався

перед вболівальниками, опинив�

шись першим на добиванні. У під�

сумку 2:0 на користь “Манчестер

Сіті”
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Цей день в історії 15 січня

1871 — народився А атан ел
Кримсь ий, раїнсь ий істори ,
письменни , пере ладач, один з
ор анізаторів А адемії на У ра-
їни (1918)
1892 — азеті "Triangle" в

місті Сприн філд, штат Массач -
сетс, де вини ла ра бас етбол,
автор ри до тор Джеймс Ней-
сміт вперше оп блі вав 13 пра-
вил її проведення

1986 — енеральний се ре-
тар ЦК КПРС Михайло Горбачов
про олосив "про рам поетапної
лі відації до 2000 ро всіх видів
ядерних озброєнь"
1992 — Європа визнала неза-

лежність олишніх ю ославсь их
респ блі Хорватії та Словенії
1992 — затверджено м зичн

реда цію імн У раїни, автором
я ої є Михайло Вербиць ий

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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"Лісова пісня"

В англійській Прем’єр�лізі відбулися принципові протистояння

Капітан "Ліверп ля" Стівен Джерард ( чорній формі) не змі завадити форвард "Манчестер Юнайтед" Робін ван Персі
( червоній формі) від рити рах но матчі


