
Столична влада проти безвідповідальної
приватизації земель
Киянам повернули земельну ділянку біля Жовтневого палацу

Серед найближчих планів — благодійна акція на підтримку дітей 
із вадами зору та виставка творів Леонардо да Вінчі

Київ і Мальта співпрацюватимуть
в гуманітарній сфері Філя ЖЕБРОВСЬКА: 

"Впродовж трьох кризових років
"Фармак" освоїв випуск 40 нових
ліків" 
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Рівень захворюваності на грип 
та ГРВІ у столиці нижче епідпорогу 
в 1,7 разу 

Про це інформ є ГУ державної СЕС в Києві
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У місті побільшає ярмарків 
Їхня іль ість зросте двічі в порівнянні з мин лим
ро ом
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У номері

Новини
Микола Азаров перевірив ціни 
у київському супермаркеті
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров чора осо-

бисто перевірив ціни та асортимент прод ції в про-
д товом ма азині Печерсь ом районі столиці, по-
відомили “Хрещати ” в Департаменті інформації та
ом ні ацій з ромадсь істю се ретаріат КМУ. “Мій ін-
терес пов’язаний перш за все із тим, нас іль и добре
представлений асортимент овочів, фр тів, я ий від-
сото прод ції вітчизняно о виробництва, я а цінова
с ладова і наявність соціальних прод тів, зо рема хлі-
ба. В цьом ма азині я побачив те, що є зведеннях,
я і мені подають щодня. Всі абсолютно товарні пози-
ції, про я і мені ре лярно доповідають, відповідають
дійсності”, — зазначив Ми ола Азаров. Крім то о, ла-
ва ряд поспіл вався з по пцями. Прем’єр-міністр
додав, що сьо одні в отре мав на од пере онатися в
том , що хвалення за он “Про вн трішню тор івлю” є
надзвичайно а т альним. Водночас прем’єр-міністр
ви лючив імовірність зниження цін безпосередньо пе-
ред йо о приїздом: “Я би від мо о приїзд до ма ази-
н залежало зниження цін, то я щодня виділяв би пів-
одини і навід вався б до ма азинів”

До травня столичні дороги 
впорядкують
Голова КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі те-

ле анал “Київ” пообіцяв за рити проблемні питання
щодо иївсь их дорі до 1 травня. “Це питання
а т альне для всієї У раїни, бо хто б не їхав зараз із Ки-
єва в б дь-я ий напрямо , с різь ми маємо, на жаль,
та і проблеми. Том те, що ми робимо, — це те, що ми
можемо зробити. Але роз міємо, що це тимчасово,
це — “пломба на три місяці”, треба ремонт вати сер-
йозно. Я мож просто запевнити всіх, хто орист ється
автомобілем, що я тіль и настане весна і температ ра
б де +80С — можна б де наводити порядо на наших
шляхах”,— с азав Оле сандр Попов. Він запевнив, що
лад на доро ах б де наведено протя ом місяця-півто-
ра. “Я вже поставив та і терміни, що ма сим м до 1
травня ми повинні всі проблемні питання в місті по
шляхах за рити”, — а цент вав олова КМДА

Затверджено план дій щодо 
підготовки до пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2013 році
З метою забезпечення отовності ор анів правлін-

ня, сил і засобів до оперативно о реа вання під час
за роз та вини нення надзвичайних сит ацій, пов’яза-
них із проп с ом льодоход , повені та павод ів, Ки-
єві затвердили план дій. Про це повідомив начальни
правління з питань надзвичайних сит ацій Департа-
мент місь о о бла о строю та збереження природно-
о середовища Віталій Пшеничний.
“Для цілодобово о спостереження за рівнем води

столиці роз орн ті водомірні пости Гідропар , біля
мост Метро, а та ож районах водозаборів Деснян-
сь ої та Дніпровсь ої водозабірних станцій, дю ерів та
об’є тів, я і знаходяться зоні вплив ш ідливої дії по-
вені. З водомірними постами ор анізовано постійний
зв’язо . З ідно отриманих даних фахівці нашо о прав-
ління проводять щорічний аналіз, я ій дозволяє про -
ноз вати періоди ма симально о рівня води в річці
Дніпро. Ймовірними стро ами проходження повені є
інець вітня — почато травня”, — за важив Віталій
Пшеничний

Київ візьме участь у Міжнародній 
туристичній виставці ITB Berlin 2013
Вистав а ITB Berlin 2013 відб деться в столиці Ні-

меччини березні 2013 ро . Захід є однією з найваж-
ливіших подій для вітчизняної т ристичної ал зі для
прос вання на міжнародном рин подорожей. Йо о
мета — презентація потенціал міст, надання та поши-
рення інформації про У раїн , висвітлення найважливі-
ших віх історії, ці авих місць та точ ів відпочин для
потенційних т ристів, я і план ють відвідати наш ра-
їн та її столицю

“Стосовно ділянок на Інститутській, то можу сказа�

ти, що ми вийшли на фінішну пряму. Рішення апеля�

ційної інстанції вже може бути підставою для того, аби

внести місто до реєстру як власника цієї ділянки”, —

пояснив заступник голови КМДА — керівник апарату

Олександр Пузанов.

Це вже 17�те судове рішення на користь громади у

низці судових тяжб за цю землю. За словами пана Пуза�

нова, для повернення земель на Інститутській знадоби�

лося скасування у судах 7�ми рішень Київради, 4�х до�

говорів оренди, 3�х договорів купівлі�продажу та 3�х

державних актів на землю.

Заступник голови КМДА зазначив, що незаконний

набувач землі — товариство з обмеженою відповідаль�

ністю — намагався якнайбільше “заплутати сліди”, аби

ускладнити повернення ділянок законному власнику,

тобто мешканцям міста. Це товариство впродовж 2007—

2009 р.р. отримало на Інститутській п’ять ділянок за�

гальною площею 2,573 га. Воно обіцяло звести там при�

міщення для Музею історії Києва, але нічого не побуду�

вало. На пагорбі біля Жовтневого палацу досі можна

побачити зелений будівельний паркан, який відгород�

жує паркувальний майданчик.

Олександр Пузанов вважає це прикладом безвідпові�

дальної приватизації. “Земля, приміщення та інші акти�

ви повинні або залишатися у комунальній власності та

ефективно використовуватися, або продаватися за кон�

курентними процедурами, на відкритих конкурсах і

аукціонах”, — заявив він та наголосив, що особливо це

стосується землі. “Рішення про її продаж та цільове

призначення мають прийматися з урахуванням містобу�

дівних вимог Генерального плану (після його прийнят�

тя) та Стратегії розвитку Києва до 2015 року”, — додав

керівник апарату.

Громада має право знати, як використовується земля,

що знаходиться у її власності, вважає президент Асоці�

ації "Земельна спілка України" Андрій Кошиль.

"Зараз у нас відбувається "земельна революція" — з

1 січня суттєво змінено порядок реєстрації прав на зе�

мельні наділи, всі оформлені ділянки нанесено на

публічну кадастрову карту. Тобто встановлено прозо�

рі правила гри на земельному ринку і можна ефектив�

но відстежувати дії землевласників. Ми також постій�

но інформуємо громадськість про порушення закону

при виділенні земельних ділянок у Києві. Добре, що

наділи все ж повертаються у розпорядження грома�

ди", — заявив "Хрещатику" пан Кошиль.

Він також додав, що для подальшого впорядкування

земельних відносин необхідно встановити чіткі межі

столиці та врегулювати законодавство у сфері земель�

них відносин.

Нагадаємо, протягом 2012 року за реагування проку�

ратури громаді Києва повернуто 970 га землі

У МІСТІ ПЛАНУЮТЬ

РЕКОНСТРУЮВАТИ 

1000 ЛІФТІВ
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Дана ТАРАСОВА
"Хрещатик"

С дові тяжби дов ола землі біля Жовтне-
во о палац , що тривають вже більше
двох ро ів, вийшли на фінішн прям . Я
стало відомо “Хрещати ”, 21 січня Ки-
ївсь ий апеляційний осподарсь ий с д
поверн в територіальній ромаді міста
ділян площею 1,226 а на в лиці Ін-
стит тсь ій, 3. За алом протя ом мин -
ло о ро за реа вання про рат ри
ромаді Києва б ло поверн то 970 а
землі.

Під час з стрічі олова КМДА Оле сандр Попов та Надзвичайний і Повноважний Посол Мальтійсь о о Орден Па ль Фрідріх фон Ф рхерр домовилися про подальш співпрацю,
зо рема в льт рній та соціальній сферах

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ та С веренний Війсь овий Мальтійсь ий Орден посилюва-
тим ть співпрацю на ниві льт ри та соціально о захист обез-
долених иян, зо рема дітей. Про це йшлося під час з стрічі
олови КМДА Оле сандра Попова та Надзвичайно о і Повноваж-
но о Посла Мальтійсь о о Орден Па ля Фрідріха фон Ф рхер-
ра.

За словами пана Посла, міжнародна місія чекає на пропозиції від міста щодо по�

дальшої роботи за окресленими напрямками. “Я працюю в Києві вже рік і мені

місто дуже подобається. Є багато можливостей щодо співробітництва нашого по�

сольства з місцевою владаю у соціальних, культурних, гуманітарних проектах.

Сьогодні з головою адміністрації ми ці питання обговорили і чекаємо на конкрет�

ні пропозиції від міста”,— розповів “Хрещатику” Пауль Фрідріх фон Фурхерр.

Про масштаби можливої співпраці дипломат поки не говорить, лише наголошує,

що основне — не величина майбутніх проектів, а їхня якість та реальна допомога

людям, які цього потребують.

Так, Посольство Мальтійського Ордену зацікавлене в співробітництві з міським

дитячим онкологічним центром. “Ми його відвідували напередодні дня Святого

Миколая. Там дуже хороші люди, лікарі, але багато чого не вистачає. Тому ми хо�

чемо ще раз зустрітися з представниками медичної установи і з’ясувати, чим може�

мо допомогти. І таких можливостей для співпраці у Києві багато”,— зазначив пан

Посол.

Окрім того, Мальтійський Орден виступив ініціатором проведення благодійно�

го інтернет�аукціону з продажу квитків на рок�оперу “Моцарт”, яка відбудеться 11

та 12 лютого в Національному палаці “Україна”. Всі зібрані кошти підуть на допо�

могу столичному дитячому будинку для дітей з вадами зору. У рамках співпраці між

Києвом та Мальтою міжнародна місія також виступить одним із організаторів уні�

кальної виставки творів Леонардо да Вінчі. Провести культурну акцію планують у

травні — липні цього року в одному з київських музеїв. На ній всі охочі зможуть

помилуватися винятковими копіями робіт визначного художника, його учнів, а та�

кож на власні очі побачити відомі винаходи да Вінчі, серед яких легендарна “дзер�

кальна кімната” та “літаюча людина”.

Як зазначив голова КМДА Олександр Попов, столична адміністрація такі ініці�

ативи міжнародних партнерів із задоволенням підтримуватиме.

“Ми з радістю вітаємо благодійні та культурні заходи у нашому місті. Київ зав�

жди відкритий до міжнародної співпраці як у сфері економіки, так і на ниві куль�

турно�просвітницької діяльності”, — наголосив він.

Наостанок Пауль Фрідріх фон Фурхерр поцікавився перспективами української

столиці щодо подальшого розвитку. Очільник міськадміністрації відзначив, що у

київської влади багато великих проектів, які стосуються розбудови всіх сфер міс�

та, зокрема й щодо розвитку його культурної частини. Так, за словами пана Попо�

ва, у планах вже найближчим часом облаштувати центральну частину, в тому чис�

лі і Поділ, а також привести до ладу схили Дніпра
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Хрещатик 6 лютого 2013 року

Новини

У місті щороку планують реконструювати 
1000 ліфтів
Про це в прямом ефірі теле анал "Київ" повідомив олова КМДА

Оле сандр Попов.
"Ми виш ємо нестандартні джерела фінанс вання та их про рам,

щоб дійсно отримати серйозний поштовх вирішення цієї проблеми,
ос іль и вона не просто технічна, а ще й пов'язана з безпе ою. І нас,
на жаль, щоро трапляються випад и, оли безпе а не спрацьов є. Я
д маю, що протя ом ро ми сформ ємо серйозний бюджет для міс-
та, щоб хоча б близь о 1000 ліфтів щорі ре онстр ювати",— с азав
Оле сандр Попов.
Він та ож зазначив, що ожен підйомни має термін е спл атації 25

ро ів, потім йо о потрібно замінити або провести " либо ре онстр -
цію", після я ої а ре ат може працювати ще 2—5 ро ів

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у столиці
нижче епідпорогу в 1,7 разу
Головне правління державної санітарно-епідеміоло ічної сл жби в

Києві інформ є: за п'ятий алендарний тиждень поточно о ро
(28.01.—03.02.2013 р.) зареєстровано 19 770 хворих на рип та ГРВІ,
інтенсивний по азни на 10 тисяч населення с лав 70,3, що нижче епі-
демічно о поро в 1,7 раз (епідпорі на 5-м тижні — 121).
Фахівці зазначають, що в порівнянні з попереднім тижнем спостері-
ається пост пове зростання захворюваності на 9,3 %.
За алом з почат 2013 ро , станом на 4 люто о, вір соло ічній

лабораторії міста проведено 84 дослідження зраз ів матеріалів від
хворих на рип та ГРВІ методом ім нофлюоресцентної мі рос опії, ви-
явлено 1 позитивний рез льтат респіраторно-синцитиально о вір с .
У Департаменті охорони здоров'я на олош ють — най ращим профі-

ла тичним засобом проти рип визнано саме ва цинацію. Та , станом
на 4 люто о, проти рип столиці щеплено 15 572 осіб.
Наразі проведення процед р щеплення проти рип здійснюється

12-ти амб латорно-полі лінічних за ладах незалежно від місця прожи-
вання.
Та ож отримати щеплення для профіла ти и рип меш анці столи-

ці мож ть 16-ти абінетах щеплень медичних приватних ліні . Крім
то о, ба атьох приватних медичних за ладах існ ють виїзні бри ади,
я і здійснюють щеплення в різних районах міста

Олександр Попов привітав Леоніда Новохатька 
з призначенням на посаду Міністра культури
України
У азом Президента У раїни від 5 люто о № 65/2013 заст пни а о-

лови КМДА Леоніда Новохать а призначено Міністром льт ри У ра-
їни.
"Я щиро вітаю Леоніда Михайловича з призначенням на посад Мініс-

тра льт ри У раїни. Він справжній патріот раїнсь ої льт ри, про-
фесіонал, знавець своєї справи, досвідчений та валіфі ований прав-
лінець. Бажаю спіхів на новій посаді",— зазначив Оле сандр Попов.
Леонід Новохать о — до тор історичних на , професор, засл жений

діяч на и і техні и У раїни. На адаємо, що він з червня 2010 ро обій-
мав посад заст пни а олови КМДА

Цифра дня

19 560 900 000 
гривень отримано доходів столичними підприємствами пошти та
зв`язку в січні–листопаді 2012 року, що на 3,6 % більше, ніж у
відповідному періоді минулого року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Київський метрополітен отримає 
50 нових потягів
Про це в ефірі теле анал "Київ" повідомив олова КМДА Оле -

сандр Попов.
"Протя ом шести наст пних місяців нас б де 50 нових ва онів, я і

замінять старий р хомий с лад. Уже розпочалася ре онстр ція ва-
онів. Ми оворили про співпрацю з японцями, а це 96 ва онів",—
с азав Оле сандр Попов. Він зазначив, що на це виділяється майже
1,4 млрд рн.
Голова КМДА та ож під реслив, що є проблеми, я і потреб ють

щоденно о додат ово о доход в метрополітені, том вже давно ста-
виться питання про підвищення вартості проїзд . "Але ми не можемо
сьо одні на це піти. І взяли на себе зобов'язання, що частин та их
проблем вирішимо в поточном році через фінанс вання з місь о о
бюджет , я ий треба затвердити",— зазначив Оле сандр Попов

У лютому стартує мистецький та соціальний
проект "Казка дитячих мрій"

Уже в лютом на ви онання аз Президента У раїни старт є новий
мистець ий та соціальний прое т "Каз а дитячих мрій".
Та , ожном районі столиці відб деться о ляд дитячої творчості в

та их номінаціях: х дожнє, м зичне та театральне мистецтво, хорео-
рафія, во ал, х дожнє слово, моделювання тощо. Та им чином творчі
та талановиті діти змож ть продемонстр вати свої здібності широ ом
за ал лядачів.
Розпочнеться прое т 22 люто о зі свята дитячої творчості в Центрі
льт ри та мистецтв Дніпровсь о о район . До травня та і ж заходи

відб д ться і в інших районах столиці. Вист пи часни ів оцінюватиме
ж рі, я е визначить переможців та ре оменд ватиме най ращі номери
для часті в за лючном ала- онцерті, що відб деться 17 травня в На-
ціональном палаці мистецтв "У раїна".
За словами ор анізаторів, прое т по ли аний не лише сприяти вияв-

ленню й підтримці талановитих та обдарованих дітей, а й дос онален-
ню та розб дові системи позаш ільної освіти

У середу в чотирьох районах столиці 
відбудуться ярмарки

За інформацією Головно о правління вн трішньої тор івлі та поб -
тово о обсл ов вання населення, в серед , 6 люто о, в столиці відб -
д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и.
Зо рема придбати різноманітні прод ти харч вання майже з сіх

ре іонів У раїни ияни змож ть сьо одні Дніпровсь ом районі на
просп. Возз'єднання, 2—10; Подільсь ом — на просп. Правди, 31—
35; Святошинсь ом — на в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; Шев-
чен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-А

Київ підтримує олімпійців
Для потреб спортсменів міська влада цього року планує виділити
600 тисяч гривень
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Учора відб лося засі-
дання ви он ом Ки-
ївсь о о місь о о від-
ділення Національно-
о олімпійсь о о омі-
тет (КМВ НОК). Се-
ред питань поряд
денно о б ло затвер-
джено план роботи
осеред на нинішній
сезон. Відта сотні
ці авих спортивних
заходів б де ор ані-
зовано столиці про-
тя ом ро . Щоб сі
т рніри пройшли на
належном рівні, о-
лова КМДА Оле -
сандр Попов пообіцяв
олімпійцям належне
фінанс вання.

У 2013 році в місті пла

нується проведення 490 зма

гань всеукраїнського та 190

заходів міжнародного рівня,

серед яких і чемпіонат світу

з художньої гімнастики.

"Підвищення статусу

спортивних федерацій та в

цілому столичного спорту —

завдання національного рів

ня. Воно співзвучне й нашій

стратегічній ініціативі "Здо

ровий киянин". Для її реалі

зації ми маємо колосальний

потенціал, бажання та полі

тичну волю. Цього року ми

маємо чимало планів щодо

поліпшення матеріально

технічної бази різних видів

спорту, в тому числі й будів

ництво нових спортивних

об'єктів",— зазначив Олек

сандр Попов.

Він також зауважив, що

проектом столичного бюдже

ту на 2013 рік Київському

міському відділенню Націо

нального олімпійського комі

тету України передбачено 500

тис. грн. Окрім того, 100 тис.

грн позабюджетних коштів

для проведення загальномісь

ких заходів, а також спільних

проектів з НОК України.

Серед заходів, запланова

них на цей рік, передбачено

відзначення 100річчя засну

вання Київського олімпій

ського комітету та проведен

ня Першої всеросійської

олімпіади, яка відбулася у

місті в 1913 році. "Саме до

цієї дати Музей спортивної

слави України спільно з Му

зеєм історії міста Києва готу

ють спеціальну експозицію.

Її відкриття заплановане на

кінець травня, до Дня Києва.

Нині всі експонати знахо

дяться в архівах, приватних

колекціях. Тому зараз трива

ють переговори щодо ство

рення повноцінної експози

ції. Загалом буде виставлено

майже 150 експонатів. Серед

них — срібна медаль, яку за

воювали українські спортс

мени сторіччя тому",— роз

повів "Хрещатику" відпові

дальний секретар КМВ НОК

Ростислав Драпушко.

Крім того, у столиці

з'явиться Алея олімпійських

чемпіонів, пам'ятник бага

торазовому олімпійському

чемпіону, почесному грома

дянину Києва Борису Шах

ліну та музей видатного

українського гандболіста

Ігора Турчина, який за свої

досягнення занесений до

Книги рекордів Гіннеса. На

разі ведеться робота щодо

визначення місця розташу

вання Алеї.

Також протягом року за

вершиться реконструкція

легкоатлетичного манежу

школи вищої спортивної

майстерності на проспекті

Павла Тичини, 18, відкриття

якого відбудеться 25 травня

цього року

У місті побільшає ярмарків
Їх кількість зросте вдвічі в порівнянні з минулим роком

"З 2012 року в більшості

районів міста ми почали про

водити додаткові ярмарки в

п'ятницю, а іноді і в середу,—

повідомив "Хрещатику" за

ступник директора Департа

менту промисловості та роз

витку підприємництва — на

чальник управління торгівлі

та побуду КМДА Станіслав

Голубов.— Загалом торік у

місті відбулися 1 162 ярмарки

(для порівняння — у 2011му

їх було 705), на яких реалізо

вано 102,3 тисячі тонн різної

сільгосппродукції. Зокрема

52,1 тисячі тонн плодоовоче

вих, 10,6 тисячі тонн м'яса та

м'ясопродуктів, 2,6 тисячі

тонн риби та понад 37 тисяч

тонн інших продовольчих

товарів".

Середні ціни на продук

ти, що реалізуються на що

тижневих ярмарках, зали

шились у порівнянні з ми

нулим роком стабільними,

а на понад два десятки най

менувань навіть знизилися

на 5—8 %. Завдяки тому, що

усі витрати на організацію

ярмарків покладені на РДА,

і фермери не сплачують за

оренду торговельних місць,

виробники продають свій

крам на 10—15 % дешевше,

ніж в роздрібній мережі та

на ринках.

За даними профільного

управління, щотижня у яр

марках беруть участь понад 

3 тис. виробників, 70 % з

яких — із Києва та Київ

ської, Вінницької, Жито

мирської, Полтавської, Чер

нігівської областей. Цікаво,

що у деяких районах, напри

клад, у Шевченківському,

часто влаштовують торго

вельні майданчики на тих

вулицях, де стара забудова і

мешкає багато пенсіонерів.

Минулого тижня у місті

відбулися 23 ярмарки. У ба

гатьох районах, наприклад,

у Святошинському, торгува

ли два дні поспіль — у п'ят

ницю на вулиці Підлісній, а

в суботу на вулиці Булгако

ва.

"Дочка завжди дивиться в

комп'ютері, коли торгувати

муть у нашому мікрорайоні, а

я уже кажу сусідам,— розпо

вів "Хрещатику" Зиновій

Олексійович, що мешкає на

вулиці Олевській у Свято

шинському районі.— Овочі

на ярмарку коштують майже

так само, як і на стаціонарно

му ринку, але ж до нього тре

ба добиратись маршруткою, а

ярмарок у нас неподалік від

будинку, тому купую все тут.

Крім того, сало і телятину

фермери продають значно

дешевше, ніж перекупки на

стаціонарному ринку".

Цікаво, що чимало киян

звертаються і в районні

управління торгівлі, і в місь

кий саІІцентр із пропозиці

ями збільшити кількість яр

марків та розширити їхню

"географію"

Ціни на прод ти, що реаліз ються в столиці на щотижневих ярмар ах, залишились порівнянні
з мин лим ро ом стабільними

З 2012 року в більшості районів міста почали
проводити додаткові ярмарки, окрім

суботи, ще й в п`ятницю, а іноді і в середу

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Торі в столиці провели ре ордн іль ість
сільсь о осподарсь их ярмар ів — 1162.
Тор овельні заходи, я і вже стали традицій-
ними, відб лися в сіх районах міста. Адже
на них можна пити дешев і я існ вітчиз-
нян прод цію. Цьо оріч ор анізатори обі-
цяють, що іль ість ярмар ів столиці зрос-
те вдвічі порівнянні з мин лим ро ом.
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Голова КМДА Оле сандр Попов взяв часть засіданні ви он ом Київсь о о місь о о відділення Національно о олімпійсь о о
омітет У раїни

У 2013 році в місті планується проведення
490 змагань всеукраїнського та 190

міжнародного рівня, серед яких і чемпіонат
світу з художньої гімнастики



Новини компаній

Ділові новини

Установка "Незалежність"
почала буріння 
на Архангельському 
родовищі

Самопіднімальна б рова ста-
нов а "Незалежність" 1 люто о по-
чала б ріння першої свердловини
на Архан ельсь ом азовом ро-
довищі (Чорне море). Про це с а-
зано в повідомленні Державно о
а ціонерно о товариства "Чорно-
морнафто аз" (Сімферополь).
"1 люто о нова самопіднімаль-

на плав ча б рова станов а "Не-
залежність" прист пила до б рін-
ня першої своєї свердловини",—
зазначається в повідомленні. У
ньом та ож с азано, що її б дів-
ництво ведеться на платформі
БК-1 Архан ельсь о о родовища
аз , розташовано о в 60 іломет-
рах від римсь о о збережжя.
"Чорноморнафто аз" має намір

в 2013 році збільшити видоб то
природно о аз на шельфі Чорно-
о й Азовсь о о морів на 41,03 %,

або на 480 млн б. м до 1,650
млрд б. м порівняно з 2012 ро-
ом, повідомляють "У раїнсь і
новини"

Українцям радять зберігати
заощадження у гривні

Перший віце-прем’єр-міністр
У раїни Сер ій Арб зов радить
раїнцям збері ати свої заощад-

ження в національній валюті. "То-
м що в ривні д же хороший від-
сото на депозитні став и. Я вже
наводив при лад мин ло о ро :
я що б людина по лала ривню 7
ро ів том під існ ючі відсот и і
не знімала, то навіть зміни рс
не наш одили б її апіталові. По-
стійні зміни форми збері ання, на
жаль, дають людям тіль и збит-
и",— зазначив пан Арб зов.
Водночас прем’єр-міністр

У раїни Ми ола Азаров поінфор-
м вав: "Обся депозитів рома-
дян бан ах зріс торі майже на
60 млрд рн, або на 19 %, а в по-

рівнянні з 2009 ро ом — на 155
млрд рн, або на 73 %. Депози-
ти населення в бан ах сьо одні
дося ли 366 млрд, що майже
збі ається з річним доходом
держбюджет "

Рейтинг найефективніших
вітчизняних банків

Ж рнал Forbes оп блі вав
рейтин найефе тивніших раїн-
сь их бан ів. На першом місці —
"Уні редит Бан ", що входить до
італійсь ої р пи UniCredit. Про
це повідомляє діловий портал
forbes.ua. "У 2012 році бан вжив
низ заходів щодо зменшення
витрат: с оротив персонал, звів
до мінім м спонсорсь і ампанії.
Керівництво італійсь ої р пи не
очі є по ращень бан івсь ом
се торі У раїни, але ствердж є,
що залишати наш раїн не зби-
рається",— відзначає видання. У
першій п'ятірці найефе тивніших
бан ів лише "Ощадбан " (№ 4)

має винят ово раїнсь о о влас-
ни а — ним є держава. Крім то о,
в ТОП-5 потрапили три бан и з
російсь ими оренями — "Аль-
фа-бан " (№ 2), "Сбербан Рос-
сии" (№ 3) і "ВТБ Бан " (№ 5).
Найбільший в У раїні — "Приват-
бан " — на шостом місці

Sky Taxi обладнала стоянку
на залізничному вокзалі 
в Києві
Про це йдеться повідомленні

державно о підприємства "Між-
народний аеропорт "Бориспіль"
(Київсь а область). Відповідно
до повідомлення, машини Sky
Taxi можна розпізнати за одна-
овим модельним рядом авто-
мобілів представниць о о лас
й хара терним ло отипом. Та-
риф перевезення пасажирів в
Sky Taxi становить 6,5 ривні/ м
на відстань, що перевищ є 10
м, 65 ривень — для поїздо на
відстань до 10 м в лючно й 3,5

ривні/ м із міста в аеропорт
"Бориспіль".
Я відомо, напри інці р дня

2011 ро цей аеропорт зап стив
пілотний прое т державної сл ж-
би та сі Sky Taxi. З метою ство-
рення сл жби та сі обрано лізин-
ов омпанію "ОТП Лізин " (Київ)
для півлі 110 автомобілів на
мовах фінансово о лізин

Національна космічна 
галузь торік збільшила 
виробництво на 24 %
Підприємства ра етно- осміч-

ної ал зі У раїни в 2012 році,
з ідно з попередніми даними,
збільшили обся и виробництва
прод ції на 24 % порівняно з
2011 ро ом, повідомили а ент-
ств "Інтерфа с-У раїна" Дер-
жавном осмічном а ентстві
У раїни (ДКАУ). Обся и реалізації
прод ції за підс м ами 2012 ро-

зросли на 17,7 %. У за ально-
м обсязі реалізації част а е с-

порт с лала 61,7 %, що на 4 %
більше, ніж 2011 році

На вторинному ринку 
нерухомості столиці середні
ціни на житло підвищилися
У січні, порівняно з р днем

2012 ро , на вторинном рин
нер хомості Києва середні ціни
на житлов нер хомість в райо-
нах міста підвищилися на 0,72 %,
або на 13 доларів, — до 1 809 до-
ларів за в. м. Про це свідчать
дані портал mirkvartir.ua. Ма си-
мальн середню цін в січні б ло
зафі совано в Печерсь ом
районі, де вона становила 2 714
долари за 1 в. м, мінімальн — в
Деснянсь ом районі 1 337 до-
ларів за 1 в. м.
На адаємо, в р дні на вторин-

ном рин нер хомості Києва
середні ціни на житлов нер хо-
мість районах міста підвищили-
ся на 0,28 % порівняно з листо-
падом

"Перспектива" 
визначила 
біржових лідерів
Найбільшими за об’ємом 
та кількістю договорів 
залишаються ринки ОВДП, 
облігацій та акцій
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Рейтин и най ращих за обся ом та іль істю од на
різних фінансових рин ах очолюють АТ "Ощадбан ",
ТОВ "Інвестиційний апітал У раїна", ТОВ "А цептор",
АТ "У ре сімбан ", ТОВ "Фондовий а тив" та інші. Най-
більш розвиненим в У раїні залишається рино облі а-
цій вн трішньої державної пози и, об’єм тор ів ними на
фондовій біржі "Перспе тива" за мин лий рі с лав
105,5 млрд рн.

ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" визначила членів біржі — лідерів за

показниками обсягу та кількості виконаних договорів на біржовому май�

данчику у 2012 році (в розрізі видів фінансових інструментів). Відтак, за

підсумками року кращими на ринку державних облігацій визнані АТ

"Ощадбанк" (найбільший об’єм торгів) та ТОВ "Інвестиційний капітал

Україна" (найбільша кількість договорів). Сумарний об’єм торгів по ОВДП

на фондовій біржі "Перспектива" за 2012 рік склав 105,5 млрд грн, кількість

укладених договорів — 2,45 тис.

Лідером на ринку акцій визнано ТОВ "Кастоді�брок" (найбільший об’єм

торгів) та ТОВ ФК "Фінекс�Україна" (найбільша кількість договорів). Сума�

рний об’єм торгів за акціями склав 9,7 млрд грн, кількість договорів — 21,21

тис.

Що стосується ринку облігацій підприємств, то тут серед перших знову ж

таки АТ "Ощадбанк" (найбільший об’єм торгів) та ТОВ "Інвестиційний ка�

пітал Україна" (найбільша кількість договорів). Загалом об’єм торгів за об�

лігаціями підприємств склав 10,6 млрд грн, кількість угод — 1,82 тис.

Серед продажу облігацій місцевих позик кращими виявилися АТ "Укрек�

сімбанк" (найбільший об’єм торгів) та ТОВ "Акцептор" (найбільша кіль�

кість договорів). Сумарний об’єм торгів даними цінними паперами склав

5,2 млрд грн, кількість договорів — 0,08 тис.

На ринку інвестиційних сертифікатів єдиним лідером визнано ТОВ

"Ді'ен'кей капітал" (найбільший об’єм торгів та кількість договорів). За�

гальний об’єм склав 3,3 млрд грн, кількість договорів — 4,74 тис.

Лідерами на ринку деривативів стали ТОВ "Фондовий актив" (найбіль�

ший об’єм торгів) та ТОВ "Центральний брокер" (найбільша кількість дого�

ворів). Сумарний об’єм торгів за деривативами склав 11,7 млрд грн, кіль�

кість договорів — 42,88 тис.

Як бачимо, найбільшими за об’ємом та кількістю договорів залишаються

ринки ОВДП, облігацій підприємств та акцій. Саме за цими ринками наве�

дена найбільш детальна інформація про операторів. Інші сегменти у 2012

році перебували або на стадії розвитку, або переживали не найкращі часи.

"Біржа задоволена результатами минулого року щодо збільшення кілько�

сті членів біржі, суттєвого зростання об’ємів торгів та кількості укладених

договорів. Ми сподіваємося, що в 2013�му на всіх нас чекають лише пози�

тивні зміни",— прокоментував "Хрещатику" заступник директора біржі В’я�

чеслав Харченко
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Філя ЖЕБРОВСЬКА: 

"Впродовж трьох кризових
років "Фармак" освоїв випуск
40 нових ліків"

Криза — не завада

— Філя Іванівна, "Фармак" потра�
пив до рейтингу "ТОП�100 найбіль�
ших компаній України". За цією ж ло�
гікою ви повинні бути в сотні найбіль�
ших платників податків...

— Щодо ТОП�100, то такої статис�

тики у мене немає. Але те, що наше

підприємство прогресує, — це факт.

За річними підсумками податкової

інспекції, ми — одні з найкращих

платників. За минулий рік "Фармак"

заплатив 207 мільйонів гривень по�

датків, а це майже 12 % від наших за�

гальних продажів. Ми відіграємо від�

чутну роль у формуванні столичного

бюджету. І це дуже важливо, адже фі�

нансова криза похитнула не лише

нашу державу, а й увесь світ.

До речі, ми провели аналіз роботи

нашого підприємства за останніх три

післякризових роки. Як з’ясувалось,

навіть у такий непростий період нам

вдалося створити понад 300 нових

робочих місць, тож загалом на ПАТ

"Фармак" працює близько двох тисяч

людей. Впродовж трьох кризових ро�

ків "Фармак" освоїв випуск 40 нових

ліків, які ми успішно вивели на ри�

нок. Здебільшого це складні за своїм

вмістом та виготовленням біотехно�

логічні препарати. Повірте, це було

непросто зробити у період фінансо�

вої скрути, та нам вдалось увести в

експлуатацію абсолютно нові техно�

логічні лінії, які відповідають євро�

пейським стандартам. Це й дозволяє

активно рухатись у напрямку вироб�

ництва нових медпрепаратів. За ці

три роки ми подвоїли обсяги випуску

своєї продукції, відповідно, і плати�

мо чимало до бюджету.

— На вашу думку, якого закону не
вистачає для активного розвитку
української фармацевтики?

— Знаєте, ця галузь якраз най�

більш реформована — багато зроб�

лено у впровадженні європейських

підходів, стандартів, нових техноло�

гій. Але те, чого справді не вистачає

і що необхідно зробити, — впрова�

дити медичне страхування для насе�

лення. Якість медичного обслугову�

вання має бути під контролем дер�

жави. І страхова медицина це забез�

печуватиме.

Якби такий закон існував, ми б з

вами перестали говорити про те, на�

скільки зараз дорогі ліки і скільки

грошей ми на них витрачаємо. Адже

нині медикаменти перед тим, як по�

трапити до хворого, проходять дале�

ко не через одні руки: від виробника

до дистриб’юторів, і лише потім до

аптек, що і впливає на ціноутворен�

ня. При страховій медицині вартість

ліків лягала б на плечі страховиків,

цей ланцюг був би значно корот�

шим. Адже страхова компанія розу�

міє, що таке ціна і скільки ліки ма�

ють реально коштувати.

— Однак досвід Заходу показує, що
медичне страхування надто дороге, і
не кожен може собі його дозволити...

— Звісно, наші пенсіонери навряд

чи зможуть оплатити таке страхуван�

ня. Тому обов’язок держави — забез�

печити мінімальну медичну страхов�

ку, тобто стандартне лікування для

більшості верств населення.

Якість — запорука діяльності
компанії

— Як так вийшло, що вашу розроб�
ку — всім добре відомий "Корва�
лол" — тепер випускає ще й фарма�
цевтична фірма "Дарниця"?

— Сьогодні на ринку надзвичайно

сильна і непрозора конкуренція.

"Корвалол" — це дійсно розробка на�

ших фахівців. Ми займаємося його

випуском з 1962 року. А фірма "Дар�

ниця" без усякої новизни запатенту�

вала цей препарат, додавши до його

назви слово "Дарниця", і почала з

нами судитися. Ми пройшли кілька

етапів судового розгляду цієї справи,

та, на жаль, маємо те, що маємо...

Вони отримали право на випуск пре�

парату, проте випускати його ще не

почали, на ринку його поки немає.

Розумієте, це питання етичності ве�

дення бізнесу. Наприклад, "Цитра�

мон" випускає "Дарниця", але чо�

мусь нам ніколи й на думку не спада�

ло почати виготовляти цей препарат.

— А як би ви вчинили, щоб отрима�
ти право на виробництво не вами роз�
робленого препарату?

— Хороше питання. Свого часу

ми, знаючи, що в країні існує велика

проблема з цукровим діабетом, шу�

кали можливостей для випуску інсу�

ліну. На той час в Україні його не ви�

робляли. Ми навіть почали співпра�

цю з одним світовим виробником

цього препарату. Але в 1999 році на

нас вийшла американська компанія

Eli Lilly і запропонувала свої техно�

логії. Те, що заокеанські менеджери

звернули на нас увагу, було великою

честю, бо ця компанія має найвищі

світові стандарти випуску і розробки

інсуліну в світі. Взагалі існує три ве�

ликих підприємства, що його ви�

робляють, і Eli Lilly — одне з них.

Сьогодні ми випускаємо вітчиз�

няний інсулін за ексклюзивною тех�

нологією цієї компанії. Для цього

ми придбали дороге обладнання,

відправляли своїх фахівців на стажу�

вання до Страсбурга. В свою чергу,

вони постійно контролюють наше

виробництво. Остання така перевір�

ка була нещодавно — в грудні. Як на

мене, співпраця у такому форматі —

хороший спосіб для України осво�

ювати нові технології і найкращі

світові практики. Сьогодні ми вже

не єдині в Україні випускаємо цей

препарат, проте забезпечуємо понад

25 % ринку інсулінів та гарантуємо

його стовідсоткову якість. Знаєте, я

очолюю ПАТ "Фармак" з 1995 року. І

для мене якість нашої продукції —

запорука діяльності компанії.

Соціальна відповідальність

— Є інформація, що "Фармак" від�
криває кабінети діабетичної стопи.
Що це за кабінети?

— Цукровий діабет — фактично,

хвороба на все життя. І вона, можли�

во, сама по собі не така страшна, як її

наслідки. Зазвичай першими від діа�

бету страждають очі і ноги хворих. То�

му рани на ногах, що є проявом неду�

ги, важливо правильно обробити. Це

ціла наука. Для чого і створюються

кабінети діабетичної стопи. Ми фі�

нансуємо їх відкриття, купуємо необ�

хідне обладнання, допомагаємо у по�

шуку медичного персоналу. На сього�

дні майже в кожній області держави

відкриті наші кабінети діабетичної

стопи. А щодо столиці, то тут вони ді�

ють у кожному районі. Крім того, за

участі медпрацівників ми проводимо

роботу з навчання хворих правильно

та вчасно контролювати рівень цукру

в крові, надаємо рекомендації, як да�

лі жити з цією хворобою. До того ж

"Фармак" випускає цілу гаму препа�

ратів для не інсулінозалежних хворих

та ліки, що допомагають боротися з

наслідками діабету.

— Розглядаючи ваш асортимент, ме�
ні здалося, що ви випускаєте практич�
но всі ліки. А чи є такі групи медпрепа�
ратів, які "Фармак" не виробляє?

— Все — це голосно сказано, хоча

у нашому активі понад 200 медич�

них препаратів. Групи, в яких ми

сильні,— це ендокринологія, кар�

діологія, офтальмологія, назальні

краплі та діагностика. До речі, наш

завод єдиний у колишньому СРСР

випускав діагностичні препарати. А

один з цієї групи товарів ми експор�

туємо у 28 країн ЄС. Це ж стосуєть�

ся й назальних препаратів. Ми єдині

колись випускали "Нафтизин". Сьо�

годні вже виробляємо цілу гаму на�

зальних препаратів — на масляній

основі, спреї, краплі. Тобто намага�

ємося розвивати, вдосконалювати

та приводити у відповідність до між�

народних стандартів ті напрацюван�

ня, які отримало підприємство ще за

радянських часів.

Крім того, виробляємо біотехно�

логічні препарати, які вимагають

високопрофесійної підготовки від

наших фахівців. Тому на кадрах не

економимо — постійно відправля�

ємо співробітників компанії на між�

народні семінари та конференції,

звідки вони привозять найкращі сві�

тові практики з виготовлення ліків.

Частина виробництва 
переїде у Шостку

— Крім готових ліків, ви займає�
тесь виробництвом діючих речовин
(субстанцій) для лікарських препара�
тів. Тільки для себе їх виробляєте чи
продаєте іншим заводам?

— За часів СРСР фармацевтичні

підприємства мали певну спеціалі�

зацію. Ми спеціалізувалися саме на

виробництві субстанцій, які потім

передавали на заводи, де виготовля�

лися ліки. Готових препаратів ми то�

ді випускали дуже мало. Зараз "Фар�

мак" виготовляє субстанції тільки

для себе. Серед них є і оригінальні —

наші власні розробки, зокрема —

амізон, етиловий ефір, антраль, йо�

дицерин тощо.

— Відомо, що зараз ви будуєте ще
одне виробниче приміщення заводу у
Шостці. Чим зумовлений вибір місця?

— Нами було прийнято рішення

розвести два виробництва — гото�

вих ліків та діючих субстанцій. Ми

купили частину заводу фото� та кі�

ноплівки "Свема" і зараз будуємо

там великий завод з виробництва

фармацевтичних субстанцій, який

буде відповідати всім європей�

ським стандартам. Адже ефектив�

ність будь�яких ліків напряму зале�

жить від субстанцій, з яких їх

виготовляють. Це хімічне вироб�

ництво, а хімією в Шостці займаю�

ться дуже давно. Ще цар Петро I

налагодив тут свого часу вироб�

ництво пороху... За Радянського

Союзу місто було центром хімічної

промисловості. Тут зосереджено

достатньо фахівців з відповідною

підготовкою, і нам буде не важко

підібрати належні кадри для себе.

До кінця цього року плануємо за�

вершити будівництво заводу, а в

першому кварталі 2014�го повні�

стю перенесемо туди виробництво

субстанцій. Адже й регіонам по�

трібно розвиватися, а людям дава�

ти престижну роботу

Розмову вела 
Олександра ШЕСТЕРИКОВА,

"Хрещатик"

За минулий рік "Фармак" заплатив 207 мільйонів
гривень податків, а це майже 12 % від загальних

продажів підприємства

Фармацевтичне підприємство "Фарма " знають сі
раїнці, адже в аптечці чи не в ожній родині обов’яз-
ово є "Амізон", "Корвалол" чи "Барбовал" йо о вироб-
ництва. "Хрещати " продовж є р бри "Зроблено в
Києві", сьо одні т т йтиметься про робот , проблеми та
спіхи ПАТ "Фарма " з йо о незмінним ерівни ом —
енеральним дире тором Філею Жебровсь ою.
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Напри інці мин ло о ро Ки-
ївсь ом зоопар сталися с т-
тєві зміни — попередній дире -
тор звільнився за власним ба-
жанням, в рез льтаті чо о б ло
обрано нове ерівництво. Щоб
дізнатися, я а сит ація зві-
ринці нині та я і перспе тиви
че ають станов найближчо-
м майб тньом , “Хрещати ”
поспіл вався з першим заст п-
ни ом ендире тора Київсь о о
зоопар Оленою Ні олайч .

— Олено Василівно, розкажіть, будь лас�
ка, який наразі загальний стан справ у зоо�
парку?

— Звіринець потребує серйозної рекон�

струкції. Вже багато років поспіль, примі�

ром, павільйон “Острів звірів” не бачив

капремонту. Тут необхідно проводити тех�

нічне переоснащення. Всі шість примі�

щень з мавпами потребують оновлення.

Серед іншого — у зимовому саду занадто

старі шибки, з яких випадає скло. І коли

настане потепління, звідси дощова та тала

вода потраплятиме всередину зимового са�

ду. Також потрібно осучаснити акваріуми.

Необхідно переробляти скло у вольєрі для

левів: його незручно мити, тому що рами не

відкриваються. Сьогодні вже є сучасні вік�

на, які можна тут встановити. І ще багато

інших проектів.

— Скільки необхідно коштів для зазначе�
них робіт?

— Для цього знадобляться мільйони.

Приміром, технічне переоснащення “Ос�

трова звірів” обійдеться орієнтовно у

6 мільйонів гривень. Для реконструкції 

I�VI секцій павільйону “Примати” — 22

мільйони, технічне переоснащення па�

вільйону “Пташник” — 3 мільйони та ба�

гато ще іншого. Зараз працюватимемо над

тим, щоб кошти виділяли цілеспрямова�

но. Але оскільки фінансування у нас не�

стабільне, для таких потреб залучатимемо

і приватні компанії, і небайдужих киян.

Тож незабаром на сайті оприлюднимо на�

ші потреби коштів для конкретних цілей.

Для нас важливо, щоб все відбувалося від�

крито, і люди бачили, на що спрямовуєть�

ся їхня допомога.

— Що на цей рік заплановано першочерго�
во оновити?

— Серед масштабних проектів у нас заді�

яно кілька напрямків — це програма соці�

ально�економічного розвитку, екологічні

проекти, спеціальний рахунок. І в кожному

з цих пунктів прописані орієнтовно по чо�

тири об’єкти. Наразі всі документи знахо�

дяться у Департаменті фінансів КМДА.

— Олено Василівно, чи зміниться щось для
тварин найближчим часом?

— Так, зміни будуть. Колись у нас діяла

програма тваринницького опікунства. За�

раз ми її будемо відновлювати. Мені б дуже

хотілося, щоб всі ті люди, які свого часу бу�

ли задіяні в цій програмі, відгукнулися. Не�

забаром на нашому сайті з’явиться відпо�

відний лист�звернення. До речі, сьогодні

деякі громадяни вже виявили бажання опі�

куватися тваринами. Важливо, що ми ро�

битимемо щоразу звіт по тій сумі, яку лю�

дина виділила для тварини. Також опікуну

будемо видавати абонемент на безкоштов�

не відвідування зоопарку, щоб він міг у

будь�який день прийти до звіринця і поди�

витися на свого підопічного та умови його

утримання.

— Які ще завдання перед собою ставите у
цьому році?

— Привабити до зоопарку вдвічі більше

людей, ніж було раніше. Якщо у 2012 році

нас відвідало близько 500 тисяч людей, то у

2013�му плануємо вийти на мільйон.

— Яким чином збільшуватимете кількість
відвідувачів?

— Один з варіантів — це проведення різ�

номанітних свят, які так полюбляють дітла�

хи. Одне з таких вже пройшло днями, коли

святкували День народження наших чоти�

рьох левів. Також розширюватимемо спів�

робітництво з іншими організаціями. Про�

водитимемо спільні виставки, інші цікаві

заходи. Приміром, наші постійні друзі —

підрозділи МНС. То вони нам допомагають

розчищати дахи від снігу, то ми допомага�

ємо їм. Ось днями взяли до себе лебедів,

які, як повідомили громадяни, замерзали

на одній із водойм Троєщини. Тобто ми мо�

жемо спільно проводити на території зоо�

парку навчання для дітей, наприклад, на

тему гасіння пожеж та інше.

Окрім того, продаватимемо абонементи.

Працюватимемо з туристичними компані�

ями, щоб жоден іноземець не пройшов

осторонь нашого затишного зоопарку.

— Олено Василівно, чи плануються кадро�
ві зміни у звіринці?

— Команда тут хороша. Більшість людей

працюють не один десяток років. Тому нам

є з ким розвиватися. Штат поки що розши�

ряти не будемо, але деякі структурні зміни

внесемо. Наприклад, є така посада, як ху�

дожник. Сучасність вимагає розширення

його здібностей до дизайнерських.

— Чи плануєте оновлювати сайт, адже там
може бути дуже багато корисної інформації
для відвідувачів?

— Новий сайт вже є. Попереднє керів�

ництво його зробило. Але деякі деталі зали�

шилися незакінченими. Зараз поки що

портал представлений лише російською

мовою, хоча планувалося, що буде три:

українська, російська та англійська. Також

у перспективі через сайт можна буде купи�

ти квиток. Наразі ми вдосконалюємо цю

функцію. Вже замовили професійного фо�

тографа, який зробить нові фотографії тва�

рин та персоналу. Також введемо тримов�

ність. Відповідно, зробимо портал актив�

ним. Все це підніматиме його рейтинг у по�

шукових системах та сприятиме відвідува�

ності самого зоопарку

Розмовляла 
Ірина ЩЕРБАТА,

“Хрещатик”

Цей несподіваний удар так сильно вразив

Ксенію Григорівну, так вплинув на молоду

вдову, що вона відразу як би забула все зем�

не, людське, всі радощі і утіхи, і внаслідок

цього багатьом здавалася начебто божевіль�

ною.

Так на неї почали дивитися навіть її рідні

і знайомі, особливо після того, як Ксенія рі�

шуче роздала все своє майно бідним, а буди�

нок подарувала своїй хорошій знайомій,

Параскеві Антоновій. Рідні Ксенії подали

навіть прохання начальству померлого Ан�

дрія Федоровича, просячи не дозволяти

Ксенії в безумстві роздавати своє майно.

Начальство померлого Петрова викликало

Ксенію до себе, але після розмови з нею пе�

реконалося, що жінка цілком здорова, а то�

му має право розпорядитися своїм майном,

як їй завгодно.

Звільнившись від всіх земних обов’язків,

свята Ксенія вибрала для себе важкий шлях

юродства Христа ради. Одягшись в костюм

чоловіка і надівши на себе його білизну,

каптан, камзол, вона стала всіх запевняти,

що Андрій Федорович зовсім не вмирав, а

померла його дружина Ксенія Григорівна, і

вже потім ніколи не відгукувалася, якщо її

називали Ксенією Григорівною, а завжди

охоче відгукувалася, якщо її називали Ан�

дрієм Федоровичем.

Якого�небудь певного місця проживання

Ксенія не мала. Переважно цілий день блу�

кала по Петербурзькій стороні неподалік

церкви святого Апостола Матфея, де у той

час жили в маленьких дерев’яних будиноч�

ках небагаті люди. Дивний костюм бідної,

ледве взутої жінки, що не мала місця, де го�

лову прихилити, її незрозумілі розмови, по�

кірливість, відсутність гніву давали нерідко

злим людям, і особливо вуличним хлопчи�

ськам, привід і сміливість глумитися над

блаженною. Ксенія ж всю цю ганьбу пере�

носила смиренно. Лише одного дня, коли її

вже почали вважати за угодника Божого,

жителі Петербурзької сторони бачили жінку

в сильному гніві. Знущання хлопців в той

раз перевищили будь�яке людське терпіння,

вони лаялися, кидали в неї камінням і бру�

дом. З тих пір місцеві жителі поклали край її

вуличному переслідуванню.

З часом до дивацтв блаженної звикли. Їй

стали пропонувати теплий одяг і гроші, але

Ксенія ні за що не погоджувалася проміня�

ти своє лахміття і все своє життя проходила

в червоній кофтині і зеленій спідниці; або

навпаки — зеленій кофтині і червоній спід�

ниці. Очевидно, це були кольори військо�

вого обмундирування її чоловіка. Милости�

ню вона також не приймала, а брала лише

від добрих людей “царя на коні” (копійки із

зображенням вершника) і негайно ж відда�

вала цього “царя на коні” таким же бідня�

кам, як і вона сама. Блукаючи цілими дня�

ми брудними вулицями Петербурга, Ксенія

зрідка заходила до своїх знайомих, обідала у

них, розмовляла, а потім знову йшла ман�

друвати. Де вона проводила ночі, довгий

час залишалося невідомим. Цим зацікави�

лися не лише жителі Петербурзької сторо�

ни, але й місцева поліція, для якої місцепе�

ребування блаженної здавалося навіть підо�

зрілим. Вирішено було довідатися, де про�

водить ночі ця дивна жінка і чим вона зай�

мається. Виявилось, що Ксенія, не дивля�

чись ні на яку пору року і погоду, йшла на

ніч в поле і тут, навколішки, в молитві

простоювала до самого світанку, попере�

мінно роблячи земні уклони на всі чотири

сторони.

Іншого разу робітники, які будували нову

кам’яну церкву на Смоленському кладови�

щі, почали помічати, що вночі за їх відсут�

ності із споруди хтось наносить на верх

церкви, що будується, цілі гори цеглин.

Довго дивувалися вони цьому. Нарешті ви�

рішили довідатися, хто міг бути цей дармо�

вий невтомний працівник, який щоночі но�

сить для них цеглу. Виявилось, що це була

раба Божа блаженна Ксенія.

За великі її подвиги і терпіння Господь ще

за життя прославив свою угодницю. Раба

Божа Ксенія удостоїлась дару прозріння

сердець і майбутнього. Вона передрекла

кончину імператриці Єлизавети Петрівни

та Іоанна Антоновича; купчисі Крапівніній

передбачила кончину, кажучи: “Зелена кро�

пива, але скоро пов’яне”, а одній бідній ді�

виці — заміжжя.

Навчаючи людей правдивості, блаженна

Ксенія нерідко відкривала і таємниці тих

осіб, кого вона відвідувала. Милість Божа

так осяяла Ксенію, що навіть ті, до кого во�

на заходила або у кого споживала їжу, були

щасливі і успішні в справах. І торговці, і віз�

ники — всі старалися зробити їй яку�небудь

послугу; особливе благополуччя відвідувало

тих, кому сама блаженна Ксенія давала що�

небудь.

На сімдесят першому році земного життя

вона віддала душу Богові. Тіло її було похо�

ване на Смоленському кладовищі. І багато

знамень милості Божої почало відбуватися

біля її могили. По молитвах блаженної Ксе�

нії Господь врятував одну дівицю від жахли�

вого шлюбу із біглим каторжником, який

видавав себе за убитого ним полковника.

Після панахиди над її могилою страждаючі

отримували зцілення, в сім’ях встановлю�

вався порушений мир, а ті, що мали потре�

бу, отримували все необхідне.

Над могилою блаженної Ксенії (на Смо�

ленському кладовищі) в 1902 році, згідно з

проектом архітектора А. А. Всеславіна, була

споруджена кам’яна каплиця, до якої поча�

ли приходити її численні шанувальники.

Після революції більшовики закривали кап�

лицю, але ніякими зусиллями безбожників

неможливо було заглушити в народі пам’ять

про блаженну і віру в її молитовність перед

престолом Божим.

Її могила і до цього дня є однією зі свя�

тинь Петербурга, що приваблює численних

паломників

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української

Православної Церкви

Свята блаженна Ксенія Петербурзька

У Голосієво використовуватимуть 
сміттєзбірники заглибленого типу 
для роздільного збору відходів
У Голосіївсь ом районі столиці пор ч з трьома б дин ами по

в л. Голосіївсь ій з’явилися інноваційні смітни и. Контейнери за-
либлені ґр нт, оточені бетонною амерою з антивандальним
орп сом. Вони не орять, не розповсюдж ють неприємний за-

пах та за риті від безприт льних тварин.
Техноло ія нових онтейнерів дозволяє розділяти відходи за трьома фра ціями (ор-
анічні, пляш и та інші с хі поб тові відходи), а е ономія з надання посл із вивезен-
ня сміття становить 15—20 %. Подібний метод інтенсивно ви ористов ється в Італії,
зо рема в історичних частинах міст

У Деснянському районі відбудуться 
заходи в рамках відзначення 
Року дитячої творчості
У азом Президента У раїни 2013 рі про олошено Ро ом дитя-

чої творчості. А ція спрямована на підтрим та розвито юних
талантів, зал чення бать ів та ромадсь ості до розширення на-

прям ів дитячої творчості, а та ож на дос оналення та розб дов системи поза-
ш ільної освіти. Одним з найбільших за альномісь их заходів, присвячених дитячій
творчості, стане мистець ий соціальний прое т “Каз а дитячих мрій”.
Та , ожном районі столиці відб деться о ляд номінаціях: х дожнє, м зичне та

театральне мистецтво, хорео рафія, во ал, х дожнє слово, моделювання тощо. У
Деснянсь ом районі звітний онцерт за частю дитячих оле тивів та вистав а ро-
біт з де оративно- жит ово о мистецтва відб деться 5 вітня онцертній залі чи-
лища хорео рафічно о мистецтва “Київсь а м ніципальна раїнсь а а адемія танцю
ім. С. Лифаря”. Най ращі номери представлятим ть район за лючном ала- он-
церті, я ий пройде на оловній сцені держави — в Національном палаці мистецтв
“У раїна”.
За алом заходи триватим ть протя ом ро , що дозволить охопити значн іль ість

талановитої молоді і сприятиме всебічном розвит ові творчих здібностей дитини

У Подільській РДА підбили підсумки роботи
зі зверненнями громадян за 2012 рік
За інформацією начальни а відділ роботи із зверненнями ро-

мадян О. Аршинової, протя ом 2012 ро до Подільсь ої РДА на-
дійшло 2 829 звернень ромадян, із них письмових — 1 511, з
особистих прийомів — 1 318. Порівняно з анало ічним періодом
2011 ро іль ість звернень зменшилась на 3,3 %.

За звітний період та ож б ло зареєстровано 475 оле тивних звернень ромадян,
част а я их становить 16,8 % від сіх звернень. Порівняно з 2011 ро ом, їх за альна
іль ість зменшилась на 10,3 %.
Я свідчить аналіз, найчастіше меш анці піднімали питання, я і стос валися ом -

нально о осподарства, житлової політи и та соціально о захист .
На особистом онтролі ерівництва район роз ляд звернень, я і надходять від ін-

валідів Вели ої Вітчизняної війни, жіно , я им присвоєно звання “Мати- ероїня”, ді-
тей-сиріт, дітей, позбавлених бать івсь ої опі и. Звернення зазначених ате орій
роз лядаються особисто оловою, надаються відповідні дор чення, ви онання я их
онтролюється

У Дарниці провели загальні збори 
трудового колективу Централізованої 
бібліотечної системи
В приміщенні Бібліоте и сімейно о читання № 160 (просп. Гри-
орен а, 22/20) пройшли за альні збори тр дово о оле тив
Централізованої бібліотечної системи. Під час наради відб лося
підбиття підс м ів роботи льт роло ічно о за лад за 2012 рі .

На заході б ли прис тні заст пни олови Дарниць ої РДА Василь Лозовий, началь-
ни правління льт ри, т ризм та охорони льт рної спадщини Юрій Л зя, пред-
ставни и ЦБС.
За ва омий особистий внесо розвито льт ри Дарниць о о район столиці та

професійн майстерність бібліотечній справі Василь Лозовий вр чив Листи-подя и
райдержадміністрації ращим працівни ам бібліоте и

Голова Шевченківської РДА відвідав 
з робочим візитом готельний комплекс
Голова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін з робочим візитом від-

відав отель “11 Mirrors”, що пере ладається я “11 Дзер ал” —
перший та єдиний дизайн- отель в У раїні. Об’є т знаходиться
самом центрі ділово о, льт рно о та історично о Києва близь-
о 500 метрів від станцій метро “Театральна” і “Золоті Ворота”.

Приймати перших остей отель почав вже з червня мин ло о ро , а рочисте від-
риття “11 Mirrors” відб лося 22 листопада 2012 ро .
Керівництво отелю ознайомило деле ацію Шевчен івсь ої РДА з інфрастр т рою

за лад .
До посл остей т т без оштовний Wi-Fi та ресторан європейсь ої хні.
Атмосфера за лад створює всі мови для роботи, відпочин та отримання насо-

лоди.
Сер ій Зімін о лян в дизайнерсь і рішення, номери сіх цінових ате орій дизайн-
отелю “11 Дзер ал”, я і оформлені нейтральних тонах відповідно до с часної міні-
малістсь ої онцепції

Новини районів

6 люто о Православна Цер ва вшанов є пам’ять святої блаженної
Ксенії Петерб рзь ої. Вона народилася в першій половині XVIII сто-
ліття в родині бла очестивих і бла ородних людей. Бать а її звали
Гри орієм, а ім’я матері невідоме. Після дося нення повноліття Ксе-
нія Гри орівна поєдналася в шлюбі з придворним півчим, пол овни-
ом Андрієм Федоровичем Петровим, і жила з чолові ом в Сан т-Пе-
терб рзі. Але недов о с див Господь молодій парі йти разом життє-
вим шляхом, ан ел смерті розл чив їх: Андрій Федорович помер, за-
лишивши Ксенію вдовою на двадцять шостом році її життя.

Олена НІКОЛАЙЧУК:

"Ми плануємо збільшити 
відвідуваність зоопарку 
вдвічі та сягнути мільйона"
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011
2015 роки"
Рішення Київської міської ради № 685/8969 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення
подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до міської цільової програми "Турбота.
Назустріч киянам" на 2011�2015 роки", затвердженої рішенням
Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 (в редакції рішення
Київської міської ради від 16.02.2012 № 106/7443), згідно з додатком
до цього рішення.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 16.02.2012 
№ 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми

"Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки" та фінансування її
заходів у 2012 році":

� в абзаці 3 пункту 2 слова та цифри "431120,08 тис. грн" замінити
словами та цифрами "379087,74 тис. грн";

� в абзаці 4 пункту 2 слова та цифри "1500,0 тис. грн" замінити
словами та цифрами "2000,0 тис. грн";

� пункт 2 доповнити абзацом 18 такого змісту:
"� погашення заборгованості по компенсаціях, наданих у 2009 році

відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від
25.06.2009 № 712 "Про надання щомісячної адресної безготівкової
допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення
м. Києва в зв'язку з поетапним приведенням тарифів на комунальні
послуги до економічно обґрунтованих витрат", та на сплату державного
мита та інформаційно�технічного забезпечення судового процесу �
14045,0 тис. грн".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

1. У розділі 1 "Паспорт міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки":
1.2. У графі 3 у позиціях 9 та 9.1 цифри "2165957,78" замінити цифрами "2128470,44".
2. У розділі 7 "Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки":
2.1. Пункт 1 позиції 1 викласти в такій редакції:

Про списання основного засобу, 
який належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 701/8985 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30
частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови
Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та
інженерних мереж", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, наказу Держкомбудування України, Держнаглядохоронпраці України і
Держкомжитлокомунгоспу України від 08.07.97 № 108/177/49 "Про заходи з виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 05.05.97 № 409", рішення Київради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності
територіальної громади міста Києва" та від 19.07.2005 № 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основних засобів з
балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва", враховуючи лист
постійної комісії з питань техногенно
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06.11.2012 № 047
ПК/220, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

2.2. У графі "2012 рік" позиції 1 "Адресна матеріальна допомога" цифри "3183,9" замінити цифрами "3683,9" 
2.3. У графі "2012 рік" пункту 2 "Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеним за рішеннями місцевих органів влади" цифри "36220,2" замінити цифрами "37616,3" 
2.4. Доповнити розділ позицією 10 такого змісту:

Додаток
до рішення Київської міської ради

25.12.2012 № 685/8969

Зміни 
до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011
2015 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406

(в редакції рішення Київської міської ради від 16.02.2012 № 106/7443)

№ п/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела фінан�
сування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 Адресна матеріальна
допомога

1. Надавати одноразову ад�
ресну соціальну матеріальну
допомогу окремим категорі�
ям соціально незахищених
верств населення

2011�2015 Головне управління праці та
соціального захисту насе�
лення

Бюджет м.
Києва

21449,5 379087,74 455000,0 460000,0 465000,0 I етап
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 142,1 тис.
осіб /2 виплати/ 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 
105 грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги до минулого
року � 5 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 300,0 тис.
осіб /12 виплат/ 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 
210 грн 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги до минулого
року � 100 %

№
п/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

10 Надання
безготівкової
допомоги

Здійснювати компенсацію витрат щомісячної
адресної безготівково допомоги окремим
категоріям соціально незахищених верств
населення міста Києва за надані комунальні
послуги

2012 Головне управління
праці та соціального
захисту населення

Бюджет м.
Києва

� 14045,0 � � � II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 167,1 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 84 грн

3. Розділ 8 "Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки" викласти в такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Усього витрат на виконання
програми

I II

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі 78716,1 485802,84 513890,6 521317,0 528743,9 2128470,44

Бюджет м. Києва 78716,1 485802,84 513890,6 521317,0 528743,9 2128470,44

Кошти інших джерел � � � � � �

Заступник міського голови 
 секретар Київради Г. Герега

1. Дозволити комунальному підприємству по утриманню житлового
господарства Печерського району м. Києва "Хрещатик" списати у
встановленому порядку основний засіб (будівля сміттєзбірника за
адресою: вул. Лютеранська, 33, розташована в садибі нежитлового
будинку № 33 Б на вул. Лютеранській) способом ліквідації, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста Києва, згідно з
додатком до цього рішення, за умови виконання таких заходів:

1.1. До початку робіт із знесення будівлі сміттєзбірника одержати в
установленому порядку в Головному управлінні контролю за
благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) ордер на виконання робіт.

1.2. Роботи із знесення будівлі сміттєзбірника виконати згідно з
Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київради

від 25.12.2008 № 1051/1051, та Правилами виконання робіт по підземних
спорудах та надземному інженерному обладнанню в м. Києві,
затвердженими рішенням виконавчого комітету Київської міської ради
народних депутатів від 04.02.80 № 125.

1.3. При виконанні робіт із знесення будівлі сміттєзбірника
забезпечити безпеку руху та безпечний прохід пішоходів шляхом
огородження місць роботи, влаштування їх достатнього освітлення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань власності.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

25.12.2012 № 701/8985

Основний засіб, 
який належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та дозвіл на списання якого 
надається КП УЖГ "Хрещатик"

N
п/п

Найменування основного
засобу та його технічна
характеристика

Дата введення в
експлуатацію

Первісна
балансова
вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість,
грн

Підстава для списання

1. Сміттєзбірник за адресою: вул.
Лютеранська, 33
одноповерховий, 18 кв. м,
розташований в садибі
нежитлового будинку № 33 Б
на вул. Лютеранській

Збудований у
50�60 роках XX
століття

784,18 0,00 Акт обстеження технічного стану несучих та
огороджуючих конструкцій сміттєзбірника на
прибудинковій території нежитлового
будинку № 33�Б на вул. Лютеранській
будівельної лабораторії комунального
підприємства "Київжитлоспецексплуатація"
від 27.09.2012 № 178/28

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Про затвердження детального плану території 
в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова 

у Дарницькому районі м. Києва та про внесення змін 
до проекту прибережних захисних смуг водних об'єктів 

м. Києва у Дарницькому районі, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 26.02.2010 № 33/3471 

"Про затвердження проектів прибережних захисних смуг 
водних об'єктів 

м. Києва"
Рішення Київської міської ради № 718/9002 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до пункту 8 статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 71/8355 "Про розробку детального плану території в
районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова" Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території в районі вулиць Тепловозної,
Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва відповідно
до основних положень та техніко�економічних показників, що додаються,
як основу планувальної організації та функціонального зонування
території, розташування червоних ліній вулиць і доріг, граничної
поверховості та щільності забудови, подальшого розроблення технічної
документації та прийняття рішень щодо розміщення об'єктів
містобудування.

2. Внести зміни до проекту прибережних захисних смуг водних

об'єктів м. Києва у Дарницькому районі, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 26.02.2010 № 33/3471 "Про затвердження
проектів прибережних захисних смуг водних об'єктів м. Києва", згідно з
додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови 
 
секретар Київради Г. Герега
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7.3. здійснювати перевірки щодо використання та збереження об’єктів
комунальної власності територіальної громади міста Києва;

7.4. здійснювати перевірки діяльності підприємств, установ, організа�
цій комунальної власності територіальної громади міста Києва та держав�
них підприємств, що перебувають у сфері управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та по�
рядку використання ними коштів;

7.5. скликати і проводити наради, семінари з питань, що належать до
його компетенції;

7.6. представляти інтереси територіальної громади м. Києва в судових
органах;

7.7. користуватись в установленому порядку інформаційними базами
органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7.8. Здійснювати іншу діяльність, що випливає з повноважень Голов�
ного управління.

8. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), профільни�
ми комісіями Київської міської ради, органами місцевого самоврядуван�
ня, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян
та громадянами.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою Київської міської державної адміністрації
за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: вища освіта за ос�
вітньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фа�
хом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років при необ�
хідності, виходячи із виконання Департаментом основних завдань та
функцій.

Директор Департаменту має першого заступника та заступників, які
призначаються на посаду і звільняються з посади головою Київської місь�
кої державної адміністрації за поданням директора Департаменту, пого�
дженим з заступником голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

10. Директор Департаменту:
10.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональ�

ну відповідальність перед головою Київської міської державної адмініс�
трації за виконання покладених на Департамент завдань.

10.2. Подає на затвердження в установленому порядку положення про
структурний підрозділ.

10.3. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, посадові
інструкції працівників, розподіляє функціональні обов’язки між заступни�
ками директора Департаменту, керівниками підрозділів, іншими праців�
никами Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності.

10.4. Подає на затвердження Київському міському голові штатний роз�
пис працівників Департаменту в межах граничної чисельності і фонду
оплати праці його працівників.

10.5. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо форму�
вання планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

10.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установле�
ному порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідаль�
ність за їх цільове використання.

10.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення
ефективності роботи Департаменту.

10.8. Звітує перед головою Київської міської державної адміністрації
про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених пла�
нів роботи.

Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх ви�
конання. Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи

та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підляга�
ють державній реєстрації в установленому порядку. Накази, які є регуля�
торними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та опри�
люднюються у порядку, встановленому законодавством України.

10.9. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Департамен�
ту.

10.10. Готує пропозиції щодо умов контрактів з керівниками комуналь�
них підприємств, що належать до сфери управління Департаменту, а та�
кож вносить пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з поса�
ди керівників цих підприємств.

10.11. Без доручення представляє інтереси Департаменту в усіх під�
приємствах, установах, організаціях та органах управління, укладає від
імені Департаменту правочини, видає доручення;

10.12. Погоджує питання призначення та звільнення керівників струк�
турних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій, що
здійснюють управління майном та приватизацію;

10.13. Застосовує до працівників Департаменту управління заходи за�
охочення та накладає дисциплінарні стягнення;

10.14. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положен�
ня.

11. В Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать
до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Де�
партаменту (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відпо�
відальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради (за
згодою), керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших ус�
танов та громадських організацій.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за подан�
ням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департамен�
ту.

12. Для прийняття рішень з питань, які віднесенні до компетенції Де�
партаменту та потребують спеціальних знань, Департаментом можуть за�
лучатися радники або консультанти з числа осіб, які мають відповідну ос�
віту та досвід роботи за фахом.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в Департаменті
можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Де�
партаменту.

14. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету м. Києва,
Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується роз�

порядженням Київського міського голови.
Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджується Київським

міським головою після попередньої їх експертизи у Департаменті фінан�
сів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

15. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної гро�
мади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має само�
стійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, пе�
чатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Місцезнаходження Департаменту: м. Київ, вул. Хрещатик, 10.
17. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської

міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Закінчення. Початок документа № 2383 від 29.12.2012 р. надруковано 5 лютого 2013 року

Про підпорядкування комунального підприємства 
“Інженерний центр” виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2302 від 24 грудня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в зв’язку із реорганізацією Головного управління капі


тального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднан

ня до Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад

міністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підпорядкувати комунальне підприємство “Інженерний центр” вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Інженер�
ний центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської місь�
кої державної адміністрації від 31 серпня 2004 року № 1616, що додаю�
ться.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Головному
управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку
забезпечити внесення змін до рішень Київської міської ради під 29 груд�
ня 2011 року № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” та від
29 грудня 2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально�екопомічного роз�
витку м. Києва на 2012 рік” в частині головного розпорядника бюджетних

коштів, призначених для комунального підприємства “Інженерний центр”
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

4. Комунальному підприємству “Інженерний центр” виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в ус�
тановленому порядку забезпечити державну реєстрацію.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 19 жовтня 2010 року № 851 “Про підпорядкування комунального під�
приємства “Інженерний центр” виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Головному управлінню капі�
тального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М.І.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 24.12.2012 № 2302

Зміни до Статуту
комунального підприємства “Інженерний центр” виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту комунального
підприємства “Інженерний центр” виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)

У тексті Статуту слова “Головне управління капітального будівниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)” у всіх відмінках замінити словами “Головне
управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних
відмінках.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про тимчасове зайняття тротуару 
з влаштуванням критої пішохідної галереї 

по вул. Круглоуніверситетській у Печерському районі
Розпорядження № 2397 від 29 грудня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільні дороги”, враховуючи рішення Київ

ської міської ради від 21.12.2006 № 401/458 “Про продаж земельної ділянки закритому акціонерному товариству “Промінвестгруп

1” для будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу з підземним паркінгом на вул. Лютеранській, 14
в у Пе

черському районі”, Державний акт на право власності на земельну ділянку від  16.06.2007 № 02
8
00136, зважаючи на звернення
приватного акціонерного товариства “Промінвестгруп
1” від 29.05.2012 № 02
082, з метою організації безпеки пішоходів під час
будівництва готельного комплексу з підземним паркінгом на вул. Лютеранській, 14
в у Печерському районі, в межах функцій ор

гану місцевого самоврядування:

1. Приватному акціонерному товариству “Промінвестгруп�1” (далі
ПрАТ “Промінвестгруп�1”), згідно з розробленою та затвердженою у вста�
новленому порядку проектно�кошторисною документацією у термін з
29.12.2012 до 31.12.2014 здійснити тимчасове зайняття тротуару на всю
ширину з влаштуванням критої пішохідної галереї по вул. Круглоунівер�
ситетській вздовж зовнішнього периметра будівельного майданчика на
вул. Лютеранській, 14�в у Печерському районі за умови виконання п.2
цього розпорядження;

2. ПрАТ “Промінвестгруп�1":
2.1. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг�

нальні ліхтарі, забезпечити безпечний прохід пішоходів у місцях виконан�
ня робіт;

2.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт;

2.3. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051;

2.4. Влаштувати місця для миття коліс автотранспорту на виїздах з те�
риторії будівельного майданчика;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття тротуару на всю ши�
рину по всій довжині зайняття фігурними елементами мощення та пере�
дати за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Печерського району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на генерального директора ПрАТ “Промінвестгруп�1” Шовкалюка
О. В.

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

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

Голова О. Попов

Про підпорядкування комунального підприємства 
“Дирекція реставраційно
відновлювальних робіт” 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2303 від 24 грудня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в зв’язку із реорганізацією Головного управління капі


тального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднан

ня до Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад

міністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підпорядкувати комунальне підприємство “Дирекція реставраційно�
відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) Головному управлінню житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

2. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Дирекція
реставраційно�відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 30 липня
2004 року № 1400 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 бе�
резня 2008 року № 250), що додаються.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Головному
управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку
вирішити питання внесення змін до рішень Київської міської ради від 29
грудня 2011 року № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” та
від 29 грудня 2011 року № 1099/7335 “Про Програму соціально�економі�
чного розвитку м. Києва на 2012 рік” в частині головного розпорядника
бюджетних коштів, призначених для комунального підприємства “Дирек�
ція реставраційно�відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4. Комунальному підприємству “Дирекція реставраційно�відновлю�

вальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) в установленому порядку забезпечити дер�
жавну реєстрацію.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради {Київської міської державної адміністрації)
від 30 серпня 2010 року № 667 “Про підпорядкування комунального під�
приємства “Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт” виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Головному управлінню капітального будівництва міста Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

6. Додаток 32 до розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 19 лютого 2003 року № 237 “Про питання діяльності підпри�
ємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва” (в редакції розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 30 серпня 2010 року № 667) виключити.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти па заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 24.12.2012 № 2303

Зміни до Статуту
комунального підприсмства “Дирекція реставраційно
відновлювальних

робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту комунального підприємства
“Дирекція реставраційно
відновлювальних робіт” виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

У тексті Статуту слова “Головне управління капітального будівниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)” у всіх відмінках замінити словами “Головне
управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних
відмінках.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію об’єктів охорони здоров’я 
в Оболонському районі

Розпорядження № 2399 від 29 грудня 2012 року
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання міс


тобудівної діяльності”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 31.01.2011 № 121 “Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень”, з метою покра

щення медичної допомоги мешканцям Оболонського району, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації здійсни�
ти реконструкцію об’єктів охорони здоров’я згідно з додатком, за умови
виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації як замов�
нику реконструкції;

2.1. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектування
об’єктів реконструкції, зазначених у додатку до цього розпорядження.

2.2 Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку
проектно�кошторисної документації.

2.3. Визначити в установленому порядку генеральні проектні та під�
рядні організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження.

2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання робіт із реконструкції.

2.5. При укладанні договорів підряду на реконструкцію об’єктів обо�
в’язково передбачати умови щодо надання підрядниками гарантій якості
виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єктів.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо�

го розпорядження, у 2012 році буде здійснюватися в межах показників,
передбачених Програмою соціально�економічного розвитку м. Києва на
2012 рік.

4. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації подати в
установленому порядку до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті І цьо�
го розпорядження, до проектів програм соціально�економічного розвитку
м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 29.12.2012 № 2399

ПЕРЕЛІК
об’єктів охорони здоров’я в Оболонському районі м. Києва, по яких замовником 

реконструкції визначена Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Найменування та місцезнаходження об'єктів

1 Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної районної поліклініки на вул. Маршала Тимошенка,14

2 Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду дитячої поліклініки №2 на вул. Маршала Тимошенка,І4

3 Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної районної дитячої поліклініки на вул. Північній,4�а



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 6 лютого 2013 року

Про що промовляють кольори
Киян запрошують помилуватися 
картинами художників з вадами слуху
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Києві в одном із офісів серед-
місті триває бла одійна вистав а
артин п’ятьох х дожни ів з осо-
бливими потребами. Аби підтрима-
ти тих, хто наділений талантом і
водночас потреб є особливої ва и,
юридична онсалтин ова омпанія
вирішила розпочати прое т “Д хов-
на соціальна творчість”, в рам ах
я о о щомісяця виставлятим ться
роботи раїнсь их х дожни ів.

“Ми запрошуємо разом з нами насолодитися

творчістю художників, для яких світ не має кор�

донів. Вдихнути красу зовсім інших людей, які

володіють даром бачити і малювати, але позбав�

лені іншого дару — чути. Можливо, тому їх світ

настільки барвисто і яскраво переданий в пре�

красних творах. Насамперед представлені робо�

ти художників Михайла Поплавка, Бориса Вов�

ка, Галини Інгули, Сергія Пєлічева, Олексія На�

шивочнікова”,— розповіла “Хрещатику” органі�

затор заходу Олена Яремчук.

Серед виставлених полотен, виконаних пере�

важно у стилі реалізму, привертають увагу робо�

ти Галини Інгули. У активі молодої художниці 13

персональних та 9 колективних виставок. Після

закінчення київської школи № 18 дівчина спро�

бувала себе у багатьох професіях: розписі по де�

реву, різьбленні по кістці, працювала кондите�

ром і веб�дизайнером. Кілька років навчалась у

творчій майстерні відомого київського художни�

ка Костянтина Косаревського. Професіонально

почала займатись малярством з 2003 року, коли

придумала своєрідний авторський стиль.

“Я багато експериментувала із спіралями, гео�

метричними формами та яскравими кольорами.

Поступово світ, який мій тато назвав “планетою

Інгула”, мене захопив. Моя перша персональна

виставка, яка відбулася у травні 2005 року у Дер�

жавному політехнічному музеї Київського полі�

технічного інституту, так і називалася — “Плане�

та Інгула”. Дуже люблю малювати пейзажі, осо�

бливо осінні, мені здається, що, створюючи не�

звичні ландшафти вигаданого світу, де панує

добро, я роблю кращим і реальний світ”,— пояс�

нює Галина.

Характерною ознакою цієї фентезі�серії є яс�

краві і водночас теплі тони та спосіб вимальову�

вання деталей за допомогою зигзагів — “інгули�

ків”. При цьому у такій манері Галина передає

цілком реалістичні сюжети — квітучий луг, нічну

річку чи навіть канали у Венеції.

Аби оцінити майстерність володіння пензлем,

потрібно мати хоча б основи мистецької освіти,

втім, аби відчути неймовірну, позитивну енерге�

тику, якою переповнені полотна художників,

представлених на виставці, досить їх просто поба�

чити. Виставка триватиме до середини лютого за

адресою: вулиця Горького, 33�в (10�й поверх)

Молодь продемонструє 
музичні таланти
У столиці триває Міжнародний конкурс виконавців на духових 
інструментах
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До столиці з’їхалися юна-
и та дівчата з 9 раїн сві-
т , щоб взяти часть но-
вом масштабном мис-
тець ом прое ті — Пер-
шом Міжнародном он-
рсі ви онавців на дере-

в’яних д хових інстр мен-
тах ім. В. С. Антонова, що
триває в місті з 4 по 9 лю-
то о. Шан вальни и ла-
сичної м зи и змож ть на-
солодитись творами Баха,
Бетховена, С. Про оф’єва,
І. Стравінсь о о, Моцарта
та інших видатних омпо-
зиторів.

Справжнє свято класичної музи�

ки для киян та гостей міста влаш�

тував Київський інститут музики

ім. Р. М. Гліера за підтримки Мі�

ністерства культури України та

благодійного фонду “Таланти

України”. Перший Міжнародний

конкурс молодих виконавців на

дерев’яних духових інструментах

ім. В. С. Антонова є очікуваною

подією для молоді. Участь в заході

беруть виконавці з України, Росії,

Білорусі, Угорщини, Польщі,

Азербайджану, Франції, Естонії та

Японії.

Оцінюють їх визнані в світі музи�

канти й викладачі: Уено Такасі

(Японія), Анатолій Коган (Ізраїль),

Іван Оленчик (Росія) та Роман Вовк

(Україна). Очолює суддівську коле�

гію народний артист України, ком�

позитор Олександр Злотник. “Ми

побачили, що дуже багато таланови�

тої молоді та відомих викладачів за�

цікавлені взяти участь у конкурсі.

Такі заходи дають можливість поба�

чити себе на тлі світового розвитку

музики, і зокрема музики, що вико�

нують на дерев’яних духових інстру�

ментах”,— зауважив пан Злотник.

Урочисте відкриття Міжнародно�

го конкурсу виконавців на дерев’�

яних духових інструментах ім. В. С.

Антонова відбулося у понеділок, 4

лютого, в Київському будинку вче�

них НАН України (вул. Володимир�

ська, 45�А). Перший та другий тури

проходитимуть 5—7 лютого також у

Київському Будинку вчених з 10.00

по 19.40.

На третій тур конкурсу, що пройде

8 лютого з 16.30 до 21.00, організато�

ри запрошують у Колонний зал ім.

М. В. Лисенка Національної філар�

монії України. Всі бажаючі мають

можливість відвідати заходи у ці дні.

“Перших два тури — це сольна

програма під акомпанемент форте�

піано, а третій тур і гала�концерт су�

проводжуватимуть Академічний

симфонічний оркестр Національної

філармонії України та Національ�

ний ансамбль солістів “Київська ка�

мерата”. А це — найкращий євро�

пейський рівень”,— розповів гене�

ральний директор конкурсу Олек�

сандр Кочерженко.

9 лютого о 19.00 на сцені Націо�

нальної філармонії України відбу�

деться урочиста церемонія нагород�

ження лауреатів. Останнім акордом

музичного свята стане гала�концерт,

на якому виступатимуть переможці

конкурсу.

Цього року конкурс проходить у

двох номінаціях — “Флейта” та

“Кларнет”. У програмі — твори Баха,

Бетховена, С. Прокоф’єва, І. Стра�

вінського, Моцарта, Й. Брамса,

К. М. Вебера, Р. Шумана та інших

всесвітньо відомих композиторів. Та�

кож до програмних вимог увійшли

твори сучасного композитора Івана

Оленчика, члена журі, який матиме

нагоду особисто оцінити рівень їх ви�

конання кларнетистами.

Творчі змагання юних талантів,

серед яких чимало вже відомих ви�

конавців, транслюватимуться в ре�

жимі on�line на сайті конкурсу www.

festmusic.com.ua

Армен Джигарханян 
перевтілився в Сенеку
Після 10�річної перерви актор знову з’явився на театральній сцені

У 80�х роках Армен Джигарханян

зіграв правителя Риму на сцені те�

атру Маяковського. І ось після ба�

гатьох років уже став учителем Не�

рона — Сенекою — в спектаклі, по�

ставленому молодим режисером

Дмитром Ісаічевим. Одна з кращих

п’єс улюбленого автора театру Ед�

варда Радзинського постає в новій

театральній версії. Криваву історію

імператора Нерона і його підданих

вирішили зобразити як сучасний

трагічний фарс про людську при�

роду. Під час двохактового спек�

таклю Джигарханян блискуче вті�

лює драматичний образ філософа

Сенеки, великого мораліста, кот�

рий якимось парадоксальним чи�

ном виховав холоднокровного

вбивцю. Протягом вистави Нерон

(Семен Штейнберг) намагається

зламати дух свого вчителя Сенеки,

довести йому, що його існування на

землі було безглуздим, як і його

вчення, якщо воно породило таке

чудовисько, як він. Сенека єдиний,

хто може сказати своєму учневі

правду, але по великому рахунку

мовчить, бо Нерон не дає йому на�

віть висловитися. Глядачі побачать

на сцені неперевершеного актора

після величезної перерви. “У спор�

ті є поняття “мертва зона”, коли

спортсмен не виступає, сумніва�

ючись, чи варто продовжувати,—

пояснив Армен Джигарханян.—

Так і я: дуже багато грав, в певний

момент дійшов до крапки”. На його

думку, в основі хорошого театру і

хорошої гри актора лежить правда.

У Армена Джигарханяна було бага�

то великих вчителів. Зараз, як він

сам зізнається, зосередженню

правди вчиться у дітей і тварин,

спостерігаючи, як вони плачуть чи

сміються, кусаються, приймають

тебе або не приймають.

Вистава “Театр часів Нерона і Се�

неки” як ніколи актуальна сьогодні.

Вона про те, як через відсутність ге�

нетичної пам’яті та вдячності люди

поринають у безодню жорстокості.

Той же Нерон, на думку Армена

Джигарханяна, генетично як яблуко

з червоточиною: “вилікувати” його

вже не під силу навіть Сенеці.

У рамках гастролей театр Армена

Джигарханяна представляє спек�

такль “Театр часів Нерона і Сенеки”

в Національному драматичному те�

атрі імені Івана Франка двічі: вчора і

сьогодні, 6 лютого
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Відповіді на сканворд 

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні в театрі імені
Фран а по аж ть вистав
театр Армена Джи арха-
няна “Театр часів Нерона і
Сене и” за п’єсою Едвар-
да Радзинсь о о. У ролі
філософа та державно о
діяча Л ція Антея Сене и
лядачі змож ть побачити
само о Армена Джи арха-
няна, я ий дов ий час не
рав театрі.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовни — КП"Плесо".
Місце розташ вання об'є та: Дніпровсь ий район, ж.м. Р санів а, Р санівсь ий

анал.
Хара теристи а діяльності (об'є та): розчист а р сла анал , я а ви он ється

засобами ідромеханізації з ви ористанням новітніх техноло ій тилізації м лових
від ладів, та ремонт спор д анал .
Технічні і техноло ічні дані: об'єм перес вання ґр нт засобами ідромеханіза-

ції — 79,4 тис. м3.
Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: на альна потреба в

по ращенні технічно о та естетично о стан Р санівсь о о анал і приле лої території.
Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: земельних — площа ділян и

розроб и м листих від ладень 2,8 а; сировинних — не потрібно; енер етичних
(паливо, еле троенер ія, тепло) — за рах но підрядни а-ви онавця робіт; водних —
техноло ічна витрата води в обсязі 555800 м3 з Канівсь о о водосховища, 100%
повернення; тр дових — за рах но ор анізації-підрядни а.
Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації): за рах но

ор анізації-підрядни а та ор анізації-замовни а.
Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: з ідно з ДБН

А.3.1-5-2009.
Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами:

з ідно з рішеннями ОВНС та приписами е оло ічних станов.
Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на

нав олишнє середовище: лімат і мі ро лімат: не здійснюється; повітряне: прод ти
з оряння при роботі ДВЗ в процесі провадження б дівельних робіт ло ально і
тимчасово в обмежені терміни в мір ви онання робіт по чер ам б дівництва; водне:
ло альне тимчасове по іршення я ості води (зм чення), при аварійних сит аціях —
ло альне засмічення нафтопрод тами; р нт: не спричиняється; рослинний і
тваринний світ, заповідні об'є ти: надводна флора і фа на — відс тні, водні
біоценози — тимчасове, я е відш одов ється, заповідні об'є ти — відс тні;
нав олишнє соціальне середовище (населення): по ращення за рах но вирішення
проблем ре реаційно о ви ористання об'є та та підвищення йо о естетично о рівня;
нав олишнє техно енне середовище: тимчасове навантаження за рах но
ви ористання б дівельної техні и, я е є тимчасовим і орот оплинним.
Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,

знеш одження або безпечно о захоронення: завдя и біохімічній безпеці м листих
від ладень, після їх обезводнення та попередньо о омпост вання, можливе
ви ористання їх в я ості природних добрив для підвищення біоло ічних по азни ів
м сових р нтів для по риття намитих діляно в межах житлової та ромадсь ої

заб дови лівобережжя м. Києва.
Обся ви онання ОВНС: з ідно з вимо ами ДБН А.2.2-1-2003.

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень
б дин №23-Б — по в л. Урлівсь ій!

З 01 люто о 2013 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі №23-Б по в л.
Урлівсь ій Дарниць ом районі м. Києва ом нальним підприємством з
е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання б де
проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до
розпорядження КМДА від 09.03.2011 №307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та
затвердження до Управління цінової політи и КМДА та становить 3,7346 рн/м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс", т. 281-44-01

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Про опова
Владислава Ві торовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Бажана, 1-м,
в. 37. Вам необхідно 21 люто о 2013 ро об 11.00 з'явитися до Дарниць о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, аб. 3, на
роз ляд цивільної справи за позовом Косто риза Оле сія Анатолійовича до
Про опова Владислава Ві торовича про стя нення бор зобов'язаннях за
до оворами пози и та відш од вання моральної ш оди.

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

С ддя Сирб л О.Ф.

О олошення про ви ли до с д
Х сто Баярон Хойлен, 26.09.1985 ро народження, останнє відоме місце

проживання: м. Київ, в л. Ново-Дарниць а, б д. 15/1, в. 90, необхідно 26 люто о 2013
ро з'явитись на 10.00 до Дарниць о о районно о с д м. Києва, за адресою: м.
Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 122 для часті с довом засіданні по цивільній справі за
позовом Г меню Ві торії Василівни до Х сто Баярон Хойлен про розірвання шлюб ,
під олов ванням с дді Наб дович І.О.

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

Управління праці та соціально о захист населення
Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- оловно о спеціаліста відділ автоматизованих систем правління (тимчасова);
- оловно о спеціаліста відділ персоніфі овано о облі піль (тимчасова).

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для
часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 19, тел. 280-69-98.

ТОВ "Видавництво "Е ономі а" ( од ЄДРПОУ 33343853)
повідомляє про втрат свідоцтва про реєстрацію платни а
подат на додан вартість № 38834848, видано о ДПІ
Дарниць ом районі м. Києва, від 23.06.2005 р. Втрачене
свідоцтво вважати недійсним.

Шевчен івсь а районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренд
нежитлове приміщення в л. Са са ансь о о, 100, 1-й поверх та в л. Ризь а, 1, 1-й поверх за альною
площею 34 та 18 в. м. Цільове ви ористання — лабораторні посл и. Термін оренди — 2 ро и
364 дні. Балансо трим вач — Центральна районна полі ліні а та Полі ліні а №3 Шевчен івсь о о
район . Термін прийняття заяв на оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про
оренд приймаються за адресою: в л. Б. Хмельниць о о, 24, . 512. Довід ов інформацію можна
отримати за телефоном 288-08-96.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Легка атлетика. Українки здобули дві золоті 
нагороди на турнірі “Російська зима”
У Мос ві (Росія) завершився міжнародний т рнір “Російсь а зима” з

ле ої атлети и в приміщенні. У раїнсь і спортсмен и здоб ли дві пе-
ремо и. Марія Ремінь б ла сильнішою в бі на 60 м з рез льтатом 7,12
се нди, випередивши за фотофінішем представницю Габон Р дді
Зан Мілам (7,12). Третьою призер ою стала росіян а Єв енія Поля-
ова (7,33). Інша вітчизняна спортсмен а Анжела Шевчен о фініш ва-
ла першою бі на дистанції 1000 м з рез льтатом 2 хвилини 36,84
се нди, випередивши двох росіяно — Катерин Поісто ов на 0,13
се нди і Олен Кот льсь на 0,17

Бокс. Максим Бурсак став чемпіоном Європи
В Ольне-с -Б а (Франція) раїнець Ма сим Б рса завоював тит л

чемпіона Європи в середній вазі ( ате орія до 72,64 ) за версією Єв-
ропейсь о о бо серсь о о союз (EBU). Для перемо и над франц зом
Ж льєном Марі-Сентом нашом бо серові вистачило лише трьох ра н-
дів, протя ом я их раїнець впевнено домін вав на рин , а з одом
завдав с перни значно о розсічення, зм сивши рефері припинити
поєдино .
Тим часом більш тит лований вітчизняний бо сер Володимир Клич-
о нині в а тивном пош с перни а для добровільно о захист сво-
їх здоб т ів. Одним з претендентів на бій проти молодшо о Клич а
вважався Одланьєр Соліс (18-1, 12 КО), одна промо тер бинця Ах-
мет Онер повідомив, що цей поєдино не відб деться. “Питання б ло
пра тично за рите. Ми провели пере овори і, я фа т, дося ли з оди
по всіх п н тах. Проте в останній момент оманда Клич а змінила своє
рішення. Ми завжди хотіли цієї з стрічі. Соліс вийшов би на рин навіть
за символічні роші”,— повідомив Онер. Наразі серед потенційних с -
перни ів найбільше шансів на бій проти Клич а-молодшо о має п ер-
торі анець Фрес О ендо (35-7, 23 КО). На адаємо, що мин ло о тиж-
ня WBA дозволила раїнсь ом бо сер перенести обов’яз овий по-
єдино проти Оле сандра Повєт іна на липень цьо о ро . Тим не
менш, перед цим Асоціація зобов’язала Володимира Клич а провести
добровільний захист чемпіонсь о о тит л . Цей бій повинен відб тися
не пізніше 6 вітня

Дзюдо. Вітчизняні бійці вдало виступили 
на міжнародних змаганнях
В Софії (Бол арія) пройшов жіночий європейсь ий т рнір по дзюдо.

Наші спортсмен и зайняли три призові місця. Срібн на ород заво-
ювала Оле сандра Стар ова ва овій ате орії до 52 . У фінальній
с тичці раїн а пост пилася японці Ю і Хасімото. "Бронз " вибороли
дві наші співвітчизниці — Марина Черня (до 48 ) та Анастасія Т р-
чин (до 78 ). У чоловічих зма аннях, я і відб лися р зинсь ом Тбі-
лісі, та ож не обійшлося без раїнців на п’єдесталі. Станіслав Ретин-
сь ий, я ий вист пає ва овій ате орії до 90 , завоював бронзов
на ород . Спортсмен дійшов до чвертьфінал , де пост пився азербай-
джанцеві Шахін Гахраманов . Потім раїнець втішном ра нді пе-
ремі британця Андре Б рнса і в поєдин за бронз здолав р зина
Бе Гвініашвілі

Температура 0°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +3°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура 0°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 6 лютого 2013 року

ОВНИ витатим ть на рилах ори інальних захоплень, вас ваби-
тиме все незвичне, розб рх ючи творч яв , особливе заці ав-
лення ви ли атиме релі ійна, філософсь а темати а. Нині ви б де-
те найближче до Бо а. Енер етичні ритми дня спрямовані на а ти-
візацію д ховно о розвит , спіл йтеся з представни ами релі ій-
ної сфери, ви ладачами, на овцями, носіями інших льт р, світо-
лядів, іноземцями, відвід йте святі місця.
ТЕЛЬЦІ, ар’єрне сходження триває, дотрим йтеся обраної

страте ії і нама айтеся армонійно вписатися в посадов ієрар-
хію та не дражнити пра матичних с противни ів. Це невдалий
час для зап с ново о прое т , обмін дов отривалими зо-
бов’язаннями, вст п до серйозно о партнерсь о о союз . Ри-
зи овані зад ми, швидше за все, та і залишаться нездійсне-
ними.
БЛИЗНЯТА очі ють приємних змін, для одних вони б д ть

пов’язані з ар’єрою і професійною реалізацією, для інших — з
мовами життя, домашніми планами. Можливий різ ий поворот
взаєминах з бать ами, начальством, не поспішайте з остаточ-

ним рішенням, доче айтеся нових відомостей.
РАКИ, я що поч ваєтеся епсь о, рецепт для од жання прос-

тий: відвід йте храмові сл жіння, спіл йтеся з людьми висо ої д -
ховної льт ри, не пор ш йте Божих заповідей, а дор чен робо-
т на сл жбі ви он йте не через пень- олод , а я для Бо а. Вам,
я ні ом , слід б ти дос оналим фахівцем в тр довом оле тиві,
йти в но з на овим про ресом, я що пра нете ар’єрно о рос-
т .
ЛЕВИ, дефілюйте, сяйте талантами, рад йте любленців,

приваблюйте тих, хто припав до серця. Це день свят ово о
енер ійно о настрою, що притя не до вас прихильни ів; заря-
джайте свій д шевний а м лятор позитивом, я ий надов о по-
сл жить життєдайним пальним. Наодинці б ти протипо азано,
тіль и в армонійній парі пощастить оптимально самореаліз ва-
тися.
ДІВИ, ви бояз о ставитеся до б дь-я их змін, навіть до тих,

я их в либині д ші пристрасно бажаєте. Не план йте нічо о
заздале ідь. Сім’я – це святе, дбайте про родин , домашній
затишо , станьте др ом домочадцям, не чіпляйтеся до них
(всім притаманні недолі и), в домі має пан вати філософсь а
а ра.
ТЕРЕЗИ, атмосфера дня сприятлива для навчання, обмін д м-

ами, ділових пере оворів, орот их поїздо , на ових онферен-
цій, пізнавальних е с рсій. Долею заохоч ються б дь-я і заняття,
пов’язані з розширенням р озор .
СКОРПІОНИ, ваших з силь потреб ють зар біжні (іно ород-

ні) зв’яз и, питання навчання, д ховно о розвит і пов’язані з
ними витрати. Виріш йте проблеми по мірі надходження, приді-
ляючи особлив ва дрібницям. Небажані позапланові р пні
по п и, адже ризи єте придбати т річ, я а з одом не знадо-
биться.
СТРІЛЬЦІ, займайтеся давніми справами, нічо о ново о не роз-

починайте, зе ономите доро оцінні рес рси. Недолі ами за рож -
ють стати надмірна вразливість або непослідовність. Втім, пані -
вати ате орично заборонено, вірте все най раще – і ваші надії
здійсняться. Ввечері повіють інші вітри, вима аючи ардинально
пере лян ти свою фінансов політи . Приводом для зміни страте-
ії в цій сфері стан ть непередбачені рошові надходження або ж
спонтанні витрати.
КОЗОРОГИ, я що вас потя н ло на при оди, переживайте їх в

своїй яві, а не в реальності. День наповнений армічними сюже-
тами, що стане спішним важелем для поліпшення д ховних вза-
ємин в родині. Розв’яз йте поб тові проблеми, айтеся в ріхах,
спо т йте провини перед домочадцями, моліться за них і любіть
всім серцем, тоді майб тнє остинно від риє щасливі двері! Бажа-
но відвідати Божий храм.
ВОДОЛІЇ, день прод тивний для онта тів з др зями і роботи в

оманді. Є шанс об оворити безліч нюансів, я і зазвичай вислиза-
ють з вашої ва и. Самореалізація в сфері на и, політи и, соціо-
ло ії, війсь ової справи, медицини пройде на відмінно. Ввечері
слід зійти зі сцени, самітнитися.
РИБИ, зосередьтеся на ар’єрних проблемах, нині є шанс вирі-

шити їх з ма симальною прод тивністю, а оловне – це позитив-
но позначиться на матеріальних приб т ах. Ос іль и ви працюєте
в наеле тризованій он рентній атмосфері, слід тримати профе-
сійн мар на еталонній висоті. Шансів не айно втілити мрію в ре-
альність д же мало, відчай не впадайте, адже, швидше за все,
ваші сміливі плани ще недостатньо оформлені і по ано обд мані.
Все вирішиться завтра

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Віце�чемпіони країни впевнено здолали БК "Київ"

"Будівельник" втретє в сезоні
переміг у столичному дербі
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У столичном Палаці
спорт в рам ах С -
перлі и пройшов
матч за частю двох
місцевих л бів —
“Б дівельни а” та
“Києва”. Попри ста-
т с дербі, з стріч
про нозовано завер-
шилася перемо ою
“ ладіаторів” —
72:62. Одним з най-
ращих на пар еті
б в дебютант цієї
оманди Ріхардс
К си с, я ий до
сво о а тив вніс 15
очо , 6 підбирань та
3 передачі. Завдя и
перемозі “Б дівель-
ни ” зміцнив свої лі-
дерсь і позиції т р-
нірній таблиці, нато-
мість “Київ” продов-
ж є переб вати на
останньом місці.

Третє коло регулярного

чемпіонату Суперліги розпо�

чалося матчем між столични�

ми “Будівельником” та “Ки�

євом”. Звичайно, вболіваль�

ники у кожному дербі споді�

ваються на видовищну та без�

компромісну гру. Однак у

цьому сезоні “будівельники”

вже двічі доводили, що вони є

значно сильнішими за своїх

земляків. Не стала виключен�

ням і третя зустріч за участю

цих колективів. Не дивно, що

з перших секунд матчу грав�

цям “Києва” була відведена

роль наздоганяючих. Коман�

ди вже зі стартовим свистком

почали діяти у високому тем�

пі і прагнули якнайшвидше

набрати потрібні очки. Втім,

поспіх значно вплинув на

точність при кидках та пере�

дачах, що не могло не позна�

читися на результативності.

Лише ближче до закінчення

першої чверті баскетболісти

“Будівельника” змогли вдало

завершити декілька атак по�

спіль, довівши свою перевагу

у рахунку до 19:12.

Стартова десятихвилинка

запам’яталася прихильникам

баскетболу появою на парке�

ті у складі “гладіаторів” де�

бютанта команди Ріхардса

Куксикса. Забігаючи напе�

ред, зазначимо, що саме ли�

товському виконавцю вдало�

ся стати найкращим гравцем

зустрічі, хоча перші очки но�

вачок набрав лише у другій

чверті, яка, до речі, розпоча�

лася з потужних атак “Буді�

вельника”. Незчулися бас�

кетболісти “Києва”, як їхнє

відставання у 7 очок збільши�

лося до 11. Приголомш�

ливий старт змусив настав�

ника “вовків” Ренато Паску�

але взяти тайм�аут. Але на�

станови тренера не принесли

потрібних змін, і підопічні

італійського фахівця продов�

жили, як то кажуть, сипатися

на очах. У ці хвилини до ре�

зультативних дій “Будівель�

ника” долучився Ріхардс

Куксикс, дальній кидок яко�

го довів перевагу “гладіато�

рів” до 14 пунктів. А вже в на�

ступній атаці литовський ле�

гіонер порадував вболіваль�

ників видовищним сольним

проходом, який завершився

ще +2 очками для його

команди. Підопічні Айнарса

Багатскіса чи не вперше у

цьому році діяли максималь�

но дисципліновано як у за�

хисті, так і у нападі. Не див�

но, що перед великою пере�

рвою перевага “Будівельни�

ка” у рахунку була більш ніж

переконливою — 41:24.

Взявши гарний старт у по�

передніх десятихвилинках,

“гладіатори” помітно заспо�

коїлися; хоча вони продов�

жували контролювати гру,

їхня перевага над суперни�

ком стала не такою відчут�

ною. Натомість гравці “Ки�

єва” почали поволі скорочу�

вати відставання. Щоправда,

робили це вони без особли�

вої впевненості у власних

силах. Було помітно, що су�

перники можуть у будь�яку

хвилину додати і повернути

собі необхідний для перемо�

ги гандикап.

У дебюті заключної чверті

“вовкам” вдалося зробити

відчутний ривок. Всього за 2

хвилини “Київ” скоротив

відставання до 12 пунктів. На

це Айнарс Багатскіс відреагу�

вав, взявши тайм�аут. Втім,

після нього “Будівельнику”

особливо не полегшало — два

з фолом забив другий бом�

бардир чемпіонату і лідер атак

“Києва” Ентоні Гудс. Номі�

нальні гості відчули впевне�

ність у власних силах і ще з

більшим запалом понеслися

вперед. “Гладіатори” всіма

силами намагалися втримати

перевагу у 9 очок і макси�

мально сконцентрувалися на

захисті власних володінь. Са�

ме тоді роль лідера команди

взяв на себе дебютант “Буді�

вельника” Ріхардс Куксикс,

який за 2 хвилини до завер�

шення зустрічі реалізував два

важливих кидки, після чого

стало зрозуміло, що “Київ”

уже не зможе врятувати для

себе цей матч. У підсумку зу�

стріч завершилася перемогою

“Будівельника” — 72:62 
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Цей день в історії 6 лютого

1875 – Німеччині введена
обов'яз ова цивільна реєстрація
шлюб
1900 – російсь ий вчений

Оле сандр Попов вперше світі
передав по радіо си нал лиха в
морі (радіо рам омандирові
ри олама "Єрма ")
1901 – Парижі на во залах

з'явились перші ромадсь і теле-
фони
1950 – радянсь ий МІГ-15

став першим серійним літа ом,
я ий перевищив швид ість зв
в оризонтальном польоті
1971 – Алан Шеппард, п'ятим

з амери ансь их астронавтів
ст пивши на Місяць, зі рав
ольф. Зробив два дари – і на
цьом ра за інчилася, бо м'яч
полетів на небачен для земних
мов відстань

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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