
У Києві увіковічать пам’ять 
Володимира Щербицького
До дня народження державного діяча на будинку, де він мешкав, 
з’явиться меморіальна дошка

Станцію метро "Теремки"
запустять до кінця червня
Це стало можливим завдяки прийняттю бюджету Києва 
та виділенню урядом додаткових 100 млн грн

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Роботи зі зведення 52-ї стан-
ції столичної підзем и “Те-
рем и” тривають повним хо-
дом. Днями механізовані ом-
пле си завершили про-
ладання пере інних т нелів
між нею та же введеною в
е спл атацію станцією “Іпод-
ром”. Наразі метроб дівці
розпочинають облашт вання
т нелів, про ладання ом ні-
ацій та спор дження вести-
бюлів. Учора з ходом б дів-
ництва ознайомився олова
КМДА Оле сандр Попов.

Як розповів “Хрещатику” гендиректор

ПАТ “Київметробуд” Володимир Пет�

ренко, на сьогодні роботи з розробки

ґрунту та кріплення котловану виконано

на 70 %, змонтовано 40 % основних та 30

% внутрішніх конструкцій. Також прово�

дяться роботи зі спорудження двох вес�

тибюлів, які будуть зв’язані з платфор�

мою сходами. Перший — без внутріш�

нього оздоблення — готовий на 100 %.

Виходи з підземних переходів обладна�

ють сходовими маршами, пандусами та

ліфтами. Як зазначив Володимир Петрен�

ко, оскільки станція кінцева, то за нею та�

кож передбачене спорудження оборотно�

відстійних тупиків та пункт технічного

обслуговування рухомого складу.

Вже відомо, і як виглядатиме майбутня

станція. Відповідно до назви житлового

масиву внутрішнє убранство стилізують

під терем. Станція буде оздоблена в білих,

золотавих та коричневих тонах, а стіни та

стелю прикрасять різнокольоровими мо�

заїками. Яскравим доповненням стануть

дивовижні світильники. Основним

оздоблювальним матеріалом буде граніт.

Пан Петренко також зауважив, що за

всю історію столичної підземки саме “Те�

ремки” метробудівцям доводилось зводи�

ти в найбільш складних природних умовах.

Прокладати тунелі за допомогою сучасної

техніки та з використанням новітніх тех�

нологій працівникам доводилося крізь

плавуни в ґрунтах, відводити воду підзем�

них рік та перекладати численні інженерні

комунікації. Однак її значення для киян,

які проживають на території житлового

масиву, неоціненне.

“Ця станція стане за рахунком шостою,

що зведена за останніх 2,5 року. Таких тем�

пів будівництва метро у Києві вже давно

не було. Це остання станція Куренівсько�

Червоноармійської лінії, і вона відіграва�

тиме значну роль у житті мешканців райо�

ну. А оскільки розташована майже на в’їз�

ді в місто, вона дозволить значно зменши�

ти кількість машин, які прибувають до

Києва”,— зазначив Володимир Петренко.

Водночас начальник КП “Київський

метрополітен” Володимир Федоренко за�

уважив: станція буде обслуговувати велику

кількість мешканців житлового масиву

“Теремки” та навколишніх містечок.

“Станція “Іподром”, яку ми відкрили в

кінці жовтня минулого року як проміжну,

вже сьогодні щоденно обслуговує 25 тисяч

пасажирів. Ми очікуємо, що на “Терем�

ках” пасажиропотік буде у 2—3 рази біль�

ший”,— зазначив пан Федоренко. Нагада�

ємо, що ця станція розташована на прос�

пекті Академіка Глушкова — за естакадою

та з’їздами з Кільцевої дороги поряд з

житловим масивом.

Вчора голова КМДА Олександр Попов

провів виїзну нараду безпосередньо на

транспортному об’єкті. Обсягом викона�

них робіт він був приємно здивований та

запевнив, що місто й уряд забезпечить

безперебійне фінансування завершення

будівництва.

“Питання фінансування цього проек�

ту — вирішене. З прийняттям міського бю�

джету ми отримали можливість стабільно

фінансувати будівництво. Крім того, уряд

прийняв рішення про виділення додатко�

вих 100 млн грн на будівництво метропо�

літену. Таким чином, бюджет цього будів�

ництва майже повністю сформований. Ми

хочемо провести роботи на цьому об’єкті

якісно, щоб станція стала справжнім пода�

рунком для киян та змогла довго їм слугу�

вати. Однак запевняю, що в першому пів�

річчі цього року вона буде здана в

експлуатацію”,— наголосив Олександр

Попов.

Приємними новинами міська влада

планує потішити і мешканців Троєщини.

В планах — вже цього року розпочати бу�

дівництво четвертої гілки метрополітену

на Лівий берег. Як відзначив Олександр

Попов, наразі ведуться консультації з по�

тенційними партнерами щодо можливо�

сті розпочати роботи. Зазначимо, що на

четвертій гілці метрополітену планують

звести 12 станцій: дві на Правому бере�

зі — “Глибочицька” з пересадкою на

“Лук’янівську” та “Подільська” з пере�

садкою на “Тараса Шевченка”. Ще три

станції розмістяться на Подільсько�Вос�

кресенському мостовому переході, реш�

ту зведуть на Лівому березі

Голова КМДА Оле сандр Попов особисто ознайомився з процесом б дівніцтва станції метро "Терем и"

Раджив ЧАНДЕР: 
"Товарообіг між Індією 
та Україною сягнув трьох
мільярдів доларів" 
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У КМДА відзначили річницю
виведення військ з Афганістану 
Для воїнів-інтернаціоналістів влашт вали вечір
пам’яті
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Ольга МАТЮШОК: 
"На онкологічному обліку в Києві
перебуває 394 дитини" 
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У номері

Новини
У День святого Валентина столичні
школярі освідчилися в коханні 
Києву
З побажаннями без оштовних ц еро та морози-

ва, зелених та чистих пар ів, яс равих ліхтарів, нових
дитячих майданчи ів, е ономічно о роз віт та все-
світньої слави вихованці четвертих ласів столичної
ш оли № 53 День свято о Валентина освідчилися в
оханні Києв . Свої “Валентин и рідном міст ” діти
ви отовили власнор ч та надіслали олові КМДА
Оле сандр Попов . “Це, маб ть, один із най ращих
подар н ів до Дня Валентина в моєм житті. Надзви-
чайно важливо, що наші діти справді люблять своє
місто, шан ють йо о традиції та переймаються йо о
майб тнім. У нас зростає по оління щирих патріотів
Києва, а це — запор а бла опол ччя столиці”,— зі-
знався Оле сандр Попов. Він похвалив дітей за твор-
чий підхід. У відповідь на реативні валентин и ш оля-
рі отримали від олови КМДА солод і остинці, а 53-
тя ш ола — відзна я най реативніша в Києві

Триває прийом заявок на здобуття
грантів Президента України 
для обдарованої молоді
До 1 березня триватиме прийом заяво на здоб т-

тя рантів Президента У раїни для обдарованої моло-
ді. Про це “Хрещати ” повідомили Департаменті
освіти і на и, сім’ї та молоді КМДА. Перед сім йдеть-
ся про фінансов підтрим державою обдарованої
молоді, я а надаватиметься з метою реалізації соці-
ально знач щих творчих прое тів соціальній та ма-
нітарній сфері. Грант може одержати ромадянин
У раїни ві ом до 35 ро ів — на олош ють профіль-
ном департаменті. Заяв и претендентів необхідно
подавати до Управління сім’ї, молоді та спорт про-
фільно о департамент за адресою в л. Де тярівсь а,
31 (9 поверх, аб. 914). Телефон для довідо (044)
483 35 82. Детальніше з мовами ознайомитись мож-
на на сайті: www.sms.gov.ua

Столиця запозичить міжнародний
досвід ведення зеленого 
господарства
На міжнародній онференції, що відб деться в

столиці 21—22 люто о за підтрим и КМДА, об оворю-
ватиметься чимало важливих питань. Зо рема йти-
меться про проблем вини нення омели та раціональ-
но о її с нення, повідомив “Хрещати ” ендире тор
КО “Київзеленб д” Михайло Царен о. Своїм досвідом
щодо боротьби зі ш ідни ами отові поділитися на-
овці з Білор сі. Вірмени роз риють се рети перехо-

д на е оло ічно чисте пальне і поновлення зелено о
масив Єревані. Фахівці з Пра и пор шать пробле-
м е оло ічно о виховання ра рсі ре онстр ції Ко-
ролівсь о о Ліс . Про віднайдення баланс між іль-
істю ба аторічних рослин та однорічних повідомлять
е сперти з раїн Балтії, а озеленювачі з Китаю пре-
зент ють прое ти резерв арів для полив вітів на
мостових переходах та розв’яз ах

Українські меломани навесні 
почують гру Віденського 
філармонічного оркестру
Нинішній рі принесе ба ато вражень прихильни ам
ласично о мистецтва. Серед найочі ваніших захо-
дів — онцерт Віденсь о о філармонічно о ор естр .
Про це розповів олова КМДА Оле сандр Попов. “Ідея
ор анізації онцерт вини ла під час пере оворів з
б р омістром Відня, паном Міхаелем Хойплем. Він по-
сприяв том , щоб та ий відомий оле тив по одився
приїхати до Києва. І дійсно, 12 вітня в столиці відб -
деться рандіозний онцерт. Крім то о, напри інці цьо-
о ж місяця най ращі иївсь і оле тиви представляти-
м ть раїнсь льт р в столиці Австрії. На сценах
віденсь их театрів талановиті ияни по аж ть раїн-
сь е мистецтво, особливо фоль лор”,— зазначив
Оле сандр Попов

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Сьо одні об 11.00 за часті віце-прем’єр-
міністра У раїни Оле сандра Віл ла та
олови КМДА Оле сандра Попова відб -
деться рочисте від риття меморіальної
дош и першом се ретарю ЦК КП У ра-
їни (з 1972- о по 1989-й ро и) Володи-
мир Щербиць ом . Захід присвячено
95-річчю з дня народження (17 люто о
1918 р.) видатно о державно о й партій-
но о діяча У раїни, двічі Героя Соціаліс-
тичної праці. Пам’ятний зна з’явиться на
б дин по в лиці Десятинній, 8.

Як стало відомо “Хрещатику”, на урочистостях будуть

присутні також родичі, колишні колеги та однодумці

Володимира Васильовича.

Місце встановлення пам’ятної дошки вибрали не ви�

падково, адже саме на вулиці Десятинній, 8 сім’я дер�

жавного діяча мешкала у столиці найдовше. До речі,

вдова та дочка Володимира Васильовича до цього часу

живуть у Києві. “Хрещатику” вдалося поспілкуватись з

дочкою Щербицького.

“Дуже приємно, що нашого батька не забувають та уві�

ковічують пам’ять про нього, адже його вже немає з нами

23 роки. Я вдячна за це Валентині Семенівні Шевченко

(екс�голова Верховної Ради УРСР), яка, не дивлячись на

похилий вік, наполегливо клопотала про появу меморі�

альної дошки, а також його колегам та однопартійцям.

Про батька не забувають і його земляки з Дніпропетров�

щини, місцеве земляцтво підготувало чудовий фотоаль�

бом до ювілею. Напрочуд активно займалась цим питан�

ням і столична влада, за що я дуже вдячна голові КМДА

Олександру Попову. Адже батько чималого хорошого зро�

бив не лише для України, а й для Києва. І мені та моїй ма�

мі дуже приємно, що в місті нарешті з’явиться пам’ятний

знак на честь батька”,— зазначила Ольга Володимирівна.

Ми розмовляли з пані Ольгою в день закоханих, тому

було цікаво дізнатись історію кохання подружжя Щер�

бицьких. До речі, познайомились вони під час Великої

Вітчизняної війни у Тбілісі.

“Мамі був 21 рік, татові — 27. Капітан танкової брига�

ди — високий, стрункий, підтягнутий, з сивими скроня�

ми. Скажіть, хто перед таким красенем встоїть? Ось ма�

ма і закохалася. Через рік, у 1945�му, вони одружили�

ся — 13 жовтня. Число вибрали не просто так. Дозвіл

покинути військову частину у тата був тільки на цей

день. Бабуся відмовляла його: "Володю, може, не треба,

кажуть, число 13 нещасливе". Але тато не хотів більше

чекати, сказав так: “Все, подаємо документи — тринад�

цяте так тринадцяте!” Навіть одруження призначили на

13.00. Тепер мама вважає, що це число для неї найщас�

ливіше”,— згадує пані Ольга.

За її словами, родина задоволена тим, якою буде

пам’ятна дошка. Скульптор Павло Боцвін дуже ретель�

но працював над її виготовленням, вивчав чимало фото�

графій та матеріалів про Володимира Щербицького.

“Гадаю, пам’ятна дошка буде вдалою — і ми з мамою та

моєю онукою обов’язково підемо на неї подивитися”,—

додала на прощання Ольга Володимирівна

У СТОЛИЦІ МАКСИМАЛЬНО 

СПРОСТЯТЬ ДОЗВІЛЬНІ
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ФІНАНСУВАННЯ БРИГАД 

"ШВИДКОЇ" ЗБІЛЬШЕНО
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МІСТО
Хрещатик 15 лютого 2013 року

Новини

Фінансування бригад столичної "швидкої"
збільшено у 6 разів
Столичні "швид і" забезпечені всім необхідним для надання е стреної

медичної допомо и. За рі реформи фінанс вання на придбання лі ар-
сь их засобів для бри ад швид ої допомо и збільшилось шість разів.
Про це повідомив оловний лі ар Київсь ої місь ої станції швид ої ме-
дичної допомо и Анатолій Верши ора. "Наразі на один ви ли "швид ої"
за ладено 36 ривень, тоді я 2011 році ця с ма с ладала 6 ривень, а
2010 лише 2 ривні 60 опійо . Збільшення фінанс вання б ло здійс-

нено за рах но с бвенції з держбюджетів У раїни та місцево о, з я о о
2012 році на ці потреби б ло виділено 2 млн 328 тис. рн. Та ий рівень

забезпечення "швид ої" лі ами та іншими виробами медично о призна-
чення зменш є ризи вини нення с ладнень, смертність та інвалідиза-
цію. Це щодня допома ає нам рят вати життя иян",— за важив Анато-
лій Верши ора. Він та ож зазначив, що за ці ошти б ли за плені с час-
ні лі и вітчизняно о та іноземно о виробництва, призначені для надання
е стреної медичної допомо и пацієнтам невід ладних сит аціях

Скасовано дозвіл на будівництво скандальної
багатоповерхівки
Інспе ція архб д онтролю за втр чання про рат ри Дніпровсь о о

район с ас вала де ларацію про почато б дівництва ба атоповерхів-
и на перетині в лиць Юності та Космічної. Я повідомили "Хрещати "
прес-сл жбі районної про рат ри, рішенням Київради 2007 році

заб довни б ло передано в оренд на 5 ро ів 0,2 а землі для б дів-
ництва ба атоповерхово о житлово о б дин на в л. Юності, 8А, що
на перетині з в л. Космічною. За наданими заб довни ом до мента-
ми інспе ція архб д онтролю листопаді мин ло о ро видала де ла-
рацію на почато ви онання б дівельних робіт. Натомість перевір ою,
проведеною інспе цією архб д онтролю за дор ченням про рат ри
район , встановлено, що заб довни надав до ор ан держ онтролю
недостовірні відомості щодо наявності містоб дівних мов та обме-
жень заб дови земельної ділян и

У напрямку Київ$Харків$Київ курсуватимуть
додаткові швидкісні потяги
Я повідомили "Хрещати " прес-сл жбі Держадміністрації залізнич-

но о транспорт , це пов’язано зі зростанням пасажиропото на вечірні
рейси рафі ових потя ів Інтерсіті+. Та , 15 люто о додат овий поїзд
№ 162 Київ-Хар ів відправиться з Києва о 12.15, а додат овий поїзд
№ 163 Хар ів-Київ вир шатиме з Хар ова о 20.19. Я зазначив дире тор
ДП "У раїнсь а залізнична швид існа омпанія" Леонід Лобой о, на на-
прям Київ-Хар ів-Київ наразі спостері ається найбільший пасажиро-
поті — до 90 %, а в о ремі дні на вечірні рейси пасажири роз пов ють
сі вит и. Компанія й надалі вивчатиме пасажиропоті та в разі потре-
би призначатиме додат ові поїзди Інтерсіті+ вихідні та свят ові дні

Цифра дня

7 205 600 000 
гривень становив роздрібний товарообіг столичних підприємств за
грудень 2012 року, що на 11,5 % більше, ніж за грудень 2011"го 
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В Мистецькому Арсеналі стартувала унікальна
виставка
Голова КМДА Оле сандр Попов взяв часть від ритті IV вистав и-

ярмар FINE ART UKRAINE 2013 приміщенні столично о Мистець о-
о Арсенал . Головна теза цьо орічної вистав и "Матч пойнт 88: за
мить до ново о життя". Події 25-річної давнини презентовано я с час-
не мистецтво. Остання оле ція радянсь ої доби — виведення війсь з
Аф аністан , візит Рей ана до СРСР, сеанси Кашпіровсь о о, земле-
тр с Вірменії, телефільм "Рабиня Іза ра" тощо. За зад мом авторів,
це має продемонстр вати ло і с спільно о розвит та спад оєм-
ність і безперервність раїнсь ої льт рної традиції. "Та і прое ти по-
трібні столиці, адже це частина нашої ментальності, втілення нашо о
пра нення до льт ри. Мені приємно, що саме столичний Мистець ий
Арсенал в отре твердж ється на позиції за онодавця льт рної моди
в У раїні",— зазначив Оле сандр Попов. Серед спеціальних прое тів
та ож представлені х дожній прое т "Трає торія"; "Е спансія ольор "
від Петра Лебединця, "Кл б раїнсь их митців (KУМ)" та "Ш ола фо-
то рафії" Ві тора Мар щен а. Вистав а триватиме до 24 люто о

У "Парку Київська Русь" влаштують 
середньовічні забави
Цими вихідними 16-17 люто о "Пар Київсь а Р сь" відб деться те-

атралізоване дійство під назвою "Дні слов’янсь ої остинності". "Меш ан-
ці Древньо о Києва" з стрін ть остей хлібом-сіллю і при остять д хмя-
ними медами. Та ож відвід вачам пар запропон ють с шт вати бо а-
тирсь ої юш и та др жинно о леш . Учасни и заход змож ть випроб -
вати свої сили зимових забавах і розва ах, навчаться вправлятись зі
списами та л ами, сідлати оня з няжої стайні. І, звісно, за р жляють
веселом хороводі. О рім цьо о, ості змож ть приміряти середньовічне
вбрання і сфото раф ватись " раді Володимира". Ор анізатори запро-
ш ють на захід сіх охочих. На адаємо, "Пар Київсь а Р сь" розташова-
ний селі Копачів Об хівсь о о район . Дістатися можна прямими мар-
шр т ами від станції метро "Вид бичі" або власним транспортом

Киян запрошують на ярмарки
За інформацією Управління вн трішньої тор івлі та поб т 15 та 16

люто о в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и.
Зо рема 15 люто о (п’ятниця) тор ватим ть Голосіївсь ом районі на
просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на в л. Ж ова (в ме-
жах просп. Лісово о та в л. Вол ова); в Дніпровсь ом — на в л. Алма-
Атинсь ій, 64; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печер-
сь ом — на розі в лиць Первомайсь о о та Мечни ова, б льв. Др жби
Народів, 8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь о-
м — на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о; в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я і-
ра, 19, в л. Пі а, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. 16 люто о (с бо-
та) ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Конєва (в ме-
жах в лиць Вільямса та Ломоносова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць-
о о; в Деснянсь ом — на в л. Саб рова (в межах просп. Мая овсь о-
о та в л. Бальза а); в Дніпровсь ом — на б льв. Давидова, 2-6; в
Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на
в л. Червоноармійсь ій (в межах в лиць Тверсь ої та Ковпа а); в По-
дільсь ом — на Мос овсь ом проспе ті (біля К ренівсь о о пар ); в
Святошинсь ом — на в л. Т л зи (біля Інтернаціонально о пар ); в
Солом’янсь ом — на в л. П люя, 5, в л. Керченсь ій; в Шевчен івсь о-
м — на в л. Василевсь ої, 1-17

Київ максимально спростить процедуру
надання дозволів
Наразі столичний сервіс "швидких послуг" не має аналогів в Україні

Питання спрощення та якісного

функціонування дозвільної систе�

ми для столиці є принциповим.

Про це під час засідання заявив го�

лова КМДА Олександр Попов. Він

ініціював проведення сертифікації

за системою управління якістю,

яка відповідає міжнародним стан�

дартам ISO 9000, міського та одно�

го з районних дозвільних центрів з

надання адмінпослуг.

"Питання адміністративної ре�

форми — дуже серйозне і принципо�

ве для столиці. Саме тому, пройшов�

ши першими в Україні шлях серти�

фікації якості міського та районного

центрів, ми відпрацюємо разом із

фахівцями ідеальну модель їх функ�

ціонування. Це дозволить точно

розмежувати функції та відповідаль�

ність різних підрозділів, виявити

слабкі місця системи та виправити

помилки",— наголосив Олександр

Попов.

Вже сьогодні Київ є майданчиком

запровадження надсучасних підходів

для спрощення взаємовідносин гро�

мадян із дозвільною системою. Зок�

рема в столичному Міському до�

звільному центрі запроваджено сер�

віс "швидких послуг", якому немає

аналогів в Україні. Так, п’ять видів

послуг можна замовити телефоном

та через "особистий кабінет" на веб�

порталі http://ac.dozvil�kiev.gov.ua/.

Ефективність роботи дозвільних

центрів засвідчують цифри. "Торік у

Києві розглянуто понад 65 тисяч

звернень щодо отримання докумен�

тів дозвільного характеру. За адмі�

ністративними послугами зверну�

лось близько 830 тисяч громадян.

Загалом опрацьовано майже 900 ти�

сяч звернень",— зазначив перший

заступник директора Департаменту

промисловості та розвитку підпри�

ємництва Микола Поворозник.

Незважаючи на всі здобутки, деякі

питання залишаються невирішени�

ми. "Наразі нам необхідно проаналі�

зувати вимоги до всіх адміністратив�

них послуг, щоб спростити кількість

документів, які потрібно приносити

людині для отримання того чи іншо�

го дозволу",— розповів "Хрещатику"

заступник голови КМДА Анатолій

Голубченко.

У свою чергу голова КМДА Олек�

сандр Попов доручив Департаменту

суспільних комунікацій КМДА роз�

робити та провести анкетування ко�

ристувачів дозвільних центрів з тим,

аби дати об’єктивну оцінку їхній ро�

боті. Водночас він наголосив на не�

обхідності ґрунтовного вивчення

прогалин у законодавстві, які нині

гальмують ефективне впровадження

реформи в Києві. Олександр Попов

доручив юридичному управлінню

апарату КМДА підготувати пакет

пропозицій щодо змін до законів

України, які дозволили б прискори�

ти процес спрощення дозвільної

системи. На виконання цих дору�

чень голова КМДА дав підлеглим

місяць

"Радикал" очистять 
від небезпечних речовин
До кінця року з його території вивезуть усі хлорвмісні пестициди 
й розпочнуть очищення від ртуті

Як зазначають фахівці, територію заводу "Ради�

кал" (що поряд зі станцією метро "Лісова") якомо�

га швидше потрібно очистити від токсичних ре�

човин. "Нині існує загроза забруднення з поверх�

ні підземних вод ртуттю,— зазначив заступник

директора Інституту геохімії навколишнього се�

редовища НАН України та МНС України Георгій

Лисиченко.— Найбільшу небезпеку для міста та

здоров’я мешканців становлять цех електролізу,

склад солянорозчинних речовин і шламонакопи�

чувачі. В цих місцях подекуди вміст ртуті в ґрунті

перевищує в 10 і більше разів гранично допустиму

концентрацію".

Ситуацією, яка склалася на території колишньо�

го хімзаводу, дуже занепокоєна й столична влада.

Сили міста спрямовані на те, аби позбавити меш�

канців мікрорайону цього небезпечного сусідства.

Зауважимо, в минулому році з підприємства було

вивезено 4,5 тонни хлорвмісних пестицидів, решту

— 50 тонн відходів — вивезуть до кінця року.

"Торік з Київського міського фонду охорони

навколишнього природного середовища було ви�

ділено 5 млн грн для проведення необхідних до�

сліджень, розроблення техніко�економічного об�

ґрунтування та загальної оцінки ситуації",— за�

значила "Хрещатику" директор Департаменту

промисловості та розвитку підприємництва, за�

ступник голови міжвідомчої робочої групи з роз�

в’язання екологічних проблем ВАТ "Радикал"

Людмила Денисюк.

За її словами, для вирішення цього питання бу�

ло запропоновано кілька шляхів. Перше — це захо�

ронення ртутовмісних відходів на території Укра�

їни, друге — переробка і демеркуризація (очищен�

ня від ртуті, — ред.) всіх конструкцій на ТОВ "Ми�

китртуть" (Донецька обл.), і третій — вивезення

відходів за межі України. "Найімовірніше, що живу

ртуть, яка там є, ми будемо перевозити для пере�

робки на "Микитртуть", а решту забруднених від�

ходів вивозитимемо за кордон",— розповіла пані

Денисюк. Директор ТОВ "Микитртуть" Михайло

Ханін підтвердив, що підприємство готове забрати

на переробку найбільш концентровані відходи.

Нагадаємо, протягом 2012 року, вперше за 20

років, у столиці звільнили територію заводу "За�

хід" від небезпечного берилію

У мерії відзначили річницю виведення
військ з Афганістану
Для воїнів!інтернаціоналістів влаштували вечір пам’яті
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Сьо одні 24-та річниця виведення
радянсь их війсь з Аф аністан . В
Києві ерівни и держави вшан вали
пам'ять поле лих по ладанням вітів
до Меморіально о омпле с пам'яті
воїнів, я і за ин ли в ДРА. А вчора
Колонній залі мерії із воїнами-інтер-
націоналістами та сім’ями воїнів, я і
за ин ли в Аф аністані, з стрівся о-
лова КМДА Оле сандр Попов.

З нагоди Дня вшанування учасників бойових

дій на території інших держав очільник міськ�

держадміністрації вручив громадським діячам

столиці Почесні грамоти КМДА з іменними го�

динниками. Висловлюючи подяку ветеранам вій�

ни, Олександр Попов запевнив, що столична вла�

да буде й надалі дотримуватися положень Мемо�

рандуму про взаємодію з Київською міською

спілкою ветеранів Афганістану.

"24 роки тому відбулася подія, яка увійшла в

світову історію. Радянський Союз завершив вій�

ськові дії в Афганістані, і солдати повернулися

додому. Життя кожної людини має найвищу цін�

ність, а під час війни у 1979—1989 років загинуло

понад 14,5 тисячі солдат, не повернулись додому

3360 громадян України, серед яких 126 — киян.

Наразі в столиці проживає понад 12 тисяч колиш�

ніх воїнів�афганців. Їхні подвиги й героїзм навіки

залишаться в нашій пам’яті",— наголосив Олек�

сандр Попов.

Голова КМДА подякував воїнам�інтернаціо�

налістам за їхню активну громадянську позицію

й за участь у вихованні молодого покоління.

Адже в столиці ветерани�афганці часто прово�

дять вечори�зустрічі з школярами та студентами

і беруть активну участь у різноманітних громад�

ських заходах.

Він також нагадав, що завдяки співпраці з уря�

дом протягом 2012 року у столиці вдалося придба�

ти та передати 27 квартир воїнам�інтернаціона�

лістам та членам їхніх сімей, що перебували на

квартобліку. Забезпечувати житлом черговиків

планують і в цьому році.

Під час урочистостей ветерани мали змогу по�

спілкуватися між собою, пом’янути бойових по�

братимів, а про воєнні часи нагадували хоре�

ографічні номери у виконанні академічного ан�

самблю пісні й танцю Державної прикордонної

служби України.

"У нашої організації великі плани на майбут�

нє,— розповів "Хрещатику" голова Української

спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонопи�

ський.— Ми продовжимо роботи з благоустрою

скверу нашого меморіального комплексу біля Ки�

єво�Печерської лаври, а також хочемо увічнити

імена всіх воїнів�українців, які загинули за межа�

ми держави"

Під час рочистостей ветерани мали змо поспіл ватися між собою та пом’ян ти бойових побратимів

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Місь а влада продовж є роботи з по ращення техно енно-е оло ічної без-
пе и столиці. Та , мин ло о ро територію завод "Захід" б ло повністю
очищено від берилію. На часі — вивезення хімі атів з території олишньо о
підприємства "Ради ал". Т т і досі знаходяться хлорор анічні та рт товмісні
речовини, я і спричиняють не ативний вплив на природне середовище та
становлять за роз для здоров’я людей. Ефе тивні шляхи вирішення проб-
леми об оворили чора під час р ло о стол представни и влади, на ов-
ці та е сперти.

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Мин ло о ро Київ став "першою ластів ою" сфері
реформ вання системи надання адмінпосл в У раїні.
Відта , столиці б ло від рито Місь ий дозвільний
центр та 10 районних осеред ів. У рез льтаті впрова-
дження пілотно о прое т вже сьо одні ияни мож ть
отримати 188 адмінпосл районно о та місь о о рівнів.
Учора під час засідання Комітет з е ономічних реформ
КМДА підбивали підс м и роботи дозвільних центрів та
роз лядали додат ові шляхи спрощення процед р отри-
мання необхідних до ментів меш анцями столиці.
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Тенденції

Ділові новини

Уряд затвердив план 
заходів з розвитку малого
бізнесу
Я повідомили “Хрещати ” в

прес-сл жбі Держпідприємниц-
тва, ряд хвалив розпорядження
“Про затвердження план заходів
з ви онання 2013 році Націо-
нальної про рами сприяння роз-
вит мало о підприємництва в
У раїні”. Реалізація цьо о до -
мента дозволить спростити запо-
чат вання підприємниць ої ді-
яльності; зменшити втр чання
ор анів державно о на ляд ( он-
тролю) діяльність с б’є тів ма-
ло о підприємництва, що спри-
ятиме по ращенню мов прова-
дження підприємниць ої діяльно-
сті; розширити дост п с б’є тів

мало о підприємництва до фінан-
сово- редитних рес рсів; підви-
щити ефе тивність діяльності
с б’є тів мало о підприємництва
в ре іонах. На адаємо, бюдже-
ті-2013 на фінанс вання заходів з
розвит мало о бізнес перед-
бачено 2672,8 тис. рн

Російська залізниця 
призупиняє продаж квитків
в Україну
ВАТ “РЖД” інформ є пасажирів

про тимчасове приз пинення з
30 березня продаж проїзних до-
ментів на пасажирсь і поїзди в

У раїн . Я повідомляє прес-
центр Російсь ої залізниці, та е
рішення прийнято відповідно до

звернення адміністрації залізниць
У раїни та зв’яз з відс тністю
остаточно о рішення про перехід
У раїни в березні цьо о ро на
літній час. “Рішення про приз пи-
нення продаж проїзних до мен-
тів пов’язано з можливою необ-
хідністю оре вання роз ладів і
рафі ів р х пасажирсь их поїз-
дів, причіпних і безпересад ових
ва онів, я і прям ють в У раїн .
Робота ведеться в ма симально
стислі терміни, і про подальше
від риття продаж вит ів паса-
жири б д ть не айно поінформо-
вані”,— йдеться в повідомленні.
Російсь а залізниця просить па-
сажирів із роз мінням поставити-
ся до сит ації, що вини ла, і
важно стежити за подальшим

оновленням інформації про від-
риття продаж проїзних до -
ментів. Інформацію про це б де
розміщено на офіційном сайті
ВАТ “РЖД”, а та ож на інформа-
ційних стендах та в асах залів і
станцій

Крюківський вагонзавод 
почав складання нових 
вагонів"ресторанів
Крю івсь ий ва оноб дівний

завод лютом почав с ладання
нових ва онів-ресторанів власної
розроб и. Фахівці прое тно- онс-
тр торсь о о правління КВБЗ
ви отовили перший ва он-ресто-
ран під замовлення для Таджиць-
ої залізниці. Для цьо о ва она-

ресторан хара терне застос -
вання нових матеріалів і техноло-
ій, с часний дизайн інтер’єрів.
Я і раніше, в ньом є тамб р, 2
ва мних т алети, отельне від-
ділення. При створенні прое т
ново о ва она-ресторан фахівці
КВБЗ врах вали всі побажання
замовни а, щоб забезпечити
ма симальний омфорт для паса-
жирів із дотриманням сіх вимо
безпе и й санітарних норм

Куба хоче постачати 
на український ринок 
більше медпрепаратів
Про це заявив Надзвичайний і

Повноважний Посол Респ блі и
К ба в У раїні Ернесто Антоніо

Сенті Даріас. “Ми маємо намір
розширити наш е спорт медич-
них посл , е спорт наших ме-
дичних препаратів, особливо в
області он оло ії”,— с азав пан
Посол. Він та ож повідомив, що
має намір найближчим часом об-
оворити це питання з міністром
охорони здоров’я У раїни Раїсою
Бо атирьовою. Крім то о, Ернес-
то Антоніо Сенті Даріас зазначив,
що К ба задоволена співробіт-
ництвом з У раїною в цивільній
авіації й сподівається на продов-
ження розвит взаємови ідних
відносин цій сфері. К ба та ож
а тивно працює над питанням
від риття прямої авіалінії з Києва
до Гавани, повідомляють “У раїн-
сь і новини”

Медичний 
туризм 
набуває 
популярності
Іноземці все частіше 
відвідують вітчизняні
стоматологічні 
та репродуктивні 
клініки
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У раїнці їздять лі ватися майже
в три десят и раїн, серед я их
Німеччина, Вели обританія, США,
Японія. Останнім часом іноземці
та ож навід ються до нас “за
здоров’ям” — У раїна пропон є
недоро і та я існі посл и за
іль ома медичними напрям ами.
Поп лярними та ож залишаються
вітчизняні оздоровчі рорти на
заході раїни.

Наразі ще не зведено статистичних да�

них, що дозволяли б оцінити кількість іно�

земних пацієнтів, які офіційно лікуються в

Україні. Кожна клініка або агентство, що

працюють на ринку в’їзного медичного ту�

ризму, мають лише корпоративну інформа�

цію. За оцінками компанії “МедЕкспрес”,

в нашій країні працює приблизно 50—70

медичних центрів, орієнтованих на клієн�

тів�іноземців.

За кордоном останнім часом почали ро�

зуміти, що Україна є постачальником ме�

дичних послуг з дуже високим співвідно�

шенням ціна�якість. Багато туристів уже

цілеспрямовано приїжджають до нас за

кількома видами лікування: стовбуровими

клітинами (через заборону його у себе на

батьківщині), до стоматологів (завдяки їх�

ньому високому рівню при порівняно низь�

кій вартості) та в репродуктивні клініки за

допоміжними технологіями. Значним по�

тенціалом для розвитку в’їзного та внут�

рішнього медичного туризму володіють та�

кож курорти з мінеральними водами і цілю�

щими грязями.

Також є інтерес іноземних пацієнтів до на�

прямів відновлювальної медицини (напри�

клад, Міжнародна клініка реабілітації — ре�

абілітаційний центр “Еліта” в Трускавці), оф�

тальмології, кардіології (Київський міський

центр серця та Центр дитячої кардіохірургії в

Києві). Найчастіше з метою отримання укра�

їнських медичних послуг пацієнти приїж�

джають із Франції, Англії, Італії, Німеччини,

США та Ізраїлю.

В Україні цього року планують організува�

ти кілька масштабних промо�акцій, що

об’єднають туроператорів та лікарів. “Ми як

організатори виставок спостерігаємо стрімке

зростання популярності медичного та оздо�

ровчого туризму в Україні. У 2012 році вже

більше чверті учасників нашої весняної ту�

ристичної виставки і майже 20 % експонентів

осінньої пропонували подорожувати з корис�

тю для здоров’я”,— відзначає менеджер про�

екту UITT “Україна — подорожі та туризм”

Маргарита Оніщенко.

Експерти стверджують, що Євро�2012 бу�

ло гарним стимулом для розвитку в’їзного

медичного туризму: зацікавлені клініки, на�

магаючись підняти свій рівень до міжнарод�

ного, провели маркетингову кампанію, а ту�

ристичні агенції запропонували додаткові

привабливі пакети. Виїзний медичний ту�

ризм також має тенденцію до зростання. За

статистикою, українці обирають для ліку�

вання десь зо три десятки країн. Найпопу�

лярнішими напрямками є Німеччина, Вели�

кобританія, США, Ізраїль, Австрія.

“Просування медичних та оздоровчих ту�

рів Україною стане ефективним інструмен�

том для розширення рамок туристичного се�

зону, що особливо актуально для південних

регіонів України та карпатських оздоров�

ниць”,— зазначає менеджер осіннього про�

екту “Туристичний салон “Україна” Юлія

Руденко. Наразі турфірми розвивають три

види медичного туризму: діагностичного,

оздоровчого та власне лікувального характе�

ру. Кожен із них користується незмінно ви�

соким попитом
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Раджив ЧАНДЕР: "Товарообіг 
між Індією та Україною сягнув
трьох мільярдів доларів"

— Пане Посол, для більшості
українців ваша держава асоціюєть�
ся з колоритною індійською культу�
рою та кіно, але мало кому відомо,
що саме вона дала світу сімох нобе�
лівських лауреатів. Чого ще ми не
знаємо про Індію?

— Дійсно, Індія — країна з над�

звичайними традиціями і дуже

стародавньою цивілізацією. В на�

шій державі можна знайти присут�

ність майже всіх релігій світу. Як

відомо, серед них і християнство,

яке виникло понад 2 тисячі років

тому. Та попри це Індія залишаєть�

ся секулярною державою. Її при�

рода дуже різна — тут є гори, пус�

телі, рівнини. До того ж країна

омивається океанськими водами,

а впродовж року різні кліматичні

зони зі своїми природними умова�

ми змінюються.

Якщо говорити про сучасну іс�

торію, то це країна з найбільшою

демократією і з чисельністю насе�

лення у понад 1,2 млрд осіб.

Надзвичайною є історія еконо�

міки Індії. Відповідно до інформа�

ції Світового банку, країна посідає

третє місце за паритетом купівель�

ної спроможності. У нас надзви�

чайно потужно розвиваються ІТ�

технології, автомобілебудівна та

фармацевтична галузі, остання ду�

же добре представлена в Україні.

— Нещодавно Президент Укра�
їни Віктор Янукович відвідав з ро�
бочим візитом вашу країну, провів�
ши низку зустрічей з представника�
ми великого бізнесу. Було досягнуто
чимало домовленостей про подаль�
шу співпрацю. Як у вас оцінюють
взаємовідносини з Україною, осо�
бливо у сфері економіки?

— Цей державний візит був над�

звичайною подією — Президент

України приїхав на запрошення

Президента Індії. У ході візиту під�

бито підсумки нашої плідної спів�

праці за останніх 10 років. Відбу�

лися діалоги з багатьма представ�

никами політичних кіл нашої кра�

їни. За індійською традицією обо�

в’язковою стала зустріч з лідером

опозиції — таким чином демон�

струється готовність до співпраці з

Україною.

За результатами візиту підписа�

но п’ять домовленостей у різних

галузях, зокрема оборони та мир�

ного використання атому, ядерної

безпеки тощо. Також Президент

України зустрівся з представника�

ми крупної промисловості Індії,

відвідав Бангалор, так звану індій�

ську “Силіконову долину”, одну з

найбільших ІТ�компаній у світі

“Інфосис” та провідну фармацев�

тичну компанію “Біокон”, яка має

своє представництво в Україні.

За результатами візиту досягну�

та домовленість про всеохоплю�

юче партнерство між нашими дер�

жавами, адже ми маємо надзви�

чайно добрі відносини у сфері по�

літики, оборони, ядерних та кос�

мічних технологій, науки та техні�

ки, культури й торгівлі. Зауважу,

товарообіг між Індією та Україною

вже сягнув 3 мільярдів доларів.

— Які українськi підприємства
вже мають зацiкавленість у спiль�
них проектах, торгiвлi, iнвестицiй�
них зв’язках з iндiйськими компанi�
ями?

— Надзвичайно важливою для

нашого партнерства є оборонна

промисловість. Щодо цього на�

прямку співпраці індійський уряд

підписав угоду з українським заво�

дом “Антонов” на 500 мільйонів

доларів на модернізацію понад 100

літаків типу АН�32. Дуже успіш�

ним проектом є співпраця з ПАТ

“Київметробуд”, що будує метро в

Делі. Також є чимало представ�

ництв вугільних компаній, які за�

цікавлені працювати в нашій кра�

їні. Надзвичайно плідна співпраця

у виробництві добрив, адже Індія є

одним із найбільших їх імпортерів

у світі. А Україна — в свою чергу —

є одним із найбільших експортерів

соняшникової олії. Для прикладу,

Індія імпортує майже 25 % цього

продукту.

До того ж багато індійських

компаній беруть участь в україн�

ських тендерах. Так, близько двох

років тому одна з наших компаній

виграла тендер на виробництво

трансмісійних ліній на напрямку

Рівне�Київ вартістю 120 мільйонів

євро.

— Яку частину складає потік ін�
дійських товарів в Україну і яких
саме?

— Індія відома як один із поста�

чальників якісних ліків типу дже�

нерік. Вже протягом кількох років

країна посідає друге місце у світі за

кількістю виробництва цих препа�

ратів. Наприклад, за минулий рік

Індія експортувала в Україну ліків

на суму 325 мільйонів доларів.

Стосовно ціни на медикаменти

можна з упевненістю сказати, що

український уряд заощаджує міль�

йони доларів, адже такі препарати

в інших країнах коштують значно

дорожче.

Якщо говорити про товари, які

ми експортуємо у вашу державу, то

це традиційні чай, кава, харчові

сільськогосподарські культури,

продукти харчування та елементи

для машинобудування. Давно ві�

дома співпраця — постачання дви�

гунів компанії Tata Motors для ви�

робництва маршруток.

— В Києві існує невеличка грома�
да бізнесменів з Індії. Чим займа�
ється це об’єднання?

— Більшу частину індійської

спільноти в Україні складають

представники фармацевтичних

компаній. Їх настільки багато, що

вони сформували окрему органі�

зацію — Асоціацію індійських

фармацевтичних виробників в

Україні (IPMA). Також є представ�

ники торговельних компаній та

тих, що займаються хімічною про�

мисловістю.

— Ви півтора року мешкаєте в
українській столиці. Чи змінилась
вона за цей час? Що вас найбільше
вразило з цих змін?

— І справді, я в місті не так дав�

но, але для мене цей час ділиться

на два періоди — до проведення

Євро�2012 й після нього. Після

футбольного чемпіонату в столиці

можна побачити якісні зміни, зок�

рема спостерігається очевидна мо�

дернізація інфраструктури. Мене

особисто надзвичайно вражає й

те, що сучасні будівлі гармонійно

поєднуються зі старовинними й

древніми спорудами. До того ж у

місті надзвичайно красиві релігій�

но�культурні пам’ятки. Київ — зе�

лене місто. Тут багато дерев — це

дуже гарно.

— Як стверджують науковці, в
українців та індусів є дуже багато
спільного, і навіть обговорюється
версія про спорідненість наших на�
родів. Як ви ставитесь до цієї тео�
рії?

— На жаль, я не досліджував цієї

теми, але чув таку думку. Впевне�

ний, що наші серця дійсно поєд�

нані. Навіть історично всі факти

підтверджують, що тут наявні тра�

диційні зв’язки. Одним зі свідчень

того, що ми схожі, є просто вража�

юча любов українців до індійської

культури. Адже вони настільки

змогли перейняти її, що вважають

своєю рідною й з особливою при�

страстю ставляться до індійських

танців. Наприклад, минулого року

у вересні з нагоди святкування 

20�ї річниці встановлення дипло�

матичних відносин між нашими

країнами в Національній музичній

академії імені Чайковського від�

бувся фестиваль індійських тан�

ців, в якому взяли участь близько

250�ти українців, що виконували

різноманітні індійські танці —

класичні, народні, з елементами

йоги та інші.

— Туристичний бізнес є однією з
головних складових провідних еко�
номік світу. Скажіть, якими є його
річні обсяги щодо наших двох кра�
їн?

— Кількість українців, які праг�

нуть відвідати Індію, за останні

роки надзвичайно зросла. Здебіль�

шого це туристи, але осіб, які їдуть

у бізнесових справах, також по�

більшало — ми видаємо приблиз�

но тисячу віз для службових поїз�

док і до 500 віз робочих. У 2009 ро�

ці загалом охочих відвідати нашу

країну ваших співвітчизників було

приблизно 9 тисяч, а у 2012 році ця

цифра досягла 22�х тисяч.

Із боку індійців цікавість до

України також зростає, й ми мо�

жемо сказати, що минулого року

сюди приїжджало багато бізнес�

делегацій, зокрема члени Конфе�

дерації індійських промисловців

та Федерації торгово�промисло�

вих палат Індії, інші провідні ін�

дійські асоціації.

Стосовно туристів, то, на жаль,

їхня кількість дуже мала, адже

важко отримати українську візу.

Навіть ті з індійців, які прожива�

ють у вашій країні по 8—10 років,

теж стикаються з цією пробле�

мою — вони також не можуть на�

діслати запрошення для своїх ро�

дичів та друзів. Ми вже обговорю�

вали цю проблему з нашими коле�

гами й у майбутньому працювати�

мемо над спрощенням процедури

візового режиму для наших грома�

дян.

— Нині в українських вишах на�
вчається понад 3 тисячі студентів з
Індії. Молоді люди здобувають ме�
дичний та інженерний фах. Як ви
оцінюєте рівень нашої освіти?

— Дійсно, кількість наших сту�

дентів у ваших вишах вже сягає 3,5

тисячі, що свідчить про інтерес до

освіти в Україні. Слушно зазначе�

но, що здебільшого молоді люди

здобувають медичний фах. Напри�

клад, в Луганському медичному

університеті з 2 тисяч іноземних

студентів навчається 1,5 тисячі

моїх співвітчизників. Також наші

студенти навчаються в Дніпропет�

ровську, Запоріжжі, Чернівцях,

Харкові та інших містах України.

Якість освіти надзвичайно висока,

й оплата за навчання набагато

нижча, ніж це може бути в Індії.

Що найголовніше, за останні два�

три роки інтерес до навчання мо�

лодих людей в країні зріс, адже ви�

ші почали пропонувати курси анг�

лійською мовою.

Я думаю, що цифри з часом бу�

дуть змінюватися, бо ж ці люди

після закінчення навчання знову

колись повернуться до України —

чи�то до друзів, чи просто захочуть

відвідати студентські місця, а це

надзвичайно позитивно впливає

на наші двосторонні відносини.

— Посольство Індії в Україні час�
то організовує цікаві культурні захо�
ди у Києві. Проведення яких мис�
тецьких подій заплановано на 2013
рік?

— Одна із цікавинок, яку ми ре�

алізували в минулому році і пра�

цюватимемо надалі в цьому на�

прямку, — в Інституті міжнарод�

них відносин КНУ імені Тараса

Шевченка було відкрито Центр

індології. Планується, що сюди

регулярно приїжджатимуть про�

фесори з відомих університетів

Індії, які читатимуть лекції з різ�

номанітних дисциплін та озна�

йомлять українців із сьогоденням

нашої держави.

Днями відбулася науково�прак�

тична конференція у Всеукраїн�

ській асоціації індологів, прези�

дентом якої є Ольга Лукаш. В за�

ході взяли участь близько 30—35

учасників зі всієї України. До того

ж ми плануємо проведення бага�

тьох культурних заходів. Надзви�

чайно важливим фактом є те, що у

2013 році будуть проведені Дні

української культури в Індії, а у

2014 — Дні індійської культури в

Україні

Розмову вів 
Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ,

“Хрещатик”

"Індійський уряд підписав угоду з українським
заводом "Антонов" на 500 мільйонів доларів на

модернізацію понад 100 літаків типу АН,32. Дуже
успішним проектом є співпраця з ПАТ

"Київметробуд", що будує метро в Делі" 

Е ономі а Індії переб ває на ривій стрім о о зрос-
тання, що сприяє по ращенню ділових стос н ів з
У раїною. Більшість індійсь их омпаній, широ о
представлених на вітчизняном рин , займається
тор івлею. Фармацевти а є її основним се тором,
на я ий припадає значна част а е спорт з Індії до
У раїни. За важимо, ця раїна — одна з найдавні-
ших цивiлiзацiй з алейдос опічним розмаїттям та
ба атою історичною спадщиною. Про льт р древ-
ньо о народ та тор овельно-е ономічні відносини
між раїнами “Хрещати ” розповів Надзвичайний і
Повноважний Посол Індії в У раїні Раджив К мар
Чандер.
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 15 лютого 2013 року

Тема дитячої он оло ії в
У раїні переб ває під ри-
фом “болісна”. Адже ме-
дична ал зь в державі
завжди потреб є додат о-
во о фінанс вання, а он-
оло ія — особливо. Коли
мова йде про дитячі жит-
тя, то до справи під лю-
чаються всі небайд жі. В
сьом світі 15 люто о є
Днем боротьби з дитячою
он оло ією — днем ма-
лень о о пацієнта он овід-
ділення, що відзначається
в дитячих он оло ічних
відділеннях У раїни не я
с орботна дата, а я свя-
то — любові, терпіння,
співч ття і величезної на-
дії, я а світиться в очах
ожної хворої дитини. Я
саме це відб вається в
столиці, “Хрещати ” роз-
повіла оловний дитячий
он оло Києва Оль а Ма-
тюшо .

— Ольго Федорівно, як плануєте
провести День дитячої онкології?

— У нашій лікарні на Верховин�

ній медперсонал дитячого відді�

лення для діток і їхніх родин обо�

в’язково влаштує невеличке свято.

Адже онкохвора дитина за необхід�

ності лікувального процесу перебу�

ває в стаціонарному режимі від 9

місяців до 1,5 року. І урізноманіт�

нити та скрасити життя таких ді�

тей — це святий обов’язок медиків,

які в даній ситуації виступають ще

й як психологи. Хоча психологічну

підтримку успішно надають і во�

лонтери.

— Яка статистика захворюваності
на рак серед дитячого населення сто�
лиці?

— У Києві за минулий рік впер�

ше зареєстрованих хворих на рак

діток від 0 до 18 років — 60 осіб.

Для порівняння — у 2011 таких бу�

ло 40, а в 2010 — теж 60. І якщо по�

рівнювати з дорослою онкологією,

то там помітні піки зростання ви�

падків раку кожні 5 років. Дитячу

онкологію столиці в такому випад�

ку за останні 10 років можна назва�

ти стабільною. На онкологічному

обліку в Києві перебуває 394 дити�

ни. Серед них 50 % тих, хто пере�

тнув 5�річний поріг виживання,

яких можна назвати вже здорови�

ми. В Україні онкохворих діток ти�

сяча осіб. Показники за дитячою

захворюваністю не перевищують

європейських, а ось показники 5�

річного виживання у нас нижчі,

ніж в Європі, де вони складають

70�80 %.

— Які нозології характерні для ди�
тячої онкології?

— Найбільше онкохворих діток

з діагнозами захворювань крові,

які, до речі, в Україні, завдячуючи

новітнім технологіям, успішно лі�

куються. На жаль, пухлини голов�

ного мозку, як і в Європі, гірше

піддаються лікуванню, оскільки

препарати складніше проникають

у тканини мозку, ніж у кров. Це

пов’язано з локалізацією клітин

пухлини. Тому найбільше хворих

діток на рак зі злоякісними ново�

утвореннями крові: лейкози, лім�

фоми, друге місце мають пухлини

головного мозку, далі — рак щито�

видної залози, нирки, кісток.

Трапляються інколи й нозології

раку, не характерні для цього віку.

Дитяча онкологія — переважно

вроджена патологія, а причину ви�

никнення раку в конкретної лю�

дини жоден професор світу не

знає. Тому спеціальної профілак�

тики, щоб не захворіти на цю

недугу, немає, окрім лише здоро�

вого способу життя. Але навіть із

двійні при однаковому харчуванні,

екології та й генетиці може в од�

нієї дитини виникнути злоякісна

пухлина, а інша буде абсолютно

здоровою.

— Які лікувальні заклади для хво�
рих на рак дітей є в Києві і Україні
загалом? Чи достатньо місць у лікар�
нях для таких пацієнтів?

— Діток зі всієї України консуль�

тують і беруться лікувати в Інститу�

ті онкології (Національний інсти�

тут раку, що на вулиці Ломоносо�

ва); у Київському онкодиспансері,

що на вулиці Верховинній; у Київ�

ському обласному онкодиспансері

лікують і киян, і мешканців Київ�

щини, а також у клініці “Охмат�

дит” рятують дітей зі всієї України.

В інших регіонах країни в дитячих

обласних лікарнях є онкологічні

відділення. Їх зумисне зробили при

дитячих лікарнях, а не при дорос�

лих онкоцентрах, щоб не було пси�

хологічної стигмації дитячого насе�

лення.

— Скільки місць у дитячому онко�
відділенні вашої лікарні?

— Одночасно тут може лікувати�

ся 22 дитини. Передбачено режи�

мом закладу й 18 місць для їхніх

батьків, адже вони потребують осо�

бливого догляду. Знаю, що в облас�

тях є проблема з діагностикою, та й

із компетентністю фахівців — про

це свідчать самі пацієнти й їхні ро�

дичі. Тому в нашу лікарню потрап�

ляють хворі також з регіонів.

— Чи достатньо коштів на заку�
півлю необхідних препаратів на курс
лікування цих 22�х пацієнтів?

— МОЗ України виділяє квоту

для кожної області в залежності від

її дитячого населення. Якщо, на�

приклад, у Дніпропетровську його

буде більше, ніж у столиці, то туди

віддадуть і більше коштів.

— Скільки треба грошей на ліку�
вання онкохвороби одному пацієнту?

— Прорахувати загальну суму

складно, бо у кожного організм ін�

дивідуально реагує і на препарати, і

сама хвороба може в подальшому

“показати зуби” — метастазувати,

перейти в стадію рецидиву.

За 2012 рік лікарня отримала не�

обхідних 60 % коштів на ліки, а на

початок року були залишки препа�

ратів із 2011 року. Тому дехто мусив

сам докуповувати певні ліки. Фі�

нансові питання в дитячій онколо�

гії надто важливі, адже за умови

вчасної медичної допомоги дитину

можна вилікувати.

На щастя, є багато волонтер�

ських організацій, які допомагають

не тільки психологічно підтриму�

вати пацієнта і його родичів, а й

безпосередньо знаходять кошти на

весь курс терапії онкохворого.

— Яке майбутнє української дитя�
чої онкології?

— Є локалізації раку, де медици�

на безсила, адже гарантії на життя

може дати тільки Бог, а ось у силах

лікарів — це подовжити життя он�

кохворого. Онкологія — як і будь�

яка наука — не стоїть на місці, роз�

вивається з допомогою нових тех�

нологій, препаратів. Основним по�

казником успіху в цій галузі — це

підвищення показника 5�річного

виживання пацієнта, а для батьків

найважливіше уважно ставитися до

власної дитини, щоб вчасно діа�

гностувати рак

Розмову вела Наталя КУЛІШ,
прес�служба КМЦЗ, 

спеціально для “Хрещатика”

Стрітення Господнє

Прийшов час, якого людство очі�

кувало не одне тисячоліття. У світ

з’явився Той, Хто стане перемож�

цем гріха та смерті, Хто відкриє

всім народам шлях у Царство Боже

й шукатиме кожну зниклу вівцю...

Прозріваючи це, праведний Симе�

он, взявши Ісуса на руки, вимовив:

“Нині відпускаєш Ти раба Свого,

Владико, по слову Своєму, з ми�

ром, тому що бачили очі мої поря�

тунок Твій, який Ти підготував для

всіх народів: світло в одкровення

язичникам і славу народу Твого, Із�

раїлю”.

Симеон побачив Христа — і те�

пер може з миром “відійти до прао�

тців”, тобто померти, щоб зійти в

похмурий шеол, де знаходяться всі

покійні, очікуючи звільнення. І

Симеон принесе їм радісну звістку:

“Чекати залишилося недовго, тому

що я на своїх руках тримав Того,

Хто зруйнує пекло”.

Церква співає в цей день: “Дав�

ній днями, який дав у давнину За�

кон на Синаї Мойсею, нині бачимо

як Дитину; і Закон виконуючи, як

Творець Закону, за Законом у Храм

приноситься й старцю вручається”.

Той Самий Бог, Який говорив на

Синаї з Мойсеєм та встановив

іудейський Закон, тепер принос�

иться в храм як дитина, виконуючи

цей же Закон. У словах пісні вті�

люється церковне вчення про те,

що за всіх часів Бог спілкувався з

людством в особі Сина. Тому, зок�

рема, неправомірно зображувати

на іконах Бога Отця, Якого ніхто й

ніколи не бачив. “Давній днями”,

тобто старець, у вигляді якого Бог

являвся деяким пророкам до вті�

лення Христа,— це той Самий Син

Божий.

У день Стрітення Господнього в

церквах, освячуються свічки. Тра�

диція ця походить зі стародавнього

звичаю влаштовувати в день Стрі�

тення хід містом із запаленими сві�

тильниками (на зразок хресного

ходу). Потім з’явилося повір’я, що

ці свічки охороняють житло від

удару блискавки. Насправді ж у мо�

литвах на освячення свічок на

Стрітення Господа Бога прохають

про те, щоб як запалені свічки сво�

їм світлом розганяли нічний мо�

рок, так і наші душі, просвічені Ду�

хом Святим, уникали гріховної

тьми (сліпоти).

Стрітенська свічка важлива як

символ просвіченості серця Духом

Святим, а якщо цього немає й свіч�

ка сприймається просто як обряд

або традиція, то вона втрачає свій

зміст і перетворюється на язич�

ницький магізм.

На Стрітення також відзначаєть�

ся день православної молоді. Чому

саме цього дня? Складно сказати,

але, на нашу думку, цей день обра�

но невипадково. Молодість — це

час, коли в житті людини зазвичай

відбуваються найважливіші зустрі�

чі: своєї “половинки”, з якої розді�

лиш радості й біди подальшого

життя, вірних друзів. Це час зустрі�

чей, що визначають життєвий шлях

і закладають у нашому серці зерно

життя вічного. Молодість — час,

сповнений спокус, але й благодат�

ний також!

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української 
Православної Церкви

До кінця року 
в Деснянському районі 
з’явиться ще одна 
амбулаторія лікарів 
сімейної медицини
Про рамою соціально-е ономічно о розвит

Києва на 2013 рі передбачене б дівництво ам-
б латорії лі арів сімейної медицини по проспе т

Лісовом , 23-А. Відповідно до розпорядження місь ої влади Деснян-
сь а РДА визначена замовни ом прое т вання та б дівництва.
Майб тня амб латорія б де розміщена на 192,5 в. м першо о по-

верх житлово о б дин , розрахована вона на 60 відвід вань за змі-
н . Т т працюватим ть 4 лі арі за альної пра ти и — сімейної медици-
ни, я і опі ватим ться меш анцями приле лих б дин ів. Завдя и цьо-
м , вдасться зе ономити час на поїзд до полі ліні и і отримати ва-
ліфі ован допомо вчасно.
Сьо одні на території Деснянсь о о район ф н ціон є 6 амб лато-

рій сімейної медицини.
На облашт вання ново о за лад вже розроблено й затверджено

медичне завдання, завдання на прое т вання, розроблено прое тно-
ошторисн до ментацію та отримано позитивний е спертний висно-
во ДП “У рдержб де спертиза”. На б дівництво об’є та передбачено
700 тис. рн. За мови фінанс вання в повном обсязі амб латорію лі-
арів сімейної медицини передбачено ввести в е спл атацію до інця
цьо о ро

На Подолі працює 
“Академія добрих справ”
У Подільсь ом районном центрі соціальних

сл жб для сім’ї, дітей та молоді за підтрим и міс-
цево о правління освіти б ло проведено з стріч
з юними меш анцями в рам ах реалізації спільно-
о з ромадсь ою ор анізацією “Перемо а в твоїх
р ах” ци л занять “А адемія добрих справ”.

Основна мета заход — мотивація дітей та підліт ів до р х добро-
вільних помічни ів на ромадсь их засадах.
Під час проведення а ції ожна з ор анізацій презент вала влас-

ні здоб т и в цьом напрям діяльності. Діти разом із лідерами
р х опрацьов вали поняття та терміни бла одійності в соціальній
сфері.
Не дивлячись на те, що на заході б ли прис тні переважно незнайомі

один одном часни и, бесіда відб лась теплій і др жній атмосфері.
Всі залишились задоволеними та налашт валися на плідн робот я
добровільні помічни и на ромадсь их засадах

Відкрито кримінальне 
провадження стосовно 
директора підприємства�
перевізника
Про рат ра Святошинсь о о район від рила
римінальне провадження стосовно дире тора
ПП “Транспортні ло істичні системи”, отрий

підробив до менти та привласнив офісне приміщення вартістю понад
300 тис. рн.
Я з’яс валося, Фонд приватизації ом нально о майна Святошина
вітні 2010 ро лав із цим підприємством до овір півлі-продаж
нежитлових приміщень на в л. Червонозаводсь ій, 5 за альною пло-
щею майже 70 м2.
У вітні 2011- о товариство зареєстр вало право власності на нер -

хомість.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що роші за придбане

майно дире тор підприємства не сплатив, а для реєстрації права влас-
ності БТІ надав підроблені до менти.
За позовом райпро рат ри Господарсь им с дом до овір півлі-

продаж розірвано.
Натомість, я з’яс валося, ерівни підприємства, попри рішення с -

д , а та ож відс тність права власності та права розпоряджатися май-
ном, неза онно продав йо о приватній особі.
Правоохоронцями щодо ньо о внесено відомості до Єдино о реєс-

тр дос дових розслід вань — “Привласнення, розтрата майна або за-
володіння ним шляхом зловживання сл жбовим становищем”.
КК У раїни за вчинення та о о злочин передбачено по арання ви-
ляді позбавлення волі на стро від 7 до 12 ро ів із онфіс ацією майна

Дніпровці вшанують 
воїнів�”афганців”
Сьо одні в У раїні відзначається День вшан -

вання часни ів бойових дій на території інших
держав та 24-та річниця виведення радянсь их
війсь з Респ блі и Аф аністан. Цьо о дня відб -
деться з стріч ерівництва Дніпровсь о о район
з воїнами-інтернаціоналістами та сім’ями воїнів,

я і за ин ли в ДРА. Потім прис тні подивляться онцертн про рам
(Ш ола джазово о та естрадно о мистецтв, в л. Челябінсь а, 7-в). З
метою виховання дніпровчан шанобливо о ставлення і поч ття пова-
и до воїнів-інтернаціоналістів, правління освіти Дніпровсь о о райо-
н проведе ро и історії “Радянсь о-аф ансь а війна 1979 — 1989 ро-
ів”, “Аф аністан — біль народ ”, засідання р лих столів “Аф аністан.
Спо ади. Історія”, “Тра ічні сторін и історії”, виховні одини “Війни —
найбільші тра едії в історії людства”, “Війна в Аф аністані. Наслід и
вітневої революції”, ро и пам’яті, з стрічі з воїнами-інтернаціоналіс-
тами “З ад ючи Аф аністан”; бесіди біля ниж ових стендів “Во няні
доро и Аф аністан ”; пере ляд до ментальних та х дожніх фільмів
“Аф анець”, “Ударна сила”; оформлення фотовиставо “24-та річниця
виведення радянсь их війсь з Аф аністан ”, “Пароль один — Аф ан”;
вистав и малюн ів, написання творчих робіт; спортивні зма ання
“Сильні. Сміливі. Спритні”

Трест “Південзахідтрансбуд” 
має сплатити до бюджету 
майже мільйон гривень
Про рат ра Печерсь о о район заявила до

Господарсь о о с д позов про стя нення з ПАТ
“Трест “Південзахідтрансб д” до місцево о бю-
джет майже мільйон ривень на створення інже-

нерно-транспортної інфрастр т ри Києва.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Печерсь а,

2011 році КМДА з “Південзахідтрансб дом” б ло ладено до овір па-
йової часті створенні соціальної та інженерно-транспортної інфра-
стр т ри Києва зв’яз з б дівництвом житлових б дин ів на в л.
Щорса, 44.
У серпні 2011- о заб довни ом ведено в е спл атацію перш чер

висото та сплачено пайові внес и в бюджет.
Натомість, я з’яс валося, товариством здано в е спл атацію житло-

вий омпле с більшою площею, ніж передбачено до овором, тож с ма
пайово о внес має б ти збільшена майже на 1 млн рн.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що з адана ор анізація не

повідомила КМДА про збільшення площі б дівництва і забор ованості
за до овором пайової часті не сплатила.
Тож відповідно до до овор випад збільшення за альної площі

об’є та або зміни інших йо о хара теристи , внаслідо чо о с ма па-
йово о внес має б ти збільшена, заб довни зобов’язаний письмо-
во повідомити про це не пізніше ніж через 30 днів з момент , оли ці
обставини стан ть відомі

Новини районівОльга МАТЮШОК: 

"На онкологічному обліку 
в Києві перебуває 394 дитини"

День Стрітення Господ-
ньо о — 15 люто о за но-
вим стилем — одне з най-
більших свят Православ-
ної Цер ви. Цьо о дня не
“зима з весною з стрічає-
ться” (я аже повір’я), а
відзначається одна з лю-
чових подій в історії вза-
ємин Бо а й людини: Бо-
одитин , принесен на
40-й день після наро-
дження в єр салимсь ий
храм, з стрічає праведний
Симеон. У цій події Цер -
ва вбачає з стріч двох
Завітів: на змін Старом
Завіт , я ий персоніфі є
старець Симеон, прихо-
дить Завіт Новий, що
дасть людям втілений Ме-
сія-Христос.
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— систематизувати технічне обслуговування та експлуатацію архітек�
турно�декоративного освітлення архітектурних домінант районів міста;

— покращити рівень освітлення прибудинкових територій в районах
міста та упорядкувати експлуатаційно�технічне обслуговування електро�
мереж зовнішнього освітлення;

— стабілізувати витрати на технічне обслуговування електромереж
зовнішнього освітлення та споживання електричної енергії;

— сприяти розвитку туристичної інфраструктури (готелі, організація
дозвілля гостей, торгівля, туризм тощо);

— залучити вітчизняні та іноземні інвестиції в економіку м. Києва.
Показники очікуваних результатів, які передбачається досягти шляхом

реалізації завдань та заходів Програми, наведені у додатку 3.
2.5. Результативні показники
2.5.1. Ресурсне забезпечення Програми
В цілому для реалізації Програми необхідно 387,7056 млн грн, у тому

числі на 2011�й рік — 57,4 млн грн (таблиця 2.1) (додаток 3)
Таблиця 2.1

* — Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми в
2011 році, визначено після проходження державної експертизи; витрати
наступних років розраховано з врахуванням типових робіт 2011 року.

Джерела фінансування заходів Програми:
� кошти, передбачені загальним та спеціальним фондами бюджету на

відповідний рік КП “Київміськсвітло”;
� кошти державного бюджету;
� кошти бюджету міста Києва;
� кошти власників (балансоутримувачів) будинків (споруд);
� гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні внески;
� іноземні інвестиції та кошти юридичних та фізичних осіб, що залу�

чаються шляхом фінансового лізінгу із залученням виробників обладнан�
ня;

� кредити вітчизняних комерційних банків.
Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються при підготовці та

винесенні на розгляд Київської міської ради проекту бюджету міста Києва
на відповідний рік.

2.5.2. Кількісні показники та очікувані результати
Досягнення мети Програми дозволить:
— забезпечити комплексний підхід до зовнішнього освітлення м. Ки�

єва;
— здійснити перехід на 100 % режим освітлення вулиць загальномісь�

кого значення та прилеглих до них протягом всієї темної частини доби;
— значно скоротити видатки на утримання мереж зовнішнього освіт�

лення міста;
— поліпшити безпеку на вулицях та покращити криміногенну ситуацію

в районах;
— досягнути європейського рівня зовнішнього та художнього освітлен�

ня будівель, пам’яток культурної спадщини в вечірній час, що значно по�
кращить туристичну та інвестиційну привабливість міста;

— запровадити використання екологічних та енергозберігаючих техно�
логій;

— підготувати спеціалістів відповідної (вищої) кваліфікації, які працю�
ватимуть в КП “Київміськсвітло” над реалізацією Програми;

— зберегти та покращити м. Київ для наступних поколінь.
Кількісні показники програми наведено у додатку 4.
При проведенні робіт з капітального ремонту на мережах зовнішнього

освітлення прибудинкових територій та приватної забудови планується
замінити 3298 світильників з енергоємною лампою типу ДРЛ на 3453 сві�
тильники з енергозберігаючою лампою типу ДНаТ (різниця в кількості по�
в’язана з необхідністю влаштування додаткових світоточок згідно з вимо�
гами керівних документів). Розрахункова ефективність впровадження за�
значених світильників складає близько 400 тис. грн. на рік.

2.6. Координація та контроль за виконанням 
Програми

Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює перший
заступник голови Київської міської державної адміністрації. Загальну ор�
ганізацію та координацію робіт з виконання заходів Програми здійснює
КП “Київміськсвітло”.

Виконавець Програми забезпечує раз на півроку подання Головному
управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлінню
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку узагальненої інформації про хід
виконання Програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня від�
повідно.

Інформація про хід виконання Програми публікується в газетах “Хре�
щатик”, “Українська столиця”, “Вечірній Київ”, висвітлюється на телекана�
лі “ТРК Київ”, у програмах радіостанції “Радіо Київ” та інших комунальних
засобах масової інформації.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1

Перелік адрес прибудинкових територій,
зовнішнє освітлення яких потребує 

покращення

Обсяг
коштів,
які
пропо�
нуєть�
ся
залучи�
ти на
вико�
нання
Про�
грами,
млн
грн*

Термін виконання Програми Усього
витрат
на вико�
нання
Програ�
ми

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Обсяг
ресур�
сів,
усього,
у тому
числі:

57,4000 193,7939 88,2892 48,2225 387,7056

Бюджет
м. Києва

17,4000 193,7939 88,2892 48,2225 347,7056

Кошти
інших
джерел

40,0000 40,0000

№ з/п Адреса

1 бульв. Дружби Народів, 3

2 бульв. Дружби Народів, 3�а

3 бульв. Дружби Народів, 3�б

4 бульв. Л. Українки, 21

5 бульв. Л. Українки, 21�а

6 бульв. Л. Українки, 21�б

7 бульв. Л. Українки, 21�в

8 бульв. Чоколівський, 21

9 бульв. Чоколівський, 23

10 бульв. Чоколівський, 27

11 бульв. Чоколівський, 27�а

12 бульв. Чоколівський, 29

13 бульв. Чоколівський, 31

14 бульв. Чоколівський, 33

15 бульв. Чоколівський, 35

16 вул. А. Барбюса, 22/26

17 вул. А. Барбюса, 40

18 вул. А. Барбюса, 5�б

19 вул. Алексухіна (прив. сектор)

20 вул. Антонова, 10

21 вул. Антонова, 14

22 вул. Антонова, 20

23 вул. Антонова, 8

24 вул. Ахматової, 3�а

25 вул. Березняківська, 34�а

26 вул. Березняківська, 34�б

27 вул. Березняківська, 36�б

28 вул. Березняківська, 36�в

29 вул. Березняківська, 36�г

30 вул. Боженка, 31

31 вул. Боженка, 37/41

32 вул. Боженка, 47/49

33 вул. Боженка, 53/30

34 вул. Бориславська (прив. сектор)

35 вул. Борщагівська, 173/187

36 вул. Борщагівська, 193

37 вул. Борщагівська, 195

38 вул. В. Васильківська, 116

39 вул. В. Васильківська, 118

40 вул. В. Васильківська, 120

41 вул. В. Китаївська, 61�а

42 вул. В. Піка, 5

43 вул. В. Порика, 3

44 вул. В. Порика, 3�а

45 вул. В. Порика, 3�б

46 вул. Вербицького, 22/1

47 вул. Вербицького, 24

48 вул. Вербицького, 24�а

49 вул. Вербицького, 24�б

50 вул. Вербицького, 26

51 вул. Вербицького, 26�а

52 вул. Вербицького, 26�б

53 вул. Вербицького, 26�в

54 вул. Вербицького, 28

55 вул. Вербицького, 28�а

56 вул. Вербицького, 28�б

57 вул. Вербицького, 28�в

58 вул. Вербицького, 32�а

59 вул. Вербицького, 34

60 вул. Вербицького, 34�а

61 вул. Вербицького, 36

62 вул. Вербицького, 36�а

63 вул. Вірменська, 1/9�к

64 вул. Вірменська, 11

65 вул. Вірменська, 3

66 вул. Вірменська, 5

67 вул. Вірменська, 5�а

68 вул. Вірменська, 7

69 вул. Вірменська, 9

70 вул. Вітрука (прив. сектор)

71 вул. Вітрука, 10

72 вул. Вітрука, 12

73 вул. Вітрука, 2/106

74 вул. Вітрука, 4/9

75 вул. Вітрука, 6/4

76 вул. Вітрука, 8

77 вул. Вітрука, 8�а

78 вул. Волинська, 12�а

79 вул. Волинська, 2

80 вул. Волинська, 3

81 вул. Волинська, 4

82 вул. Волинська, 4�а

83 вул. Волинська, 6

84 вул. Володимирська, 82�в

85 вул. Г. Дніпра, 43

86 вул. Г. Дніпра, 45

87 вул. Г. Дніпра, 47

88 вул. Г. Дніпра, 49

89 вул. Г. Дніпра, 49 � 63 (алея)

90 вул. Г. Дніпра, 51

91 вул. Г. Дніпра, 57

92 вул. Г. Дніпра, 59

93 вул. Г. Дніпра, 61

94 вул. Г. Дніпра, 63

95 вул. Г. Дніпра, 63 � 75 (алея)

96 вул. Г. Дніпра, 65

97 вул. Г. Дніпра, 71

98 вул. Г. Дніпра, 73

99 вул. Г. Дніпра, 75

100 вул. Г. Дніпра, 77

101 вул. Г. Дніпра, 79

102 вул. Гайдара, 13

103 вул. Гайдара, 31

104 вул. Галана (прив. сектор)

105 вул. Гарматна, 45

106 вул. Гарматна, 47

107 вул. Гарматна, 49

108 вул. Гарматна, 51

109 вул. Гарматна, 53

110 вул. Гарматна, 55

111 вул. Гарматна, 57

112 вул. Гната Юри, 10

113 вул. Гната Юри, 10�а

114 вул. Гната Юри, 10�б

115 вул. Гната Юри, 12

116 вул. Гната Юри, 11

117 вул. Гната Юри, 14�а

118 вул. Гната Юрії, 14�б

119 вул. Гната Юри, 16

120 вул. Гната Юри, 18

121 вул. Гната Юри, 18�а

122 вул. Гната Юри, 6

123 вул. Гната Юри, 7�б

124 вул. Гната Юри, 7�в

125 вул. Гната Юри, 8

126 вул. Гната Юри, 9

127 вул. Гната Юри, 9�а

128 вул. Гната Юри, 9�б

129 вул. Горького, 100

130 вул. Горького, 102

131 вул. Горького, 103�а

132 вул. Горького, 104

133 вул. Горького, 106

134 вул. Горького, 108

135 вул. Горького, 112

136 вул. Горького, 125�а

137 вул. Горького, 140

138 вул. Горького, 154

139 вул. Горького, 156

140 вул. Горького, 158

141 вул. Горького, 160

142 вул. Горького, 160

143 вул. Горького, 162

144 вул. Горького, 164

145 вул. Горького, 165

146 вул. Горького, 166

147 вул. Горького, 94/96

148 вул. Декабристів, 3

149 вул. Декабристів, 5

150 вул. Декабристів, 5�а

151 вул. Декабристів, 5�б

152 вул. Декабристів, 7

153 вул. Декабристів, 7�в

154 вул. Декабристів, 7�д

155 вул. Декабристів, 9

156 вул. Декабристів, 9�а

157 вул. Депутатська, 6

158 вул. Довженка, 14/1

159 вул. Довженка, 14�а

160 вул. Довженка, 14�б

161 вул. Довженка, 14�в

162 вул. Довженка, 14�д

163 вул. Довженка, 16�а

164 вул. Жилянська, 102

165 вул. Жилянська, 45

166 вул. Жилянська, 46

167 вул. Жилянська, 51

168 вул. Жилянська, 53

169 вул. Жилянська, 54

170 вул. Жилянська, 55

171 вул. Жилянська, 56

172 вул. Жилянська, 58

173 вул. Жилянська, 74

174 вул. Жилянська, 76

175 вул. Жилянська, 84

176 вул. Заболотного, 102

177 вул. Заболотного, 110

178 вул. Заболотного, 118

179 вул. Заболотного, 122

180 вул. Заболотного, 14

181 вул. Заболотного, 2

182 вул. Заболотного, 20

183 вул. Заболотного, 28

184 вул. Заболотного, 34

185 вул. Заболотного, 42

186 вул. Заболотного, 48

187 вул. Заболотного, 6

188 вул. Заболотного, 62

189 вул. Заболотного, 74

190 вул. Заболотного, 80

191 вул. Заболотного, 88

192 вул. Заболотного, 94

193 вул. Звенигородська (прив.сектор)

194 вул. Зоологічна, 6�б

195 вул. Зоологічна, 6�в

196 вул. Івана Мазепи, 24�б

197 вул. Івана Мазепи, 24�в

198 вул. Калачевська, 16/10

199 вул. Калачевська, 20

200 вул. Калачевська, 22

201 вул. Калачевська, 24

202 вул. Калачевська, 26

203 вул. Калачевська, 28

204 вул. Калачевська, 30

205 вул. Кар'єрна (прив. сектор)

206 вул. Картвелішвілі, 1

207 вул. Картвелішвілі, 3

208 вул. Картвелішвілі, 3�а

209 вул. Картвелішвілі, 3�б

210 вул. Картвелішвілі, 3�в

211 вул. Картвелішвілі, 5

212 вул. Картвелішвілі, 5�а

213 вул. Кіквідзе, 14

214 вул. Кіквідзе, 14�а

215 вул. Кіквідзе, 16

216 вул. Кіквідзе, 18

217 вул. Кіквідзе, 18�а

218 вул. Кіквідзе, 18�б

219 вул. Кіквідзе, 20

220 вул. Кіквідзе, 22

221 вул. Кіквідзе, 26

222 вул. Кіквідзе, 9/12

223 вул. Кіпріанова, 6

224 вул. Кіпріанова, 6�а

225 вул. Корольова, 1/2

226 вул. Корольова, 11/1

227 вул. Корольова, 1�а

228 вул. Корольова, 3

229 вул. Корольова, 3�а

230 вул. Корольова, 3�б

231 вул. Корольова, 5

232 вул. Корольова, 5�а

233 вул. Корольова, 7

234 вул. Корольова, 9�а

235 вул. Корольова, 9�б

236 вул. Кошиця, 10/21

237 вул. Кошиця, 4

238 вул. Кошиця, 4�а

239 вул. Кудряшова, 2

240 вул. Кудряшова, 4

241 вул. Кудряшова, 5

242 вул. Кудряшова, 6

243 вул. Кулібіна, 11

244 вул. Кулібіна, 12/1

245 вул. Кулібіна, 14

246 вул. Кулібіна, 5

247 вул. Кулібіна, 9/2

248 вул. Л. Гавро, 2

249 вул. Л. Гавро, 2�а

250 вул. Л. Гавро, 4

251 вул. Л. Гавро, 4�а

252 вул. Л. Гавро, 4�б

253 вул. Л. Толстого, 49

254 вул. Лабораторна, 26�а

255 вул. Лабораторна, 28

256 вул. Леваневського, 6

257 вул. Леваневського, 8

258 вул. М. Гречка, 4

259 вул. М. Гречка, 10

260 вул. М. Гречка, 10�а

261 вул. М. Гречка, 10�б

262 вул. М. Гречка, 10�в

263 вул. М. Гречка, 12

264 вул. М. Гречка, 12�а

265 вул. М. Гречка, 12�б

266 вул. М. Гречка, 12�в

267 вул. М Гречка, 12�г

268 вул. М. Гречка, 14

269 вул. М. Гречка, 14�а

270 вул. М. Гречка, 18

271 вул. М. Гречка, 18�а

272 вул. М. Гречка, 18�б

273 вул. М. Гречка, 18�в

274 вул. М. Гречка, 18�г

275 вул. М. Гречка, 20

276 вул. М. Гречка, 20�а

277 вул. М. Гречка, 20�а/1

278 вул. М. Гречка, 20�б

279 вул. М. Гречка, 20�в

280 вул. М. Гречка, 20�г

281 вул. М. Гречка, 22

282 вул. М. Гречка, 24

283 вул. М. Гречка, 24�а

284 вул. М. Гречка, 24�б

285 вул. М. Гречка, 24�в

286 вул. М. Гречка, 26

287 вул. М. Гречка, 6

288 вул. М. Гречка, 6�а

289 вул. М. Гречка, 8

290 вул. М. Гречка, 8�а

291 вул. М. Гречка, 8�б

292 вул. М. Гречка, 8�в

293 вул. М. Гречка, 8�г

294 вул. М. Залки, 8 (школа N 216)

295 вул. М. Залки, 8�а

296 вул. М. Залки, 8�б

297 вул. Мазепи, 24

298 вул. Мазепи, 24�а

299 вул. Малиновського, 1

300 вул. Малиновського, 11

301 вул. Малиновського, 13

302 вул. Малиновського, 15/3

303 вул. Малиновського, 1�б

304 вул. Малиновського, 3

305 вул. Малиновського, 3�а

306 вул. Малиновського, 3�б

307 вул. Малиновського, 7

308 вул. Маршала Тимошенка, 3

309 вул. Маршала Тимошенка, 3�а

310 вул. Маршала Тимошенка, 3�в

311 вул. Миронівська (прив. сектор)

312 вул. Михайлівська, 22

313 вул. Михайлівська, 24�б

314 вул. Михайлівська, 24�в

315 вул. Мічуріна (прив. сектор)

316 вул. Ніжинська, 10

317 вул. Ніжинська, 12

318 вул. Ніжинська, 14

319 вул. Ніжинська, 16

320 вул. Новаторів

321 вул. Огорьова (прив. сектор)

322 вул. Олійника, 10

323 вул. Олійника, 11

324 вул. Олійника, 13

325 вул. Олійника, 15

326 вул. Олійника, 17

327 вул. Олійника, 19

328 вул. Олійника, 24/4

329 вул. Олійника, 3

330 вул. Олійника, 5

331 вул. Олійника, 7

332 вул. Олійника, 7, 13, 19 (алея)

333 вул. Олійника, 8

334 вул. Олійника, 9

335 вул. Оніскевича, 6

336 вул. П. Усенка, 3

337 вул. П. Усенка, 4/9

338 вул. Паньківська, 18

339 вул. Паньківська, 20

340 вул. Патріотів (прив. сектор)

341 вул. Паустовского (прив. сектор)

342 вул. Перемоги, 16

343 вул. Перемоги, 18

344 вул. Перемоги, 3

345 вул. Перемоги, 4

346 вул. Перемоги, 5

347 вул. Перемоги, 7

348 вул. Пімоненка, 10�а

349 вул. Пімоненка, 15

350 вул. Пімоненка, 6

351 вул. Пімоненка, 8

352 вул. Поддубного (прив. сектор)

353 вул. Понтелькіна (прив. сектор)

354 вул. Постова (прив. сектор)

355 вул. Приозерна, 10

356 вул. Приозерна, 10�а

357 вул. Приозерна, 10�б

358 вул. Приозерна, 10�г

359 вул. Приозерна, 12

360 вул. Приозерна, 12�а

361 вул. Приозерна, 2�б

362 вул. Приозерна, 4

363 вул. Приозерна, 4�а

364 вул. Приозерна, 8�б

365 вул. Приозерна, 8�б, 10, 10�б (алея)

366 вул. Прирічна, 1

367 вул. Прирічна, 17�а

368 вул. Прирічна, 17�б

369 вул. Прирічна, 17�г

370 вул. Прирічна, 1�а

371 вул. Прирічна, 5

372 вул. Прирічна, 9�а

373 вул. Прирічна, 17

Продовження. Початок № 14 (1142) за 13 лютого 2013 року  
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374 вул. Ревуцького, 18

375 вул. Ревуцького, 18�а

376 вул. Ревуцького, 20

377 вул. Ревуцького, 22

378 вул. Ревуцького, 26

379 вул. Ревуцького, 30/1

380 вул. Ревуцького, 30�а

381 вул. Ревуцького, 32

382 вул. Ревуцького, 34

383 вул. Ревуцького, 34�а

384 вул. Ревуцького, 36/2

385 вул. Ревуцького, 16

386 вул. Рикова, 5

387 вул. Рикова, 7

388 вул. Рикова, 9

389 вул. Саксаганського, 101

390 вул. Саксаганського, 103

391 вул. Саксаганського, 107�б

392 вул. Саксаганського, 125

393 вул. Саксаганського, 57

394 вул. Саксаганського, 57�б

395 вул. Саксаганського, 65

396 вул. Саксаганського, 67�б

397 вул. Саксаганського, 89�а

398 вул. Саксаганського, 97

399 вул. Саксаганського, 99

400 вул. Саксаганського, 67�а

401 вул. Саратовська, 47�а

402 вул. Сергієнка, 13

403 вул. Сергієнка, 15

404 вул. Сергієнка, 17

405 вул. Сергієнка, 19

406 вул. Сергієнка, 21

407 вул. Сергієнка, 23

408 вул. Сергієнка, 23�а

409 вул. Сергієнка, 3

410 вул. Сергієнка, 3�а

411 вул. Сім'ї Сосніних, 12

412 вул. Сім'ї Сосніних, 14

413 вул. Сім'ї Сосніних, 16�в

414 вул. Сім'ї Сосніних, 2

415 вул. Сім'ї Сосніних, 2/1

416 вул. Сім'ї Сосніних, 2�а

417 вул. Сім'ї Сосніних, 2�б

418 вул. Сім'ї Сосніних, 6�а

419 вул. Слов'янська, 7

420 вул. Службова (прив. сектор)

421 вул. Софіївська, 16/16

422 вул. Старонаводницька, 13

423 вул. Старонаводницька, 13�а

424 вул. Старонаводницька, 4

425 вул. Старонаводницька, 4�а

426 вул. Старонаводницька, 4�б

427 вул. Старонаводницька, 6

428 вул. Старонаводницька, 6�а

429 вул. Старонаводницька, 6�б

430 вул. Старонаводницька, 8

431 вул. Старонаводницька, 8�а

432 вул. Старонаводницька, 8�б

433 вул. Стеценка, 2

434 вул. Стеценка, 4

435 вул. Суворова, 11

436 вул. Суворова, 13

437 вул. Суворова, 19

438 вул. Суворова, 19�а

439 вул. Суворова, 3

440 вул. Суворова, 5

441 вул. Суворова, 7

442 вул. Тарасівська, 30

443 вул. Тарасівська, 36

444 вул. Тарасівська, 40/52

445 вул. Тарасівська, 42

446 вул. Тарасівська, 50�б

447 вул. Тельмана, 4

448 вул. Тешебаєва, 60�а

449 вул. Трьохсвятительська, 13

450 вул. Трьохсвятительська, 3

451 вул. Трьохсвятительська, 9

452 вул. Тупікова, 12 (алея)

453 вул. Тупікова, 14�а

454 вул. Тупікова, 14�б

455 вул. Тупікова, 14�в

456 вул. Тупікова, 14�г

457 вул. Тупікова, 16

458 вул. Уборевича, 19

459 вул. Уборевича, 21

460 вул. Уборевича, 23

461 вул. Уборевича, 25

462 вул. Уборевича, 27

463 вул. Уборевича, 29/22

464 вул. Улітіна, 1/22 � 13

465 вул. Улітіна, 16/6 � 28

466 вул. Улітіна, 29 � 41/23

467 вул. Улітіна, 44/32 � 52

468 вул. Урицького, 11

469 вул. Урицького, 13

470 вул. Урицького, 15

471 вул. Урицького, 17

472 вул. Урицького, 21

473 вул. Урицького, 23

474 вул. Урицького, 3

475 вул. Урицького, 5

476 вул. Урицького, 7

477 вул. Урицького, 9

478 вул. Ушинського, 1

479 вул. Ушинського, 11

480 вул. Ушинського, 3

481 вул. Ушинського, 5

482 вул. Ушинського, 7

483 вул. Ушинського, 9

484 вул. Хмельницька (прив. сектор)

485 вул. Цюрупинська, 27/3

486 вул. Цюрупинська, 29

487 вул. Цюрупинська, 29�а

488 вул. Червоноармійська, 134

489 вул. Червоноармійська, 143/2

490 вул. Червоноармійська, 145

491 вул. Чернишевського (прив. сектор)

492 вул. Шумського, 10

493 вул. Шумського, 4

494 вул. Шумського, 4�а

495 вул. Шумського, 6

496 вул. Шумського, 6�а

497 вул. Шумського, 8

498 вул. Шумського, 8�а

499 вул. Шутова, 14�а

500 вул. Шутова, 14�б

501 вул. Шутова, 14�в

502 вул. Щепкіна

503 вул. Щорса, 15 (корп. 1)

504 вул. Щорса, 15 (корп. 2)

505 вул. Щорса, 15 (корп. 3)

506 вул. Щорса, 15 (корп. 4)

507 вул. Янтарна, 11

508 вул. Янтарна, 13

509 вул. Янтарна, 4

510 вул. Янтарна, 5

511 вул. Янтарна, 6

512 вул. Янтарна, 7/5

513 вул. Янтарна, 9

514 пров. Азербайджанський

515 пров. Землянський (прив. сектор)

516 пров. Квітневий, 10

517 пров. Квітневий, 12

518 пров. Квітневий, 6

519 пров. Квітневий, 7

520 пров. Квітневий, 8

521 пров. Квітневий, 9

522 пров. Мічуріна (прив. сектор)

523 пров. Щорса, 5�а

524 пров. Щусєва, 12

525 пров. Щусєва, 4

526 пров. Щусєва, 6

527 пров. Щусєва, 7

528 пров. Щусєва, 8

529 просп. Бажана, 7�а

530 просп. Бажана, 1/9к

531 просп. Бажана, 28�а

532 просп. Бажана, 28�б

533 просп. Бажана, 28�в

534 просп. Бажана, 3

535 просп. Бажана, 5

536 просп. Бажана, 5�а

537 просп. Бажана, 5�б

538 просп. Бажана, 5�в

539 просп. Бажана, 5�г

540 просп. Бажана, 5�д

541 просп. Бажана, 5�є

542 просп. Бажана, 7

543 просп. Бажана, 7�а

544 просп. Бажана, 7�б

545 просп. Бажана, 7�в

546 просп. Бажана, 7�г

547 просп. Бажана, 7�д

548 просп. Бажана, 7�є

549 просп. Бажана, 7�і

550 просп. Бажана, 9

551 просп. Бажана, 9�а

552 просп. Бажана, 9�б

553 просп. Бажана, 9�в

554 просп. Бажана, 9�г

555 просп. Бажана, 9�д

556 просп. Бажана, 9�є

557 просп. Бажана, 9�ж

558 просп. Бажана, 9�з

559 просп. Г. Сталінграда, 14�б

560 просп. Г. Сталінграда, 26

561 просп. Г. Сталінграда, 28

562 просп. Г. Сталінграда, 30

563 просп. Г. Сталінграда, 32

564 просп. Г. Сталінграда, 36

565 просп. Г. Сталінграда, 42

566 просп. Г. Сталінграда, 42�а

567 просп. Г. Сталінграда, 42�б

568 просп. Г. Сталінграда, 42�в

569 просп. Г. Сталінграда, 44

570 просп. Гагаріна, 10/2

571 просп. Гагаріна, 12/1

572 просп. Гагаріна, 14

573 просп. Гагаріна, 14�а

574 просп. Гагаріна, 16

575 просп. Гагаріна, 18

576 просп. Гагаріна, 2/35

577 просп. Гагаріна, 20

578 просп. Гагаріна, 20�а

579 просп. Гагаріна, 4

580 просп. Гагаріна, 4�а

581 просп. Гагаріна, 6

582 просп. Гагаріна, 8

583 просп. Гагаріна, 8�а

584 просп. Гагаріна, 8�б

585 просп. Маяковського, 5

586 просп. Науки, 35 (корпус 1)

587 просп. Науки, 35 (корпус 2)

588 просп. Науки, 35 (корпус 3)

589 просп. Науки, 35 (корпус 4)

590 просп. Науки, 39

591 просп. Науки, 43

592 просп. Оболонський, 11

593 просп. Оболонський, 11�а

594 просп. Оболонський, 13

595 просп. Оболонський, 5

596 просп. Оболонський, 7

597 просп. Оболонський, 7�б

598 просп. Оболонський, 7�в

599 просп. Оболонський, 7�г

600 просп. Оболонський, 9

601 просп. Оболонський, 9�а

602 просп. Перемоги, 20

603 просп. Правди, 33

604 просп. Правди, 35

605 просп. Правди, 37�б

606 просп. Свободи, 15/1

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Графіки 
проведення особистих прийомів, 

прямих "гарячих" телефонних ліній 
керівництвом структурних підрозділів 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Продовження в наступних номерах

Назва 
департаменту,

управління

ПІБ директора 
департаменту,

управління

Дата та час 
проведення особистого

прийому громадян,
адреса

Дата та час проведення
прямої "гарячої"
телефонної лінії

ПІБ, особи
відповідальної 

за роботу 
із зверненнями

громадян

Департамент
економіки 
та інвестицій

Довбань 
Ігор 
Миколайович

1 та 3 четвер 
з 10.00 до 12.00
(за попереднім записом)
вул. Хрещатик, 36, кім. 618

1 середа місяця
з 11.00 до 12.00
тел. 202�72�78

Ужва 
Катерина 
Михайлівна 
тел. 202�72�78

Департамент
соціальної політики

Костюренко
Тетяна
Миколаївна

щосереди з 9.00 до 13.00
просп. Комарова, 7,   
кім. 110

щодня 
тел. 408�90�54 
тел. 404�46�43 
тел. 404�36�46

Нечитайло Любов
Іванівна
тел. 497�57�39

Департамент
промисловості 
та розвитку
підприємництва

Денисюк
Людмила
Всеволодівна

1 понеділок 
з 14.00 до 18.00
вул. Басейна, 1/2 
3 понеділок 
з 14.00 до 18.00
вул. Дніпровська набережна,
19�Б,
вул. Терещенківська, 11�а

щопонеділка
з 14.00 до 18.00
тел. 202�71�36

Карвовська 
Тетяна
Петрівна
тел. 287�64�65

Департамент
транспортної
інфраструктури

Водовозов 
Євген 
Наумович

1 та 3 вівторок   
з 15.00 до 18.00 
вул. Леонтовича, 6

щоп'ятниці
з 11.00 до 13.00
тел. 278�22�41

Пацубієнко Ксенія
Вікторівна
тел. 235�15�15

Департамент 
фінансів

Репік
Володимир
Михайлович

щовівторка 
з 14.00 до 18.00 
вул. Хрещатик, 36, 
кім. 727

Гацанюк Валентина
Василівна
тел. 239�72�17

Департамент
будівництва 
та житлового
забезпечення

Данилович
Сергій
Михайлович

2 та 4 середа 
з 16.00 до 17.00 
вул. Володимирська, 42, кім.
301

З середа
з 16.00 до 17.00
тел. 235�87�71

Лебедюк 
Ганна 
Олександрівна 
тел. 234�01�24

Департамент
земельних ресурсів

Петрук 
Віктор 
Іванович

щовівторка 
з 14.00 до 17.30 
вул. Хрещатик, 32�а

Нікітчук 
Тетяна
Юріївна
тел. 278�39�57
тел. 279�45�98

Департамент
житлово�комунальної
інфраструктури

Новицький
Дмитро 
Юрійович

1 та 3 середа 
з 15.00 до 18.00 
вул. В. Житомирська, 15�А,
кім. 210

2 середа 
з 11.00 до 13.00 
тел. 279�29�21

Соколан   
Наталія
Петрівна
тел. 279�09�75

Департамент
суспільних комунікацій

Хонда 
Марина 
Петрівна

4 четвер з 16.00 
до 18.00
(за попереднім записом)
вул. Хрещатик, 44, кім. 402

щопонеділка
з 11.00 до 12.00
тел. 279�55�97

Рижкова 
Олеся
Петрівна
тел. 202�72�39

Департамент культури Зоріна 
Світлана 
Іванівна

щосереди 
з 14.00 до 15.00 
бульв. Шевченка, 3,
кім. 301

щосереди
з 15.00 до 16.00
тел. 279�61�09

Клименко 
Тетяна
Степанівна
тел. 279�36�98

Департамент охорони
здоров'я

Мохорєв
Віталій
Андрійович

2 та 4 вівторок
з 15.00 до 17.00 
вул. Прорізна, 19, кім. 3

1 середа
з 12.00 до 13.00
тел. 278�41�91

Міненко 
Наталія 
Михайлівна 
тел. 284�08�73

Департамент
комунальної власності

Парфененко
Дмитро
Миколайович

щочетверга 
з 9.00 до 12.30 
вул. Хрещатик, 10,
кім. 518

щосереди
з 15.00 до 17.00
тел. 279�27�25
тел. 278�67�72

Горкава 
Оксана 
Олександрівна 
тел. 279�33�64

Департамент освіти і
науки, молоді і спорту

Добровольська
Оксана
Миколаївна

щовівторка   
з 15.00 до 17.30 
бул. Т.Шевченка, 3, 
кім. 402

19.02.2013 
16.04.2013 
22.10.2013 
17.12.2013 
з 15.00 до 16.00 
тел. 279�14�46

Бондаренко
Олег 
Миколайович
тел. 279�17�86

Департамент 
міського
благоустрою 
та збереження
природного
середовища

Садовой
Сергій
Миколайович

щосереди   
з 14.00 до 16.00 
(за попереднім записом 
за т. 489�50�05) 
вул. Дегтярівська, 31, 
корп. 2

3 четвер 
з 16.30 до 17.30
тел. 489�50�05

Омельчук
Олена 
Анатоліївна
тел. 489�36�31

Управління 
у справах жінок,
інвалідів, 
ветеранів війни 
та праці

Голубєва 
Ірина 
Євгенівна

щопонеділка 
з 14.00 до 16.00
вул. В. Житомирська, 15�а
(за попереднім записом 
за т. 272�33�02)

щодня 
тел. 272�33�02

Тарасенко 
Олена
Олександрівна 
тел. 272�32�44

Управління туризму Слишик 
Тетяна 
Федорівна

1 та 3 четвер 
з 10.00 до 12.00 
(за попереднім записом 
за т.200�28�80) 
вул.   Хрещатик, 12, к. 301

2 четвер
з 10.00 до 12.00
тел. 200�28�80

Шлапацька
Оксана
Романівна
тел. 200�28�81

Служба у справах дітей Кулеба
Микола
Миколайович

1 та 2 четвер 
з 15.00 до 17.00 
вул. Дегтярівська, 3�а

щопонеділка
з 11.00 до 12.00
тел. 484�05�24

Ніканоркіна
Наталія
Миколаївна
тел. 484�05�25

Управління охорони
культурної спадщини

Діхтяр 
Яків 
Якович

щовівторка 
та щочетверга 
з 11.00 до 13.00 
вул. Спаська, 12

щовівторка 
та щочетверга
з 11.00 до 13.00
тел. 425�30�25

Литвиненко 
Наталія 
Петрівна 
тел. 545�61�04
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У витоків столичного 
професійного мистецтва
В "Софії Київській" демонструють твори художників 
рисувальної школи Миколи Мурашка

Видатний педагог, живописець та

майстер літографії Микола Мурашко

в кінці XIX сторіччя заснував свою

школу, що стала центром мистецько!

го життя Києва. Її двері відчинялись

для всіх бажаючих, незалежно від віку,

статі, освіти та стану. Сьогодні імена

викладачів та учнів Миколи Мураш!

ка — Івана Їжакевича, Івана Селез!

ньова, Сергія Костенка, Миколи Пи!

моненка, Фотія Красицького, Григо!

рія Світлицького — складають золо!

тий фонд українського мистецтва.

“Школа була відкрита у 1875 році і

проіснувала до 1901. Власне, це була

перша рисувальна школа в Києві, во!

на заснувала підвалини професійної

освіти художників. Разом з одеським

і харківським київський заклад є од!

ним з трьох, що відкрили в другій по!

ловині XIX сторіччя, і які стали осно!

вою для розвитку українського мис!

тецтва,— розповіла “Хрещатику” за!

ступник директора з наукової части!

ни Національного художнього музею

України Олеся Товстова.— Це був час

панування реалістичного напрямку.

Засновник школи Микола Мурашко

вчився одночасно з Іллею Рєпіним в

Академії мистецтв в Петербурзі, во!

ни товаришували. З іншого боку,

Микола Мурашко дуже любив твори

давніх майстрів — європейських і ро!

сійських, цінував академічний живо!

пис кінця XIX століття. В його осо!

бистих естетичних смаках, як власне

і школи, було цікаве поєднання тра!

дицій реалістичного та академічного

мистецтва”.

У своїх роботах живописці відоб!

ражали найважливіші явища та події

сучасного життя. Багато з художни!

ків зверталися до історичного жанру,

а також до пейзажу, намагаючись пе!

редати поетичну природу України.

Околиці Києва, могутній Дніпро,

безмежні степові простори, україн!

ські села стали сюжетами багатьох

творів учнів школи. На виставці

представлено роботи, які стали кла!

сикою мистецтва: “Над Дніпром”

Миколи Мурашка, “Селянська дів!

чина біля тину” Фотія Красицького,

“Мама йде” Івана Їжакевича. В ре!

алістичній манері, притаманній жи!

вописцям, виконані й портрети Ха!

ритона Платонова роботи Івана Се!

лезньова, Миколи Ге автора Миколи

Мурашка. До речі, сам Микола Ге у

1870!х років жив на хуторі Іванків!

ському біля станції Плиски і дуже

часто бував в Києві, зокрема і в шко!

лі Мурашка. Він мав колосальний

морально!виховний вплив на учнів

мистецького закладу: завдяки йому,

вони кидали погані звички і намага!

лися у всьому йому наслідувати.

Останні роботи Миколи Ге виклика!

ли велике сум’яття у Миколи Му!

рашка, який не міг їх зрозуміти, але

ставився до митця з величезною по!

вагою. Він зобразив Ге на портреті

філософом, мислителем, визначною

людиною, яку до кінця неможливо

було зрозуміти.

На виставці представлені також

роботи майстра сентиментального

портрету Харитона Платонова, пере!

движника Миколи Пимоненка, який

відзначався особливим зображенням

природи, релігійний живопис Івана

Їжакевича, твори майстра пейзажу та

сільських інтер’єрів Сергія Костен!

ка, сонячні етюди та портрети Фотія

Красицького.

Особливим етапом для викладачів

і вихованців Київської рисувальної

школи була участь у роботах з рестав!

рації та поновлення живопису Кири!

лівської церкви в Києві. “У 1880!1889

роках в Кирилівській церкві прово!

дилися реставраційні заходи, ініці!

йовані істориком Адріаном Прахо!

вим. Головними помічниками під час

оновлювальних робіт на стінах храму

стали викладачі та учні Київської

школи Миколи Мурашка,— розпові!

ла “Хрещатику заввідділу музею

“Кирилівська церква” Ольга Коро!

льова.— Першим етапом було від!

криття давніх фресок на стінах, а там,

де вони не збереглися, з’явилися но!

ві розписи. На презентації виставки

можна побачити їх роботи на стінах

Кирилівської церкви, а також ко!

ментарі з книги “Спогади старого

вчителя” самого Миколи Мурашка,

документи та фотографії тієї епохи”.

Експозиція “Микола Мурашко та

його учні” відкрита для відвідувачів

до 25 березня у виставкових залах

“Хлібні” за адресою: вулиця Володи!

мирська, 24

2011 рік у фотографіях 
У столиці представили переможців "World Press Photo" 

Понад півстоліття фонд World Press Photo в Ні!

дерландах проводить один з найпрестижніших

конкурсів фотожурналістики, виставки перемож!

ців якого мали змогу побачити мешканці сотень

міст в різних куточках планети. “Ми намагаємося

надихнути людей на розуміння світу через фото!

журналістику,— зазначив представник головного

офісу World Press Photo в Амстердамі Пол

Раселер.— У 2011!му основними темами репорте!

рів були цунамі в Японії, встановлення нового

порядку на Близькому Сході, повстання у Лівії”.

Незалежне журі з професійних фотографів та фо!

торедакторів ЗМІ оцінювало роботи претендентів

у 9!ти категоріях — за два тижні вони перегляну!

ли понад 100 тисяч знімків з 124 країн світу.

Переможцями визнані 57 фотографів з 24 дер!

жав, світлини яких і можна побачити на вистав!

ці. В центрі уваги — страждання людей та про!

тести. Це землетруси та втрати, викликані сти!

хією в Японії, арабська весняна демонстрація в

Єгипті та смерть лідера Лівії Каддафі, гучний ви!

падок тероризму, організований Брейвіком в

Норвегії. Серед інших тем — культ Мао Цзедуна

в Китаї, невиліковні хвороби, життя в екзотич!

них країнах, браконьєрство, спорт.

Найкращою фотографією 2011 року стало зоб!

раження жінки у паранджі в мечеті з 18!річним си!

ном, який постраждав від слізогінного газу під час

вуличної демонстрації в Ємені. Цей образ став іко!

ною навіть для християнського світу, бо нечасто

жінка у паранджі викликає стільки емоцій, вважа!

ють організатори конкурсу. Власне, фотожурналіс!

тика багатьох втратила під час арабських подій —

деяким фоторепортерам за відображення прав!

дивих фактів довелося заплатити власним життям.

Українські реалії представлені трьома знімка!

ми, всі вони зроблені іноземцями. Це зображення

наркозалежної працівниці секс!індустрії Марії з

Кривого Рогу, 21!річної учасниці Femen Інни

Шевченко та серія фотографій підозрюваних і

свідків на допитах в міліцейських відділках. “Ме!

не бентежить, що конкурс нині змінився, на бага!

тьох світлинах помітні “вуха фотографа”, тобто

вони є постановочними”,— зауважив відомий

український фотограф Єфрем Лукацький.

Кияни можуть побачити найкращі кадри з ба!

гатьох куточків планети в Музеї історії міста Ки!

єва. Експозиція триватиме до 27 лютого. Під час

виставки відбудеться серія майстер!класів з відо!

мими українськими фахівцями, учасниками кон!

курсів різних років. Першу лекцію вже провів

Віктор Марущенко, на черзі — зустрічі є Єфре!

мом Лукацьким, Ігорем Костіним, Андрієм Мусі!

єнко, Валерієм Соловйовим

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У вистав ових залах
“Хлібні” Національно о за-
повідни а “Софія Київ-
сь а” триває вистав а
“Ми ола М раш о і йо о
чні”, що представляє по-
над п’ятдесят творів жи-
вописців Київсь ої рис -
вальної ш оли, я а діяла
в інці XIX — на почат
XX століття. Світлини та
фото опії до ментів
знайомлять з діяльністю
за лад , а м льтимедійна
презентація — з реставра-
ційними роботами талано-
витих чнів на стінах Ки-
рилівсь ої цер ви.

Кияни мають змо помил ватися роботами майстрів, що меш али та
працювали в столиці на зламі ХІХ—ХХ століть

На World Press Photo є й фото рафії, присвячені раїнсь им проблемам

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Кон рс-о ляд репортерсь их фото рафій з сьо о світ проводять вже 55-й
рі поспіль, а побачити ращі світлини позамин ло о ро , що відобража-
ють а т альні події то о час , ородяни мож ть в М зеї історії Києва. Є се-
ред знім ів і зроблені в У раїні, я і, на жаль, не створюють позитивне вра-
ження про наш держав . В рам ах вистав и “World Press Photo” для меш-
анців столиці проходитим ть майстер- ласи за часті відомих раїнсь их
фахівців.
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Відповіді на сканворд 

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о б дин площею 1 637,60 в.м
на в л. Вели ій Житомирсь ій, 19, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилий б дино площею 1637,60 в.м.

Адреса: 01025, м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 19, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце с-
пл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино площею 1 637,60 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 7 442 413 (сім мільйонів чотириста соро дві

тисячі чотириста тринадцять) ривень 33 опій и.
ПДВ — 1 488 482 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч

чотириста вісімдесят дві) ривні 67 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 8 930 896 (вісім мільйонів

дев'ятсот тридцять тисяч вісімсот дев'яносто шість) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з
рах ванням ПДВ — 893 089 (вісімсот дев'яносто три тисячі вісімдесят
дев'ять) ривень 60 опійо .
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини

об'є т приватизації занесений до перелі пам'ято архіте т ри місцево о
значення.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

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

3. Переможцю а ціон :

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

3.2. до ладання до овор півлі-продаж ласти з Головним
правлінням охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої
державної адміністрації попередній до овір про ладання в
майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації.

4. А ціон відб деться 11 березня 2013 ро .

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

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

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

7. Грошові ошти в розмірі — 893 089,60 ривень, що становить
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на
рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од
35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

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

9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01025,
м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 19, літ. "А".

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

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об'є ти,
щодо я их надійшли заяви:

- нежитлове приміщення, розташоване на 3 поверсі Київсь ої імназії №287 за
адресою: в л. Чорнобильсь а, 10-Б, за альною площею 55,5 в.м для
проведення занять зі спортивних бальних танців з дітьми. Розмір орендної плати
за один 2,15 рн;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі Київсь ої імназії № 287 за
адресою: в л. Чорнобильсь а, 10-Б, за альною площею 51,50 в.м для
проведення теоретичних занять з під отов и водіїв. Розмір орендної плати за
один 2,24 рн.;

- нежитлове приміщення, розташоване на 4 поверсі СЗШ № 297 за адресою:
в л. Жол дєва, 3-Г, за альною площею 38,9 в.м. для здійснення в поза рочний
час освітянсь ої діяльності (вивчення іноземних мов). Розмір орендної плати за
один 1,48 рн;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі СЗШ №230 за адресою:
в л. На мова Генерала, 35-Б, за альною площею 81 в.м для освітянсь ої
діяльності (хорео рафія). Розмір орендної плати за один 3,77 рн.
Балансо трим вач — Управління освіти Святошинсь ої районної в місті Києві

державної адміністрації: в л. Я ба Коласа, 6-А, м. Київ, тел. 274-97-00.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації

о олошення. Телефон для довідо : 424-12-69.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни по
м. Києв повідомляє про підс м и приватизації шляхом ви п
об'є та державної власності р пи А, я ий приватизований шляхом
ви п (на аз ФДМУ від 24.10.2012 р. № 3714):

- нежитлові приміщення за альною площею 516,60 в. м (на 1-м поверсі
113,70 в. м, антресолі 1 — 94,50 в. м, антресолі 2 — 308,40 в. м), за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 24, літ. "А", що оренд ються Товариством з обмеженою
відповідальністю "КПШ", балансо трим вач — Державне підприємство
"А роінвест".

Приватизований юридичною особою за 13 054 800,00 рн, в том числі ПДВ
2 175 800,00 рн.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Фірсова Леоніда
Володимировича, останнє відоме місце реєстрації я о о: Київсь а обл., Києво-
Святошинсь ий район, м. Вишневе, в л. Святошинсь а, 46, рт 33 в с дове засідання
на 11 вітня 2013 ро о 10.00 на роз ляд цивільної справи за позовом Ф р ало Олени
Володимирівни до П блічно о а ціонерно о товариства "Креді А рі оль Бан ", Фірсова
Леоніда Володимировича, третя особа Приватний нотарі с Київсь о о місь о о
нотаріально о о р Явдю Наталія Анатоліївна про встановлення пор и припиненою
та визнання недійсним до овор пор и, я е відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л.
П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.

Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК У раїни.
С ддя Н.В. Антонова

Втрачено свідоцтво про право власності на житло, видане Дніпровсь ою
районною в м. Києві держадміністрацією 11.03.1999 р., на аз № 47-236 за адресою:
в л. Б дівельни ів, 12-а, в. 7 на ім'я Шевчен о Оле сандри Оле сандрівни вважати
недійсним.

О олошення орендодавця — ДЖКП НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, в л. Е. Потьє, 9. Додат ова
інформація за тел.: (044) 456-46-30. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо три-
м вач (назва,
юридична ад-
реса, телефон)

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

Наймен вання та
місцезнаходження об'є та

оренди

За альна
площа
в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди
Мета ви ористання Інші мови

1
Національна
а адемія на

У раїни

ДЖКП НАН
У раїни

в л. Е. Потьє, 9

пр.На и,29 (цо оль),
пр. На и, 29 (1-й поверх),

Л. Первомайсь о о, 3 (1-й поверх)

90,00 в.м
74,20 в.м
124,00 в.м

359685 рн
297723 рн
693793 рн

2 ро и 364дні
2 ро и 364 дні
2 ро и 364 дні

Салон раси
Офіс, нотаріальна онтора

Офіс

Повернення оштів
за о олошення в

азеті

О олошення Міжнародно о центр моле лярної фізіоло ії НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно

Заяви про оренд зазначено о об'є та приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 01601, м. Київ, в л. Бо омольця, № 4,
б х алтерія Центр . Додат ова інформація за тел: 253-57-10. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична адреса,

телефон)

Дані про об’є т оренди

Наймен вання
та місцезнаходження

об'є та оренди

За альна
площа, в.м

Вартість майна
за незалежною оцін ою,

А т оцін и від 12.12.2012 р.

Ма симально
можливий стро

оренди

Мета
ви ористання

1
Національна
а адемія на

У раїни

Міжнародний центр 01024, м.
Київ, в л. Бо омольця, №4,

253-57-10

Нежитлове приміщення
(б дино охорони) 41,8 в.м 259160 рн 3 ро и Діяльність сфері

права

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) 22094

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

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

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

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

Біатлон. Валентина Семеренко здобула бронзову
нагороду на світовій першості
В Нове Мєсто (Чехія) на Чемпіонаті світ з біатлон відб лися індиві-

д альні жіночі пере они на 15 м з чотирма во невими р бежами. Фан-
тастичн он провели раїнсь і біатлоніст и, я і не залишилися без
на ороди. Валентина Семерен о завоювала бронзов медаль, прой-
шовши дистанцію з однією штрафною хвилиною, здоб вши перш в
ар'єрі індивід альн відзна Чемпіонат світ . Віта Семерен о з од-
ним промахом посіла п'яте місце, Олена Під р шна з двома штрафни-
ми хвилинами фініш вала на 11-м місці, Юлія Джима з однією неточ-
ністю на стрільбі по азала 13-й рез льтат. Золото впевнено ви рала
норвеж а Т ра Бер ер, випередивши нім еню Андрію Хен ель, я а фі-
ніш вала др ою за 52,7 се нди. Норвеж а і нім еня відстрілялися без
промахів. Для Бер ер це вже третє золото на цій першості

Хокей. Київський "Сокіл" переміг львівських
"Левів"
13 люто о відб вся матч ре лярно о чемпіонат ПХЛ У раїни. На

льодовій арені Новояворівсь а "Леви" приймали столичний "Со іл".
Перший період пройшов без забитих шайб. Рез льтативною стала
др а двадцятихвилин а. Рах но з стрічі від рив нападни остей
Оле сандр Матвійч на 22-й хвилині, а на 29-й вже захисни Оле сій
Тезі ов реаліз вав чисельн перева своєї оманди. Господарям льо-
д та і не вдалося розпечатати ворота Андрія Хочевара. У підс м пе-
ремо а "Со ола" з рах н ом 2:0

Спортивне життя. Україна делегувала 33 юних
спортсмени на континентальний олімпійський
фестиваль
У неділю в р м нсь ом Брашові старт є ХІ зимовий Європейсь ий

юнаць ий олімпійсь ий фестиваль. У про рамі найпрестижнішо о мо-
лодіжно о т рнір онтинент близь о тисячі юних спортсменів ві ом
від 14 до 17 ро ів з 45 раїн Європи розі рають на ороди 8 видах
спорт — ірсь і лижі, біатлон, лижі, стриб и на лижах з трампліна,
сно бордин , фі рне атання (одиночни и), хо ей і шорт-тре . У с ла-
ді раїнсь ої оманди 33 олімпійці, я і вист патим ть в сіх видах про-
рами, рім хо ею. Наш збірн представлять і вже тит ловані спортс-
мени: срібні призери І зимових Юнаць их Олімпійсь их і ор-2012 в
Інсбр Ярослав Паніот (фі рне атання) та Марія Дол ополова
(шорт-тре ), а та ож біатлоністи Анастасія Мер шина та Антон Ми -
да, я і в січні на юніорсь ом Чемпіонаті світ в індивід альних пере о-
нах стали бронзовими призерами

Теніс. Еліна Світоліна вдало розпочала виступи
на турнірі в Колумбії
18-річна хар ів'ян а Еліна Світоліна вийшла до др о о ра нд т рні-

р серії WTA челленджер із призовим фондом 125 000$, що триває ци-
ми днями в Калі (Кол мбія). У стартовом матчі раїн а, посіяна під 6
номером, пере рала латвійсь тенісист Анастасію Севастов — 6:3,
7:6(7). Завдя и цій перемозі Еліна арант вала собі місце в топ-100
світово о рейтин . За вихід до 1/4 фінал раїн а боротиметься з
Дж лією Коен (США)

Температура —4°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура —2°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура —3°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 15 лютого 2013 року

ОВНИ, життя наповнене армічними сюжетами, відч вається де-
фіцит енер етичних сил. Правильно ор аніз йте працю та відпочи-
но , аби підтрим вати в армонії фізичне та психічне здоров'я, а ти-
віз ючи д шевний самоаналіз. Хоча тр довий фронт вима ає не-
втомно о ент зіазм , перевтомлюватися протипо азано, ампліт да
дій "працюю-відпочиваю" має б ти чіт о нала одженою. У тиші й са-
мотності ви прозріватимете, відч ваючи ерівн Р Всевишньо о.
ТЕЛЬЦІ підійшли до межі, оли любовний амертон слід налаш-

т вати на новий лад, вдихн ти свіжий ч ттєвий імп льс взаєми-
ни. Дайте шанс обранцю проявити себе з най ращо о бо , не об-
різаючи йом рила до матичними моралями.
БЛИЗНЯТА, ар’єрний "ліфт" р хається в ор , проте дов ола

наеле тризована атмосфера, що заважає хвалювати правильні
рішення. Сімейні, поб тові проблеми теж допі ають, прибор айте
в собі авторитарні нот и, с млінно ви он йте сл жбові зобов’язан-
ня. Щасливі шанси завітають на робочих теренах, плідно з творчим
во нем попрацюєте — арно заробите.
РАКИ, пере ляньте й дос ональте власн філософію б ття, пос-

тарайтеся зба н ти істинний сенс персональної місії на цій Землі.
Навіщо й заради о о ви живете, вчитеся, страждаєте, працюєте?..
До я о о ідеал пра нете? Помір йте над власними вчин ами і
зробіть виснов и, аби стати м дрішими, прозорливішими.
ЛЕВИ, шанси зійти з обранцем на олімп Божественної Любові,

висо і, але чи зможете там триматися, "зафі с ватися" в блажен-
ном танці під мелодію Небесної армонії?... Звісно, та , але при
мові ма симальної самовіддачі, не жаліючи серця, тіла, аманця.
Станьте зраз овим сім’янином, пі л йтеся про домочадців, дбай-
те про доброб т в родині.
ДІВИ, стос н и з нав олишнім світом ся н ть льмінації, не пе-

ретворіться на а ресора, спо са діяти за принципом "розділяй і
володарюй" д же висо а, проте несе фатальні р йнації... Гармо-
нійно впис йтеся вимо и реальності та йдіть но з діловою
омандою, шлюбними партнерами, а оловне позб вайтеся з б-
них звичо , завищених претензій, до матизм , ті вади — альмо
розвит .
ТЕРЕЗИ, тиждень наповнений армічними сценаріями, відч ття,

що ви "випали" із нинішньої реальності — не плід хворобливих
фантазій, насправді дається шанс по-іншом прожити я ісь давні
проблемні сит ації, але в новом варіанті з метою виправлення до-
п щених помило ...
СКОРПІОНИ, шеф вам більш ніж симпатиз є, оволодіти йо о

серцем, штовхн ти в обійми пристрасті тр днощів не с ладе, а ось
щодо матеріальних привілеїв з властивим вам раціоналізмом пла-
нів не б д йте. Роман з пра тичним прицілом приречений на про-
вал. Розважайтеся, ловіть емоційний айф від життя.
СТРІЛЬЦІ, переб вати поряд з вами — райсь а насолода, де

пан є ніжність, романтичне тепло, затишо , одна ледарювати
протипо азано, треба працювати та заробляти роші. Проте не ро-
біть нічо о в ш од собі, е вівалент в ладених з силь має ідно
оплач ватися. А щоб со ровенні пра матичні бажання не перетво-
рилися на підст пних воро ів, що висмо т ють сили, об’єдн йтеся
з домочадцями і разом розв’яз йте до чливі проблеми.
КОЗОРОГИ, не смійте ні о о рити вати, "промивати міз и",

від то о словесно о нап ття віє заземленим онсерватизмом. Ни-
ні ВУЗ — саме життя, що дає рамотні ро и (де ви сам собі чень
і наставни ), вихов є з вас витончено о психоло а, навчає підби-
рати люч до д ш людей, ле о знайомитися, спіл ватися, все-
сторонньо пізнати за они б ття.
ВОДОЛІЇ, пле айте в серці жертовність та милосердя, тоді там

роз вітне д ховний сад, ар’єра піде в ор , ви станете любими і
бажаними. Я що вам хтось винен чи зобов’язаний й нехт є випла-
ч вати бор и (моральні, матеріальні), не зліться. Пра ніть більше
навчитися, надол жити фахові про алини та запозичити досвід
он рентів.
РИБИ, ви перейшли на новий вито д ховної еволюції, де нама-

ання позб тися по аних звичо та змінити себе на раще, стати
впливовими, сильними, презентабельними є ціл ом нормальним.
Одна на ле ий приз долі не розрахов йте, доведеться рах ва-
тися з ч жими інтересами, втілювати ч жі ідеї, але й про власні за-
д ми не заб вайте. Ви м дрі, досвідчені, порядні, що б де ідно
оцінено. Уни айте онфронтації, приділіть першочер ов ва ді-
тям, сердечним обранцям, любовні ян оли до ваших посл , і про-
ґавити ідеал охано о не дозволять!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 7 — 2 3  Л Ю Т О Г О

ранок день вечір

"Шахтар" не втримав перемогу
над дортмундською "Борусією"
Донецький клуб зіграв у нічию в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед відб лися два
матчі в рам ах плей-офф
Лі и чемпіонів. У Донець
на "Донбас-Арені" чинний
чемпіон У раїни "Шахтар"
приймав дортм ндсь
"Бор сію". Протя ом з -
стрічі " ірни и" двічі вели
рах н , одна ості що-

раз встановлювали рівно-
ва . У осподарів м'ячі за-
бивали Даріо Срна та Д -
лас Коста, а в німець ом
л бі — Роберт Левандов-
с і та Матс Х мельс. У ін-
шом протистоянні цьо о
і рово о дня мадридсь ий
"Реал" зі рав нічию з
"Манчестер Юнайтед" —
1:1.

До матчу у Донецьку обидві

команди підійшли далеко не в опти�

мальних складах. У "Шахтаря" не бу�

ло дискваліфікованого Олександра

Кучера та найкращого гравця "гір�

ників" осінньої частини турніру Віл�

ліана (бразилець перейшов у махач�

калінський "Анжі"). Не змогли цьо�

го дня допомогти своїй команді

травмовані Кевін Гросскройц, Ілка

Гюндоган та капітан "Борусії" Себас�

тьян Кель. Додатковою перевагою

чемпіона Німеччини було те, що

Бундесліга вже встигла відновитися

після зимової паузи.

Сам матч розпочався у досить ви�

сокому темпі. При цьому обидва су�

перники грали дуже "компактно",

жоден з футболістів не залишався

без нагляду. А ось гострих моментів у

дебюті не було. Ближче до середини

тайму гостям вдалося захопити те�

риторіальну перевагу, однак іти усі�

ма силами в атаку німці не поспіша�

ли. "Шахтар" же зробив ставку на

швидкі контратаки. Саме в одній з

них донеччани здобули право на

пробиття штрафного удару. До м’яча

підійшов капітан команди Даріо

Срна і прямим ударом спрямував

його точнісінько у ворота суперни�

ка. Відкривши рахунок "гірники"

могли одразу ж подвоїти перевагу,

однак Алексу Тейшейрі не вистачи�

ло зовсім трохи, аби замкнути гостру

передачу партнерів.

А на 41 хвилині дортмундці не без

допомоги гравців "Шахтаря" зрівня�

ли рахунок. Маріо Гетце зробив про�

стріл з правого флангу. Але захисни�

ки донецького клубу невдало виби�

ли м’яч назад на німця, який знову

повернув його у штрафну зону, де

Роберт Левандовскі точним ударом

відновив статус�кво.

По перерві на 53�й хвилині зусил�

лями Генріха Мхітаряна і Адріано гос�

подарі створили перший гострий мо�

мент, але удар бразильця прийшовся

на захисника "Борусії". У цей час су�

перники українців досить глибоко сі�

ли в оборону, та й захисна лінія "гірни�

ків" розтяглася до непристойності.

Будь�яка помилка могла стати фа�

тальною. У команди Мірчи Луческу

було менше руху, менше передач, зате

моменти у виконанні донеччан здава�

лися більш небезпечними. Один з них

завершився голом: Ярослав Ракиць�

кий видав прекрасну передачу зі своєї

половини поля в чужу штрафну, де

найспритнішим виявився Дуглас

Коста, який одним дотиком прийняв

м’яч, а другим точно пробив — 2:1.

Здавалося, що тепер "гірники" не від�

пустять перемогу. Однак "Шахтар" все

ж не зумів протриматися: дортмундці

виконали серію подач з кутових, одна

з них стала фатальною для господарів.

Марсель Шмельцер сильно навісив

від лівого прапорця в район одинад�

цятиметрової позначки, Фернандіньо

не втримав Матса Хуммельса, і німець

головою зрівняв рахунок. Решту часу

команди провели у напруженій бо�

ротьбі, але рахунок 2:2 залишився без

змін до фінального свистка.

Після матчу наставник "Шахтаря"

Мірча Луческу не приховував розча�

рування від результату. "Дуже шкода,

що все так закінчилося. Хоча я ду�

маю, що результат якраз відповідає

тому, що відбувалося на футбольно�

му полі. "Борусія" показала себе ду�

же потужною і швидкою, добре ор�

ганізованою командою. Не будемо

забувати, що перший гол у наші во�

рота був забитий після того, як Чиг�

ринський з Фернандіньо посковзну�

лися, і в результаті Левандовскі не

залишалося нічого, окрім як забити

цей м'яч під завісу першого тайму. А

в кінці гри суперник знову скорис�

тався нашою помилкою".

В іншому протистоянні цього іг�

рового дня мадридський "Реал" в Іс�

панії зіграв унічию 1:1 з "Манчестер

Юнайтед". Спочатку на 20 хвилині

гості зусиллями Данні Уелбека від�

крили рахунок, але вже через 10 хви�

лин "вершкові" зуміли відігратися.

Гол забив найкращий бомбардир

"Реала" Кріштіану Роналду
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Цей день в історії 15 лютого

День вшан вання часни ів
бойових дій на території ін-
ших держав
1574 — Іван Федоров Львові

видав перш др арсь ни на
раїнсь их землях — "Апостол"
1842 — перше ви ористано
лей і поштові мар и (США,
Нью-Йор )
1902 — Берліні від рили

метро
1922 — Гаазі розпочалося

перше засідання Міжнародно о
с д
1970 — США фахівці з IBM

винайшли н ч ий ма нітний
дис
1989 — завершено виведення

"обмежено о онтин ент радян-
сь их війсь " з території Аф аніс-
тан
2005 — США започат вали

поп лярний відеосайт YouTube
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Нападни "Шахтаря" Генріх Мхітарян (лівор ч) боротьбі проти най ращо о бомбардира дортм ндсь ої "Бор сії"
Роберта Левандовс і
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