
Раритет технічної архітектури Києва
"Київводоканал" влаштував екскурсію на найстарішу каналізаційну 
станцію міста

Київрада погодила нові 
межі міста
Територія столиці може збільшитися на понад дві тисячі гектарів

Карта Києва може змінити вигляд вже

до кінця цього року — депутати схвалили

територіальні зміни міста, які розширю�

ють столицю з 83 тис. 585 га до 84 тис.

974,4 га. "Проект передбачає внесення

незначних взаємоузгоджених змін у межі

міста шляхом обміну земельними ділян�

ками з районними та міськими радами

області. Крім того, пропонується приєд�

нати до Києва землю, на якій розміщене

селище міського типу Коцюбинське",—

повідомив "Хрещатику" директор Депар�

таменту земельних ресурсів КМДА Вік�

тор Петрук.

Зміна столичних кордонів

За словами заступника міського голо�

ви — секретаря Київради Галини Гереги,

столиця вже не перший рік має судові тя�

ганини з сусідніми населеними пунктами.

Зокрема, це стосується Коцюбинської та

Гостомельської селищних рад, які неза�

конно привласнили собі 100 га Біличан�

ського лісу. Вона наголосила, що боротися

в судах за ці території, не маючи чітких

кордонів, практично неможливо. "Затвер�

дження меж міста допоможе зупинити не�

законну забудову території столиці та збе�

регти Біличанський ліс. Землі Києва нале�

жать киянам, і ніхто не має права забирати

те, що належить громаді. Якщо ця позиція

не знайде порозуміння в області, ми буде�

мо відстоювати інтереси столиці у Верхов�

ній Раді",— заявила Галина Герега.

"Поділитися" землями, згідно з доку�

ментами, мають Лісниківська, Чабанів�

ська, Білогородська, Княжицька, Гні�

динська сільради, а також міські ради Ір�

пеня, Вишгорода та Броварів. Селище

Коцюбинське увійде до Києва повністю.

Таким чином столиця збільшить свою

площу більше ніж на 2 тис. га. Водночас

проектом заплановано виключення з

меж мегаполісу і передачу області 686,3

га. За словами депутата Київради Дениса

Москаля, до меж міста, серед іншого,

планується включити острів Великий, на

якому є природна лагуна, що забезпечить

постачання чистої води для киян.

"Включення цього острова до меж сто�

лиці пов’язане із необхідністю будівництва

на його території водозабірних споруд. Та�

кож до Києва планується приєднати зе�

мельну ділянку площею 998,4 га, що розта�

шована південніше від житлового масиву

Осокорки. Ця територія запланована для

будівництва соціального житла для киян. У

1994 році Київська обласна рада навіть від�

вела частину ділянки Управлінню капі�

тального будівництва в постійне користу�

вання під забудову другої черги житлового

масиву Осокорки. Однак через 8 років ска�

сувала своє рішення. Як компенсацію Ки�

їв передає області острів Дикий",— проко�

ментував "Хрещатику" депутат.

Тепер схвалений Київрадою проект бу�

де направлений на погодження до Київ�

ської обласної ради, а потім — на затвер�

дження до Верховної Ради. Вона й прий�

матиме остаточне рішення, адже вста�

новлення і зміна меж Києва, відповідно

до ст. 85 Конституції України, є виключ�

ною компетенцією парламенту.

Експерти припускають, що проект

землеустрою щодо встановлення і зміни

меж столиці може бути переданий до ВР

у квітні, а розглянуть проект, скоріше за

все, восени цього року.

Нові вимоги до МАФів

Також на вчорашній сесії народні обран�

ці схвалили доопрацьований проект рі�

шення, ініційований КМДА, щодо за�

твердження правил розташування 

МАФів у столиці до завершення розробки

Комплексної схеми. За відповідне рішення

проголосував 61 депутат. Відтепер заборо�

няється розміщувати в метрополітені тим�

часові споруди у радіусі 20 метрів від вхід�

них дверей у напрямку евакуації. Не мо�

жуть кіоски стояти і вздовж тротуару на

відстані 20 метрів від установленого до�

рожнього знаку, що позначає зупинку гро�

мадського транспорту. Також, згідно з про�

ектом рішення, площа МАФів, що розта�

шовані на відстані не менше 5 м від про�

їжджої частини вулиць, не має перевищу�

вати 19 кв. м, окрім тих, які надають насе�

ленню послуги чи продають непродоволь�

чі товари. Розміщення тимчасових споруд

на внутрішньоквартальних територіях

площею до 30 кв. м здійснюватиметься від�

повідно до вимог Земельного кодексу.

"Це рішення, окрім врегулювання пи�

тання розташування МАФів на території

Києва, дозволить також впорядкувати

міський простір та залучити додаткові

кошти до міського бюджету від сплати

суб’єктами господарювання пайової

участі на утримання об’єктів благоуст�

рою міста",— зазначив заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко.

Серед інших питань, які вчора

розглянули міські депутати — скасу�

вання рішення Київради "Про передачу в

оренду нежитлового будинку на вул. Ва�

сильківській, 18�б, літ. "А" у Голосіївсько�

му районі Службі зовнішньої розвідки

України". Дану будівлю повернуть дитя�

чому навчальному закладу № 238, роботу

якого мають намір відновити вже най�

ближчим часом

Київрада підтримала прое т рішення, я ий передбачає розширення ордонів столиці — за це питання віддали олоси 74 деп тати

"Країна юних майстрів": з надією
на майбутнє 
До столиці з’їхались малень і винахідни и з сієї
У раїни
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"Секрет довголіття —
працелюбність та повага 
до людей" 
Вчора свій сторічний ювілей відсвят вав иянин
Василь Карпен о
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Людмила Дудка — педіатр від Бога 
"Хрещати " започат ов є нов р бри "Обличчя
столичної медицини"
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У номері

Новини
Олександр Попов обговорюватиме
з киянами перспективи розвитку
міста
Голова КМДА Оле сандр Попов об оворив пер-

спе тиви розб дови та соціально о забезпечення
Дарниць о о район з йо о меш анцями. Відверто
оворили про дося нення та проблеми, інвестицій-
ні прое ти й про рами соціально о захист , про за-
робітні плати та медичн реформ . Та і з стрічі не-
забаром відб д ться в сіх районах міста, пообіцяв
олова КМДА. "Е ономічний розвито столиці почи-
нається з розвит ожно о о ремо о район . На
сьо одні Дарниця є одним з найпот жніших б ді-
вельних майданчи ів міста і одним з найперспе -
тивніших районів реалізації основних пріоритетів,
визначених Страте ії розвит Києва до 2025 ро-
. На першом місці для нас — соціальний захист,

ми план ємо здійснити серйозні ро и на шлях
підвищення соціальних стандартів. Йдеться я про
за альнодержавні про рами, та і власні ініціативи
Києва. Приємно, що саме Дарниця стала піонером
реалізації ба атьох та их прое тів",— на олосив

Оле сандр Попов. Говорячи про розвито освіти,
він та ож відзначив, що саме на території цьо о
район (в л. Гмирі) нині триває б дівництво найс -
часнішої иївсь ої ш оли, я а запрацює до першо о
вересня

Музей пам’яті жертв Бабиного Яру
створять за три роки
Ес ізний прое т ор анізації території Національно-
о істори о-меморіально о заповідни а "Бабин Яр",
що передбачає б дівництво Меморіально о м зею
пам’яті жертв Бабино о Яр , презент вала архіте -
тор Лариса С ори під час наради міністра льт -
ри У раїни Леоніда Новохать а. Я повідомили "Хре-
щати " в прес-сл жбі міністерства, з ідно із запро-
понованою онцепцією до йо о с лад мож ть вій-
ти та і оловні омпоненти: Меморіальний м зей
пам’яті жертв Бабино о Яр ; Алея праведни ів; Пло-
ща зла оди. В разі схвалення представлено о про-
е т передбачається, що переважн частин робіт із
б дівництва м зею та поряд вання території б де
завершено до 75-х ро овин тра едії Бабино о Яр
вересні 2016 ро

Зарплата медиків у столичних 
хоспісах зросла майже вдвічі
З ініціативи олови КМДА Оле сандра Попова на-

при інці 2012 ро розмір стим люючих надбаво
меди ам, що надають паліативн допомо , б ло
с ттєво збільшено. Наразі заробітна плата медично-
о персонал столичних хоспісів зросла в 1,7 раз .
"Перш за все я хоч подя вати лі арям і медично-
м персонал столичних хоспісів. Напри інці мин -
ло о ро разом з деп татами Київради ми виріши-
ли питання оплати праці медичних працівни ів цих
за ладів, і сьо одні вона зовсім інша. За алом до-
ляд за важ охворими людьми, я і от ються піти з
життя, — важ е і а т альне питання в сьом світі.
Київ приділятиме цьом питанню значн ва ",—
зазначив в ефірі теле анал "Київ" Оле сандр По-
пов

Молоді архітектори показали своє
бачення Андріївського узвозу
У Києві підбили підс м и молодіжно о архіте т р-

но о он рс на ращ онцепцію заб дови терито-
рії олишньої фабри и "Юність", що на Андріївсь о-
м звозі. Я повідомили "Хрещати " ор анізатори,
перше і др е місця посіли ст денти з Хар ова і
Львова відповідно, третє місце дісталося архіте то-
рам иївсь ої архіте т рної майстерні Archiplastica.
Призери отримали рошові премії, а та ож інші за-
охочення від омпанії "ЕСТА Холдин " — ор анізато-
ра он рс . На адаємо, він тривав з листопада
2012- о до люто о 2013 ро . Участь ньом взяли
ст денти та архіте тори до 35 ро ів із різних ре іо-
нів У раїни

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

"Київводо анал" вирішив по азати
"Справжню чоловіч робот ". В рам ах
цієї інформаційної ампанії "Хрещати "
мав змо ознайомитися з принципами
роботи та обсл ов ванням аналізацій-
ної насосної станції "Новоподільсь а",
я ій цьо о ро виповнюється 119 ро ів.

Місце проведення екскурсії співробітники "Київво�

доканалу" обрали невипадково — саме тут (вул. Введен�

ська, 23) у 1894 році було зведено першу в Києві каналі�

заційну насосну станцію — Введенську, яка за допомо�

гою тиску, створеного паровими насосами, перекачува�

ла стічні води з Подолу на поля зрошення, в район тепе�

рішньої Куренівки.

"Будівлі першої каналізаційної насосної стації та ком�

плексу її споруд збереглися до сьогодні і є унікальними

пам’ятками технічної архітектури столиці,— розповіла

"Хрещатику" радник голови правління "Київводокана�

лу" з питань інформаційної політики Вікторія Яковлє�

ва.— До них належать приміщення самої станції та її го�

ловний адміністративний корпус, димар і навіть житло�

вий будинок водоканалівців, на першому поверсі якого

колись була стайня".

Споруди мають чималу історичну цінність, адже це —

єдині найстаріші архітектурні об’єкти історії каналізації

Києва, що пережили війни та сучасну забудову. Цікаво,

що каналізаційна станція діюча — поряд з історичними

будівлями, які використовують як адмінспоруди, у 60�х

роках минулого століття збудували новий корпус, у ньо�

му і до сьогодні обробляють стоки.

Провідний інженер цеху КНС "Північний" Олександр

Бабіч, який ось уже 42 роки обслуговує 15 каналізацій�

но�насосних станцій "Київводоканалу", розповів, що

станція "Новоподільська" збирає стоки з Подолу, Куре�

нівки, Сирця, а також Труханового острова та Набереж�

ного шосе, а це майже 30 тисяч метрів кубічних щодоби.

Вони по двох колекторах надходять у приймальний ре�

зервуар "Новоподільської" станції, тут проходять через

механічні решітки, на яких затримується все сміття, а

потім стічні води перекачують у головний міський ко�

лектор, який відводить нечистоти на Бортницьку стан�

цію аерації.

"Станція працює в цілодобовому режимі,— пояснює

Олександр Бабіч.— Вона потребує контролю і модерні�

зації, адже основне обладнання встановлене ще у 1965

році".

Цікаво, що безперебійну роботу об’єкта — контроль

параметрів насосних агрегатів, спостереження за рівнем

води у збірному резервуарі — виконують переважно

жінки. В колективі КНС "Новоподільська" працюють 11

робітниць: 5 операторів та 6 машиністів.

Людмила Погребовська походить із династії робітни�

ків водоканалу і сама вже майже 20 років працює тут.

"Безумовним плюсом роботи є графік — "доба через

три", а от заробітна плата — низька",— зізнається пані

Людмила.

"У нас заробітна плата на 40 % нижча, ніж середня у

житловому господарстві столиці,— пояснює Вікторія

Яковлєва,— а робота на каналізаційних станціях важ�

ка — працівницям доводиться вручну за допомогою

граблів очищувати решітки від сміття, що його кияни

спускають у каналізацію. В Німеччині, та й більшості

інших європейських країн, усі ці процеси повністю ме�

ханізовані. Сподіваємося, що й у нас з часом вдасться

запровадити сучасні технології"

МІСЬКІ ДОРОГИ 

РЕМОНТУВАТИМУТЬ 

У НІЧНИЙ ЧАС
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НА ДНІПРОВСЬКІЙ
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З’ЯВИТЬСЯ НОВИЙ ТРЦ
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БІОМЕТРИЧНІ

ПАСПОРТИ ПОЧНУТЬ

ВИДАВАТИ ЗА ТРИ РОКИ
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ЗА "КАРТКОЮ КИЯНИНА"

МОЖНА ПРИДБАТИ 

34 НОВІ МЕДПРЕПАРАТИ
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Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Вчора Київрада підтримала прое т рішення, я ий передбачає
розширення ордонів столиці — за це питання віддали олоси
74 деп тати. З ідно з прое том земле строю, більше двох ти-
сяч е тарів має перейти до Києва, натомість 686,3 а столиця
зобов’яз ється передати області. Одна остаточне рішення піс-
ля всіх по оджень прийматиме Верховна Рада У раїни.
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Новини

Міські дороги ремонтуватимуть 
у нічний час
У столиці з настанням сприятливих по одних мов та підвищенням

температ ри повітря до +10 роботи з лі відації аварійно небезпечної
ям овості розпочн ться в нічний час. Відповідне рішення б ло хвале-
но на спільній нараді за частю представни ів Мінре іонб д , КМДА та
КК “Київавтодор”. Крім то о, ерівни ам КП ШЕУ районів дор чено ма -
симально а тивіз вати лі відацію вибоїн на балансовій в лично-шляхо-
вій мережі Києва відповідно до затверджено о рафі . Учасни и нара-
ди та ож провели виїзне інспе т вання ход ви онання ремонтних ро-
біт. На адаємо, що з почат проведення ремонт столичних автошля-
хів роботи ви онано більш ніж на 30 тис. в. м. Лі відація вибоїн на до-
ро ах триватиме до 20 вітня, після чо о до листопада продовж вати-
м ться роботи з поточно о (середньо о та дрібно о) ремонт

Як отримати “Картку киянина”
Отримати її можна, зверн вшись до рай правлінь праці та соціально-
о захист за місцем реєстрації. Про це повідомила заст пни дире -
тора Департамент соцполіти и Ірина Стар . За її словами, на етапі пі-
лотно о прое т право на отримання арт и мають пенсіонери, один з
бать ів ба атодітної сім’ї, інваліди або особи, я і не мають права на
пенсію. “Вони мож ть та ож зверн тися до Департамент соціальної
політи и, але я звертаю ва , що тіль и ті, хто зареєстрований місті
Києві”,— зазначила пані Стар . Вона та ож поінформ вала, що при
зверненні за “Карт ою иянина” ромадянин пред’являє паспорт, іден-
тифі аційний од і підстави для отримання — пенсійне або інше посвід-
чення, я е дає право на ці піль и. “Людина заповнює блан , ан ет , за-
яв , її фото раф ють і потім замовляють арт в бан івсь ій станові.
І через 30 днів вона отрим є “Карт иянина”,— с азала Ірина Стар .
Вона та ож за важила, що б вають випад и, оли ромадянин прихо-
дить — і не дає з оди про збір персональних даних. “Ос іль и це бан-
івсь ий та транспортний додато , звичайно, ми та им ромадянам
відмовляємо”,— с азала пані Стар . Я повідомлялося, на сьо одні
“Карт иянина” отримали 26 367 иян. Ще 54 тисячі меш анців сто-
лиці подали заяв и на отримання арт и

В столиці триває найбільша виставка 
з рукоділля
До 2 березня в Міжнародном вистав овом центрі (просп. Бро-

варсь ий, 15) триває вистав а Handmade-Expo, де представлено
вишив , р оділля, ремесла, де ор. У заході задіяно понад 150
часни ів з У раїни, Молдови, Гр зії, Росії. Я повідомили “Хреща-
ти ” ор анізатори заход , цьо о ро вперше б де проведено
о ремий он рс дитячої творчості “АРТ КРАЇНА Kids”. Крім то о, в
рам ах е спозиції “100 ро ів том ” до ва и відвід вачів представ-
лені старовинна вишив а, етноодя з різних точ ів У раїни, ляль-
и, ерамі а, артини столітньої давнини. Та ож відвід вачі змо-
ж ть взяти часть бла одійном а ціоні “С ринь а добра”, я ий
проводитиметься спільно з бла одійним фондом “Планета взаємо-
допомо и” 2 березня. Зібрані ошти передад ть на створення ре-
абілітаційно о центр інвалідів- олясочни ів та дітей інвалідів “На
рівних” місті Бердичів

Цифра дня

16 367 400 000 
доларів США становив обсяг експорту товарів та послуг міста Києва за
січень — грудень 2012 року 
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Для потреб БСА закуплено очисні біофільтри
Товариство з обмеженою відповідальністю “Славія-АКБ” домовило-

ся про постав Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри
КМДА біофільтрів для спор дження системи деодорації об’є тів пер-
шої, др ої та третьої чер спор д Бортниць ої станції аерації на с м
26,557 млн ривень. Про це с азано в повідомленні Департамент
житлово- ом нальної інфрастр т ри. Зазначимо, що “Славія-АКБ”
ви рала відповідний тендер, стро постав и біофільтрів — 90 днів

Весна стукає у ворота “Парку Київська Русь”
Найближчими вихідними — 2 та 3 березня — в “Пар Київсь а

Р сь” на відвід вачів че ає ці ава і рова про рама. Зо рема
передбачено і ціл ом зимові розва и — та і, я атання на санях. Але
більшість і ор, я і запропон ють по рати остям, належить до весня-
но о ци л . Наші пращ ри вірили, що а тивними розва ами вони на-
ближають прихід весни. Тож ості свята змож ть взяти часть потіш-
них боях на под ш ах, влашт вати з др зями пере они на середньо-
вічних тач ах, виявити сил перетя ванні “ анат др жби”. Умілі “ви-
тязі із няжої др жини” навчать сіх охочих володіння середньовічною
зброєю — мечем, л ом, списом, арапни ом.
“Меш анці древньо о Києва” запросять сіх до запально о хорово-

д — танцями та співами весн за ли ати. А ще — подивитися на вра-
жаючі вист пи інно о театр , с шт вати смачних страв середньовіч-
ної хні. До то о ж сі охочі змож ть перевдя тися вбрання бояр,
нязів чи воїнів та влашт вати фотосесію древньо иївсь ом стилі

Киян запрошують на традиційні продуктові 
ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т КМДА, 1 та 2 березня в столиці відб д ться традиційні сільсь о-
осподарсь і ярмар и. Зо рема придбати різноманітні прод ти хар-
ч вання майже з сіх ре іонів У раїни ияни змож ть п’ятницю в Го-
лосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом —
на в л. Ж ова (в межах просп. Лісово о та в л. Вол ова); в Дніпров-
сь ом — на в л. Гродненсь ій, 1; в Оболонсь ом — на в л. Бережан-
сь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в л. Первомайсь о о та Мечни о-
ва, б льв. Др жби Народів, 8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-
11; в Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — по
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 іра, 19, в л. Пі а, на розі в л. Щ сєва та Тирасполь-
сь ої. 2 березня (с бота) ярмар ватим ть Голосіївсь ом районі на
в л. Пань івсь ій, 18-20; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Дес-
нянсь ом — на в л. Цвєтаєвої (в межах просп. Мая овсь о о та в л.
За ревсь о о); в Дніпровсь ом — на в л. Б чми, 1-7; в Оболонсь о-
м — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. За-
дніпровсь о о (в межах б льв. Лесі У раїн и та в л. Щорса); в Поділь-
сь ом — на просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о о пар ); в Свя-
тошинсь ом — на в л. Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. Ко-
марова, 28; в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 1-17

"Секрет довголіття — 
працелюбність та повага до людей"
Учора свій сторічний ювілей відсвяткував ветеран війни Василь
Карпенко
Ірина КОНДРАТЮК
“Хрещатик”

Киянин Василь Карпен о
пережив дві світові війни
та два олодомори. Все
своє життя чолові про-
працював медицині, до-
пома ав пораненим під час
Вели ої Вітчизняної. В ла-
вах Червоної армії він дій-
шов до австрійсь о о міс-
та Грац, де 1945 році й
з стрів перемо над
фашистами. Вчора вете-
ран відзначив своє
100-річчя.

В своєму довгому житті Василь

Карпенко виокремлює кілька щас�

ливих подій, серед яких одруження

та народження дітей. Із коханою

дружиною ветеран прожив 65 ро�

ків, однак вже десять літ про чоло�

віка дбають донька та син. Свій

столітній ювілей пан Карпенко

відзначає в колі сім’ї та друзів.

Секретом довголіття батька ді�

литься його донька Вікторія Васи�

лівна: “Працелюбність і повага до

людей — це визначальні риси його

характеру. І нам, своїм дітям, він

наказує: любіть працю, любіть лю�

дей — і тоді вони вас шанувати�

муть”.

Про роки Великої Вітчизняної

війни чоловік згадує з сумом — йо�

му кілька разів випало побувати за

крок до смерті. Василь Васильович

пережив і окупацію Києва, і бо�

ротьбу в підпіллі. З 1943�го в лавах

радянської армії обороняв Бать�

ківщину.

Велику Перемогу він зустрів у

місті Грац, що на території ниніш�

ньої Австрії.

Сьогодні своїм багатим

життєвим досвідом ветеран нат�

хненно ділиться з підростаючим

поколінням — спілкується зі шко�

лярами, розповідає їм про пережи�

те. “Молоді хочеться побажати

тільки одного — більше читати та

любити свою країну”,— зауважив

Василь Карпенко.

Діти його щиро шанують — до

іменинника в гості завітали учні

навчальних закладів Дніпровсько�

го району, де проживає Василь Ва�

сильович. Багато хто з них неодно�

разово відвідував ветерана, адже,

на їхню думку, обов’язок кожного

громадянина — підтримувати лю�

дей, яким ми завдячуємо мирним

небом над головою.

Привітав ветерана зі столітнім

ювілеєм і голова КМДА Олександр

Попов. Василеві Карпенку він вру�

чив медаль на відзначення 1530�

річчя Києва та побажав здоров’я й

благополуччя.

“Такі люди, як Василь Карпен�

ко, представляють цілу героїчну

епоху, коли наш народ пройшов

через великі випробування. І саме

завдяки подвигу та героїзму таких

людей, як він, сьогодні ми маємо

незалежну Україну та процвіта�

ючий Київ. Тож я зичу Василю Ва�

сильовичу здоров’я, а його роди�

ні — добра, щастя та благополуч�

чя”,— сказав “Хрещатику” Олек�

сандр Попов.

Зауважимо, що Василь Васи�

льович Карпенко є унікальною

людиною ще й тому, що мало хто з

киян зараз доживає до такого по�

важного віку. За інформацією Де�

партаменту охорони здоров’я, на

сьогодні середній вік киянина ста�

новить 72 роки, при цьому чолові�

ки живуть 68 років, жінки — 77,5.

Завдання міської влади — зробити

так, щоб кияни жили довше, ніж

зараз, а саме, аби середня трива�

лість життя була на 5—6 років біль�

шою, як у Європі

"Країна юних майстрів": 
з надією на майбутнє
До столиці з’їхались винахідники з усієї України
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Вже третій рі поспіль до
Києва з’їжджаються юні
митці та винахідни и. Вони
представляють свої роботи
на виставці й мріють, що
їхні малюн и та творчі
розроб и отримають до-
стойне схвалення дорос-
лих. Цими талантами за-
хоплюються не тіль и др -
зі та рідні. Вражений твор-
чістю малень их раїнців
навіть Президент У раїни
Ві тор Ян ович. Він пообі-
цяв створити всі мови
для розвит дитячих та-
лантів.

В Україні чимало обдарованих ді�

тей, які щорічно представляють на�

шу країну на всеукраїнських і міжна�

родних змаганнях, олімпіадах та ви�

ставках. Уже третій рік поспіль своє�

рідним звітом високих досягнень мо�

лоді є Всеукраїнська виставка дитя�

чої творчості “Країна юних майс�

трів”. Цього року в ній взяли участь

понад 600 дітей та близько 200 їхніх

керівників.

Експозиція представлена у вигля�

ді тематичних містечок за основни�

ми напрямами позашкільної освіти:

“Місто мистецтв”, “Місто народ�

них ремесел”, “Місто конструкто�

рів та винахідників”, “Місто на�

уки”, “Місто юннатів” та “Місто

мандрів”.

Діти продемонстрували гостям

картини, скульптури, вишивку, мо�

делі машин і літаків, а також розпо�

віли про наукові роботи та винаходи.

Найбільше відвідувачів зацікавив

майже метровий робот, сконструйо�

ваний із деталей Lego. Олексій Тка�

ченко, який відвідує столичну тех�

нічну студію “Винахідник”, над

створенням цього дива техніки пра�

цював із другом два дні — спочатку

окреслили на папері, як краще його

зробити, а потім почали збирати.

“Зараз це багатофункціональний ро�

бот. За допомогою дистанційного

пульту управління він може пересу�

ватися, рухати корпусом, головою та

руками. Якщо на нього встановити

спеціальні датчики, то він зможе орі�

єнтуватися в просторі. Також ми мо�

жемо його запрограмувати — і він

почне цілком автономно працювати,

наприклад, їздити й долати пере�

шкоди”,— розповідає “Хрещатику”

Олексій.

З експонатами виставки у Київ�

ському палаці дітей та юнацтва

ознайомилися Президент України

Віктор Янукович, голова КМДА

Олександр Попов та урядовці. Глава

держави не пропустив ще жодної

“Країни юних майстрів”. “Кожного

разу я залишаю цю виставку з вра�

женням того, що мої старі знайомі

не тільки підросли, а й стали більш

винахідливими, більш творчо підго�

товленими”,— зазначив Віктор

Янукович. Він побажав дітям здо�

ров’я і подальших творчих успіхів.

Також глава держави пообіцяв,

що у 2013 році буде підготовлено

програму розвитку дитячої та

юнацької творчості, яка передбача�

тиме створення необхідних умов для

розвитку юних талантів. За його

словами, в програмі буде передбаче�

но створення всіх належних умов

для вчителів. “Щоб ваша творчість

підростала, щоб вона дорослішала

разом з вами, і щоб це прикрашало

країну. Це дає нам надію на майбут�

нє”,— сказав Президент, зверта�

ючись до дітей.

Зауважимо, нині в системі освіти

країни працюють 2130 позашкільних

навчальних закладів, які відвідують

понад 1,5 мільйона дітей

Голова КМДА Оле сандр Попов привітав Василя Карпен а з ювілеєм та вр чив медаль на відзначення 1530-річчя Києва

Нині своїм багатим
досвідом ветеран із

задоволенням ділиться 
з підростаючим

поколінням – спілкується
з школярами, розповідає

їм про пережите
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Діти продемонстр вали висо оповажним остям артини, с льпт ри, вишив , моделі машин і літа ів, а та ож розповіли
про на ові роботи та винаходи

Виставка була представлена у вигляді тематичних
містечок за основними напрямами позашкільної

освіти: "Місто мистецтв", "Місто народних ремесел",
"Місто конструкторів та винахідників", "Місто науки",

"Місто юннатів" та "Місто мандрів"



Тенденції

Ділові новини

За порушення фінансової
дисципліни притягнуто 
до відповідальності 
1,7 тисячі осіб

Державна фінансова інспе ція
заявляє про притя нення до ад-
мінвідповідальності за пор шен-
ня фінансової дисципліни 1,7
тис. осіб січні. Про це йдеться
в повідомленні Держфінінспе ції.
При цьом за альна с ма на ла-
дених адміністративних штрафів
за цей період становила 0,5 млн
ривень. За рез льтатами пере-
віро січні за фінансові пор -
шення б ло звільнено 24 поса-
дових особи, правоохоронні
ор ани передано 149 ревізійних
матеріалів. У січні застосовано
та і сан ції до підприємств-по-
р шни ів фінансової дисципліни:
в 28 випад ах припинено бю-
джетні аси н вання, в 319 —
припинено операції з бюджетни-
ми оштами, 54-м розпорядни-
ам бюджетних оштів зменше-
но бюджетні призначення на за-
альн с м понад 1,5 млн ри-
вень. Крім то о, в січні ор ани
Держфінінспе ції подали 67 по-

зовів до с дів в рам ах захист
інтересів держави на за альн
с м 41,9 млн ривень

Стабільний курс гривні 
підвищив довіру громадян
до нацвалюти
Про це заявив Президент

У раїни Ві тор Ян ович під час
розширено о засідання ряд .
“Заощадження ривні за остан-
ні три ро и зросли на понад
86 %, том числі цьо о ро —
майже на 17 %”,— зазначив ла-
ва держави. За йо о словами,
стабілізація рс національної
валюти б ла принциповим зав-
данням онте сті забезпечення
надійної ма рое ономічної ста-
більності. “Три ро и поспіль
ривня є стабільною. Це дало
змо раїнсь им виробни ам
нормально працювати на зовніш-
ньом рин ”,— зазначив Прези-
дент. Він та ож під реслив, що
виважена монетарна політи а
НБУ сприяла зниженню рівня ін-
фляції раїні. Торі , зазначив
лава держави, відзначено деф-
ляцію на рівні 0,2 %, в поточном

році інфляція залишається низь-
ою — на рівні 0,2 %

Зростання обсягів 
будівництва стимулюватиме 
виробників будматеріалів
Про рама а тивізації е ономі и

орієнтована на подальше імпор-
тозаміщення ал зі виробниц-
тва б дівельних матеріалів. На
цьом на олосив віце-прем’єр-
міністр У раїни Оле сандр Віл-
л. “А тивне б дівництво стим -

лює зростання виробництва б -
дівельних матеріалів. Вже сьо о-
дні б дівельний омпле с раїни
ви ористов є понад 70 % б ді-
вельних матеріалів вітчизняно о
виробництва. У раїна має всі
можливості для то о, щоб збіль-
шити цей по азни в наст пном
році”,— за важив пан Віл л. За
йо о словами, прое ти, що пе-
редбачені в про рамі а тивізації
розвит е ономі и, дад ть по-
т жний імп льс для розвит віт-
чизняної промисловості, зо рема
в б дівельній ал зі. Це збіль-
шить вн трішній рино метало-
про ат , що важливо для е спор-

тоорієнтованої раїнсь ої мета-
л р ії

На Дніпровській набережній
з’явиться новий ТРЦ

Міжнародна онсалтин ова
омпанія Colliers International
про ноз є від риття тор овель-
но-розважально о центр River
Mall на Дніпровсь ій набереж-
ній, 10—14 столиці в 2014 ро-
ці. За альна площа 4-рівнево о
ТРЦ становитиме 165 тис. в. м,
здавана — 55 тис. в. м. Крім
а вапар , тор овельно-розва-
жальний центр в лючатиме
офісні приміщення площею
7,559 тис. в. м, розміщені на
10-ти рівнях, пар ін и на більш
ніж 2 тисячі місць і про лян о-
в набережн на березі зато и
Дніпра. Тор овельно-розва-
жальний центр розміститься на
ділянці площею 6,657 а. У
с ладі тор овельної алереї за-
плановано облашт вання понад
150-ти ма азинів міжнародних
операторів. Та ож с ладі б -
дівлі б де від рито 6-зальний
інотеатр “Планета Кіно” і IMAX,

повідомляють “У раїнсь і нови-
ни”

Податкова вилучила партію
горілки на понад чверть
мільйона гривень
Я встановили подат івці,

пляш и з цієї партії оріл и за-
альною іль істю майже 10 ти-
сяч б ли об леєні мар ами а -
цизно о подат з наявними
озна и підроб и, що свідчить
про її невідоме походження.
Врахов ючи, що чинне за оно-
давство У раїни передбачає
та их випад ах онфіс ацію ал-
о ольних напоїв, о овит б ло
вил чено та направлено на е с-
пертиз , а відносно власни ів
с ладено прото ол про с оєння
адмінправопор шення. “Протя-
ом останньо о тижня це вже
др а значна партія фальсифі о-
вано о ал о олю, вил чено о
столичною подат овою міліцією,
а всьо о з почат ро з неза-
онно о обі Києві вил чено
товарів на с м понад 45,5 міль-
йона ривень”,— повідомив пер-
ший заст пни олови ДПС

м. Києві — начальни правління
подат ової міліції І ор Уси

У аеропорту “Бориспіль”
ввели нову послугу 
для VIP*пасажирів
Міжнародний аеропорт “Бо-

риспіль” вів посл достав и
VIP-пасажирів від трапа літа а до
прем’єр-зали аеропорт на авто-
мобілі Maybach-57. Про це йдеть-
ся в повідомленні прес-сл жби
омпанії. Цю посл можна б де
замовити при оформленні VIP-
обсл ов вання в прем’єр-залі
аеропорт . Вартість посл и,
в лючаючи транспорт вання на
автомобілі премі м- лас від тра-
па літа а, становитиме 2400 ри-
вень. До омпле с е с люзив-
них VIP-посл входить: з стріч і
посад а пасажира в с проводі
пере ладачів; індивід альна до-
став а пасажира до літа а; за-
вантаження ба аж в автотранс-
порт лієнта; надання о ремих
приміщень під час очі вання
рейс ; проходження паспортно о
й митно о онтролю через спеці-
ально обладнані п н ти

Біометричні 
документи 
почнуть видавати
з 2016�го
Відбитків пальців для нових 
паспортів з українців 
не вимагатимуть
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Громадянам У раїни ще принаймні іль а ро ів не тре-
ба перейматися заміною звичайних паспортів на біо-
метричні. Запровадж вати новацію масово не б д ть,
допо и не створять для цьо о спеціальн інфрастр т -
р . Вона, рім іншо о, передбачає систем зчит вання
даних — пристрої для цьо о мають б ти в ожній ста-
нові, що матиме справ з біометричними до ментами.

Державна міграційна служба України розробила проект постанови Ка�

бінету Міністрів, що регламентує порядок виготовлення та видачі біо�

метричних паспортів громадян України для виїзду за кордон. Про це по�

відомив голова Державної міграційної служби України Микола Коваль�

чук. “Ми підготували постанову уряду, план введення до 2016 року — це

при нормальному фінансуванні й прийнятті відповідного законодав�

ства”,— зазначив посадовець. А до того часу можна без перешкод корис�

туватися та виготовляти звичайні документи, що засвідчують особу.

За словами Миколи Ковальчука, проект постанови вже пройшов пого�

дження у 10�ти з 15�ти служб. Держміграційна служба розраховує на за�

твердження цього документа у березні нинішнього року. Він повідомив,

що поки до біометричних паспортів для виїзду українців за кордон пла�

нується вносити виключно наявну зараз на другій сторінці паспорта ін�

формацію: прізвище, ім’я, дату видачі документа, термін дії, фото. Разом

із тим він не виключив можливості, що в майбутньому біометричний

паспорт зможе містити й додаткову інформацію, зокрема відбитки паль�

ців. Однак сьогодні про такі дані не йдеться.

Пан Ковальчук наголосив, що паспорт буде захищеним від спроб не�

санкціонованого зняття інформації. Проте додав, що наразі він не може

назвати суму, скільки коштуватиме біометричний документ. Журналіс�

там було продемонстровано макет біометричного закордонного паспор�

та для виїзду за кордон — візуально він не відрізняється від теперішньо�

го, але на його останній сторінці вміщено мікрочіп. Новація потрібна

насамперед для того, аби вдосконалити роботу міграційних служб та за�

хистити документи від підробок, зазначив експерт.

Внутрішній паспорт українців також видозміниться на біометрич�

ний — він нагадуватиме за форматом банківську картку та міститиме,

знову ж таки, стандартну інформацію.

Нагадаємо, 29 листопада 2012 року Президент України Віктор Януко�

вич підписав Закон № 5492�VI “Про Єдиний державний демографічний

реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчу�

ють особу або її спеціальний статус”. Закон набув чинності з 6 грудня.

Паспорт матиме вбудований чіп з біометричною інформацією: фото лю�

дини, відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься в

чинному паспорті.

Водночас інформація біометричних паспортів буде вноситися до Єди�

ного державного демографічного реєстру — це електронна інформацій�

но�телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки,

використання інформації про громадянина. Також, згідно із законом,

така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується

державою. Запровадження в Україні біометричних паспортів зумовлено

планом дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС
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Чим "дихає" світова
економіка?
Експерти прогнозують зростання у США та Китаї, 
а от ситуація в Єврозоні залишається непростою
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Основними ризи ами на
поточний рі для У раїни є
бор ові проблеми євро-
пейсь их раїн і пов’язане
з цим с орочення зовніш-
ньо о попит . Підтрим ва-
ти е ономічне зростання
б де вн трішнє споживан-
ня, я е залишається на
пристойном рівні.

Економічна політика США 
не зазнає змін

За інформацією НБУ, у вересні

2012 року відновилося зростання

промислового виробництва США,

прискорилося зростання обсягів

промисловості Китаю та Росії. По�

зитивні зрушення в нових ринкових

економіках пов’язані з переорієнта�

цією на внутрішній попит в умовах

слабкого зовнішнього. “Це свідчить

про стабілізацію світової економіки

та перспективу її покращення. Од�

нак криза суверенних боргів у Євро�

зоні та бюджетні проблеми у США

продовжують обмежувати темпи

зростання світової економіки”,—

коментують експерти НБУ.

Обсяги світової торгівлі за третій

квартал минулого року скоротилися

на 0,2 %. Незважаючи на це, обсяги

випуску у світовій промисловості

зросли. Інфляція в більшості про�

відних країн дещо підвищилася під

впливом зростання цін на продо�

вольство та енергоносії з початку

липня, однак загалом її рівень був

помірним в умовах слабкого внут�

рішнього попиту.

“МВФ прогнозує цьогорічне

зростання у 3,5 %. Загалом, з цією

цифрою важко не погодитися, од�

нак, на наш погляд, за нею прихо�

вується значна відмінність у динамі�

ці окремих країн та цілих регіо�

нів”,— зазначив “Хрещатику” керу�

ючий інвестиційними та пенсійни�

ми фондами “КІНТО” Микола

Мягкий.

“Темпи зростання світової еконо�

міки в 2013 році можуть скласти 

3,4 % в порівнянні з минулорічними

3,2 %,— вважає експерт інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Марія Сальнико�

ва.— Тому, незважаючи на те, що за�

лишаються проблеми економічного

зростання в Єврозоні та країнах, що

розвиваються, економічне зростан�

ня в поточному році може дещо

прискоритися. Основною причи�

ною поліпшення прогнозу є те, що

з’явилися перспективи відновлення

фінансових ринків в Європі, а також

стабільне економічне зростання в

США. За нашими оцінками, азіат�

ські ринки будуть лідирувати в

нинішньому році. Драйвером буде

відновлення темпів зростання про�

мисловості і зовнішньої торгівлі,

особливо в Південно�Східній Азії”.

За прогнозами експертів, темпи

зростання американської економіки

в 2013 році можуть скласти близько

2 % проти 2,3 % в 2012�му. Це буде

підтримувати помірне відновлення у

світовій промисловості та поліп�

шення ситуації на глобальному рин�

ку праці. Говорити про будь�які різкі

зміни у зовнішній або внутрішній

політиці США не доводиться, вва�

жають фахівці, опитані “Хрещати�

ком”. Монетарна політика цієї кра�

їни, ймовірно, буде м’якою ще про�

тягом тривалого періоду.

Ситуація в ЄС залишається
складною

Економічна ситуація в Єврозоні в

цьому році буде поступово віднов�

люватися за рахунок поліпшення

умов на фінансових ринках регіону.

За словами голови Європейського

центрального банку Маріо Драгі,

вже фіксується зниження прибутко�

вості за низкою облігацій проблем�

них країн, а також збільшення обся�

гу депозитів на рахунках у банків�

ських системах Греції, Іспанії та Іта�

лії. Тим не менше, потрібно відзна�

чити, що поліпшення у фінансово�

му середовищі поки не поширилося

на реальний сектор економіки: па�

діння обсягів виробництва у торгівлі

та промисловості триває.

За прогнозами експертів, еконо�

мічне зростання в Єврозоні цьогоріч

може бути нульовим або знизитися

на 0,1 %. Однак це краще, ніж зни�

ження ВВП на 0,4 % у 2012 році. “У

випадку, якщо Велика Британія таки

вирішить покинути ЄС, це може не�

гативно позначитися на вартості єв�

ро і британського фунта. Процес

тісної економічної співпраці між

континентальною Європою і Вели�

кою Британією може сповільнити�

ся, що призведе до економічних

втрат для обох сторін. Ймовірність

виходу Греції чи якоїсь іншої країни

з Єврозони в даний момент віднос�

но невелика”,— додає Марія Саль�

никова.

Директор економічних програм

Центру Разумкова Василь Юрчи�

шин відзначив, що економіка Вели�

кої Британії є важливою складовою

ЄС. Економічні процеси тут мають

певні особливості, які значною мі�

рою підтверджують “близькість”

британських економічних циклів до

американських. Так, упродовж

останніх десятиліть англійська еко�

номіка практично повторювала ди�

наміку США і помітно відрізнялася

від економічних циклів найбільших

країн ЄС, зокрема Німеччини, еко�

номіка якої є визначальною для

континентальної Європи. “Зважа�

ючи на те, що сьогодні перспективи

посткризового відновлення США

визначаються кращими, ніж ЄС,

посилення зорієнтованості Великої

Британії на США також може спри�

яти її прискореному розвитку”,—

вважає експерт.

За словами пана Юрчишина, ри�

зики виходу з ЄС для Британії також

не слід перебільшувати ще з однієї

причини: “Коли йдеться про місце

Британії у Євросоюзі, слід нагадати,

що це чи не єдина країна, яка має

сучасний (причому — цілком пози�

тивний) досвід виходу з діючих єв�

ропейських узгоджених механізмів

економічної політики. Насампе�

ред — відмови від спільного коли�

вання валют, яке було впроваджене

при формуванні Європейського мо�

нетарного союзу (ЄМС) протягом

1980—1990�х років”.

Економіка Китаю знову 
пожвавиться

Зростання ВВП Китаю у 2013 році

може скласти 8,2 % проти 7,8 % у

попередній період. Нова влада в

країні має намір зайнятися приско�

ренням економічного зростання та

більше зорієнтувати економіку на

внутрішнє споживання. Останні

економічні дані свідчать, що про�

мислове виробництво в країні вже

почало прискорюватися.

“Традиційно серед великих еко�

номік за темпами зростання лідиру�

ватиме Китай. Нове керівництво

держави намагатиметься досягнути

поставленої мети приросту ВВП —

7,5 % (МВФ прогнозує 8,2 %). Од�

нак існують деякі побоювання сто�

совно того, що зростання в Китаї

може несподівано для багатьох різко

уповільнитися. Річ у тім, що напри�

кінці минулого року Китай стиму�

лював економіку за рахунок кредит�

ної експансії та державних інвести�

цій в інфраструктуру. Цей імпульс

дозволив економіці дещо прискори�

тися в останньому кварталі минуло�

го року. Разом із цим у Китаї ще

більше посилилися дисбаланси, які

вимагатимуть корекції через кри�

зу”,— пояснює Микола Мягкий.

На думку фахівця, основним дис�

балансом для Китаю є надмірне ін�

вестування. Щороку ця держава ви�

трачає на інвестиції майже 50 %

ВВП. Це — забагато за всіма мірка�

ми. Особливо надмірним є будів�

ництво. Наразі Китай переживає

бум урбанізації, але низька доступ�

ність житла не дозволяє людям по�

глинути весь обсяг будівництва. На�

приклад, у 2008 році в Китаї будува�

ли приблизно 10 млн квартир, а

придбали їх лише 4 мільйони. Зараз

продається знову�таки приблизно 4

млн помешкань, а от будується вже

20 млн на рік. Усе це фінансують

банки через кредити та інші інстру�

менти, тож фінансова система пере�

буває у дуже хиткому стані.

Ризики для України 
надходитимуть іззовні

Основними ризиками на поточ�

ний рік для України є боргові проб�

леми країн Єврозони і пов’язане з

цим скорочення зовнішнього попи�

ту. Крім того, стримувати зростання

економіки буде уповільнення і ско�

рочення інвестицій бізнесу. Підтри�

мувати економічне зростання, на

думку експертів, має внутрішнє спо�

живання, яке залишається на прис�

тойному рівні. У випадку, якщо си�

туація в економіці Єврозони не буде

поліпшуватися, темпи зростання

економіки України також сповіль�

няться”,— резюмує Марія Сальни�

кова



4

МЕДИЦИНА
Хрещатик 1 березня 2013 року

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

“Хрещати ” започат ов є нов р б-
ри “Обличчя столичної медицини”,
в я ій ми розповідатимемо про
спішних иївсь их лі арів. Саме та-
им взірцевим обличчям і є Людми-
ла Д д а — оловний лі ар Цен-
тральної районної дитячої полі ліні и
(ЦРДП) Оболонсь о о район . Енер-
ійна, а тивна, перспе тивна, а о-
ловне — фахівець своєї справи — за
22 ро и лі арсь ої пра ти и вона
допомо ла тисячам малень их паці-
єнтів. І хоча тепер пані Людмила не
лі є дітей безпосередньо, але ро-
бить се можливе, аби спе тр лі -
вальних посл очолювано о нею за-
лад б в я омо а ширшим, а про-
цед ри для малю ів не лише при-
носили ористь, а й б ли для них
ці авими.

Педіатрія — справа життя
Свою кар’єру Людмила Михайлівна розпочала

у рідному Львові. З медициною її життя було по!

в’язане ще з дитинства, адже мама працювала

медсестрою. “Після закінчення школи вибором

майбутньої професії я особливо й не перейма!

лась — відразу налаштувалася, що стану ліка!

рем,— розповідає “Хрещатику” пані Людмила.—

Ось тільки педіатрію я обрала випадково, але зав!

жди від того була щаслива й не пошкодувала жод!

ного разу”.

Закінчивши Львівський національний медич!

ний університет, Людмила Дудка працювала діль!

ничним педіатром у поліклініці № 2 м. Львова,

аж допоки за сімейними обставинами їй не дове!

лося перебратися до Києва. Пані Людмила від!

значає — після переїзду навіть думки не виникло

змінити фах чи перекваліфікуватись, вона одразу

влаштувалась дільничним педіатром. “Я завжди

отримувала задоволення від своєї роботи. Хоча

педіатрія — це така галузь, де не зовсім просто

працювати, адже, окрім того, що потрібно мати

багато фахових знань, ще треба завжди знаходити

спільну мову з сім’єю, яка до тебе зверається. Ти

маєш стати їм другом, аби люди довірили тобі ди!

тину й знали, що можуть звернутись по допомогу

в будь!який момент”,— пояснює Людмила Ми!

хайлівна.

Своєю невтомною працею дуже швидко лікар

завоювала авторитет серед колег, і їй запропону!

вали посаду заступника головного лікаря з пи!

тань експертизи, а згодом — заступника з полі!

клінічної роботи. Від 2009 року Людмила Дуд!

ка — головний лікар ЦРДП Оболонського райо!

ну, якій підпорядковуються ще чотири полікліні!

ки. Зауважимо, весь поліклінічний комплекс об!

слуговує майже 57 тисяч дитячого населення

Оболоні, з них 15 тис. дітей перебувають на облі!

ку в Центральній поліклініці.

Винагорода для лікаря — 
здоров’я маленького пацієнта

Уже чотири роки пані Людмила працює 

головним лікарем — проводить особисті прийо!

ми громадян та дбає про комфорт для пацієнтів

дитячих поліклінік району. За цей зовсім корот!

кий час їй разом із колективом вдалося зробити

чимало. Наприклад, три роки тому тут було від!

новлено роботу “кабінету здорової дитини”. Та!

кож у медичному закладі працює кабінет арома!

терапії для діток з порушеннями нервової систе!

ми, де їх лікують під заспокійливу музику із за!

стосуванням різних ефірних масел.

Окрім цього, для оздоровлення та зміцнення

імунітету в денному стаціонарі Центральної

районної дитячої поліклініки для маленьких па!

цієнтів готують кисневі коктейлі за особливою

рецептурою, що рекомендовані при захворюван!

нях печінки, шлунку та нервової системи.

В минулому році (як новорічний подарунок

для маленьких киян) після реконструкції запра!

цювало відділення відновлювального лікування з

трьома сучасними басейнами. Зауважимо, що в

медзакладі обслуговується понад 900 дітей з інва!

лідністю, які потребують проведення реабіліта!

ційних заходів. Відділення не бачило ремонту 26

років, тому останнім часом діти отримували від!

новлювальну терапію в несприятливих умовах.

Нині ж маленькі оболонці мають змогу проходи!

ти всі необхідні процедури в оновлених басейнах

з інноваційною системою очистки води. Для на!

вчання плавання немовлят встановлено спеці!

альні ванни.

“Малюки у нас починають плавати з одного

місяця від народження. У віці 2—3!х місяців ма!

леча має змогу займатися разом із батьками. Діє

також окремий басейн для трохи старших діток

та підлітків,— розповіла “Хрещатику” Людмила

Михайлівна.— Такі водні процедури вкрай важ!

ливі для малечі із захворюваннями нервової сис!

теми та опорно!рухового апарату. Й охочих у нас

достатньо”. До речі, за більш ніж два місяці ре!

абілітацію в оновленому відділенні пройшло по!

над 300 дітей, з яких 32 — діти!інваліди. Як за!

значає пані Дудка, таких пацієнтів у лікувально!

му закладі найбільше огортають увагою та турбо!

тою. З ними більше працюють й разом радіють їх

одужанню.

“Непрості дітки запам’ятовуються найбільше.

Особливо згадується радість дітей з вадами, яких

шляхом оперативного втручання й реабілітації

вдалося вилікувати,— ділиться головний лікар.—

Й коли до тебе вже приходить цілком здорова й

соціально адаптована людина — це приємно. Для

кожного лікаря найбільше щастя, коли ти бачиш

здорову дитину та її щасливих батьків”.

Окрім басейнів, у відділенні працюють кабіне!

ти масажу та спелеотерапії, де відтворена особли!

ва атмосфера природної соляної печери — ефек!

тивний прийом у лікуванні бронхіальної астми —

наразі процедуру тут проходять чотири групи по

вісім осіб.

На досягнутому Людмила Михайлівна зупиня!

тись не збирається й зазначає, що надалі працю!

ватиме над оновленням та доукомплектуванням

ввіреного їй медичного закладу. До того ж керів!

ництво Оболонської РДА на чолі з Василем Анто!

новим приділяє велику увагу розвитку районної

медицини, особливо у зв’язку з реформуванням

столичної медгалузі.

Реформа та педіатрія

Нагадаємо, цьогоріч медична реформа вихо!

дить за межі двох пілотних районів — Дарницько!

го та Дніпровського. Тепер її планують поширити

на решту адмінрайонів столиці. Нова система

охорони здоров’я передбачає чітке розмежування

первинної та вторинної медико!санітарної допо!

моги. Повним ходом до змін готуються й на Обо!

лоні. Тут уже діє дев’ять амбулаторій, та лише од!

на із них на базі дитячої поліклініки, решта ж у

віддалених мікрорайонах.

“Ми розуміємо, що реформа у медичній галузі

назріла давно, та дуже хотілося б, щоб ці кроки

були виваженими. З кардинальними змінами, як

на мене, поспішати не варто, аби не розгубити

цінний кадровий потенціал, який вже маємо.

Сподіваюсь, що зміни у нас проходитимуть по!

ступово, виходячи з Концепції розвитку охорони

здоров’я міста Києва й наближення медичної до!

помоги до пацієнтів, та вважаємо за доцільне в

Оболонському районі створити 2 центри ПМСД

та 1 — КДЦ”,— зазначає Людмила Дудка.

В поліклініці очікують на реформування й не

бояться кадрових змін. Медики запевняють —

педіатрія як фах ніколи не зникне. Ця спеці!

альність завжди буде потрібна, бо є категорія

серйозних захворювань дітей, якими займати!

меться лише педіатрична служба. Педіатрам

значно легше переходити в сімейні лікарі, ніж

терапевтам, адже вони відповідно до своїх про!

фесійних обов’язків так чи інакше приходять

додому до хворого й у певній мірі вже є сімей!

ними лікарями. Та все ж працювати простіше

тим медикам, які цілеспрямовано отримують

такий фах в університеті

Лікар�дієтолог КМЦЗ 
Наталя САМІЙЛЕНКО

Гіповітамінози найчастіше
вини ають напри інці зи-
ми — на почат весни, о-
ли ор анізм людини ослаб-
лений через нестач вітамі-
нів. Том ожном важливо
зверн ти ва на свій раці-
он харч вання і пере лян -
ти звич и щодо їжі, щоб
запобі ти неприємном
стан іповітаміноз .

Важливо ввести у щоденне меню ті

продукти, які містять “живі” вітамі!

ни — це овочі й фрукти. Для киян

“рідною” буде така їжа: капуста (сві!

жа та квашена), гарбуз, калина, селе!

ра, морква, буряк, горіхи (особли!

во — волоські), а також шипшина і

сухофрукти у вигляді відварів. Ці рос!

лини корисні не тільки тому, що бага!

ті на вітаміни, а й тому, що вирощую!

ться на території нашої держави і лег!

ко засвоюються в організмі.

Мій особистий “вітамінний за!

вод” — це пророщена пшениця. Ра!

джу всім купити на базарі зерна пше!

ниці, що призначені саме для харчу!

вання. До супермаркетів пшениця

потрапляє надто оброблена і без зер!

нових ядер, що важливо для проро!

щування. Вітамінну плантацію орга!

нізуйте собі на підвіконні. До спожи!

вання годиться пшениця добового

проростання. Її можна додавати в ка!

ші, супи, салати чи їсти окремою

стравою, але в жодному разі не вари!

ти. Маленькі росточки мають вели!

кий потенціал не тільки вітамінів, а й

різних необхідних організму мікро!

елементів. Так, з допомогою вживан!

ня 2!х столових ложок пророщеної

пшениці на добу можна вирішити

проблему гіповітамінозу.

Навіть ті люди, які навесні дотри!

муються Посту, можуть досить пов!

ноцінно харчуватися, споживаючи

тільки рослинну їжу. Проблемою для

здоров’я може стати перехід зі спожи!

вання їжі тваринного походження на

збільшення в раціоні кількості хлібо!

пекарських виробів. У такому випад!

ку сезонні овочі!фрукти!ягоди

успішно замінять прості (“хлібні”)

вуглеводи.

Тваринний білок під час постуван!

ня можуть компенсувати такі продук!

ти, як різне насіння, горіхи та бобові

(квасоля, чечевиця) тощо.

Смачного без гіповітамінозів!

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

До перелі лі арсь их засобів, я і можна придбати зі
зниж ою за “Карт ою иянина”, додано 34 нових препа-
рати. Це стало можливим за рез льтатами пере оворів
та після підписання меморанд м з фармацевтичною
р пою “Здоров’я” (м. Хар ів), за я им перелі лі ар-
сь их засобів збільшився на 65 % від наявно о. Придба-
ти нові лі и можна з 18 люто о.

В оновленому переліку містяться препарати різних фармакологічних

груп: протиалергійні, ліки від кашлю, протизапальні, для лікування захво!

рювань печінки, шлунку, анальгетики, лікарські засоби від тиску. Окрім

безрецептурних, також є медикаменти, які відпускаються за рецептом лі!

каря. Знижки на придбання препаратів за цим переліком передбачені у

розмірі 25 %.

Наразі список медикаментів, на які поширюється спеціальна роздрібна

ціна зі знижкою, складається з 52!х найменувань безрецептурних лікар!

ських засобів. Обслуговування власників “Карток киянина” здійснюється

у 60!ти аптеках КП “Фармація” — по 6 у кожному районі столиці, в яких

встановлені термінали ПАТ КБ “Хрещатик”. Проте найближчим часом

кількість терміналів в аптеках планують збільшити.

Генеральний директор КП “Фармація” Олег Клімов повідомив, що на

початку лютого було проведено перевірку виконання програми “Картка

киянина” в аптеках комунального підприємства, за результатами якої

встановлено, що лікарські засоби наразі є в достатній кількості та в повно!

му асортименті в усіх аптеках, що залучені до соцпрограми Рятувати киян медики 
будуть швидше
На міську клінічну лікарню швидкої допомоги виділяють 
значні кошти
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Працівни и “швид ої” розрахов ють
на створення всіх мов для роботи
та ідн оплат праці. Мин ло о ро-

фінанс вання Київсь ої місь ої
лінічної лі арні швид ої допомо и
збільшилося втричі порівнянні з
2011 ро ом. А цьо оріч меди ам
обіцяють ще й с ттєве зростання
зарплат.

“Медичні працівники нашої лікарні отриму!

ватимуть надбавку до посадового окладу в роз!

мірі до 50 %”,— пообіцяв головний лікар Київ!

ської міської клінічної лікарні швидкої медич!

ної допомоги Олександр Ткаченко. Він заува!

жив, що лікарі отримають коштів у середньому

на 1000 грн, а медсестри на 700 грн більше по!

рівняно з минулим роком.

Олександр Ткаченко також повідомив, що на

медикаменти та перев’язувальні матеріали для

бригад “швидкої” у минулому році було витра!

чено понад 8 млн гривень, тоді як у 2011 році ця

сума складала майже 3 млн грн. На лікування

одного пацієнта в 2011 році на добу було перед!

бачено лише 13 грн, а в 2012!му — майже 37

грн.

Крім того, торік з міського бюджету було ви!

ділено понад 1 млн грн на придбання медично!

го обладнання. На ці кошти куплено біохіміч!

ний аналізатор для лабораторних досліджень,

сучасний УЗД!апарат для відділення реаніма!

ції, реконструйовано телефонну станцію лікар!

ні, придбано сучасну апаратуру для відділення

токсикологічної реанімації.

“У 2013 році за рахунок субвенцій із держ!

бюджету на медикаменти лікарня додатково от!

римає майже 10 млн грн. Крім того, на прове!

дення ремонтних робіт приймального відділен!

ня та його оснащення у міському бюджеті пе!

редбачено 33,5 млн грн”,— поінформував го!

ловний лікар.

Нагадаємо, що Київська міська клінічна лі!

карня швидкої медичної допомоги розпочала

свою роботу в 1985 році. Більшість її пацієн!

тів — люди, яких доставляють каретами “швид!

кої” у дуже тяжкому стані після ДТП та в кри!

тичному стані, що загрожує життю. Також ліка!

рі закладу спеціалізуються на проведенні

складних операцій гастроентерологічного про!

філю, травматології, нейрохірургії. Лише впро!

довж минулого року тут надано допомогу 62 747

пацієнтам та виконано 20 392 оперативних

втручання
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Поради лікаря Педіатр від Бога
Людмила Дудка присвятила життя боротьбі з дитячими хворобами
й жодного разу не пошкодувала про свій вибір

Як побороти 
гіповітаміноз

За "Карткою киянина"
можна придбати 
34 нових препарати
Знижки для пільговиків 
передбачені у розмірі 25 %



Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Наст пність між дош іль-
ним вихованням і ш іль-
ним навчанням дітей зав-
жди б ла одною з най-
важливіших педа о ічних
проблем. Нещодавно ця
тема роз лядалася на се-
мінарі заст пни ів дире -
тора з навчально-виховної
роботи почат ових ласів
під ерівництвом методис-
та РМЦ Дарниць о о
район Олени С харев-
сь ої.

Перехiд дитини з дитячого садка

у школу — важливий етап в її житті.

Він пов’язаний не лише зi змiною

середовища розвитку дитини, а й iз

самоусвiдомленням, із зіткненням з

новими проблемами, вiдкриттям у

собi нових можливостей тощо. Все,

що чекає дитину у школі,— продов!

ження того, чим займалася, що

опановувала вона раніше.

Відповідно до листа Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

України № 1/9!37 від 21.01.13 року

“Про підсумки аналізу організації

навчально!виховного процесу в

старших групах дошкільних на!

вчальних закладів та 1!х класах за!

гальноосвітніх навчальних закла!

дів” на базі школи — дитячого садка

І ступеня “Всесвіт” відбувся семі!

нар заступників директора з на!

вчально!виховної роботи початко!

вих класів. Під час проведення цьо!

го заходу розглядалися такі питання

як наступність та послідовність до!

шкільних груп та початкової школи,

співпраця між дошкільним на!

вчальним закладом і школою, а та!

кож проведення державної підсум!

кової атестації та дотримання вимог

Державного стандарту початкової

загальної освіти. Методист з “Цен!

тру науково!освітніх інновацій та

моніторингу” Анжела Романенко

проаналізувала “Рівень сформова!

ності знань, умінь і навичок з мате!

матики учнів 4!х класів Дарницько!

го району м. Києва” та наголосила

на застосуванні під час уроків з ма!

тематики елементів окремих на!

вчальних програм та інноваційних

педагогічних технологій.

У Законі “Про освіту” та Держав!

ній національній програмі “Освіта”

підкреслюється, що саме наступ!

ність дитячого садка і школи є од!

нією з необхідних умов безпере!

рвної освіти, яка в певній мірі по!

винна забезпечувати: єдність, взає!

мозв’язок мети, змісту, методів,

способів, організованих форм ви!

ховання і навчання з урахуванням

вікових особливостей.

Наступнiсть забезпечує поступо!

вий перехiд вiд попереднього вiко!

вого перiоду до нового, поєднання

щойно здобутого дитиною досвiду з

попереднiм. З одного боку, вона пе!

редбачає спрямованiсть навчально!

виховної роботи в освітньому за!

кладi на вимоги, якi будуть пред’яв!

ленi дiтям в школi, а з іншого — на

підтримку вчителя досягнутого

старшими дошкiльниками рiвня

розвитку; на здобутi в дитсадку та

сiм’ї знання, навички i досвiд мале!

чі; на активне використання їх у на!

вчально!виховному процесi. На!

ступнiсть утворює простiр для ре!

алiзації в педагогiчному процесi за!

кладу єдиної, динамiчної та пер!

спективної системи виховання i на!

вчання, що сприяє зближенню

умов виховання i навчання старших

дошкiльникiв i молодших школя!

рiв. Завдяки цьому, перехiд до но!

вих умов шкiльного навчання здiй!

снюється з найменшими для дiтей

психологiчними труднощами. При

цьому забезпечується природне i

комфортне їх входження в новi

умови, що сприяє пiдвищенню

ефективностi виховання i навчання

учнiв з перших днiв перебування в

школi.

Головною умовою забезпечення

наступностi у вихованнi i навчаннi

є спрямованiсть педагогiчного про!

цесу дошкiльного навчального за!

кладу i початкової школи на всебiч!

ний розвиток особистостi дитини.

Елементи навчальної дiяльностi,

що формуються в процесi навчання

на заняттях у дошкiльних закладах,

забезпечують успiшнiсть усвоєння

знань в освітньому закладі. А

шкiльне навчання має забезпечити

взаємозв’язок, розширення, по!

глиблення й удосконалення отри!

маних у дитячому садку знань,

умiнь i навичок

Неділя про блудного сина. 
Слово проти блуду

Розповідаючи про страшну роз!

пусту в світі перед пришестям Сина

Божого, Сенека сказав: “Сором і

цнотливість полетіли на небо, а не!

винності зовсім нема”. Ці слова

повністю можна віднести до нашого

віку. Коли розкопали від лави і по!

пелу Помпеї, світ побачив у всіх

дрібницях розпусне життя людей

того часу. Виявляється, що життя

мешканців Помпеї було наповнене

таким жахливим блудом, що, за ви!

словом одного мандрівника, достат!

ньо побачити розчищені від попелу

і лави Помпеї, щоб зрозуміти при!

чину загибелі цього міста.

Чи не бачимо ми сьогодні повто!

рення того явища, що було в Пом!

пеях? Чи не готує сам сучасний спо!

сіб життя свідомо і цілеспрямовано

блудних синів і дочок нашого часу

під виглядом свободи і демократії?

З ранніх років батьки отруюють

своїх дітей відкритою розпустою,

сварками на очах дітей, розлучен!

нями. В той час, коли батьки, не!

рідко уже похилого віку, судяться,

вступають у незаконні інтимні сто!

сунки, в якому становищі знахо!

дяться їхні діти і як все це впливає

на їхнє виховання? Вони бачать усе,

їхня психіка отруюється пороками

батьків.

Діти і підлітки вчаться у школі.

Що вони чують, про що читають,

які кінофільми дивляться по телеба!

ченню (часто навіть разом з батька!

ми)? Все, що оточує їх у школі, вдо!

ма і на вулиці, штовхає молодь на

шлях блуду і розпусти. Про таку мо!

лодь можна сказати: “Її сором і

цнотливість полетіли на небо, а не!

винності зовсім нема”.

На вулицях, у магазинах, у книж!

кових кіосках продаються фотогра!

фії, де зображено сцени блуду, і

книги, які навчають розпусти. В

журналах і газетах друкуються спо!

кусливі повідомлення й оголошен!

ня. Одним словом, блуд іде широ!

кою навалою, святкуючи свою пе!

ремогу. Не боячись Бога і не сором!

лячись людей, блуд заповнює вули!

ці, проникає у школи, сім’ї, заполо!

няє літературу і засоби масової ін!

формації.

I ось плоди: необмежена “свобо!

да”, тобто розквіт усіх видів злочин!

ності. “Все мені дозволено”,— гово!

рить сучасна людина. Плотська не!

стриманість призводить до того, що

людина стає рабом своїх плотських

пристрастей, які з часом перероста!

ють у протиприродні гріхи, про які

навіть соромно говорити.

Блуд оскверняє думки, ослаблює

волю, бруднить почуття. Він отруює

гноєм і гниллю все духовне життя

людини. Він нищить в душі бажан!

ня і стремління до всього чистого,

святого, благородного, піднесеного.

Він віддає людину під владу дияво!

ла.

Голос Божий, яким є совість, го!

ворить: “Не впадай у розпусту, яка

шкідлива і для тіла, а ще більше —

для душі”. А інший голос заперечує:

“Насолоджуйся, поки живеш; по!

мреш — усе для тебе закінчиться”.

Безліч людей підкоряється цьому

ворожому голосу, бо не вистачає си!

ли волі утриматися від спокуси. Всі

розпусні люди мають слабку волю.

Вони не можуть стримати свої плот!

ські почуття. Піст виховує волю і

зміцнює її. Сутність посту полягає у

стриманості не стільки від їжі,

скільки від гріха і насамперед — від

блуду.

Життя блудних синів і дочок не

завжди закінчується так щасливо,

як у притчі Господній про блудного

сина. Нерідко ми бачимо зовсім ін!

ший кінець — повну загибель і не!

розкаяність.

Але релігійне піднесення серед

частини населення свідчить про те,

що не все загинуло. Не будемо забу!

вати, що Бог створив нас не для за!

гибелі, і Син Божий прийшов у світ,

щоб спасти грішників, серед яких є

і ми з вами. Ніхто не повинен впада!

ти у відчай, бо, доки живе людина

на світі, залишається надія на спа!

сіння. Отець Небесний завжди го!

товий прийняти у Свої обійми гріш!

ну людину, яка визнає свої гріхи і

кається в них. Чи не великою гріш!

ницею була преподобна Марія Єги!

петська, але щиросерде покаяння і

подвиг благочинний піднесли її до

рівноангельської чистоти.

Господь не згадає і наші гріхи і по!

спішить нам назустріч, як вийшов

люблячий євангельський батько на!

зустріч своєму блудному сину, якщо

усвідомимо свої провини і твердо

вирішимо змінити своє життя.

Браття і сестри! Опам’ятаймося і

покаймося! Покайтесь ви, хто роз!

бещує народ! Покайтесь ви, хто йде

на розпусту! Покайтеся батьки, які

приносять дітей своїх у жертву Ба!

хусу і Венері! Покайся і ти, молоде

покоління. Пам’ятайте слова Ек!

клезіаста, звернені до тебе, молода

людино: “Веселись, юначе, у юнос!

ті твоїй, ходи дорогами серця твого

і видіннями очей твоїх; тільки знай,

що за все це Бог приведе тебе на

суд” (Еккл. 11, 9)

Інформацію надано 
Синодальним 

відділом Української 
Православної 

Церкви

У Голосієві відбувся 
всеукраїнський семінар, 
присвячений індустрії моди
Напри інці пленарно о засідання часни и заход

пере лян ли театралізований по аз оле цій одя ,
створених вихованцями зраз ово о х дожньо о о-
ле тив модельно-хорео рафічної ст дії “Інд стрія

моди” (х дожній ерівни — ерівни рт а, методист Катерина Ходо-
рівсь а). Глядачам б ли представлені оле ції: “Обережно! Дорожні
роботи!”, “Ukrainian Art”, “М рансь і міражі”, “Валяні зайці”, “Телепор-
тація”, “Хранителі Вавілона”, “М раш и та б аш и”, “Сон за хвилин
до проб дження”, “Люди моря”, “Лісні звірята”, “Комі с піжами”.
По завершенню роботи часни и семінар пере лян ли фільм “Кра-

са, дарована митцем” — театралізований по аз мод модельно-хорео-
рафічної ст дії “Інд стрія моди”

Біля станцій метро “Чернігівська” 
та “Лісова” демонтовано 
три незаконно встановлені МАФи
Працівни ами відділ онтролю за бла о строєм

Деснянсь ої РДА демонтовано три неза онно вста-
новлені тор овельні іос и біля станцій метро “Чер-

ні івсь а” та “Лісова”. Усі три МАФи з’явилися на території вночі і б ли
самовільно встановлені без дозвільної до ментації.
Робота з демонтаж неза онно встановлених тор овельних об’є тів
Деснянсь ом районі триває. Кожно о дня працівни ами відділ он-

тролю за бла о строєм райдержадміністрації та ом нальни ами про-
водиться обстеження території з метою виявлення нових неза онно
встановлених спор д.
В перш чер демонт ються малі архіте т рні форми без дозвільної

до ментації, що розміщені біля входів та виходів станцій метрополі-
тен , на з пин ах ромадсь о о транспорт , підземних переходах, на
трот арах і переш оджають механізованом прибиранню території,
сл жбам ДАІ та правлінням з питань надзвичайних сит ацій

У Солом’янському районі обрали
новий склад та голову 
Громадської ради
Нещодавно відб лися становчі збори по форм -

ванню ново о с лад Громадсь ої ради (ГР) при Со-
лом’янсь ій РДА на 2013-2014 ро и. До спис час-
ни ів становчих зборів — андидатів на членство

б ло в лючено 80 деле ованих представни ів інстит тів ромадянсь о-
о с спільства. Під час становчих зборів зареєстр вався 71 представ-
ни .
За рез льтатами від рито о рейтин ово о олос вання мандатами

б ло сформовано ГР іль ості 48 осіб. До її с лад війшли представ-
ни и ор анізацій профспіло освітян, житлово о осподарства, меди-
ів, промисловців, працівни ів залізнично о транспорт , ст дентсь ої
молоді, ветерансь их ор анізацій та ор анізацій людей з обмеженими
фізичними можливостями, жіночих, бла одійних, релі ійних ор аніза-
цій, молодіжних, спортивних, творчих спіло та дитячих ор анізацій,
ор анів самоор анізації населення район та інші.
Головою ГР при Солом’янсь ій РДА одно олосно обрано Дмитра

Оніщен а, я ий очолював попереднє с ли ання Громадсь ої ради
район

З нагоди відзначення Року 
дитячої творчості шевченківці 
організували урочистий концерт
2013 рі в У раїні визначено Ро ом дитячої твор-

чості. З цієї на оди відб вся онцерт “Дитяча мис-
тець а палітра Шевчен івсь о о район ”. Юні ар-

тисти прозвіт вали перед остями свята, продемонстр вавши свої
ба ато ранні таланти. Від рили про рам часни и спортивно-танцю-
вально о ансамблю “П льс” Центр творчості “Шевчен івець” хорео-
рафічною омпозицією “У раїнсь і візер н и”. Гості заход — во-
альний ансамбль “Любава” — вист пили з піснею “У раїна”. Учні
ДМШ № 26 Анастасія Ф рсевич та ДМШ № 8 Андрій Завінсь ий ви-
онали ліричні омпозиції на фортепіано. А юні озачата Державної
дитячої хорео рафічної ст дії раїнсь о о танцю “Барвіночо ” — за-
пальний тано . Танцюристи зраз ово о х дожньо о оле тив театр
танцю “Київсь і барви” б дин дитячої творчості подар вали ляда-
чам хорео рафічн омпозицію на тем Вели ої Вітчизняної війни
“Вальс мінорі”.
Взяли часть онцерті та ож ансамбль балалаєчни ів ДШМ № 5

ім. Лев а Рев ць о о, ла реати міжнародних і все раїнсь их он р-
сів — хор молодших ласів “Дорадо” ДШМ № 2 ім. Вери івсь о о, ан-
самбль с рипалів ДМШ№ 11, зраз ова дитяча ст дія “ФОРС”, ла ре-
ат міжнародних та все раїнсь их он рсів с часно о танцю — хо-
рео рафічна ст дія “Креатив”

Дніпровчани провели акцію 
на захист птахів
До інця люто о в Дніпровсь ом районі столиці

тривала е оло ічна а ція “Допоможемо птахам зим-
”. Її мета — ознайомлення ш олярів із зим ючими

в місті пернатими, зал чення до під одівлі птахів в
холодн пор ро , виховання манно о та дбайли-

во о ставлення до птахів.
В а ції взяли часть всі за альноосвітні та позаш ільні навчальні за-
лади район .
Для часті в е оло ічном заході б ло подано 356 оле тивних та ін-

дивід альних робіт чнів в та их номінаціях: ращий малюно — 172;
раща і раш а — 98; раще оповідання — 46; ращий пла ат-фото-
звіт — 40. Ор омітет районної а ції відзначив 55 ращих робіт.
Переможці е оло ічно о заход на ороджені рамотами РУО, а їхні

твори направлені до КП “Київсь ий місь ий б дино природи” для
часті в місь ом он рсі

У Центрі культури “Святошин” 
відбулась вистава Київського 
театру “Теремок”
Нещодавно приміщенні Центр льт ри “Свя-

тошин” під патронатом правління справах сім’ї,
молоді та спорт Святошинсь ої РДА відб лась ви-

става Київсь о о театр “Теремо ” під назвою “Я не хоч помирати”.
Спеціалізований спе та ль, де йдеться про ш од вживання нар оти-
ів, має величезне соціально-спрямоване значення.
Зазначений захід ор анізовано та проведено онте сті профіла ти-
и та попередження не ативних явищ молодіжном середовищі, а та-
ож з метою пропа анди здорово о способ життя.
За словами начальни а правління справах сім’ї, молоді та спорт

Святошинсь ої РДА Оле сандра Тихоневича, подібні а ції спрямовані
на форм вання відповідально о ставлення до особисто о здоров’я
підліт ів та молоді, адже саме представни ів цієї ві ової ате орії від-
б вається засвоєння певних норм і зраз ів поведін и, на опич ються
відповідні знання та вміння, свідомлюються потреби та мотиви, ви-
значаються ціннісні орієнтири.
Для пере ляд вистави б ли запрошені чні професійно-технічних
чилищ, СЗШ та ліцеїв, розташованих в Святошинсь ом районі столи-
ці. За алом, заході взяли часть понад 400 осіб

Новини районівЗ дитячого садка 
у школу — без проблем
Між дошкіллям та початковою освітою має забезпечуватися 
наступність

5

МЕГАПОЛІС
Хрещатик 1 березня 2013 року

Нещодавно на базі ш оли – дитячо о сад а І ст пеня «Всесвіт» в Дарниць ом районі столиці відб вся семінар заст пни ів
дире тора з навчально-виховної роботи почат ових ласів

Я що орот о охара тери-
з вати моральний стан
с часно о світ , можна
с азати, що люди жив ть
бл дно, подібно до то о,
я проводив своє життя
молодший син з притчі
про бл дно о сина. Сьо о-
дні с спільство сповнене
бл дними синами і доч а-
ми; літерат ра і мистец-
тво, телебачення і м зи а,
розмови і д м и наповне-
ні д хом розп сти і безсо-
ромності.

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 ш

ко
ли

 –
д

и
тя

чо
го

 с
ад

ка
 І 

ст
уп

ен
я 

«В
се

св
іт

»



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 21 (1149)

П’ЯТНИЦЯ,
1 березня
2013 року

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

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Про прийняття
 передачу до комунальної власності територіальної громади

міста Києва зовнішніх водопровідних мереж товариства з обмеженою 
відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ “ЛИБІДЬ”

Розпорядження № 148 від 7 лютого 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15.12.2011

№ 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ “ЛИБІДЬ” (лист від 23.04.2012 № 23
04/01) та Протокол Загальних зборів Учасників від
06.06.2012 № 60, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва і передати у володіння та користування публічному акціонерному
товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” зовнішні водопровідні
мережі товариства з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СО,
ЮЗ “ЛИБІДЬ” згідно з додатком, в межах та на умовах, визначених Уго,
дою про передачу в управління відкритому акціонерному товариству “Ак,
ціонерна компанія “Київводоканал”, майна, що є комунальною власністю
територіальної громади м. Києва від 20.11.2003 (зі змінами та доповнен,
нями), яку укладено між ВАТ “АК “Київводоканал” та виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити приймання,передачу зовнішніх водопровідних мереж, зазна,
чених у пункті 1 цього розпорядження на умовах, визначених відповідною
угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації,керів,
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт,
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 07.02.2013 р. № 148

ПЕРЕЛІК
зовнішніх водопровідних мереж, які приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування 
публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Назва мережі та об'єкта,
адреса розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина, м Матеріал труб Рік
побудови

Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1. Зовнішня водопровідна
мережа В1 від В1�18а до
В1�17 та від В1�12 до В1�13
на вул. Горького

560 123,5 ПЄ100 SDR17 2012 1208686,15 1208686,15

2. Зовнішня водопровідна
мережа В1 від В1�17 до В1�
12 на вул. Горького

315 192,1 ПЄ100 SDR17 2012 2959533,08 2959533,08 

3. Зовнішня водопровідна
мережа В1 від В1�3/ПГ
(пров. Новий) до В1�8
(пров.
Червоноармійський) на
Залізничному шосе

500 363 Чавун ВЧШГ 2012 2298646,86 2298646,86

4. Зовнішня водопровідна
мережа В1 від В1�1 до В1�
3/ПГ у пров. Новому

560 118 ПЄ100 SDR17 2012 1004606,10 1004606,10

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 04 березня 2009 року № 241
Розпорядження № 150 від 7 лютого 2013 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву пастора релігійної грома

ди Місцевої Християнської Церкви Повного Євангелія “БОЖА РІКА” у Голосіївському районі м. Києва від 17 вересня 2012 року та
протокол № 7 загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 15 вересня 2012 року, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Місцевої Християн,
ської Церкви Повного Євангелія “БОЖА РІКА” у Голосіївському районі 
м. Києва, зареєстрованого розпорядженням виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 березня
2009 року № 241, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ “Сервіс
Житло
Комфорт”
Розпорядження № 159 від 7 лютого 2013 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2012 № 2192 “Про лі

цензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізова

ного водопостачання та водовідведення”, враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 3 від 25.01.2013), в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕР,
ВІС,ЖИТЛО,КОМФОРТ” (код ЄДРПОУ 37674241, м. Київ, вул. Жмерин,
ська, будинок 1) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло,
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек,
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера,
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по,
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма,
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про анулювання ліцензій 
ТОВ “Агентство Союздрук”

Розпорядження № 157 від 7 лютого 2013 року
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльно


сті”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2012 № 2192
“Про ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, цен

тралізованого водопостачання та водовідведення”, враховуючи заяви ТОВ “Агентство Союздрук” та рішення Ліцензійної комісії
(протокол № 1 від 28.12.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК” (код ЄДРПОУ 01191166, м. Київ, вул. Дружків,
ська, будинок 10) ліцензії:

серії АГ № 596087 на право провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з вико,
ристанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) строком дії
п’ять років;

серії АГ № 596088 на право провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма,
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого за,
ступника голови Київської міської державшої адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ “Житлово
будівельна компанія “Управдом”
Розпорядження № 156 від 7 лютого 2013 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2012 № 2192 “Про лі

цензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізова

ного водопостачання та водовідведення”, враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 3 від 25.01.2013), в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЖИТ,
ЛОВО,БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “УПРАВДОМ” (код ЄДРПОУ 38139151, 
м. Київ, вул. Здолбунівська, будинок 9,Б) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло,
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек,
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера,
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по,
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма,
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін у додатки 1,3,4,6,9 та 10 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 10 грудня 2010 р. № 1112 

“Про питання організації управління районами в місті Києві”
Розпорядження № 154 від 7 лютого 2013 року

Відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про столицю Укра

їни — місто
герой Київ”, враховуючи рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 р. № 66/8350 “Про внесення змін та до

повнень до додатків 1,9 та 10 до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності те

риторіальної громади міста Києва”, від 01 листопада 2012 р. № 253/8537 “Про внесення змін та доповнень у додатки 1, 3, 4, 6 та 9 до
рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Ки

єва” та від 01 листопада 2012 р. № 279/8563 “Про внесення змін та доповнень у додатки 1, 6, 9 та 10 до рішення Київської міської ра

ди від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва”, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Унести в додатки 1, 3, 4, 6, 9 та 10 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10 грудня 2010 р. № 1112 “Про питання організації управління райо,
нами в місті Києві” зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ,

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті

Київської  міської державної адміністрації

Про утворення робочої групи з питань надання консультацій щодо технічних,
якісних та кількісних характеристик товарів і послуг, 

які плануються для закупівлі за кошти бюджету міста Києва
Розпорядження № 188 від 14 лютого 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи роз

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2007 року
№ 1042 “Про вдосконалення внутрішнього фінансового контролю” та від 11 вересня 2009 року № 1036 “Про вдосконалення порядку
здійснення внутрішнього фінансового контролю підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста та райо

нів міста Києва, а також державних підприємств, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”:

1. Утворити робочу групу з питань надання консультацій щодо техніч,
них, якісних та кількісних характеристик товарів і послуг, які плануються
для закупівлі за кошти бюджету міста Києва, та затвердити її склад, що
додається.

2. Затвердити положення про робочу групу з питань надання консульта,
цій щодо технічних, якісних та кількісних характеристик товарів і послуг, які
плануються для закупівлі за кошти бюджету міста Києва, що додається.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ,
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
14.02.2013 № 188

Склад
робочої групи з питань надання консультацій 

щодо технічних, якісних та кількісних 
характеристик товарів і послуг, 

які плануються для закупівлі за кошти бюджету міста Києва

Голубченко Анатолій Костянтинович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи
Денисюк Людмила Всеволодівна директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, заступник голови робочої групи
Бородюк Андрій Олександрович головний спеціаліст відділу промисловості управління промисловості, підприємництва та інноваційної

політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, секретар робочої групи
Водовозов Євгеній Наумович директор Департаменту транспортної інфраструктури
Зімін Сергій Георгійович голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Колтик Оксана Тарасівна заступник директора Департаменту — начальник управління внутрішнього фінансового контролю та

аудиту Департаменту фінансів
Ліщук Віктор Іванович генеральний директор ПАТ “Чинбар” (за згодою)
Мова Віктор Іванович генеральний директор ДНВП “Електронмаш” (за згодою)
Могилєвська Анна Ігорівна начальник відділу аудиту закупівель управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департа,

менту фінансів
Мохорєв Віталій Андрійович директор Департаменту охорони здоров’я
Нестеров Валерій Григорович генеральний директор ВАТ “Комбінат будіндустрії” (за згодою)
Новицький Дмитро Юрійович директор Департаменту житлово,комунальної Інфраструктури
Осадчий Олександр Володимирович голова Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва (за згодою)
Проценко В’ячеслав Олександрович голова правління ВАТ “Меридіан” ім. С. П. Корольова (за згодою)
Сторожук Микола Калістратович голова правління ПАТ “Київський радіозавод” (за згодою)
Челомбітько Вікторія Юріївна перший заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
14.02.2013 № 188

Положення
про робочу групу з питань надання консультацій щодо технічних, 

якісних та кількісних характеристик товарів і послуг, 
які плануються для закупівлі

за кошти бюджету міста Києва

1. Робоча група з питань надання консультацій щодо технічних, якісних
та кількісних характеристик товарів і послуг, які плануються для закупівлі
за кошти бюджету міста Києва (далі — робоча група), є консультативно,
дорадчим органом при виконавчому органі Київської міської ради (Київ,
ській міській державній адміністрації) та створюється з метою надання
консультацій щодо технічних, якісних та кількісних характеристик товарів
і послуг, які плануються для закупівлі за кошти бюджету міста Києва, в ра,
зі відповідних звернень комітетів з конкурсних торгів замовників закупі,
вель в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

2. Робоча група утворюється розпорядженням виконавчого органу Ки,
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із пред,
ставників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та
організацій у складі голови, заступників голови, секретаря та членів робо,
чої групи.

3. Робота робочої групи проводиться гласно. У її засіданнях за запро,
шенням можуть брати участь депутати Київської міської ради, представ,
ники засобів масової інформації та громадськості міста Києва. Участь де,
путатів Київської міської ради у засіданнях робочої групи регламентуєть,
ся законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус
депутатів місцевих рад” та регламентом Київської міської ради.

4. Основними завданнями робочої групи є: 
надання консультацій щодо технічних, якісних та кількісних характе,

ристик товарів і послуг, які плануються для закупівлі структурними під,
розділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), підприємствами, установами та організаціями,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Ки,
єва, за кошти бюджету міста Києва в разі відповідних звернень комітетів
з конкурсних торгів замовників закупівель в порядку та на умовах, визна,
чених чинним законодавством;

опрацювання інформації про технічні, якісні та кількісні характеристи,
ки товарів і послуг, які плануються для закупівлі за кошти бюджету міста
Києва.

5. Робоча група має право:
залучати до роботи представників вітчизняних та міжнародних екс,

пертних і наукових підприємств, установ, організацій (за згодою керівни,
ків), а також окремих фахівців (за згодою);

співпрацювати з органами виконавчої влади, органами місцевого са,
моврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями.

6. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які проводять,
ся в разі відповідних звернень комітетів з конкурсних торгів замовників
закупівель.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому при,
сутні не менш як половина її членів.

7. Рішення робочої групи носять рекомендаційний характер та прий,
маються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів,
присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується
головуючим на засіданні та секретарем. У разі рівного розподілу голосів
голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Голова робочої групи:
здійснює керівництво діяльністю та визначає порядок роботи робочої

групи;
забезпечує підготовку документів і матеріалів, необхідних для діяльно,

сті робочої групи;
представляє робочу групу у відносинах з органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, орга,
нізаціями, громадськими об’єднаннями;

здійснює моніторинг реалізації рішень робочої групи;
головує на засіданнях робочої групи;
підписує протоколи засідань робочої групи,
У разі відсутності чи неможливості здійснення головою робочої групи

своїх функцій з поважних причин за його дорученням функції голови ро,
бочої групи виконує заступник голови робочої групи.

9. Заступник голови робочої групи:
бере участь у підготовці планів діяльності робочої групи та інших доку,

ментів і матеріалів, необхідних для діяльності робочої групи;
бере участь у підготовці питань на розгляд засідань робочої групи; бе,

ре участь у здійсненні контролю за виконанням рішень робочої групи.
10. Секретар робочої групи:
організовує роботу зі скликання засідань робочої групи; здійснює ор,

ганізаційне забезпечення підготовки до засідань робочої групи; оформ,
ляє протоколи засідань робочої групи та подає їх на підпис головуючому
на засіданні;

виконує за дорученням голови робочої групи інші завдання.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов
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Наталія ШЕЛЕПНИЦЬКА: 

"Я хочу, щоб моє 
виконання торкало
струни людської душі"
10 березня Наталія Ше-
лепниць а запрош є на
сольний онцерт “Тобі,
любове моя”, я ий відб -
деться в МЦКМ “Жовтне-
вий палац”. Про свій твор-
чий шлях, власний стиль
“нео ласи ”, плани на
майб тнє та я і сюрпризи
очі ють остей на вист пі,
співач а розповіла “Хре-
щати ”.

— Пані Наталіє, минулого року ви
відсвяткували вже 20�річчя творчої
кар’єри. Як почалося ваше захоплен�
ня музикою?

— Я співала змалечку, музика була

невід’ємною частиною нашої роди�

ни, всі свята обов’язково супрово�

джувалися піснею. Моя мама чудово

співає, як і тітка, мої двоюрідні сес�

три, а старший брат грає на баяні,

тож ми часто влаштовували сімейні

концерти. Крім народної музики,

дуже любили класичну, з захоплен�

ням слухали пісні по радіо у вико�

нанні Євгенії Мірошниченко, Белли

Руденко, Дмитра Гнатюка. І одного

разу, коли у виконанні Євгенії Семе�

нівни звучав “Соловей” Аляб’єва,

мама мені сказала: “Донечко, якби

ти співала так, як співає Мірошни�

ченко”. Ці пророчі слова спонукали

мене до заняття співом. У музичній

школі мені запропонували займати�

ся на бандурі, оскільки саме цей

інструмент дає можливість розвива�

тися голосу. Моїм викладачем була

Ярослава Федорівна Вихованко, з

якою ми по сьогодні підтримуємо

стосунки. Її любов до музики нади�

хала мене на заняття. Далі було на�

вчання в Чернівецькому музичному

училищі, Львівській консерваторії.

— Коли ви зрозуміли, що ваше по�
кликання — вокал, і стали займатися
співом?

— Ще в музичному училищі до

мене підходила викладач з вокалу,

кажучи, що мій шлях — це спів. Але

я не хотіла зраджувати викладача

класу бандури, який в мене щиро ві�

рив. Тож займалася вокалом додат�

ково, брала участь у фестивалях.

Вступивши до Львівської консерва�

торії, зрозуміла, що всім серцем і ду�

шею тяжію до вокалу. І коли в 1994

році мене запросили солісткою му�

ніципального оркестру в Київ, я

прийняла це запрошення і переїха�

ла, незважаючи на те, що була вже

одружена і мала маленьку дитину.

Я гастролювала по Європі з ан�

самблем при муніципальному оркес�

трі “Синевір” (зараз — “Дніпро”).

Під час одного з концертів у Києві в

Українському домі до мене підійшла

мій кумир Євгенія Семенівна Міро�

шниченко та запросила до себе в

клас. Після гастролей та підготовчих

занять у 1996 році я вступила до кон�

серваторії на факультет сольного

співу. Мені поталанило з педагогом,

великою співачкою та чудовою лю�

диною. У Євгенії Семенівни було

непросто навчатися, в класі вона бу�

ла вимоглива та безкомпромісна,

завжди казала про мій голос як про

голос світового рівня, який повинні

чути у найкращих театрах.

— Як вважаєте, наскільки сьогодні
класична та народна музика затребу�
вана слухачами?

— Той репертуар, який я виконую,

є цікавим будь�якому слухачу. Це

класика та неокласика у сучасному

аранжуванні. Навіть молоді люди,

які раніше не відвідували оперних те�

атрів, в захваті від моїх концертів.

Світові хіти в моїй інтерпретації

адаптовані до третього тисячоліття.

Крім того, я співаю душею. Можна

виконувати твори дуже красиво та

правильно, але холодно, тоді вони не

"чіпляють". Я ж хочу, щоб моє вико�

нання торкало струни людської душі,

щоб від співу йшов мороз по шкірі.

Це для мене найкраща похвала.

В моєму репертуарі є й фольк�му�

зика та поп�музика теж в сучасній

інтерпретації. У 2005 році у мене

вийшов альбом “Я так тебе люблю”.

В нього увійшли перлини нашої

української музики — романси, на�

родні пісні, оперні твори — у супро�

воді Національного академічного

оркестру народних інструментів під

керуванням Віктора Гуцала. Альбом

був визнаний кращим альбомом ро�

ку і розійшовся миттєво. Така музи�

ка потрібна, вона збагачує і береже

українську спадщину. А в листопаді

2012 року був презентований новий

альбом “Memory” з перлинами сві�

тової музики: “Piano” Ендрю Ллойда

Вебера, на який знято кліп,

“Aranjuez” Хоакіно Родріго, “Мело�

дія” Мирослава Скорика, “Adagio”

Альбіноні. Знайомі всім речі зазву�

чали інакше, багато з них виконуєть�

ся українською мовою, тексти напи�

сав наш чудовий поет Юрій Тітов.

— Ваш “фірмовий” стиль — нео�
класик. Наскільки він розповсюдже�
ний у світі?

— Цей стиль не так давно панує на

Заході, його популяризують Сара

Брайтман, Емма Шаплін, Андреа

Бочеллі, Алессандро Сафіна, Кетрін

Дженкінс. Слухачі в Європі чудово

сприймають кавер�версії у моєму ви�

конанні, на Україні неокласик не так

поширений, тож цю нішу я зайняла

впевнено та сміливо. Звісно, ще є ви�

конавці, які час від часу пробують се�

бе у неокласик, але їх не так багато.

— Ви є не лише чудовою співачкою,
а й Послом миру та Кавалером ордена
святої Марії. Розкажіть, як ви отри�

мали ці відзнаки.
— Посол миру — нагорода, яку

отримують люди в різних галузях,

що своїм життям та діяльністю не�

суть мир світові. Історія була такою:

у мене був гастрольний тур Амери�

кою, і до голови Всесвітньої федера�

ції миру потрапив мій диск. Він

звернувся до представника Україн�

ської федерації миру Михайла Іль�

їна, спитав чи знайомий він зі мною

і сказав: “Ми для себе відкрили цю

співачку”. Пан Ільїн дійсно знав ме�

не і бував на моїх концертах. Коли

мені зателефонували з Всесвітньої

федерації миру і повідомили, що на�

городжують таким званням, я була

зворушена. Після цього у січні 2012

року я була делегована до Південної

Кореї як представник України на лі�

дерській конференції Послів миру і

виступала у Євразійському комітеті.

В Україні є благодійний фонд Свя�

тої Марії, який очолює Ганна Васи�

лівна Матіко�Бубнова. Ми дружимо

впродовж багатьох років, ще з часу

мого навчання у консерваторії, вона

часто запрошує мене брати участь у

благодійних акціях, а я завжди пого�

джуюсь. В Україні понад 100 тисяч

дітей�сиріт, неможливо бути байду�

жим до цієї проблеми. У рамках акції

“Чужих дітей не буває” я влаштову�

вала благодійні концерти, гроші від

яких перераховувалися до будинків

сиріт. За нашу співпрацю минулого

року фонд Святої Марії нагородив

мене орденом “За людяність і мило�

сердя”.

— У вашому репертуарі є україн�
ська та західноєвропейська класика.
Які нові горизонти для себе ще хочете
відкрити? Що у ваших задумах та
планах?

— Я б дуже хотіла записати аль�

бом саме авторської музики у моєму

стилі. В Україні з тих композиторів,

з якими я знайома, ніхто не працює

у стилі “неокласик”. Я сподіваюся

на молодого прогресивного компо�

зитора Віталія Кияницю, який за�

кінчує консерваторію та хоче напи�

сати мені репертуар. Я можу писати

музику й сама, легко кладу мелодію

на вірші, але вважаю, що цим пови�

нен займатися професіонал, який

має певну освіту і знає, як це роби�

ти. Тож є наміри заспівати ту музику,

яка написана винятково для мене і

розкриє мої вокальні та артистичні

можливості якнайкраще. Можна бу�

ло б звернутися до іноземних авто�

рів, які пишуть у такому стилі, але я

хочу, щоб і в Україні, і за кордоном

звучали українські імена молодих

композиторів та поетів.

— Вже дуже скоро, 10 березня в
МЦКМ “Жовтневий палац” відбу�
деться Ваш сольний концерт “Тобі,
любове моя”. Які приємні сюрпризи
ви підготували для слухачів?

— Це мій бенефіс, присвячений

20�річчю творчої діяльності, і вод�

ночас це весняний бал, присвяче�

ний чарівним жінкам. Планується

розкішне дійство, у котрому брати�

муть участь мої друзі, які йдуть зі

мною по життю впродовж 20�ти ро�

ків: Павло Дворський, Павло Зі�

бров, Олександр Гурець, Олександр

Василенко, Михайло Тищенко,

Павло Табаков, Влад Ситник, Дмит�

ро Андрієць та інші у супроводі за�

служеного академічного ансамблю

пісні і танцю Збройних Сил України

під керівництвом Дмитра Антоню�

ка, академічний камерний хор

“Хрещатик” (художній керівник

Павло Струць).

У першому відділенні виконува�

тиметься поп� і фольк�музика в су�

часних аранжуваннях, а в другому

прозвучать класичні та неокласичні

твори. Концерт називається “Тобі,

любове моя”, і в цю назву я вкладаю

всю глибину своїх переживань та

почуттів, любов до батьків, рідної

землі, чоловіка і сина, друзів, слуха�

чів. Сподіваюся, гості нашого кон�

церту отримають велике задоволен�

ня. Крім того, наше свято знімає

Перший Національний, його змо�

жуть побачити і телеглядачі

Розмову вела Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещатик”
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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 —
нежилих приміщень площею 139,60 в.м
на в л. Печерсь ий звіз, 19, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 139,60 в.м.

Адреса: 01011, м. Київ, в л. Печерсь ий звіз, 19, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство по триманню та е спл атації
житлово о фонд "Лип ижитлосервіс".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення №№ 31, 32, 33, 33а, 35, 36а, 37 ( р пи приміщень № 48)

за альною площею 139,60 в.м, що с ладає 7/100 частин від нежилих приміщень
за альною площею 2 039,30 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 1 135 000 (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч)
ривень.
ПДВ — 227 000 (двісті двадцять сім тисяч) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 362 000 (один мільйон триста

шістдесят дві тисячі) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

136 200 (сто тридцять шість тисяч двісті) ривень.

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 т
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 "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі,
що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено 22 березня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".
Почато об 11.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", 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 .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна".

8. Грошові ошти в розмірі — 136 200 ривень, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

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

10.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01011, м. Київ,
в л. Печерсь ий звіз, 19, літ. "А".

11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень площею 493,10 в.м

на в л. Гната Юри, 13, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 493,10 в.м.

Адреса: 03148, м. Київ, в л. Гната Юри, 13, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 16 ( р пи приміщень № 5), з № 1 по № 14 ( р пи

приміщень № 1), № II, VIII за альною площею 493,10 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 2 785 000 (два мільйони сімсот вісімдесят п'ять тисяч)

ривень.
ПДВ — 557 000 (п'ятсот п'ятдесят сім тисяч) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 3 342 000 (три мільйони триста

соро дві тисячі) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

334 200 (триста тридцять чотири тисячі двісті) ривень.

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 т
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 "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі,
що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено 22 березня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".
Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", 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 .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна".

8. Грошові ошти в розмірі — 334 200 ривень, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

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

10.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03148, м. Київ,
в л. Гната Юри, 13, літ. "А".

11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва
про наміри територіальної ромади м. Києва на придбання

ом нальн власність територіальної ромади м. Києва
орпоративних прав існ ючої страхової омпанії для створення

м ніципальної страхової омпанії

До основних ритеріїв відбор страхової омпанії відносяться:
- наявність ліцензії на здійснення добровільно о медично о страх вання;
- досвід роботи на страховом рин не менше 5 ро ів;
- державна реєстрація в м. Києві;
- відс тність не ви онаних заходів вплив Національної омісії, що здійснює

державне ре лювання сфері рин ів фінансових посл ;
- бездо анна ділова реп тація, відс тність с ар від страх вальни ів;
- відповідність фінансових по азни ів діяльності страхової омпанії вимо ам

чинно о за онодавства.

Пропозиції приймаються Департаментом ом нальної власності м. Києва до 16.00
11 березня 2013 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про намір
передати в оренд приміщення 1 поверх площею 60,00 в. м. розташовано о в
приміщенні ДМШ №1 ім. Я. Степово о за адресою: м. Київ, в л. Са айдачно о, 39 для
розміщення тор івельних об'є тів з продаж непродовольчих товарів з розрах н ом
орендної плати в розмірі 17822,70 рн без рах вання ПДВ за перший місяць оренди.

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

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2, Подільсь а
районна в місті Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 417-14-61.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 14)
ви ли ає на 10.00 19.03.2013 ро Білошиць о о Вадима Володимировича, я відповідача
по цивільній справі за позовом Тихонен о Галини Ми олаївни до Білошиць о о Вадима
Володимировича про стя нення майнової та моральної ш оди.

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засідання без поважних
причин або не повідомлення про причини своєї неяв и, с д виріш є справ на підставі
наявних ній до азів.

Дипломи про освіт KB № 41885239 від 05.06.2012 ро та KB № 41064270 від
30.06.2011 ро Національно о авіаційно о Університет на ім'я Шитлю а І оря
Валерійовича вважати недійсними.

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

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
Ма симально
можливий

стро оренди

Став а
орендної
плати %

По одинна
орендна плата,

рн за од.
Приміт и

1
Управління освіти Дніпровсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації (м. Київ,

просп. Мир , 6-а, тел. 29-03-98)

1
поверх

Возз'єднан-
ня просп.,

10-а
71,70

С б'є т осподарювання, я ий здійснює діяль-
ність сфері спорт (заняття в дитячій ст дії
естрадно-цир ово о мистецтва) (по одинно)

2 ро и 364 дні 3% 4,11
Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо 559-39-34).

О олошення про проведення он рс на ращий оле тивний
до овір серед підприємств, станов та ор анізацій міста Києва
Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна адміністрація) спільно з

Об’єднанням профспіло , ор анізацій профспіло м.Києві "Київсь а місь а рада профспіло " та
Об’єднанням ор анізацій роботодавців м.Києва "Федерація роботодавців м.Києва" о олош є
проведення он рс на ращий оле тивний до овір серед підприємств, станов та ор анізацій
міста Києва за рез льтатами 2012 ро .

До часті в он рсі запрош ються підприємства, станови, ор анізації м.Києва, я і
ви ористов ють найман працю, незалежно від ор анізаційно-правових форм осподарювання.

До менти для часті в он рсі подаються до 1 вітня 2013 ро до Управлінь праці та
соціально о захист населення районних в місті Києві державних адміністрацій (за місцем
державної реєстрації юридичної особи).

Довід и за тел.:

Київсь а місь а державна адміністрація
(Департамент соціальної політи и) –
404-82-80

Київсь а місь а рада профспіло – 279-51-22

Федерація роботодавців м. Києва – 224-51-66

Управління праці та соціально о захист
населення районних в місті Києві державних
адміністрацій:

Голосіївсь ий район – 258-00-72
Дарниць ий район – 564-26-66
Деснянсь ий район – 530-13-32
Дніпровсь ий район – 541-99-10
Оболонсь ий район – 426-14-60
Печерсь ий район – 280-61-13
Подільсь ий район – 417-71-27
Святошинсь ий район – 273-20-14
Солом’янсь ий район – 249-57-62
Шевчен івсь ий район – 236-41-67
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Спортивні новини

Баскетбол. "Хімік" вийшов до чвертьфіналу 
Єврочелленджу
У вирішальном матчі за вихід до чвертьфінал Єврочеллендж "Хі-

мі " не залишив жодно о шанс шведсь ом "Норрчопін Долфінс",
обі равши с перни а з рах н ом 81:51. У підс м оманда Звєздана
Мітровіча посіла др е місце в р пі К, пост пившись лише російсь им
"Красным Крыльям". В 1/4 фінал престижно о європейсь о о т рнір
на оле тив з Южно о очі є німець ий "Ольденб р ". Щодо ход ри
з "Норрчопін ом", то стартовий риво 11:1 ви онанні южненців прос-
то при оломшив остей, я і та і не з міли о овтатися до інця з стрі-
чі. Найбільша перева а "Хімі а" під час матч с ладала 34 оч и (!), тож
під інець двобою Звєздан Мітровіч дав більше і рово о час тим ви-
онавцям, я і зазвичай переб вають найближчом резерві. Найре-
з льтативнішим с ладі "Хімі а" став Сава Лешич, на рах н я о о 14
очо , 4 підбирання та 4 передачі. 12 очо здоб в Станіслав Завад-
сь ий. 11 очо , 4 підбирання й 4 передачі в а тиві С ада Шеховича, 10
очо і 4 передачі — Дево Джозеф, 9 очо , 9 передач і 4 підбирання —
Сер ій Попов

Біатлон. НОК визнав Олену Підгрушну 
найкращою спортсменкою місяця
Національний олімпійсь ий омітет У раїни третій раз поспіль визнав

біатлоніст Олен Під р шн най ращою спортсмен ою місяця. У лю-
том вона отримала цю на ород за трі мфальний вист п на Чемпіо-
наті світ . Разом з тим відзначено й особисто о тренера тернопільчан-
и І оря Почин а. На світовій першості, я в лютом приймало чесь е
Нове Мєсто, Олена Під р шна в першій же особистій онці виборола
тит л найшвидшої біатлоніст и планети. У пере онах переслід вання
апітан нашої збірної фініш вала третьою. А в естафеті разом з подр -
ами по оманді Олена піднялася на др сходин п’єдестал поша-
ни, та им чином здоб вши повний омпле т на ород Чемпіонат світ .
Олена Під р шна продовж є бити ре орди здоб тті відзна най ра-
щої спортсмен и місяця. Досі жоден з раїнсь их атлетів навіть двічі
поспіль не отрим вав та о о визнання. Відзначимо, що цієї зими Оле-
ні Під р шній немає рівних. НОК У раїни назвав її най ращою в р дні-
2012 і січні цьо о ро . За алом для біатлоніст и це вже четверта по-
дібна на орода. Вперше вона отримала її січні-2012

Кульова стрільба. Українці вдало розпочали 
виступи на континентальній першості
У перший день зма ань на чемпіонаті Європи з льової стрільби з

пневматичної зброї, я ий проходить в Оденсі (Данія), вітчизняні юніори
завоювали дві на ороди. Наша збірна с ладі Павла Коростильова,
Оле сія Сидорен а та Ми ити Мо или виборола "срібло" омандних
зма ань, пост пившись лише росіянам. Та ож Павло Коростильов став
бронзовим призером онтинентально о чемпіонат в індивід альном
залі . А перемо цьом виді про рами здоб в італієць Даріо Ді
Мартіно

Температура +6°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +7°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +5°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 88 %

Прогноз погоди на 1 березня 2013 року

ОВНИ, відійдіть з п блічної сцени і зан ртеся вн трішній світ,
наодинці з собою б де омфортніше, важливі рішення приймати-
м ться правильно. Це тиждень розв’язання армічних в злів, пере-
осмислення сво о б ття за мин лий рі , спо ти ріхів та свідом-
лення доп щених помило , позбавлення від ілюзій, самообман .
ТЕЛЬЦІ, рейтин в соці мі стрім о зростає, ви — серце та інте-

ле т оле тив , неформальний яс равий лідер, за я им отові йти
во онь і вод . Ви ористов йте цей вплив для реалізації власних

інтересів, саме час від ори вати долю, внести поправ и до намі-
чених планів на майб тнє, змінити оло др зів, стос н и з я ими
вже вичерпали себе.
БЛИЗНЯТА, міцніше тримайте професійне ермо, намічається

поворот ар’єрі, можливі перт рбації з ерівним персоналом,
сл жбові ротації. Поталанить тим, чий фах відповідає творчом по-
ли анню. Сл жбові проблеми зопал й шт рмом не вирішити,
терпляче "винош йте" потаємні бажання.
РАКИ, налашт йтеся на ліричний лад, серце личе в аз під

назвою "Любов", прям йте за йо о поривами, вони не підвед ть.
Ви схильні до ідеалізації недарма, ліпше бачити все в райд жних
тонах, ніж піддаватися песимізм . Ладьте з дітьми (вони принес ть
чимало лопотів) і о орніть сердечним теплом бла овірних.
ЛЕВИ, вас блис чі шанси дося ти спіх в сімейном бізнесі,

що ріпить матеріальн баз і шлюбні взаємини. Головне — лю-
бити одне одно о, не сваритися через роші, а свій безцінний до-
свід передати партнер , і дати йом можливість реаліз ватися в
соці мі, почерпн ти нові знання. Поставте хрест на походень ах
наліво, відсійте зі сво о поля людей, з я ими вам неці аво.
ДІВИ, прийшов час додати нових барв до ч ттєвої палітри по-

др жжя, вдихн ти во онь життя в тліюче в ілля стос н ів (а самот-
нім схопити сво о птаха щастя). Ви повинні стати милосердними,
ніжними і лас авими, тон о реа вати на щонайменш змін на-
строю, слід вати за обранцем, я нит а за ол ою, не ревн вати
йо о, а дати можливість вільно о польот й самореалізації.
ТЕРЕЗИ, зан ртеся в сл жбов діяльність, але не через сил , від

механічно о тр до олізм ористі не б де, ви он йте все з д шею,
творчим орінням, підтрим йте теплий мі ро лімат в оле тиві. Я
фахівець зараз ви можете проявити себе з най ращо о бо , про-
демонстр вати ні альн ділов хват , творчий талант, чим пра-
цедавці б д ть задоволені.
СКОРПІОНИ, наближається любовний тайф н, і це не ілюзія.

Протилежна стать злітається на сяйво вашої чарівності, я метели-
и на світло, спо шаючи до забавних фліртів, ле оважних інтри-
жо . При от йтеся з радістю вп стити в серце мо тній поті на-
сна и. Особисте щастя нині на першом плані, де реперт ар за-
хоплень доведеться ардинально змінити.
СТРІЛЬЦІ, мин ле вима ає е с рс назад для виправлення до-

п щених помило . Щоб зробити ро вперед, потрібно попорпати-
ся в пам'яті і сценарії однотипних подій трансформ вати на новий
лад, переосмислити все з рах ванням "плюсів" і "мін сів", насам-
перед в сімейній сфері. Родинні зв'яз и священні для вас, том
відновіть зр йновані відносини з близь ими, станьте обере ом
домі.
КОЗОРОГИ, ваш пріоритет — д ховні цінності, саме т т р а

Всевишньо о веде правильним шляхом, а за вміст аманця не т р-
б йтеся. Слід йте висо им ідеалам, ріплюйте старі др жні вза-
ємини, більше спіл йтеся, наповнюйтеся свіжими враженнями,
ш айте споріднені д ші. Давній др нині раще нових двох!
ВОДОЛІЇ, вас величезний асортимент бажань, але для їх вті-

лення потрібні чималі роші, що зараз реально. Можливі приб т о-
ві ділові пропозиції, том не байди йте, а відсійте зерна від поло-
ви і з пиніться на перспе тивних замовленнях. Адже ріти ч ба за
іль ох на мізерн платню та ще й отрим вати "ст санів" від ше-
фа — непова а до себе.
РИБИ, девіз тижня: "Хай живе оновлення!" Ви на порозі нових

починів, прощайтеся з мин лим і старт йте! На особистом і сл ж-
бовом терені назріли зміни, майб тнє личе захопливими пер-
спе тивами, беріть на озброєння добрий досвід і сміливо р хайте-
ся наз стріч спіх ! Можливості олосальні, самооцін а об'є тивна,
ви знаєте, чо о хочете, а це с ороч є шлях, с ває переш оди до
мети, оловне — ладнати з партнерами по роботі

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Вашингтон" не зміг 
продовжити серію перемог
Столичний хокейний клуб поступився "Філадельфії"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Учора в НХЛ відб вся чер-
овий і ровий день. В од-
ном з матчів "Філадель-
фія" приймала на своєм
майданчи хо еїстів "Ва-
шин тона". На жаль для
всіх прихильни ів столич-
ної оманди, " епіталз" не
вдалося здолати натис
осподарів. По двічі забив-
ши першом та др ом
періоді, "Філадельфія" до-
зволила відзначитися ос-
тям лише напри інці матч
і підс м перемо ла з
рах н ом 4:1. Канадсь е
дербі, в я ом "Торонто"
приймав "Монреаль", та-
ож стало рез льтативним.
У ньом сильнішими ви-
явилися ості. З стріч за-
вершилася з рах н ом 2:5.

У ніч на четвер "Філадельфія"

приймала "Вашингтон". До цієї зу�

стрічі столична команда підійшла з

відмінним настроєм, адже у двох

останніх іграх здобула перемоги.

При цьому хорошу форму набрали

як воротар "кепіталз" Брейден Холт�

бі, так і капітан "Вашингтона" росі�

янин Олександр Овечкін, який від�

значився хет�триком у попередньо�

му матчі з "Нью�Джерсі". Втім, у гос�

подарів майданчика також були свої

плани на цей двобій, і поступатися

супернику вони зовсім не хотіли.

Своє бажання перемогти гравці

"Філадельфії" почали втілювати у

життя зі стартових хвилин зустрічі.

Вже на 23 секунді матчу сирена спо�

вістила про взяття воріт "Вашингто�

на". Гості дещо незграбно діяли при

захисті своїх володінь, і Клод Жиру

без особливих перешкод точним

кидком відкрив рахунок. Не встигли

місцеві вболівальники оговтатись

після такого початку, як через три

хвилини їм знову довелося вибухну�

ти оплесками. Приводом для цього

став гол гравця "Філадельфії" Уейна

Симмондса. Варто зазначити, що і в

цьому епізоді хокеїсти "Вашингто�

на" знову невдало діяли у себе на

"п’ятачку". Відчувши слабке місце у

захисті, господарі майданчика чи�

нили постійний тиск на ворота

суперника. Однак збільшити пере�

вагу їм вдалося лише у другому пе�

ріоді. Цього разу нагадала про себе

основна трійка атаки "Філадельфії":

Данні Брієр — Брейден Шенн — Сі�

мон Ганьє. Рахунок 3:0 після менш

ніж 30 хвилин — це дуже серйозна

заявка на перемогу. Однак на цьому

"літуни" не зупинилися і до кінця

другої третини матчу довели свою

перевагу до 4:0.

Заключний період пройшов не у

такому високому темпі. Господарі не

хотіли витрачати сили на вже й так

переможний для себе матч і відверто

почали догравати поєдинок. За що

наприкінці зустрічі й поплатилися.

Гравці "Вашингтона" виграли вки�

дання поблизу воріт суперника, і

Джоел Уорд підсолодив гірку пігулку

поразки у цьому матчі. У підсумку

4:1 на користь "Філадельфії". Варто

зазначити, що за переможців протя�

гом 13 хвилин грав і українець Рус�

лан Федотенко.

Також черговий ігровий день в

НХЛ ознаменувався культовим ка�

надським протистоянням, в якому

"Торонто" на своєму майданчику

приймав "Монреаль". За півтора

місяця команди встигли зустрітися

двічі, здобувши по одній перемозі.

Для гостей все почалося не кра�

щим чином. Гравець "Торонто"

Фрейзер Маклауд в слаломному

проході вийшов до воріт і відкрив

рахунок. На відповідь "Монреалю"

знадобилося близько 2 хвилин.

Колбі Армстронг поборовся за

шайбу біля правого борту, віддав

передачу на синю лінію Олексію

Ємеліну, і російський захисник по�

тужним кидком відновив паритет.

Після перерви команди теж обмі�

нялися голами. Причому цього ра�

зу першими відзначилися гості.

Визначальним став заключний пе�

ріод, в якому "Монреаль" закинув

одразу ж три шайби, при цьому не

пропустивши жодної у власні во�

рота. У підсумку "Торонто" посту�

пилося з рахунком 2:5
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Цей день в історії 1 березня

1555 — Нострадам с оп блі-
вав свою ни про нозів
1869 — Дмитро Менделєєв

с лав таблицю системи елемен-
тів, в основі я ої лежала їх атом-
на маса і хімічна схожість
1872 — рішенням Кон рес

США в Єло сто ні засновано
перший світі національний пар
1938 — народився Борислав

Бронд ов, раїнсь ий іноа -
тор ("Вавилон ХХ", "Зелений
ф р он", "При оди Шерло а
Холмса"). Народний артист
У раїни, перший ла реат Дер-
жавної премії У раїни ім. О. Дов-
жен а
1947 — почав свою діяльність

Міжнародний валютний фонд
1977 — Києві від рили пам'-

ятни видатном раїнсь ом
філософ Гри орію С овороді

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Завдя и двом вдало проведеним періодам хо еїсти "Філадельфії" ( білій формі) забезпечили собі перемо
над "Вашин тоном" 4:1
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