
Дихати в Києві стало вільніше
За оцінками екологів, викиди в повітря столиці зменшилися на 10 %

Швидкісний трамвай на Троєщині
обслужив 1,5 млн пасажирів
Розвантажити пасажиропотік у Деснянському районі має і метро, 
яке почнуть будувати вже цього року
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Житловий масив Троєщина —
один з найбільш стонаселе-
них районів міста. Щоденно
де іль а сотень тисяч меш ан-
ців перетинають Дніпро з до-
м на робот та навпа и. Існ -
ючі ом ні ації через річ не
справляються з та им пасажи-
ропото ом, тож одини “пі ”
людям доводиться стояти в
ба ато одинних заторах. Част-
ово цю проблем вирішив
швид існий трамвай, я ий
з’єднав мі рорайон з місь ою
ільцевою еле трич ою. Про
подальші перспе тиви спол -
чення двох бере ів Дніпра
йшлося вчора під час виїзної
наради олови КМДА Оле сан-
дра Попова.

Популярність швидкісного 
трамвая зростає

Чудовим приводом для огляду станцій

швидкісного трамвая став своєрідний

ювілей цього виду громадського транс�

порту — 13 березня між 19.00 та 20.00 од�

на зі станцій трамвая прийняла півтора�

мільйонного пасажира. Ним стала меш�

канка Деснянського району Марина

Владиславівна. Вчора Олександр Попов

вручив їй подарунок від КМДА — серти�

фікат на придбання побутової техніки.

Ще п’ятьом пасажирам очільник міськ�

адміністрації подарував проїзні квитки

на поточний місяць та сертифікат, що

дає їм право безкоштовно отримувати

місячні проїзні квитки до кінця цього

року.

Як зазначив гендиректор КП “Київ�

пастранс” Микола Ламбуцький, після

запуску трамвая в жовтні минулого року

щоденно послугами цього виду транс�

порту з пересадкою на станцію кільцевої

електрички “Троєщина�2” скористува�

лося 15 тисяч пасажирів, у лютому цей

показник сягнув 26 тисяч, а в найближчі

місяці очікується збільшення пасажиро�

потоку до 35 тисяч осіб на добу в будні.

Такий ривок стане можливим завдяки

збільшенню вже у квітні на дві одиниці

кількості електропоїздів на лінії міської

електрички.

Окрім того, за словами Олександра

Попова, вже ведуться перемовини з

Крюківським вагонобудівним заводом

щодо розробки, а згодом і виробництва

абсолютно нових вагонів для цього

проекту. До речі, зазначений транс�

портний проект отримає подальший

розвиток — вже нинішнього року пла�

нують запустити дві нові станції: на лі�

вому березі — “Київська Русанівка”, а

на правому — “Протасів Яр”. Вартість

робіт орієнтовно складатиме 15�17 млн

гривень.

Триватимуть роботи й на лінії швид�

кісного трамвая. Тут заплановано звести

5 наземних пішохідних мостів для сполу�

чення між правосторонньою та лівосто�

ронньою частиною вул. Оноре де Бальза�

ка та прилеглих до неї вулиць. Їх ширина

складатиме 3 метри, а для зручного ко�

ристування ними людей з особливими

потребами об’єкти обладнають ліфтами

та зручними підходами з пониженням

бортового каменю до 5 см.

Метро на Троєщину 
стане реальністю

Однак хоча запуск швидкісного трам�

вая частково вирішив транспортні проб�

леми мешканців Троєщини, для більш

кращого сполучення двох берегів Дніпра

незабаром планують розпочати роботи з

будівництва четвертої гілки метрополі�

тену. Про це під час виїзної наради на

станцію кільцевої електрички “Троєщи�

на�2” заявив голова КМДА Олександр

Попов.

“Вирішення транспортної схеми на

Троєщину — це одне з найбільш актуаль�

них завдань у Києві. І ми впевнено йдемо

до того, що вже в цьому році розпочнеть�

ся будівництво нової гілки метрополі�

тену, яка і буде обслуговувати житловий

масив. До Дня міста ми хочемо організу�

вати перший будівельний майданчик, а

потім почнемо споруджувати першу

станцію. Такі роботи будуть задіяні вже в

найближчі місяці”,— повідомив Олек�

сандр Попов.

За його словами, наразі завершуються

заходи щодо визначення варіантів ста�

більного фінансування будівництва. У

цьому питанні міська влада співпрацює з

“Внєшекономбанком Росії”, який ви�

грав тендер щодо розробки схеми фінан�

сування проекту. Таких варіантів може

бути декілька, зокрема залучення кре�

дитних коштів, фінансування на умовах

концесії, а також залучення коштів від

бізнесових структур, які виявлять заці�

кавленість у будівництві об’єктів як по�

ряд з гілкою метро, так і в його примі�

щеннях.

Як зазначив очільник міськадміністра�

ції, всі ці пропозиції найближчим часом

будуть обговорені з прем’єр�міністром

Миколою Азаровим. Паралельно міська

влада сподівається, що будуть прийняті

зміни до Бюджетного кодексу України,

які дозволять повернути в скарбницю сто�

лиці хоча б частину п’ятидесятивідсотко�

вого податку на прибуток фізичних осіб.

Саме ці ресурси можуть бути спрямовані

на погашення залучених на будівництво

метро кредитних коштів. Адже орієнтовна

вартість проекту складає 16 млрд грн

Подорожі за кордон з безпекою
для гаманця 
Бронюючи т р, е сперти радять застрах ватися від
ризи зірваної поїзд и
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Унікальна медицина 
В офтальмоло ічном центрі на Печерсь лі ють
сі хвороби очей
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В моді – комфорт, стримані
кольори та 70�ті 

Вітчизняні дизайнери по азали своє бачення на
наст пні осінь та зим
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У номері

Новини

Комунальна аптека № 1 
залишається 
на вулиці Володимирській, 51/53
Я повідомили “Хрещати ” в КП “Фармація”, о-

м нальна апте а № 1 працює й надалі працювати-
ме на своєм звичном місці — на в л. Володимир-
сь ій, 51/53. Її лієнти, я і раніше, змож ть отрим -
вати всі необхідні лі и, в том числі за піль овими та
безоплатними рецептами. КП “Фармація” пояснює,
що б дівля, в я ій розміщ ється зазначена апте а,
підприємств не належить. Підприємство оренд є
цю нер хомість ДЖКП Національної А адемії на
У раїни. За до овором оренди, щомісячна плата
с ладає понад 192 тис. рн, що є завели ою с мою
для ом нально о аптечно о за лад . КП “Фарма-
ція” неодноразово інформ вало про це власни а
приміщення. З метою зменшення с ми орендної
плати для підприємства власни вирішив розмеж -
вати др ий поверх приміщення та віддати йо о
частин під розміщення за лад харч вання. Між КП
“Фармація” та ДЖКП НАН У раїни б ло ладено
додат ов од за до овором оренди, з ідно з
я ою с ма орендної плати зменшена майже на 110
тис. рн на місяць. Звільнені площі др о о поверх
переб вають на балансі ДЖКП НАН У раїни, й КП
“Фармація” з січня цьо о ро не має до них жодно-
о відношення. Та им чином, поширена ЗМІ ін-
формація про продаж ом нальної апте и є абсо-
лютно неправдивою

Де киянам відсвяткувати Масляну
Упродовж 16- о та 17- о березня містян та остей

столиці при ощатим ть млинцями й варени ами та
влаштов ватим ть масові ляння. Та , цими вихід-
ними дол читися до рандіозно о свят вання Мас-
ляної з онцертами та найсмачнішими національни-
ми стравами можна б де на Майдані Незалежності
та Хрещати . Зо рема 16 березня народні ляння
відб ватим ться з 14:00 до 17:00, 17 березня — з
13:30 до 17:00.
Деснянсь а РДА свят є проводи зими 17 берез-

ня біля адмінб дівлі. В про рамі — обрядові і ри й
забави, запальні пісні, танці, вист пи театр історич-
но о остюм “Камелот” та фоль лорно о ансамблю
“Джерело”.
КП “Плесо” запрош є всіх свят вати Маслян на

пляжі “Дитячий”, що біля ст. м. “Гідропар ”. Почато
заход — об 11:00. Першим відвід вачам — без ош-
товні млинці.
Різноманітними сма оли ами при ощатиме й Ки-

ївсь ий зоопар . Т т на території е спозиції “Дитя-
чий зоопар ” встановлять дід ха, що втілює образ
Масляної. Відвід вачів розважатим ть професійні
аніматори, а малеча зможе по од вати орисною
їжею віслю ів, роли ів та ізочо . Вартість вит а
для дорослих — 25 рн, для дітей (до 16 ро ів) — 15
рн, дітям до 5 ро ів, а та ож дітям-сиротам та інва-
лідам дитинства до 18 ро ів вхід без оштовний.
А в “Пар Київсь а Р сь” меш анці Древньо о Ки-

єва ор анізов ють свят вання за стародавніми тра-
диціями та обрядами. О рім традиційних млинців та
д хмяних медів, на остей дійства че ають битви се-
редньовічних лицарів. Та ож 16 березня о 15:00 вели-
ий нязь Київсь ий від риє Міжнародний т рнір з іс-
торично о фехт вання “Витязь Київсь о о Дитинця
2013”. Пар розташований с. Копачів Об хівсь о о
район , тож дістатися з Києва можна маршр тними
автоб сами від станції м “Вид бичі” або власним
транспортом. Ціна вхідно о вит а — 90 рн, для пен-
сіонерів — 50 рн, діти відвідають пар без оштовно

Змінюється телефон “гарячої” лінії
керівництва КМДА
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі КМДА,
зв’яз зі зміною телефонних номерів в Апараті

ви онавчо о ор ан Київради — Київсь ій місь ій
державній адміністрації — з 01 вітня 2013 ро змі-
нюється телефон прямої (“ арячої”) лінії ерівниц-
тва КМДА. З вітня потрібно набирати номер (044)
202-76-76

Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Розб дова транспортної інфрастр т ри в
Києві призвела до по ращення е оло іч-
ної сит ації в районах столиці. Та о о
виснов дійшли фахівці Управління е о-
ло ії та природних р с рсів на підставі
рез льтатів замірів повітря щодо наявно-
сті найбільш то сичних омпонентів від-
працьовано о автомобільно о палива —
о сид в лецю, о сидів азот , а та ож
в леводнів.

Заміри, які періодично проводить у столиці Управлін�

ня екології та природних ресурсів за допомогою пере�

сувної лабораторії, показали, що за останні два�три ро�

ки рівень забруднення повітря в більшості районів міс�

та знизився на 8�10 %.

Екологи повязують це здебільшого з відновленням

доріг у Києві, будівництвом автострад. Як повідомив

“Хрещатику” заступник директора Департаменту

міського благоустрою та збереження природного сере�

довища, начальник Управління екології та охорони

природних ресурсів КМДА Сергій Курикін, зафіксова�

но, зокрема, поліпшення екологічної ситуації в райо�

нах, прилеглих до капітально відремонтованих прос�

пектів Бажана і Лесі Українки, значно покращилася

екологічна ситуація на Московській площі та на набе�

режній Дніпра, де місто побудувало одразу кілька роз�

в’язок.

“Результат очікуваний і прорахований. Річ у тім, що

капремонт ключових міських автострад, і особливо бу�

дівництво розв’язок у проблемних місцях, позитивно

позначаються на пропускній спроможності доріг, а це

означає, що автомобілі не стоять у заторах, працюючи

на малому чи холостому ходу. Отже — викиди в атмо�

сферу продуктів згоряння палива різко знижуються”,—

зазначив пан Курикін.

Він також вважає, що саме висновки екологів стали

однією з причин того, що місто почало повномасштаб�

ний капітальний ремонт проспекту Перемоги. “На

проспекті Перемоги дійсно складна ситуація з еколо�

гією. Голова КМДА Олександр Попов з нею ознайомле�

ний. Я вважаю, що саме висновки екологів стали од�

нією з причин капітального ремонту”,— сказав Сергій

Курикін.

За прогнозами екологів, після проведення масштаб�

ної реконструкції на одній із ключових транспортних

артерій міста очікується серйозне поліпшення екологіч�

ної ситуації як на проспекті Перемоги, так і в районах,

прилеглих до нього. Зауважимо, після зазначених захо�

дів пропускна спроможність проспекту має зрости з 70

до 100 тисяч авто на добу.

Сергій Курикін також повідомив, що Управління ра�

зом з Департаментом ведуть системну роботу з покра�

щення стану навколишнього середовища. Так, Програ�

мою охорони навколишнього середовища у столиці до

2025 року, яка наразі проходить експертизу у відповід�

них відомствах та міністерствах, передбачається вста�

новлення вже у 2013 році трасових газоаналізаторів. “За

допомогою цих пристроїв ми в реальному часі аналізу�

ватимемо стан атмосфери в різних районах столиці, що

дасть змогу мати реальну картину стану повітря. Думаю,

що за рахунок перевиконання надходжень до київсько�

го Фонду охорони навколишнього середовища ми вже

цього року зможемо ці пристрої встановити”,— заува�

жив пан Курикін
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Голова КМДА Оле сандр Попов провів виїзн нарад на станції ільцевої еле трич и "Троєщина-2"
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Столична влада оскаржить повернення кіосків
біля метро "Політехнічний інститут"
Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о се-

редовища КМДА вист пив ате орично проти повернення іос ів біля
станції метро "Політехнічний інстит т". Про це йдеться в офіційній за-
яві департамент , я має своєм розпорядженні "Хрещати ".
Дії щодо повернення 4-х іос ів на попереднє місце їх розміщення

б ли вчинені ввечері 13 березня 2013 ро . Представни и ГО "Спіл а
підприємців "Жовтнева", при риваючись хвалою Господарсь о о с -
д міста Києва від 25.02.2013 по справі № 910/3433/13, здійснили та-
і дії свідомо, вводячи в оман представни ів правоохоронних ор анів,
я і б ли прис тні на місці, посилаючись на наявн хвал с д , я а ні-
бито дозволяє їм проводити встановлення іос ів. Відповідно до за-
значеної хвали, КП "Київбла о стрій" та Департамент місь о о бла-
о строю та збереження природно о середовища чи я имось іншим
особам забороняється вчиняти б дь-я і дії щодо демонтаж , вил чен-
ня, переміщення належних ГО "Спіл а підприємців "Жовтнева" на пра-
ві власності тор овельних рядів площею 285 в. м та 55 в. м, розта-
шованих за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 2-4 на підставі до-
зволів на розміщення тимчасової спор ди № 09-0942-06 та № 09-
0942/1-06, що видані Головним правлінням містоб д вання, архіте -
т ри та дизайн місь о о середовища КМДА.
"Та а хвала с д ви ли ає п питань щодо принципів здійснення

с дочинства в осподарсь ій сфері, адже фа тично с д постфа т м за-
боронив демонтаж тих спор д, я і вже б ли демонтовані відповідно-
сті до чинних нормативно-правових до ментів",— йдеться заяві. На-
адаємо, що підставами для демонтаж зазначених тимчасових спо-
р д, я і решти інших (за альною чисельністю 18 об’є тів) біля станції
метро "Політехнічний інстит т" 20.02.2013 ро , б ло пор шення ними
вимо Державних б дівельних норм.
Том Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о

середовища КМДА наразі ос арж є зазначен хвал Господарсь о о
с д Києва та обіцяє довести справ до інця, звільнивши вищезазна-
чен територію від неза онно встановлених тимчасових спор д

"Київенерго" та RWE обговорили модернізацію
енергооб’єктів столиці
Дире тор зі страте ії ПАТ "Київенер о" Іван Гелюх, ерівни и стр -

т рних відо ремлених підрозділів (СВП) "Київсь і ТЕЦ" та "Київсь і теп-
лові мережі" провели робоч з стріч з е спертами омпанії RWE Power
International (Німеччина) з питання можливої співпраці двох омпаній в
енер етичній сфері.
Під час наради сторони об оворили можлив співпрацю за трьома

напрям ами: б дівництва об’є тів в тепловій енер етиці з ви ористан-
ням альтернативних джерел енер ії, біомаси; ре онстр ції ТЕЦ з най-
більшим ефе том і ви ористання новітніх техноло ій для ре онстр ції
завод "Енер ія".
У ході дис сії європейсь і е сперти та ерівни и технічних підрозді-

лів "Київенер о" детально об оворили можливість ви ористання аль-
тернативних джерел енер ії я палива на енер етичних об’є тах міста
замість природно о аз , питання ло істи и, зменшення вплив в ле-
исло о аз на нав олишнє середовище, раціональності ви ористан-
ня тих чи інших видів біопалива в залежності від наявних встановлених
пот жностей омпанії.
За рез льтатами з стрічі фахівці RWE надад ть свої пропозиції щодо

можливих робіт з розроб и ТЕО, прое т вання нових об’є тів в тепло-
вій енер етиці з ви ористанням альтернативних джерел енер ії, зо ре-
ма біомаси

У Києві покажуть унікальний 
стрептокарпус
14—17 березня в Б дин природи відб деться Все раїнсь а ви-

став а сенполій та інших імнатних рослин "У раїна сенпольна
представляє". Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі КМДА,
виставці візьм ть часть оле ціонери й селе ціонери з різних міст
У раїни: Л ансь а, Тернополя, Одеси, Дніпропетровсь а, Хар ова,
У раїн и, Черні ова, Запоріжжя, Києва. Серед е спонатів — новин-
и селе ції та поп лярні сорти мин лих ро ів, за алом понад 1000
різноманітних сортів сенполій, стрепто арп сів, бе оній, хой, баль-
замінів тощо. Вперше по аж ть новий ні альний стрепто арп с
раїнсь о о селе ціонера Юлії С лярової "UA-Либідь", анало ів

я ом немає світі, адже це перший стрепто арп с із фра ментар-
ним типом пістрявості. Крім то о, вперше на виставці серед нови-
но раїнсь ої селе ції б де представлено сорти иївсь о о селе -
ціонера Ніни Лєвої "НІЛ-Персидсь і мотиви" та "НІЛ-Панта рюель".
Вистав а працюватиме з 11.00 до 18.00, 17 березня — з 11.00 до
17.00. Вартість вхідно о вит а — 10 рн, для ш олярів, ст дентів та
пенсіонерів — 5 рн

У п'ятницю й суботу в місті 
ярмаркуватимуть
За інформацією Управління вн трішньої тор івлі та поб т , 15 й 16

березня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар-
и. Зо рема придбати різноманітні прод ти харч вання ияни змо-
ж ть п’ятницю в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня,
116; в Деснянсь ом — на в л. А адемі а К рчатова (в межах в л. Мі-
лютен а та Братиславсь ої); в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій,
1/35-5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом —
на розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова, б льв. Др жби наро-
дів, 8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом —
на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о; в Шев-
чен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. І. Я іра,
19, в л. В. Пі а, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот 16 березня в місті тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на

в л. Б рмистен а (в межах в л. Василь івсь ої та Ломоносова); в Дар-
ниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. О. Саб ро-
ва (в межах просп. Мая овсь о о та в л. Бальза а); в Дніпровсь ом —
на в л. Алма-Атинсь ій, 64; в Оболонсь ом — на в л. Л. Гавро, 1-9; в
Печерсь ом — на в л. Івана К дрі (в межах в л. Патріса Л м мби та
Чи оріна); в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; в Святошинсь о-
м — на в л. Т л зи (біля Інтернаціонально о пар ); в Солом’янсь о-
м — на в л. Героїв Севастополя, 42; в Шевчен івсь ом — на в л. Та-
тарсь ій, 32-38

Цифра дня

83 000 000 
гривень "тіньових" коштів повернули до бюджету столичні підрозділи
податкової міліції за два місяці цього року 

Про це повідомив перший заступник голови ДПC у м. Києві – начальник
управління податкової міліції Ігор Усик
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Столичні амбулаторії поповняться 
новими кадрами
У 2014 році розпочнуть роботу 50 сімейних лікарів, які навчалися
за кошти міста
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Медична ал зь столиці
нині переб ває на порозі
масштабних змін. У рам-
ах реформ вання пра ти-
пілотних районів із роз-

меж ванням первинної та
вторинної медичної допо-
мо и план ють поширити
на весь Київ. Паралельно
постають і питання адро-
во о забезпечення ал зі.
Для вирішення цієї проб-
леми місто а тивно спів-
працює з Національним
медичним ніверситетом
ім. О. Бо омольця.

Сьогодні місту вкрай необхідні

фахівці первинної ланки медицини.

Дефіцит терапевтів, педіатрів, сі�

мейних лікарів, на жаль, і досі зали�

шається великим — близько 2 тисяч

медпрацівників. Для вирішення

проблеми місто активно співпрацює

з Національним медичним універ�

ситетом ім. О. Богомольця. Нагада�

ємо, в рамках міської цільової про�

грами з навчання лікарських кадрів

для закладів охорони здоров’я Києва

на 2011—2017 роки в цьому виші

планується підготувати 140 медиків

за спеціальністю "лікар загальної

практики/сімейної медицини". По�

ки що необхідні знання отримують

80 студентів, решту планують набра�

ти впродовж кількох років.

Юлія, студентка 5 курсу, вже рік

навчається за цією програмою. Ще

стільки ж — і дівчина поповнить ла�

ви столичних сімейних лікарів. По�

ки що вона знайома з роботою амбу�

латорій лише з розповідей, але неза�

баром зможе пройти практику в та�

кому медзакладі.

Про це вже подбали в Департа�

менті охорони здоров’я — вчора ди�

ректор цього департаменту Віталій

Мохорєв зустрівся зі студентами, які

після отримання диплому готуються

приступити до роботи в столичних

амбулаторіях. "Ми плануємо перей�

ти з цими майбутніми лікарями на

інший рівень спілкування. Відійти

від теорії й почати практикуватися в

закладах, в яких вони працювати�

муть після закінчення навчання",—

зазначив Віталій Мохорєв. Тож після

зустрічі молодих фахівців ознайоми�

ли з роботою однієї з амбулаторій пі�

лотного району.

Такі дії дуже своєчасні, оскільки

вже через рік 50 осіб із числа цих

студентів закінчують навчання й

розпочинають медичну практику. Як

для молодих спеціалістів, так і для

всіх працівників первинної ланки

місто працює над покращенням

умов праці. "Для створення нор�

мальних умов для лікарів та пацієн�

тів торік із державного бюджету для

Києва було виділено субвенцій на 60

млн грн,— розповів "Хрещатику"

пан Мохорєв.— На ці кошти ми за�

купили 2,5 тис. одиниць різного об�

ладнання, 29 з яких — дороговартіс�

не. Це й флюорографи, набори ком�

п’ютерної техніки для облаштуван�

ня робочих місць лікарів та 150 авто�

мобілів для потреб медперсоналу

амбулаторій".

Олександр Безгодов сімейним лі�

карем працює вже 15 років — він

один із перших випускників за цією

спеціалізацією. Майбутнім колегам

пояснює, що вони мають гарні пер�

спективи, адже умови праці в них

значно кращі.

До речі, окрім добре укомплекто�

ваних робочих місць, майбутні ліка�

рі ще й отримуватимуть хорошу за�

робітну плату, а в перспективі й

службове житло

Територіальні громади потребують змін
Асоціація міст України підтримала Концепцію реформи місцевого
самоврядування
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Прое т Концепції реформ вання міс-
цево о самовряд вання та територі-
альної ор анізації влади в нашій дер-
жаві об оворили вчора в Мінре іоні
на розширеном засіданні правління
Все раїнсь ої асоціації ор анів міс-
цево о самовряд вання "Асоціація
міст У раїни". На ньом б ло хвале-
но рішення про форм вання Вер-
ховній Раді деп татсь ої р пи, я а б
представляла інтереси АМУ.

Учасниками зібрання стали понад півсотні

міських голів, а також міністр регіонального роз�

витку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник. Він

зазначив, що вже у березні уряд має внести на

розгляд Президента України проект указу про за�

твердження Концепції реформи місцевого само�

врядування та територіальної влади в нашій дер�

жаві. Активну участь у створенні цього документа

брали експерти АМУ.

"Вирішення проблем регіонального розвитку,

становлення місцевого самоврядування та вдос�

коналення відносин центральної влади з регіона�

ми є пріоритетними напрямками роботи Мінре�

гіону. Їх реалізація залежить насамперед від інсти�

туційного та правового поля, необхідного для

розробки й запровадження державної регіональ�

ної політики, чіткого розподілу функцій та коор�

динації діяльності державних органів управління

різного рівня в сфері територіального розвит�

ку",— зазначив Геннадій Темник.

Важливою складовою регіонального розвитку

міністр називає формування спроможного та са�

модостатнього самоврядування. Для втілення в

життя реформи важливо провести відповідну під�

готовку та перепідготовку кадрового потенціалу.

Ще одним важливим рішенням, яке було ухвале�

но під час наради, є підготовка звернення до на�

родних депутатів із пропозицією сформувати де�

путатську групу для внесення та підтримки у Вер�

ховній Раді законопроектів, розроблених Асоці�

ацією міст України.

"Для Києва існує низка принципових питань,

які можна вирішити лише на рівні парламенту. Це

й зміни до Бюджетного кодексу щодо зарахуван�

ня до бюджету столиці 50 % податку на доходи фі�

зичних осіб, і питання земельного кадастру, та

врешті питання затвердження меж міста Києва,—

зазначила "Хрещатику" заступник Київського

міського голови — секретар Київради Галина Ге�

рега.— Сьогодні у Верховній Раді є чимало депу�

татів, які мають досвід роботи у місцевому само�

врядуванні й добре розуміють ці проблеми. Тому

будемо очікувати на їхню допомогу у вирішенні

наболілих для Києва питань"

Київ підтримав талановиту молодь
Міська влада надала 100 тисяч грн на проект "Нові імена України"

Учора в Колонній залі міськдерж�

адміністрації відбулося урочисте

вручення подарункового сертифіка�

ту на сто тисяч гривень голові прав�

ління Українського фонду культури

Борисові Олійнику. Всі кошти будуть

спрямовані на підтримку юних мит�

ців. "Для Київської міської влади вже

стало доброю традицією опікуватися

цим творчим проектом і вручати по�

дарункові сертифікати на його фі�

нансування. Ми чудово розуміємо,

що підтримка культури є показни�

ком цивілізованості країни. І я пере�

конаний, що ми разом зробимо все

можливе, щоб наші молоді таланти

реалізували себе та здобули всесвітнє

визнання",— зазначив заступник го�

лови КМДА Віктор Корж.

Борис Олійник щиро подякував за

фінансовий подарунок. "Попри те,

що культура переживає не найлегші

часи, ми глибоко вдячні голові

КМДА Олександру Попову за те, що

він матеріально підтримує проект

"Нові імена України", де представле�

ний цілий "букет" юних талантів.

Адже всі вони потребують нашої

опіки",— зазначив Борис Ілліч.

Нагадаємо, що в конкурсі можуть

взяти участь діти й молодь віком від 6

до 20 років. У програмі представлені

номінації з літератури, музики, обра�

зотворчого мистецтва та народної

творчості. Наглядова рада, до складу

якої входять провідні митці України,

визначає переможців. Саме вони й

отримають творчі стипендії номіна�

лом у 1000 гривень. Загалом щороку

близько 50 найталановитіших моло�

дих учасників стають лауреатами І�ї

премії цього конкурсу.

Завершилися урочистості концер�

том юних музикантів — минулоріч�

них переможців конкурсу "Нові іме�

на України"

Вже через рік 50 осіб із числа студентів Національного
медуніверситету ім. О. Богомольця закінчують
навчання й розпочинають медичну практику 

в столичних закладах охорони здоров`я

Дире тор Департамент охорони здоров`я Віталій Мохорєв з стрівся зі ст дентами, я і проходять навчання й от ються
з одом прист пити до роботи в столичних амб латоріях

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
"Хрещатик"

Вже 20 ро ів поспіль талановиті діти мають можливість
проявити себе в одном з провідних все раїнсь их
мистець их он рсів "Нові імена У раїни", я ий ор ані-
зов є У раїнсь ий фонд льт ри. За цей час майже
500 часни ів отримали творчі стипендії та 700 — на о-
роджені дипломами. Цьо орічний прое т старт є за
іль а тижнів. Проте вже сьо одні він зар чився фінан-
совою підтрим ою від місь ої влади.

Подар н овий сертифі ат на сто тисяч ривень від місь ої влади б ло рочисто
вр чено олові правління У раїнсь о о фонд льт ри Борисові Олійни
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Тенденції

Ділові новини

Уряд затвердив порядок
компенсації 50 % єдиного
соцвнеску 

Про це на прес- онференції
розповіла міністр соціальної по-
літи и У раїни Наталія Королев-
сь а. З її слів, цей порядо за-
тверджений для ви онання за-
он про зайнятість. Міністр за-
значила, що омпенсацію б д ть
одерж вати ті роботодавці, я і
створили нові робочі місця, а рі-
вень заробітної плати переви-
щ є обся трьох мінімальних за-
рплат. “За попередніми оцін а-
ми, прийняття цієї норми б де
стим лювати створення додат-
ово більш я 70 тисяч робочих
місць 2013 році”,— повідомила
міністр соціальної політи и
У раїни. З її слів, в 2014 році
ряд план є виділити понад 1
млрд ривень на омпенсацію
50 відсот ів єдино о соцвнес .
Міністр вважає, що бюджет в
2014 році одержить від стим -
лювання створення нових робо-
чих місць близь о 3 мільярдів
ривень

Мінрегіонбуд —
за енергоефективну санацію
житлових будинків

Про це повідомив Віталій Ша-
повален о, дире тор департа-
мент житлової політи и мініс-
терства. Він зазначив, що витра-
ти на санацію б дин ів значно
нижчі, ніж на нове б дівництво.
“Ми хочемо с оротити споживан-
ня теплової енер ії, модерніз ва-
ти вн трішньоб дин ові системи,
що збільшить термін ефе тивної
е спл атації б дин мінім м на
30 ро ів”,— заявив пан Шапова-
лен о і додав, що, бер чи часть
про рамі санації, меш анці ма-

ють роз міти, що житло о по-
в ється за рах но е ономії
енер орес рсів. “За даними е с-
пертів, рино енер оефе тивної
санації житла в У раїні становить
близь о 400 млрд ривень”,—
зазначив він. Під санацію по-
траплять не всі б дин и, а тіль и
ті, що відповідають ряд техніч-
них хара теристи . Мінре іонб д
оцінює реалізацію прое тів із мо-
дернізації систем сфері житло-

во- ом нально о осподарства
700 млрд ривень

Кабмін збільшив допомогу
ветеранам війни й жертвам 
нацистів
Кабінет Міністрів збільшив

розміри разової рошової допо-
мо и, виплач ваної до 5 травня,
всім ветеранам війни й жертвам
нацистсь их переслід вань в се-
редньом на 10 %.
Про це с азано в повідомлен-

ні прес-сл жби Міністерства со-
ціальної політи и з посиланням
на міністра Наталію Королев-
сь .
Та е рішення прийнято на за-

сіданні ряд 13 березня.
“Напри лад, інвалідам війни

I р пи передбачається виплати-
ти разов допомо в розмірі
2 415 ривень — на 215 ривень
більше, ніж торі . На ці цілі в бю-
джеті заплановано 821,3 млн
ривень”,— зазначила міністр.
За її словами, іншою прийня-

тою постановою ряд передба-
чається з 1 травня збільшення

розмір мінімальної пенсії інва-
лідам війни II і III р п і часни-
ам бойових дій період ВВВ,
я им виповнилося 85 ро ів, до
розмір мінімальної пенсії інва-
лідів війни I р пи.
“З 1 травня 2013 ро в жод-

но о часни а бойових дій пе-
ріод Вели ої Вітчизняної війни,
я ом виповнилося 85 ро ів,
пенсія не може б ти менше
2 548 ривень... Пенсія часни-
ів бойових дій підвищиться на
1 078 ривень на місяць”,—
с азала Наталія Королевсь а

ВТБ Банк відновив іпотечне
кредитування

ВТБ Бан , я ий входить р -
п найбільших, із березня відно-
вив редит вання фізичних осіб
на півлю нер хомості в ба а-
то вартирних б дин ах на вто-
ринном рин житла. Про це
с азано в повідомленні фінансо-
вої станови.
“Умови іпотечно о редит -

вання б ло поновлено, і тепер
ВТБ Бан пропон є своїм лієн-

там редити на придбання вар-
тир стро ом до 15 ро ів і первіс-
ним внес ом від 40 %”,— йдеть-
ся повідомленні. Відсот ова
став а встановлюється я фі со-
вана на весь термін редит ван-
ня (від 20 %) або я плаваюча,
що пере лядається раз на 12 мі-
сяців, передають “У раїнсь і но-
вини”

Держліків заборонила 
продаж трьох найменувань
препаратів
Державна сл жба з лі арсь их

засобів заборонила реалізацію й
застос вання всіх серій лі ар-
сь о о засоб “Хомвіотензин”,
таблет и № 100, омпанії
Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn
Gmb & Co (Німеччина); всіх серій
лі арсь о о засоб “Вітр м Цен-
т рі”, таблет и, по риті оболон-
ою№ 30, № 100 фла онах ом-
панії Unipharm Inc. (США) та
“Аци ловіра”, порошо ристаліч-
ний (с бстанція) подвійних полі-
етиленових міш ах для виробниц-
тва нестерильних лі арсь их

форм омпанії Matrix Laboratories
Limited (Індія). Це рішення прий-
нято на підставі встановлення
фа т реалізації незареєстрова-
но о лі арсь о о засоб .
С б’є там осподарювання, я і

здійснюють реалізацію й застос -
вання лі ів, після одержання в а-
зано о розпорядження необхідно
перевірити наявність лі ів і поміс-
тити цей препарат на арантин,
поверн ти постачальни ові або
тиліз вати

“Еталон” випустив більше
двох десятків автобусів

У лютом орпорація “Еталон”
(Київ) ви отовила 24 автоб си.
Про це с азано в повідомленні
асоціації автовиробни ів “У рав-
топром”. Бориспільсь ий автомо-
більний завод (БАЗ, Київсь а об-
ласть) вип стив 20 автоб сів,
Черні івсь ий автомобільний за-
вод — 4 автоб си. Порівняно з
лютим 2012 ро орпорація
“Еталон” збільшила виробництво
машин для перевезення пасажи-
рів втричі або на 16 автоб сів

Київське житло
зросло в ціні
Найдешевші квартири можна
купити у Деснянському 
та Дарницькому районах, 
найдорожчі — на Печерську
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Столичний вторинний та первинний рин и нер хомості
дещо пожвавилися після зимово о затишшя. А ентства
онстат ють збільшення запитів та реальних од пів-
лі-продаж . Це спрово вало незначне подорожчання
столичних вартир — межах 0,67 %.

За лютий цього року обсяг капіталовкладень у нерухомість Києва склав

273 млн 360 тис. грн, що на 80,8 % перевищує дані січня. Сегмент до 800 тис.

грн минулого місяця зайняв частку 61 % від загальної кількості угод. У цій

категорії були представлені переважно однокімнатні квартири площею

21—64 кв. м, традиційно вони розташовані у всіх районах столиці. Двокім'

натні варіанти метражем 39—80 кв. м купувалися переважно в Голосіївсько'

му, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Солом’янському райо'

нах. Частка трикімнатних квартир склала 19 %. Тут були популярні кварти'

ри 55—103 кв. м у Дарницькому, Деснянському, Святошинському та По'

дільському районах. Заміські будинки зайняли 1 % продажів у даній ніші.

Цінова категорія 800 тис.— 1 млн 600 тис. грн, за підсумками лютого, зай'

няла 34 %. Даний сегмент складається переважно з трикімнатного житла

площею 62—124 кв. м у Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому,

Голосіївському та Печерському районах. Двокімнатні квартири купувалися

переважно в Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському та Солом’ян'

ському районах. Однокімнатні квартири склали 6 % і представлені пропо'

зиціями 55'65 кв. м в Оболонському, Солом’янському та Шевченківському

районах. Частка багатокімнатного житла склала 6 %. Це апартаменти пло'

щею 136—155 кв. м в Голосіївському, Дарницькому і Подільському районах.

У категорії об’єктів, вартістю 1 млн. 600 тис. грн — 2 млн 400 тис. грн, в

лютому було укладено 5 % угод. У цьому місяці трикімнатні квартири стали

абсолютними лідерами категорії з часткою 67 %. Це житло площею 98—180

кв. м у Подільському, Дарницькому, Шевченківському і Дніпровському

районах. Двокімнатні квартири склали 12 % (54'60 кв. м), багатокімнатні —

9 % (175—190 кв. м) у Печерському та Шевченківському районах. Однокім'

натні квартири в позначеному ціновому діапазоні в лютому не купувалися.

“Традиційно найбільша активність і попит спостерігалися в ціновому

сегменті до 800 тис. грн. При цьому можна відзначити невелике (у межах

20'30 тис. грн) збільшення мінімального цінового порогу придбаних об’єк'

тів. Ми відзначили також високий інтерес до категорії 800 тис.— 1 млн 600

тис. грн, особливо до трикімнатних квартир. Очікування на цьогорічну вес'

ну у нас дуже оптимістичні. Підставою для цього є зростаюча кількість

звернень в агентство (у лютому — 9 600 дзвінків, що на 9,2 % вище даних

січня), а також підвищений сезонний інтерес до заміських будинків, який

ми відзначаємо вже сьогодні”,— поділилася спостереженнями та прогноза'

ми генеральний директор АН “Благовіст” Ірина Луханіна.

Експерти також помітили поступове подорожчання квартир у Києві —

ціни зростають і на вторинне, і на первинне житло. Середня вартість про'

позиції на вторинному ринку житлової нерухомості столиці в період з 5 лю'

того по 4 березня зросла на 0,67 % — до 15,77 тис. грн за один кв. м. Про це

повідомили аналітики консалтингової компанії “SV Development”. Найде'

шевшим залишається Деснянський район, найдорожчим — Печерський.

Первинне житло в столиці за вказаний період часу також подорожчало.

Середня вартість пропозиції на цьому ринку житлової нерухомості Києва в

період з 5 лютого по 4 березня зросла на 0,46 % — до 14 тис. грн за кв. м.

Найнижча середня вартість первинного житла протягом минулого місяця

зафіксована експертами в Дарницькому районі, найвища — знову ж таки у

Печерському районі столиці
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Подорожі за кордон 
з безпекою для гаманця
Бронюючи тур, експерти радять застрахуватися 
від ризику зірваної поїздки
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Взим раїнці традиційно
відпочивали Польщі,
Австрії, Є ипті та Араб-
сь их Еміратах. Е сперти
відзначають, що вітчизняні
т ристи призвичаїлися -
п вати т ри завчасно, е о-
номлячи при цьом до
40 % вартості па ет . Вод-
ночас страхові омпанії на-
олош ють, що та ом
випад доречно безпе-
чити себе від то о, що по-
їзд а може не відб тися з
особистих причин.

Підсумки зимового 
туристичного сезону

За даними Державної прикордон'

ної служби, торік за кордон виїжд'

жало приблизно 22 млн українців —

це на 7 % більше, ніж у 2011 році.

Експерти оцінюють, що півтора

мільйона від цієї кількості покидали

країну з туристичною метою. Зимо'

вий сезон 2012'2013 українці вико'

ристали різнопланово — відпочива'

ли активно у горах і пасивно на за'

кордонних пляжах.

В Асоціації лідерів туристичного

бізнесу України (АЛТУ) окреслили

основні тенденції минулого сезону.

Найперше — щороку кількість ман'

дрівників показує динаміку збіль'

шення. Також розширюються на'

прямки відпочинку співвітчизників.

“Окрім традиційних курортів —

Польщі, Австрії, Словаччини,

Єгипту, Арабських Еміратів, Таїлан'

ду — користуються попитом віднос'

но нові — Фінляндія, Грузія, Гоа,

Шрі'Ланка, В’єтнам. Також за

останні два роки активно зріс попит

на путівки в Іспанію, Грецію та Ізра'

їль. Це стало наслідком спрощеного

візового режиму”,— повідомив віце'

президент з питань виїзного туриз'

му АЛТУ Олександр Новіковський.

Він також додав, що туристи цьо'

го сезону дещо змінили свою пове'

дінку — в середньому зменшилася

кількість днів відпочинку, натомість

на якості турпослуг українці не еко'

номлять. 

За інформацією компанії “Пан

Юкрейн”, цієї зими витрати склали

від 3 000 грн на одну людину за тиж'

день у Карпатах, 945 євро — за від'

починок у Австрії (з перельотом) і

1 140 євро коштувало новорічне свя'

то у Фінляндії (з перельотом). 

Оригінальні святкові пропозиції

цього року були у грузинів, вони

врахували навіть “похмільну чашу”

1'го січня. Ціна за цим напрямком

складала $ 950 за тиждень з перельо'

том, трансфером у кілька міст і екс'

курсіями.

Загалом, як зазначають в АЛТУ,

ціни на путівки цьогоріч залишили'

ся стабільними — відпочинок за

кордоном на одну особу обходиться

орієнтовно від 650 дол. і вище. Де'

яке підвищення вартості спостеріга'

лося лише у преміум'сегменті, коли

клієнт готовий заплатити за додат'

кові нестандартні послуги. 

Аби зекономити, Олександр Но'

віковський радить звернути увагу, в

першу чергу, на дві речі — вартість

перельоту та візовий режим. “Виби'

райте країну, яка знаходиться неда'

леко від рідної,— вартість перельоту

на віддалені курорти може досягати

тисячі доларів і вище. Безвізовий ре'

жим також заощадить гроші”,— за'

значає експерт.

В Україну за минулий рік в’їхало

25 млн осіб, що на 0,5 млн або на 2 %

більше, ніж в 2011 році, повідомля'

ють прикордонники. З туристичною

метою нашу державу найчастіше

відвідують найближчі сусіди. Однак

цього року у ТОП'20 країн в’їзного

туризму потрапили Латвія, Узбекис'

тан та Швеція. 

“Найбільш відвідувані міста Укра'

їни — це ті, які були пов’язані з чем'

піонатом Євро'2012: Київ, Львів,

Донецьк, Харків. Це й зрозуміло —

тут найкраще розвинена туристична

інфраструктура. Але Україна, звіс'

но, має набагато більший потенціал,

але він буде розвиватися поступово,

для цього потрібен час. Деякі турис'

тичні осередки у світі напрацьовува'

лися протягом десятиліть, з вливан'

ням суттєвих коштів. Тому у цьому

напрямку Україна робить перші

кроки, думаю, що Євро мало вели'

кий позитивний вплив на цей про'

цес”,— прокоментував пан Нові'

ковський.

Правила вибору туру

Фахівці кажуть, що під час вибору

туру клієнти компаній найбільшу

увагу приділяють безпосереднім умо'

вам відпочинку: країна, курорт, го'

тель, харчування, розваги та ін. Важ'

ливі нюанси залишаються “поза кад'

ром”, а це, за словами експертів, мо'

же потягнути за собою неприємності

і зіпсувати враження від подорожі. В

АЛТУ радять при виборі путівки обо'

в’язково зібрати інформацію про ту'

ристичного оператора, в якого ви

маєте намір зробити покупку. Варто

поцікавитися, чи застрахована відпо'

відальність оператора перед туриста'

ми і партнерами, чи пройшов тур'

агент добровільну перевірку на від'

повідність правилам ділової практи'

ки та професійної етики в АЛТУ.

Крім того, укладати договір потрібно

виключно між туристом та туристич'

ним оператором, а не турагентом, бо

він лише посередник і відповідаль'

ності за організацію поїздки не несе.

“Обов’язково вимагайте квитан'

цію про повну оплату туристичного

продукту. А головне — ігноруйте

оголошення на кшталт “тільки сьо'

годні і тільки для вас знижка на

тур — 70 %”. Таке зниження вартості

путівки може бути вкрай рідко, а як'

що їх пропонують на кожному кро'

ці — це вже схоже на шахрайство”,—

застерігає Олександр Новіковський.

Туристичне страхування

Протягом минулого зимового се'

зону українські туристи на відпо'

чинку за кордоном частіше зверта'

лися за медичною допомогою, а їх'

нє лікування обійшлося дорожче,

ніж у минулому сезоні. За словами

представника української федера'

ції страхування Олександра Вішта'

люка, протягом зимового сезону (з

1 грудня по 28 лютого) від нещас'

них випадків на відпочинку було

застраховано 78 тисяч українців.

Експерт відзначив, що вартість

страхового випадку зросла, хоча

витрати на страхування залишили'

ся на колишньому рівні. “Це по'

в’язано зі зростанням вартості ме'

дичного, транспортного обслугову'

вання за кордоном”,— пояснив

представник федерації. Він також

зазначив, що у 90 % випадків мова

йшла про амбулаторне лікування,

на яке пішло 48 % загальної суми

виплат за страховками.

Однак на стаціонарне лікування

знадобилося значно більше кош'

тів — у середньому 3,8 тис. євро. До'

дамо, що в середньому стаціонарне

лікування коштує за кордоном 3 800

євро, амбулаторне — 213 євро. При

цьому вартість самого страхового

поліса обходиться туристу у 85 грн.

Однак експерт наголосив, що по'

трібно розрізняти страхування від

нещасного випадку і власне медич'

не страхування. У першому випадку

оперативне лікування сплатить по'

страждалий, а страхова компанія

вже за фактом компенсує витрати. У

другому випадку — страховик без'

посередньо буде займатися органі'

зацією меддопомоги.

Туроператори відзначають, що

українці тепер частіше користуються

послугою завчасного бронювання ту'

ру. Це дозволяє заощадити до 40 %

вартості путівки. Водночас плануван'

ня подорожі на кілька місяців напе'

ред провокує ризики ануляції подо'

рожі з ініціативи самого туриста. То'

му страхові компанії радять купувати

на цей випадок поліс, який коштує в

межах 2'5 % від вартості туру.

За даними СК “Крона”, клієнти

можуть отримати відшкодування за

невикористану путівку за таких

умов: раптове захворювання, не'

щасний випадок або смерть, що

стався з клієнтом чи його найближ'

чими родичами (чоловік/дружина,

батьки, діти, рідні брати або сестри);

отримання судової повістки, згідно

з якою він повинен брати участь у

судових засіданнях як позивач або

відповідач; пошкодження, знищен'

ня чи втрата майна (його частини)

внаслідок пожежі чи стихійного ли'

ха, аварії, ДТП; отримання повідом'

лення про призив у Збройні сили;

неотримання виїзної візи у країни

тимчасового перебування за умов

своєчасної подачі документів.

Олександр Вішталюк також пові'

домив, що в даний час на страховому

ринку немає продукту, який би убез'

печив туриста від невильоту на від'

починок з вини перевізника. Згідно

з вітчизняним законодавством, цим

має займатися безпосередньо авіа'

компанія. Однак випадок з “Аеро'

світом” наприкінці минулого і на

початку цього року показав, що та'

кий механізм невідпрацьований.

Експерт повідомив, що наразі роз'

робляється страховий продукт, який

дозволить туристам повернути свої

кошти й у таких випадках

За даними Державної прикордонної служби, торік за
кордон виїжджало приблизно 22 мільйона українців –

це на 7 % більше, ніж у 2011 році
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МЕДИЦИНА
Хрещатик 15 березня 2013 року

Олександра ШЕСТЕРИКОВА
“Хрещатик”

За даними Всесвітньої ор-
анізації охорони здо-
ров’я, 314 мільйонів лю-
дей світі мають пробле-
ми з зором. З них 45
мільйонів є пра тично слі-
пими. Та і цифри не мо-
ж ть не ля ати, адже
95 % інформації людина
отрим є саме через зір.
За останній час столиці
з’явилося ба ато ліні ,
де лі ють хвороби очей.
Але та е лі вання, я
правило, ошт є д же до-
ро о. Та “Хрещати ” знай-
шов місце, де ияни мо-
ж ть вирішити ці пробле-
ми без оштовно та з за-
стос ванням с часно о
обладнання — це Офталь-
моло ічний центр ЦРП Пе-
черсь о о район .

В складі Центральної районної

поліклініки Печерського району

столиці, яку очолює Людмила Ва�

силівна Кравчук, працює Офталь�

мологічний центр (вул. Підвисоць�

кого, 4�а, тел. 528�33�23).

Завідує офтальмологічним цен�

тром лікар�офтальмолог вищої ква�

ліфікаційної категорії Галина Геор�

гіївна Коваль.

Заклад обладнаний сучасною

апаратурою, яка дозволяє якісно

проводити діагностику та лікувати

хвороби очей, в тому числі має те�

рапевтичну лазерну установку,

електронний тонограф та інше. В

приміщенні офтальмологічного

центру проведено капітальний ре�

монт у 2013 році.

Робота тут проводиться за таки�

ми напрямками — амбулаторне об�

стеження та лікування у денному

стаціонарі.

На базі офтальмологічного цен�

тру функціонує денний стаціонар,

де лікуються хворі з глаукомою, ус�

кладненнями діабету, короткозоріс�

тю високого ступеню, дегенератив�

ними змінами сітківки ока, атро�

фією зорового нерва та перебува�

ють під диспансерним наглядом у

лікаря�офтальмолога.

Мета диспансеризації — тривале

збереження функції зору. В денно�

му стаціонарі проводиться медика�

ментозне (парабульбарні, внутріш�

ньом’язові та внутрішньовенні

ін’єкції) та фізіотерапевтичне

(електростимуляція, лазеростиму�

ляція, кисневі коктейлі, аромотера�

пія, гірудотерапія) лікування.

Перебування в денному стаціо�

нарі дозволяє якісно проводити ро�

боту з диспансерними хворими, па�

цієнтами з гострою очною патоло�

гією та робить більш доступною

спеціалізовану медичну допомогу.

В офтальмологічному центрі є

кабінет функціональної діагности�

ки, де проводяться обстеження па�

цієнтів з різною патологією органів

зору, що дозволяє своєчасно вияв�

ляти хворобу та проводити лікуван�

ня на ранніх стадіях.

Для покращення якості обслуго�

вування в медичному закладі про�

водиться гірудотерапія (лікування

за допомогою п’явок). Це забезпе�

чує високу ефективність лікування

запальних процесів, глаукоми (по�

кращується кровообіг в системі зо�

рового нерву та відток внутрішньо�

очної рідини ).

У кабінеті фітотерапії пацієнтам

готують лікувальні кисневі коктей�

лі — відвар трав, який збагачується

киснем. Це підсилює лікувальний

ефект та відчутно покращує загаль�

ний стан пацієнтів.

Під час розмови завідуюча оф�

тальмологічним центром Галина

Коваль розповіла кілька недавніх

випадків з практики. На даний час

в офтальмологічному центрі лікує�

ться пацієнт із тяжким запальним

процесом — увеїтом. Ще тиждень

тому його зір був 0,08, він не бачив

першого рядка таблиці для визна�

чення гостроти зору, а на сьогодні

зір хворого покращився на 40 від�

сотків.

Інша пацієнтка потрапила на лі�

кування до центру з гостротою зору,

що складала 10 %. Лікування трива�

ло протягом місяця і недаремно —

хвора стала бачити на 100 %. “Вилі�

кувати можна. Головне — бажання

пацієнта суворо дотримуватись ре�

комендацій лікаря”,— зазначила

Галина Коваль.

Лікар також дала кілька порад,

як зберегти свій зір. Особливо це

стосується тих, хто працює за ком�

п’ютером. Через кожні 30 хвилин

роботи за монітором потрібно ро�

бити 10�хвилинну перерву, щоб очі

відпочивали. Справа в тому, що на

комп’ютері картинка складається

із мерехтливих точок, від спогля�

дання яких очі швидко втомлюю�

ться, тому їм потрібен відпочинок.

Також бажано користуватись спе�

ціальними окулярами — із захис�

ним покриттям, відповідно змен�

шується опромінення сітківки ока.

Ще корисно сидіти так, щоб диви�

тися на монітор зверху вниз, а та�

кож користуватися очними крап�

лями (штучна сльоза), які зволо�

жують око, та регулярно робити

вправи для попередження втоми

очей

Лікування діабету 
попереджає сліпоту

Наталія КУЛІШ
“Хрещатик”

Меди и ствердж ють, що фа тора-
ми розвит пор шень зор є іпер-
тонічна хвороба та ц ровий діабет.
Том для ращої обізнаності насе-
лення щодо збереження власно о
здоров’я Центральній районній по-
лі лініці Голосіївсь о о район сто-
лиці в рам ах профіла тично-про-
світниць о о прое т “Майстерня
здоров’я” силами волонтерів і ме-
ди ів за лад без оштовно вимірю-
вали артеріальний тис та рівень
ц р в рові. Офтальмоло и на о-
лош ють на том , що ефе тивне по-
передження сліпоти — це а тивне
лі вання діабет впродовж перших
п’яти ро ів від почат хвороби.

За словами заступника головного лікаря з ме�

дичних питань ЦРП Голосіївського району Євге�

на Шевчука, такі Дні здоров’я в поліклініці про�

водяться щоквартально. А з 2011 року в закладі

успішно функціонує “Школа соціальної адапта�

ції хворих на цукровий діабет”. Курс лекцій “Як

жити з діагнозом “діабет” уже прослухали 117

осіб.

На 10�ту ранку другого акційного дня у ЦРП

виміряти тиск прийшли 132 охочих, а рівень цук�

ру в крові — 145 відвідувачів поліклініки, серед

яких було виявлено 20 випадків ризику. Кожен

пацієнт під час вимірювання показників тиску й

аналізу крові був опитаний щодо способу життя

та обізнаності щодо збереження власного здо�

ров’я.

Про достатню кількість тест�смужок для ви�

значення рівня цукру в крові для проекту “Май�

стерня здоров’я” подбали Департамент охорони

здоров’я КМДА та Громадська рада МОЗ Укра�

їни. На Дні здоров’я волонтерами працювали

студенти медичних коледжів, які таким чином

здобувають практичні навички.

Хороший контроль діабету

Рівень цукру в крові в нормі:
натщесерце — менше 6,1 ммоль/л;

через дві години після їжі — менше 7,8

ммоль/л.

Коли вимірювати:
з діагнозом діабет I та II (на ін’єкціях інсуліну)

типу, вагітним — оптимально щодня 3—4 рази;

діабет II типу на дієті — перед споживанням

їжі, через 2 години після цього та на ніч.

Головний фактор розвитку інсульту — неліко�

вана артеріальна гіпертензія

10 практичних порад користувачам 
тонометрів

1. Перед вимірюванням тиску для його стабілі�

зації потрібно відпочити 7—10 хвилин.

2. Під час вимірювання тиску треба правильно

сидіти: спина повинна мати опору, руки вільно

лежати на столі чи підлокітнику крісла.

3. Щоразу однаково надягати манжету тоно�

метра: трохи навкіс, зі щільним і рівномірним

приляганням до плеча, на рівні серця (на 2—2,5

см вище ліктьового згину).

4. Повторне вимірювання на одній руці можна

проводити лише через 2—3 хвилини.

5. Користувачі напівавтоматичних тономет�

рів накачувати повітря в манжету можуть тіль�

ки після того, як пролунає звуковий сигнал, а

на дисплеї з’явиться “0” і символ “стрілочка

вгору”.

6. Для правильних показників накачувати по�

вітря в манжету варто на 40 одиниць вище очі�

куваного вами тиску — це так звана “зона по�

шуку”.

7. Тримати грушу тонометра�напівавтомата

треба повітряним клапаном догори для запобі�

гання потрапляння пилу всередину приладу.

8. Після вимкнення тонометра�напівавтомата,

не знімаючи манжету, треба обов’язково натиска�

ти клапан випуску повітря.

9. Користувачі тонометрів “на зап’ясток” ма�

ють вимірювати тиск, сидячи за столом щоразу в

однаковій позі. Спина повинна мати опору, рука

з тонометром, підтримувана іншою, розміщатися

на рівні серця.

10. Якщо у вас аритмія, то користуйтеся прила�

дами з функцією виявлення аритмії

Для запобігання недузі в столиці влаштовують 
Дні здоров’я з безкоштовним вимірюванням артеріального тиску 
та рівня цукру в крові

Для дитячого відділення міського онкоцентру
придбають коагулятор
Для дитячо о відділення Київсь о о місь о о лінічно о он оло ічно-
о центр придбають с часний плазмово-ар оновий оа лятор. За
словами дире тора Департамент охорони здоров’я КМДА Віталія Мо-
хорєва, питання придбання апарат переб ває на за лючном етапі
вирішення. Вже першом півріччі 2013 ро він запрацює в дитячом
відділенні он оцентр . “Та е обладнання дозволяє проводити майже
без ровні оперативні втр чання навіть при та их с ладних операціях,
я видалення масивних п хлин істо таз , печін и, селезін и та ле-
ень. Завдя и цьом апарат можна з пинити пра тично б дь-я ро-
вотеч , що особливо важливо в дитячій хір р ії, оли навіть незначна
втрата рові є д же небезпечною для життя малень о о пацієнта”,—
зазначив оловний лі ар Київсь о о місь о о лінічно о он оло ічно о
центр Оле сандр Клюсов

Для лікування немовлят у столиці 
використовують препарат сурфактант
Для профіла ти и та лі вання дихальних розладів недоношених ді-

тей лінічній пра тиці родопомічних за ладів столиці лі арі застосо-
в ють препарат с рфа тант. Наразі фахівцями провідних ліні світ
доведено йо о ефе тивність та безпечність, повідомили Департа-
менті охорони здоров’я. Фахівці зазначають, що життя малень их па-
цієнтів з дихальними розладами безпосередньо залежить від наявно-
сті цьо о препарат . Та ож своєчасне призначення необхідних меди а-
ментів є визначальним для тривалості лі вання та подальшо о стан
здоров’я передчасно народжених дітей. Ви ористання препарат с р-
фа тант зменш є тяж ість перебі респіраторно о дистрес-синдро-
м та пов’язан з цим захворюванням летальність. Крім то о, с ороч є
тривалість шт чної вентиляції ле ень, зменш є не ативний вплив іпо-
сії та о си енотерапії на центральн нервов систем , ле ені та ор а-
ни зор дитини, а та ож зменш є іль ість випад ів розвит інвалід-
ності. Столичні меди и інформ ють — щоро майже 400 передчасно
народжених дітей потреб ють с рфа тантної терапії. Наразі всі родо-
помічні за лади Києва за рах но місь о о та державно о бюджетів за-
безпечені с рфа тантом повном обсязі, що надасть змо врят ва-
ти життя ба атьом малень им иянам

В офтальмоло ічном центрі є абінет ф н ціональної діа ности и, де проводяться обстеження пацієнтів з різною
патоло ією ор анів зор , що дозволяє своєчасно виявляти хвороб та проводити лі вання на ранніх стадіях

Медичні новини

Від 18 березня для православних
християн починається Вели ий Піст.
Це стриманість харч ванні, пов’яза-
на з пам’яттю про соро аденний піст
Христа в п стелі. Людина в ці дні має
змо очистити тіло й поч ти свою д -
ш . Це 40 днів наодинці з собою і Бо-
ом. Під час Вели о о Пост право-
славна цер ва ре оменд є споживан-
ня рослинної їжі та риби. За омента-
рем щодо вплив на здоров’я людини

споживання холодної, сирої їжі та вино радно о вина
під час пост “Хрещати ” зверн вся до фахівця.

Православний піст — це не тільки утримання від споживання тваринної

їжі, а й духовне очищення. Щоб розпочати постувати, варто пройти підго�

товчий період. Цьогоріч він був від 24 лютого до 10 березня. До питання по�

сту треба ставитися зважено та індивідуально. Адже до факторів, що визна�

чають здоров’я людини, належать: фізична активність за професійною при�

належністю, поведінкові звички та раціон харчування. Сміливо постувати

можуть тільки здорові люди. Всі інші мають попередньо проконсультувати�

ся у лікаря щодо обмежень в харчуванні. Не можна постувати людям з хро�

нічними захворюваннями, виснаженим, онкохворим, вагітним та матерям,

які годують дітей грудним молоком. У період недоотримання необхідних

харчових компонентів погіршується стан хворого організму. Знаю, що свя�

щеннослужителі таким людям дозволяють розширити раціон харчування.

Важливим моментом посту є градація “учасників” такого процесу за фі�

зичним навантаженням. Залежно від статі, зросту та маси тіла середньоста�

тистичне споживання кілокалорій для тих, хто займається розумовою пра�

цею, — це трохи більше 2 тис. ккал, а для людей фізичної праці — більше 4

тис. ккал. Бо ті, хто тяжко працює, обов’язково мають споживати необхід�

ну кількість білків, жирів і вуглеводів для підтримання фізичного стану та

нормальної температури тіла. І не можна повністю відмовлятися від їжі.

Для кожного має бути принаймні триразове харчування з достатньою кіль�

кістю рідини. Навіть серед пісних страв можна обрати корисні для здоров’я.

Якщо говорити про холодну їжу, то зазначу, що весь час перебувати на си�

роїдінні шкідливо. Овочі�фрукти мають бути тільки в певні дні, бо люди�

на — не травоїдна істота. В раціоні важливі гарячі страви і напої для енерге�

тичного забезпечення. Цього потребує фізіологія. Звісно, що калорії можна

забезпечити і вуглеводами, споживаючи багато цукру. Але організму потріб�

ні й інші мікроелементи, жири та білки. Білки в раціоні є найважливішими,

оскільки з них синтезуються інші компоненти харчування.

Щодо сухоїдіння під час посту, то зауважу, що без їжі людина може про�

жити більше місяця, а без води не більше 3�х днів. Це критичні цифри. Го�

лодування — це стрес для організму, коли можуть активізуватися хронічні

захворювання. Тоді в організмі людини починається процес розпаду влас�

них жирів і вуглеводів, виділяється ацетон. Застерігаю, що деякі хвороби

мають приховану симптоматику. Раджу перед постуванням пройти профог�

ляд: зробити кардіограму, флюорографію, аналізи крові, сечі тощо. Надто

важливі для здоров’я показники роботи серця, нирок, печінки.

Якщо церква під час посту дозволяє до споживання виноградне вино, то

це не означає, що воно має замінити їжу як енергетик. Вино — це всього ли�

ше вуглеводи і спирти. Алкоголь є зайвим навантаженням на печінку, а це

не корисно для здоров’я.

Тому під час посту без втрати здоров’я можна споживати: рибу, каші, ово�

чі, фрукти, горіхи, насіння, олії. Адже раціон харчування впливає не тільки

на травний тракт, від нього залежить стан імунітету, що в свою чергу пов’я�

зано з роботою судин, ендокринної системи, статевої сфери, станом кісток,

шкіри, волосся, нігтів

Поради лікаря

І ор Черва ,
оловний спеціаліст
з астроентероло ії
Департамент
охорони здоров’я
Києва

Унікальна медицина
В офтальмологічному центрі на Печерську лікують усі хвороби очей

Кожен пацієнт під час вимірювання по азни ів тис й аналіз рові б в опитаний щодо способ життя
та обізнаності щодо збереження власно о здоров’я
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Про направлення депутатських запитів 

посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 8/9065 від 21 лютого 2013 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та восьмої статті 49 Закону Укра

їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 9.2 статті 9 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки

ївради від 14.07.2011 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити посадовим особам депутатські запити, внесені депутата�
ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 21.02.2013,
згідно з додатком.

2. Посадовим особам, яким направлено депутатський запит, надати
офіційну письмову відповідь на нього Київраді і депутатам Київради про�
тягом десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону України “Про ста�
тус депутатів місцевих рад”, в якій зазначено, що якщо запит з об’єктив�

них причин не може бути розглянутий у встановлений Київрадою строк,
то посадова особа зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та
депутатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який
не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київради

21.02.2013 № 8/9065

Депутатські запити посадовим особам, 
внесені депутатами Київради 

та підтримані на пленарному засіданні Київради 
21.02.2013

Автор запиту Короткий зміст запиту

Депутатська фракція "УДАР 
(Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка"

1. Клюс Олександр Васильович Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо будівництва незаконної прибудови та пошкодження об'єкта культурної
спадщини на вул. Пушкінській, 34 у Шевченківському районі

2. Клюс Олександр Васильович Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо створення Департаменту з матеріального резерву, техногенної безпеки
та цивільного захисту населення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

3. Клюс Олександр Васильович Начальнику Інспекції державного архітектурно
будівельного контролю
в місті Києві 
Кучеру С. М.
Щодо будівництва незаконної прибудови та пошкодження об'єкта культурної
спадщини на вул. Пушкінській, 34 у Шевченківському районі

4. Клюс Олександр Васильович Прокурору міста Києва 
Безкишкому М. Г.  
Щодо будівництва незаконної прибудови та пошкодження об'єкта культурної
спадщини на вул. Пушкінській, 34 у Шевченківському районі

5. Клюс Олександр Васильович Прокурору міста Києва 
Безкишкому М. Г. 
Щодо житлового будинку № 1 на вул. Срібнокільській у Дарницькому районі

6. Клюс Олександр Васильович Начальнику Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві 
Шевченку А. М. 
Щодо житлового будинку № 1 на вул. Срібнокільській у Дарницькому районі

7. Клюс Олександр Васильович Начальнику ЖЕК
512 комунального підприємства 
"Житлосервіс "Куренівка" 
Антоновичу М. М. 
Щодо звернення громадянина Каменського С. І.

8. Клюс Олександр Васильович Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Шевчуку О. С.  
Щодо надання копії рішення Дніпровської районної в м. Києві ради від
26.06.2007 № 129

Депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко 
 "Батьківщина"

9. Нікульшин Дмитро Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо надання інформації по порушенню Генеральною прокуратурою України
кримінального провадження проти директора Департаменту економіки та
інвестицій

10. Меліхова Тетяна Іванівна Заступнику міського голови 
 секретарю Київради 
Герезі Г. Ф. 
Щодо подій, які відбулися 07.02.2013 в адміністративній будівлі за адресою:
вул. Хрещатик, 36

11. Меліхова Тетяна Іванівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Про звернення представників громадськості щодо незадовільної роботи КП
"Київпастранс"

12. Меліхова Тетяна Іванівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо непрацюючих світлофорів на перехресті вулиць Радунської,
Градинської, Лаврухіна

13. Новак Інна Віліївна Заступнику міського голови 
 секретарю Київради 
Герезі Г. Ф. 
Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо відміни рішення Київради від 25.12.2012 № 709/8993

14. Науменко Володимир Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П.  
Щодо збільшення цін на соціальні сорти хліба у м. Києві

15. Солошенко Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо незадовільного стану доріг у м. Києві

16. Мельник Сергій Миколайович Першому заступнику директора 
 начальнику Управління регуляторної
політики та видачі документів дозвільного характеру Департаменту
промисловості та регуляторної політики 
Поворознику М. Ю. 
Щодо видачі документів дозвільного характеру

Депутатська група "Соціальна справедливість"

17. Миронова Зоя Михайлівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо електронного реєстру на право власності

18. Миронова Зоя Михайлівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо виділення фінансів для завершення будівництва у пров. Моторному, 1 
та 2

19. Шлапак Алла Василівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П.
Щодо добудови об'єкта соціальної інфраструктури (дитячого дошкільного
закладу) житлового комплексу "Олександрійський" на просп.
Червонозоряному, 4 у Солом'янському районі

20. Шлапак Алла Василівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо звернення мешканців приватного сектора на вул. Пржевальського
мікрорайону Совки у Солом'янському районі

21. Шлапак Алла Василівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо звернення мешканців буд. № 4 на бульв. Чоколівському

Депутатська фракція "Партія регіонів"

22. Тесленко Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо налагодження руху трамваїв у Дніпровському районі

Депутатська фракція "Народна Партія"

23. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. .  
Щодо необхідності відкриття у мікрорайоні РайдужнийI1 амбулаторії
загальної лікарської практики/сімейної медицини від поліклініки № 1 
на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі

24. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо проведення капітального ремонту даху та під'їздів буд. № 3Iб 
на вул. Райдужній у Дніпровському районі

25. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо проведення капітального ремонту буд. № 30Iб на вул. Сєрова у
Дніпровському районі

26. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо необхідності проведення капітального ремонту даху у буд. № 30 
на вул. Сєрова у Дніпровському районі

27. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо звернення мешканців буд. № 11 на вул. Райдужній у Дніпровському
районі

Депутатська фракція "Республіка Київ"

28. Москаль Денис Денисович Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо недопущення забудови зеленої зони

29. Москаль Денис Денисович Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Директору Департаменту житлово
комунальної інфраструктури
Новицькому Д. Ю. 
Щодо виконання робіт на Бортницькій станції аерації

Депутатська фракція "Столичні реформи"

30. Дмитрук Юрій Павлович Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Мазурчаку О. В.  
Щодо звернення мешканців буд. 6Iа на вул. Тарасівській у Голосіївському
районі

Депутати Київради

31. Довгий Олесь Станіславович, Саврасов
Максим Віталійович, Яковчук Михайло
Юрійович, Курилич Мирон Ярославович

Голові Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації
Шевчуку О. С.  
Щодо виділення бюджетних коштів, призначених на вирішення соціальноI
економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень
виборців

Про погодження клопотання 
казенного підприємства 

спеціального приладобудування “Арсенал” 
про надання надр у користування 

з метою геологічного вивчення, 
в тому числі дослідно
промислової розробки родовищ 

корисних копалин загальнодержавного значення 
(підземних вод), за допомогою двох артезіанських свердловин, 

розташованих на території підприємства за адресою: 
вул. Московська, 8 Печерського району 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 13/9070 від 21 лютого 2013 року

Відповідно до пункту 3 статті 9
1, статті 23 Кодексу України про надра, пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на корис

тування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, статті 93 Водного кодексу України,
статті 113 Земельного кодексу України, пункту 3 правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого поста

новою Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024, та враховуючи клопотання казенного підприємства спеціального приладо

будування “Арсенал” від 21.06.2011 № 98/2
57, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити клопотання казенного підприємства спеціального прила�
добудування “Арсенал” про надання надр у користування з метою геоло�
гічного вивчення, в тому числі дослідно�промислової розробки родовищ
корисних копалин загальнодержавного значення (підземних вод), за до�
помогою двох артезіанських свердловин, розташованих на території під�
приємства за адресою: вул. Московська, 8 Печерського району міста Ки�
єва.

2. Взяти до відома, що спеціальний дозвіл на користування надрами
надається Державною службою геології та надр України.

3. Казенному підприємству спеціального приладобудування “Арсенал”
звернутися до Київської міської ради з метою встановлення відповідно до

чинного законодавства меж зон санітарної охорони водозабірних свердло�
вин.

4. Казенному підприємству спеціального приладобудування “Арсенал”
забезпечити водопостачання бюветного комплексу, розташованого за ад�
ресою: вул. Кловський узвіз, 7 Печерського району міста Києва, відповід�
но до режиму роботи підприємства та умов, визначених дозволом на спе�
ціальне водокористування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київради 
від 15.12.2011 № 841/7077 

“Про затвердження міської цільової програми 
на 2011 — 2015 роки 

“Київ інформаційний”
Рішення Київської міської ради № 27/9084 від 21 лютого 2013 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської
міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)”, рішення Київської міської ради від 29.09.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” (зі змінами) Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 841/7077 та
до міської цільової програми на 2011 — 2015 роки “Київ інформаційний” такі
зміни: слова “Управління преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)” у всіх відмінках замінити
словами “Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних відмінках.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 15 березня 2013 року

Про оголошення об’єктів природно
заповідного фонду 
місцевого значення у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 15/9072 від 21 лютого 2013 року
Відповідно пункту “і” статті 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 27 — 28, 37 — 38,

51 — 53 Закону України “Про природно
заповідний фонд України”, розглянувши клопотання Державного управління охорони нав

колишнього природного середовища в м. Києві від 08.01.2013 № 05
07/3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити природні об’єкти пам’ятками природи місцевого зна�
чення згідно з додатком до цього рішення.

2. Державному управлінню охорони навколишнього природного се�
редовища в м. Києві забезпечити охорону зазначених у додатку об’�
єктів їх власниками та користувачами з оформленням охоронних зо�
бов’язань щодо забезпечення режиму охорони та збереження цих
об’єктів.

2.1 Взяти до відома, що відповідно до статті 27 Закону України “Про

природно�заповідний фонд України” оголошення зазначених об’єктів
природно�заповідного фонду місцевого значення проводиться без ви�
лучення земельних ділянок у їх власників або користувачів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

21.02.2013 № 15/9072

Перелік
природних об’єктів, які оголошуються пам’ятками природи 

місцевого значення

№/
№

Назва Місце розташування Власники або користувачі
природних об'єктів

Коротка характеристика
об'єктів

1 "Куренівські тополі" м. Київ, вул. Вишгородська, 6 Середня загальноосвітня
школа № 8

Два вікові дерева тополі
чорної

2 "Сосна Нестерова" м. Київ, парк між будинком
на вул. Малишка, 21 та
тенісними кортами на вул.
Малишка, 6

КП УЗН Дніпровського
району

Одне 250Iрічне дерево сосни
звичайної

3 "Дуб Мозолевського" м. Київ, у лівому куті між 
вул. Осиповського та
Вишгородською

ВАТ "Агрофірма Троянда" Одне понад 400Iрічне дерево
дуба черешчатого

4 "Каштан Ковніра" Київ, поблизу стіни СвятоI
Успенської КиєвоIПечерської
Лаври

СвятоIУспенська КиєвоI
Печерська Лавра

Одне 100Iрічне дерево
гіркокаштану кінського

5 "Дуби Слави" Київ, по вул. полковника
Потєхіна

Національний природний
парк "Голосіївський"

Чотири 250 — 300Iрічні
дерева дуба черешчатого

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київради 
від 20.09.2012 № 10/8294 

“Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки використання майнового комплексу колишньої бази 

відпочинку “Дніпро”, розташованої в місті Алушта”
Рішення Київської міської ради № 19/9076 від 21 лютого 2010 року

Відповідно до підпункту 11 пункту 1 статті 26 та статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9
статті 16 Регламенту Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до рішення Київради від 20.09.2012 № 10/8294
“Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань пе�
ревірки використання майнового комплексу колишньої бази відпочин�
ку “Дніпро”, розташованої в місті Алушта”:

1.1. У пункті другому:
— слова “БРИГИНЕЦЬ Олександр Михайлович, депутат Київради;”

та “ПАЛАМАРЧУК Микола Петрович, депутат Київради;” виключити;
— слова “ДАВИДЕНКО Олексій Анатолійович, депутат Київради;” за�

мінити словами “ДАВИДЕНКО Олексій Володимирович, депутат Київ�
ради;”.

1.2. Обрати до складу тимчасової контрольної комісії ГРІНЮКА Вік�

тора Ростиславовича, депутата Київради; ЛІЩЕНКА Олександра Васи�
льовича, депутата Київради; КУЗНЕЦОВУ Світлану Вікторівну, депута�
та Київради.

1.3. Пункт п’ятий викласти в такій редакції: “Встановити, що тимча�
сова контрольна комісія діє до закінчення повноважень Київської місь�
кої ради VI скликання”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської
етики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про питання діяльності дитячо
юнацьких спортивних шкіл 
Голосіївського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 16/9073 від 21 лютого 2013 року

Відповідно до частини другої статті 135, статті 137 Господарського кодексу України, статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, законів України “Про позашкільну освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, постанови Кабінету Міністрів
України від 05 листопада 2008 року № 993 “Про затвердження Положення про дитячо
юнацьку спортивну школу”, враховуючи рі

шення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, від
02 грудня 2010 року № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва”, з метою подальшого
розвитку фізичної культури та спорту у місті Києві, залучення дітей до регулярних занять з фізичної культури і спорту, зміцнення
їх здоров’я, підготовки та участі спортсменів у спортивних змаганнях усіх рівнів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати дитячо�юнацьку спортивну школу з регбі “Егер�
Голосієво” в комплексну дитячо�юнацьку спортивну школу “Арго”.

2. Створити комплексну дитячо�юнацьку спортивну школу “Тріумф”.
3. Віднести комплексну дитячо�юнацьку спортивну школу “Тріумф”

до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної ад�
міністрації.

4. Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації:
4.1. Затвердити статут комплексної дитячо�юнацької спортивної

школи “Тріумф”.
4.2. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пунк�

тів 1, 2 цього рішення.
5. Взяти до відома, що видатки на утримання комплексної дитячо�

юнацької спортивної школи “Тріумф” здійснюються за рахунок коштів,

передбачених бюджетом міста Києва для головного розпорядника Го�
лосіївської районної в місті Києві державної адміністрації по галузі “Фі�
зична культура і спорт” на відповідний рік.

6. Взяти до відома, що рішення 42 сесії V скликання Голосіївської
районної в м. Києві ради від 27 жовтня 2010 року № 42/03 “Про ство�
рення комплексної дитячо�юнацької спортивної школи “Тріумф” втра�
тило чинність у зв’язку з неможливістю його виконання.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про перейменування 
вулиці Крейсера “Аврора” 

у Голосіївському районі 
на вулицю Дмитра Луценка

Рішення Київської міської ради № 984/4422 від 8 липня 2010 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

враховуючи рішення Київради від 29.04.2004 № 206/1416 "Про порядок найменування об'єктів міського підпорядкування,
вшанування пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Києві", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулицю Крейсера "Аврора" у Голосіївському
районі на вулицю Дмитра Луценка.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації) провести організаційно�правові заходи щодо виконання
пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію Київради з питань культури та туризму та постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних,
міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київради 
від 19.02.2009 № 67/1122 

“Про питання оренди об’єктів 
права комунальної власності територіальної громади 

міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 55/9112 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про
оренду державного та комунального майна”, пункту 4 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.10.2008
№ 1496 “Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до облаштування пішохідних підземних переходів в м. Ки

єві” та враховуючи затверджені 20.10.2011 умови інвестиційного конкурсу постійно діючою конкурсною комісією по залученню ін

весторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер

шеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва (протокол № 8/2011), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати позицію 8 додатка 3 до рішення Київради від
19.02.2009 № 67/1122 “Про питання оренди об’єктів права комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами, внесе�
ними рішенням Київради від 28.05.2009 № 540/1598 та рішенням Ки�
ївради від 31.03.2011 № 90/5477).

2. Департаменту комунальної влаcності Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

вжити організаційно�правових заходів щодо виконання цього рішен�
ня.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про дозвіл управлінню освіти 
Голосіївської районної в м. Києві 

державної адміністрації на списання боргу 
з орендних платежів приватному навчальному закладу 

“Загальноосвітня школа І
ІІІ ступеня — 
дитячий садок “Міцва
613”

Рішення Київської міської ради № 20/9077 від 21 лютого 2013 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні” та враховуючи клопотання постійної комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики від 24.05.2012
№ 29/287
360, довідку управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.06.2012 № 1247, а також
звернення приватного навчального закладу “Загальноосвітня школа І
ІІІ ступеня — дитячий садок “Міцва
613” від 30.05.2012 № 30,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити управлінню освіти Голосіївської районної в м. Києві дер�
жавної адміністрації списати борг з орендних платежів у сумі 217270,85 грн
станом на 01.06.2012 за орендовані приватним навчальним закладом “За�
гальноосвітня школа І�ІІІ ступеня — дитячий садок “Міцва�613” нежилі при�
міщення загальною площею 1060 кв. м у будинку дитячого дошкільного за�
кладу № 506 на вул. Стратегічне шосе, 54 за рахунок бюджету міста Києва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 27 жовтня 2011 року № 412/6628 
“Про питання використання майна 

комунальної власності 
територіальної громади м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 41/9098 від 28 лютого 2013 року
“Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні” та враховуючи рішення Київради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснення організаційно
правових заходів щодо ліквідації,
реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав

ної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
30 серпня 2010 року № 674 “Про затвердження Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, звернення Головного управління з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня
2012 року № 051
2135 та звернення Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 21 листопада 2012 року № 051 —2517, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 27 жовтня 2011 року № 412/6628
“Про питання використання майна комунальної власності територіальної
громади м. Києва” такі зміни:

— у пункті 1 слова “Головним управлінням з питань реклами виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”
замінити словами “Департаментом суспільних комунікацій виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 15 березня 2012 року № 228/7565 
“Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади 
міста Києва завершеного будівництвом 

об’єкта комунального призначення”
Рішення Київської міської ради № 40/9097 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, враховуючи лист Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01 червня 2012 року № 090
2389/13 та
лист спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства “Київводфонд” від 27 липня 2012 року № 1
 493, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 15 березня 2012 року № 228/7565
“Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста
Києва завершеного будівництвом об’єкта комунального призначення” та�
кі зміни:

— у графі 2 позиції 6 додатка 2 до рішення слова “Печерська районна

в місті Києві державна адміністрація” замінити словами “Спеціалізоване
водогосподарське комунальне підприємство “Київводфонд”.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу громадській організації 
“Київський Центр профорієнтації дітей
інвалідів”

у безоплатне користування (позичку) будинку 
на вул. Першотравневій, 59 

у с. Русанів Броварського р
ну 
Київської області

Рішення Київської міської ради № 52/9109 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статті 319, 829, частини другої статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини

п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення громадської організації “Київ

ський Центр профорієнтації дітей
інвалідів” від 07.09.2012 № 126, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду комунальному підприємству “Київжитлоспецекс�
плуатація” виступити позичкодавцем та передати у безоплатне корис�
тування (позичку) громадській організації “Київський Центр профорі�
єнтації дітей�інвалідів” будинок на вул. Першотравневій, 59 у с. Руса�
нів Броварського р�ну Київської області, площею 295,0 кв. м строком
на 10 років.

2. Комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація” і гро�
мадській організації “Київський Центр профорієнтації дітей�інвалідів”
укласти договір позички в установленому законодавством України по�
рядку.

3. Рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 275/5662 “Про
передачу громадській організації "Київський центр профорієнтації ді�
тей�інвалідів” у безоплатне користування (позичку) будинку 
на вул. Першотравневій, 59 у с. Русанів Броварського р�ну Київської
обл. визнати таким, що втратило чинність.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 15 березня 2013 року

В моді — комфорт, стримані
кольори та 70�ті
Вітчизняні дизайнери показали своє бачення на наступні 
осінь та зиму
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Нещодавно столиці завершився
32-й У раїнсь ий тиждень моди, на
я ом за п’ять днів на поді мі б ло
продемонстровано 39 оле цій 51
дизайнера. У сезоні "Осінь-зима
2013/2014" модницям пропон ють
носити одя чорно о, сіро о, біло о
або ж бежево о ольорів, х тро та
ш ір , а та ож зверн тися до стилю
70-х ро ів.

Відкрила тиждень моди традиційно Лілія Пус�

товіт. Надихнула на створення колекції її мандрів�

ка до Грузії, а також образ Франсуази Арді — впев�

неної у собі та водночас романтичної жінки. Жі�

ночні сукні відтворюють силуети кінця 1960�х —

початку 1970�х років, головними прінтами стали

горошок та решітки, а в кольоровій гамі доміну�

ють чорний, сірий, рожево�бежевий та зеленува�

то�блакитний. У центрі колекції Вікторії Гресь,

присвяченій Федеріко Фелліні, також сукні — з

шифону, оксамиту, атласу, деякі з мереживом, у

доповненні з об’ємними пальто.

Дизайнерський дует ZEMSKOVA&VOROZH�

BYT поєднав в одязі натуральні матеріали — хут�

ро, шкіру та шовк зі штучними, які важко відріз�

нити один від одного. Колекція виконана в трьох

основних кольорах — чорному, білому та сірому і

дуже практична, адже містить усі необхідні час�

тини жіночого гардеробу: пальто, куртки, жилети,

блузони, сукні і брюки. До речі, брюки наступно�

го сезону вітчизняні дизайнери рекомендують но�

сити різноманітні: прямі, укорочені, об’ємні і на�

віть модний у 1970�х кльош. А наприклад, у ко�

лекції DS’Dress by Alonova їх пропонують одягати

також із сукнями та спідницями і не боятися яс�

кравого рожевого кольору.

Варто згадати ще кількох дизайнерів, чиї колек�

ції щороку викликають неабиякий інтерес. Це

Олена Буреніна, яка завжди дивує своїми об’єм�

ними силуетами та незвичними рішеннями. Го�

ловними кольорами її колекції "Осінь�зима

2013/14" стали чорний, білий та сірий, які допов�

нюються кораловим та фіалковим, неодмінний

атрибут — шляпа з довгими полами, а також шкі�

ряні асиметричні куртки та брюки, сукні�міді, по�

довжені жилети�"фраки". Молода яскрава дизай�

нерка Лілія Літковська в наступному холодному

сезоні пропонує носити широкі брюки, великі

пальто та жакети, довгі сукні чорного, сірого, бі�

лого та пляшково�зеленого кольорів.

Одним з найбільш видовищних показів на

Українському тижні моди стало шоу Олексія За�

левского: щоб привернути увагу до теми екології,

він прикрасив картонними декораціями подіум,

переступаючи через які, моделі ледь не падали, а

також вдягнув на голови моделей картонні "перу�

ки". Найемоційнішим став показ Anisimov for 9,5.

Вже другий рік поспіль Віктор Анісімов запрошує

у якості моделей дітей: маленькі та щирі моделі не

можуть не зворушити публіку. Віктор Анісімов де�

монструє дорослий одяг на дітях, підкреслюючи,

що в кожному дорослому живе дитина. Остання

колекція під назвою "Хлопці з нашого двору" була

присвячена хуліганському дитинству, в ній — зву�

жені брюки, шкільні сукні, шерстяні пальто, ком�

бінезони та жилети на "блискавці"

Киян запрошують 
на Мистецьку Масляну
У програмі — ярмарок, майстер�класи та вечорниці
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

З 14 по 17 березня для вели их та
малих шан вальни ів раси "Мис-
тець ий Арсенал" під от вав веселе,
творче і смачне свято для всієї ро-
дини — Мистець Маслян з ярмар-
ом, майстер- ласами та різноманіт-
ними розва ами.

Свято на честь весняного пробудження природи

відзначатимуть і в "Мистецькому Арсеналі". На яр�

марку представлять вироби українських майстрів

(народна і авторська іграшка, сувеніри, прикраси,

а також найяскравіші дитячі книжки та смачні со�

лодощі), відвідувачам обіцяють різноманітні май�

стер�класи та уроки від майстрів вишивки, вити�

нанки, розпису, ткацтва, батику, ліплення, малю�

вання, арт�кулінарії. Крім того, "лабораторія наві�

жених учених" розважатиме дітей демонстрацією

фізичних та хімічних експериментів, створенням

картин за допомогою спеціальних механізмів в

улюбленій техніці Демієна Герста spin painting.

На Мистецькій Масляній можна буде скушту�

вати різноманітні види млинців, вареників та со�

лодощів, випити глінтвейну, запашного чаю і ба�

дьористої кави. До речі, традиційні страви цього

свята — млинці і вареники — символізують сонце

і побажання сприятливого та щедрого року.

У програмі Масляної запланована унікальна ви�

ставка Яворівської народної дерев’яної іграшки,

що виготовляється на Львівщині з XVII століття.

Зроблені з осики, вироби оздоблені специфічним

яворівським розписом "вербівкою" — візерунок

нагадує гілку верби із окремими листочками. Яво�

рівські майстри також покажуть найбільшу в

Україні дерев’яну іграшку власного виробництва,

покатають охочих на мальованих кониках і вози�

ках та навчать робити іграшку власними руками.

Молодий художник Іван Семесюк розповість про

власний творчий напрям Funky textile (вишивка із

гротескними, наївними та навіть "дитячими" ані�

малістичними мотивами) та влаштує майстер�

клас. Антін Мухарський представить колекцію

сільського кітчевого живопису середини XX сто�

ліття та колекцію одягу в стилі сільського гламуру.

У музичній програмі свята — презентація ново�

го театралізованого музичного проекту шоумена,

актора і галериста Антіна Мухарського "Мама

Анархія" (16 березня о 18:00). Співачка та худож�

ниця Анжеліка Рудницька у компанії своїх колег

із кафедри фольклористики Інституту філології

КНУ ім. Тараса Шевченка влаштує справжні мис�

тецькі вечорниці з народними танцями, піснями

та давніми традиціями. На Мистецькій Масляній

Анжеліка Рудницька також представить виставку

своїх вишиваних картин, подушок та гобеленів.

Родини відвідувачів "Мистецького Арсеналу"

мають шанс стати учасниками фотопроекту Ігоря

Гайдая "В очікуванні пречета", над яким майстер

працює вже кілька років. Для цього потрібно при�

йти у фотозону "Мистецького Арсеналу" усією ро�

диною не менш ніж у 4 поколіннях, за можливо�

сті, у національному вбранні або із його атрибута�

ми. Якщо ж родина зможе зібрати представників

5�ти поколінь (від прапрабабусь до праправнуків)

вона гарантовано отримає своє місце в експозиції

майбутньої виставки майстра і стане героєм його

фотокниги
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Відповіді на сканворд 

Найпра тичніші ольори осінньо-зимово о період — чорний, білий та сірий

Найемоційнішим став по аз Anisimov for 9,5, де на
поді м в "дорослом " вбранні дефілювали діти

В оле ції Ві торії Гресь втілився тандем - ле і
повітряні с ні з шифон та теплі пальта
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Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

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

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 зі зниж ою 20 % об'є та
приватизації — нежило о приміщення площею 1 000,00 в.м

на в л. Інстит тсь ій, 2, літ. "А".

Назва об'є та: Нежиле приміщення площею 1 000,00 в.м. Адреса: 01001,
м. Київ, в л. Інстит тсь а, 2, літ, "А"

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл ата-
ція". Відомості про об'є т приватизації:
Нежиле приміщення № 48 а ( р пи приміщень № 1) площею 1 000,00 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 43 993 600 (соро три мільйони дев'ятсот дев'янос-

то три тисячі шістсот) ривень.
ПДВ — 8 798 720 (вісім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч сімсот двад-

цять) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 52 792 320 (п'ятдесят два міль-

йони сімсот дев'яносто дві тисячі триста двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням

ПДВ — 5 279 232 (п'ять мільйонів двісті сімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять
дві) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-техніч-

ном стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та при-

ватизації, 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 о-

ристь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не переви-
щ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;
4. А ціон б де проведено 05 вітня 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 "У рспецрес рс". Почато
о 10.00.
5. 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
"У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та перед-
свят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий тер-
мін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .
6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач -

ється на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од
37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
7. Грошові ошти в розмірі — 5 279 232 ривень, що становить 10 відсот ів

від почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".
8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,

в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".
10.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
"У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали тощо
ТОВ "Житло-сервіс р п" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом,
затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011р. № 869, надано до Київсь ої
місь ої державної адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та
стро и надання цих посл відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА)
від 09.03.2011р. № 307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах
під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : 02222, м. Київ, в л. Лавр хіна,
3, офіс 10 до 30 березня 2013 р. в лючно.

О олошення про ви ли до с д я ості відповідача
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Німчен а Валентина Воло-
димировича я ості відповідача справі за позовом Німчен о Віри Ми олаївни, Нім-
чен о Ві торії Валентинівни, Німчен а Дмитра Валентиновича до Німчен а Валенти-
на Володимировича про визнання особи та ою, що втратила право орист вання
житловим приміщенням, я е призначено на 23 вітня 2013 ро о 10.00 за адресою:
м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал. № 4 ( олов ючий с ддя Маз р І.В.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідача Німчен а Валентина Володимирови-
ча, останнє відоме місце проживання: м. Київ в л. Т л зи, 4, в. 8, відповідно до
ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тності.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд на 2 ро и 364 дні нежитлове цо ольне приміщення,

щодо я о о надійшла заява, площею 349,5 в. м. за адресою: м. Київ, в л. Ро нідинсь а, 3 літ. Б
під розміщення ом нально о підприємства, що здійснює просвітниць та виховн
природоохоронн робот серед населення .

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15.
Довід ов інформацію можна отримати за телефоном: 280-15-39.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання:
Романен о Наталію Леонідівн , я відповідача для роз ляд цивільної справи
за позовом К черен о Володимира Ми олайовича до Романен о Наталії
Леонідівни про розірвання до овор , повернення оштів та стя нення збит ів,
призначене на 3 вітня 2013 ро о 15.30 в Шевчен івсь ом районном с ді
м. Києва за адресою: 04119, м. Київ, в л. Білор сь а, 13, абінет № 15.
З оп блі ванням о олошення про ви ли , відповідач вважається повідом-

леним про день, час та місце роз ляд справи і випад неяв и до с д
справа може б ти роз лян та за йо о відс тності.
С ддя Юзь ова О.І.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідачів Ни ифорова Ми ит
Геннадійовича (остання відома адреса реєстрації: в л. Кропивниць о о,10, в. 11, м. Київ, 01004)
та Дю ова Юрія Оле сійовича (остання відома адреса реєстрації: в л. Кропивниць о о, 10, в. 2,
м. Київ, 01004) по цивільній справі № 2-3882/12 за позовом ТОВ "Колор С.І.М." до Ни ифорова
Ми ити Геннадійовича та Дю ова Юрія Оле сійовича про стя нення матеріальних збит ів
заподіяних в рез льтаті ДТП, я е відб деться 29 березня 2013 ро , о 08.30, за адресою: м. Київ,
в л. Гайцана, 4, аб. 107, під олов ванням с дді Ільєвої Т.Г.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не повідомлення
с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності на підставі наявних в справі
до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення
про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача
Бедре овсь о о Станіслава Сер ійовича, що меш ає в м. Києві по
в л.Симирен а, 34-а, в. 262 в с дове засідання в приміщення с д —
м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 4 о 10.00 24 вітня 2013 ро по
справі за позовом Ковальч а В.М. до Бедре овсь о о С.С. про стя нення
матеріальної та моральної ш оди.

Київсь а місь а державна адміністрація
повідомляє, що термін проведення он рс по зал ченню інвестора до
реалізації інвестиційно о прое т "Еле тронний вито " ( мови он рс
оп блі овані азеті "Хрещати " від 22 люто о 2013 ро , №26 (4233))
продовжено до 21.03.2013 ро .

Втрачено свідоцтво про право власності на житло, видане ДБК № 1
"Київмісь б д" м. Києва 07 вересня 1995 р. (розпорядження № 557) за
адресою: Хар івсь е шосе, 170-А, в. 52 на ім'я Я имч а Ми оли Юрійовича
вважати недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, № 121249 та в лад № 671794 на ім’я Найден о
Володимира Гри оровича вважати недійсними.

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

№ п/п Адреса б дин Тариф рн /м2 в місяць
Тариф рн/м2 в місяць
для першо о поверх

1. м. Київ, в л. Градинсь а, 20 3,26 2,75

2. м. Київ, в л. Градинсь а, 7 3,48 ---

3. м. Київ, в л. Лавр хіна, 6 3,50 ---

4. м. Київ, в л. Лавр хіна, 8 3,54 2,86

5. м. Київ, в л. Лавр хіна, 10 3,55 2,87

6. м. Київ, в л. Лавр хіна, 16 3,54 2,87

7. м. Київ, пров л. Ма іївсь ий, 2 3,40 ---

8. м. Київ, в л. Ма іївсь а, 8 3,42 ---

9. м. Київ, в л. Бест жева, 34 3,36 ---

До відома засновни ів Товариства з обмеженою відповідальністю
"БЕЗПЕКА-БІЗНЕС І Б"

Повідомляємо, що 18 березня 2013 ро о 13.00, в приміщенні офіс
ТОВ "БЕЗПЕКА-БІЗНЕС І Б", за адресою: м. Київ, б льв. Др жби народів, 10,
відб д ться Збори Учасни ів.

Голова Товариства
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Спортивні новини

Хокей. “Компаньйон” переміг “Сокіл”, 
а “Донбас�2” став першим фіналістом першості
ПХЛ
13 березня на льод иївсь о о СК АТЕК між двома столичними
омандами “Компаньйоном” та “Со олом” відб вся матч півфінальної
серії плей-офф ре лярно о чемпіонат ПХЛ У раїни. Підопічні Оле -
сандра Се анда вже першом періоді здійснили 2 рез льтативних
ид и, на що “со олят” не знайшлося відповіді. Дві наст пні третини
матч оманди заверш вали з одна овим рах н ом 1:1, том підс м-

“Компаньйон” перемі з рез льтатом 4:2. Завдя и цьом спіх
оманда повела півфінальній серії, я а триває до трьох перемо ,—
2:1. В іншій з стрічі хо еїсти донець о о “Донбас -2” на домашньом
льод ЛСК “Алмаз” впевнено здолали хар івсь е “Динамо” 3:0. Ця пе-
ремо а вивела донеччан до фінал

Легка атлетика. У суботу стартує Кубок Європи 
серед метальників
Цими вихідними в іспансь ом місті Кастельйон визначаться най-

сильніші спортсмени онтинент в рам ах зимово о К б а Європи
серед метальни ів. Сьо одні раїнсь а оманда вир шає до Іспанії і
має небезпідставні надії на спішний вист п. Поєдин и традиційно
проходитим ть двох ві ових ате оріях — серед дорослих та молоді
(до 23 ро ів). У ожном виді зма альної про рами раїна може б ти
представлена лише одним часни ом. Відбиралися раїнці на К бо
Європи під час чемпіонат У раїни, що в лютом відб вався Ялті.
С лад чолові ів національної збірної та ий: Андрій Семенов (ядро),
Оле сій Семенов (дис ), Дмитро Ми олайч (молот), Ми ола Шама
(спис); с лад жіно : Галина Облещ (ядро), Наталія Семенова (дис ),
Ірина Климець (молот), Віра Ребри (спис)

Футбол. “Малага” та “Баварія” — останні 
чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Дебютант Лі и чемпіонів іспансь а “Мала а” вийшла чвертьфінал

т рнір . Пост пившись першом матчі в остях порт альсь ом
“Порт ” — 0:1, на своєм полі равці “Мала и” ви рали з рах н ом —
2:0. На 43-й хвилині рах но від рив Іс о С арес, а на 77-й др ий ол
забив Ро е Санта Кр с. В іншом матчі цьо о і рово о дня мюнхенсь а
“Баварія” пост пилася на своєм полі лондонсь ом “Арсенал ” — 0:2.
У с ладі переможців відзначилися франц зи Олів’є Жир і Лоран Ко-
сельни. Але цьо о “ анонірам” виявилося недостатньо. Далі йде ні-
мець ий л б, я ий ви рав перш з стріч в Лондоні з рах н ом 3:1.
На адаємо, що жереб вання 1/4 фінал Лі и чемпіонів відб деться
вже сьо одні.
Тим часом FIFA оп блі вала оновлений рейтин національних збір-

них, я ом раїнсь а оманда оп стилася на 2 позиції. Перемо а
збірної У раїни над Норве ією в товарись ом матчі дозволила їй збе-
ре ти місце в топ-50 рейтин FIFA. Одна вітчизняна оманда проп с-
тила вперед себе збірні Замбії і Бол арії, посівши та им чином 48 міс-
це, розмістившись між Кореєю і Гонд расом. Трій а лідерів не зміни-
лася: Іспанія продовж є очолювати рейтин , др ою йде Німеччина, на
третьом місці — Ар ентина

Температура +5°С

Атм. тиск 725 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +11°С

Атм. тиск 722 мм рт. ст.

Вітер 9 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура 0°С

Атм. тиск 727 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 71 %

Прогноз погоди на 15 березня 2013 року

ОВНИ стоять одною но ою в мин лом , а др ою рв ться впе-
ред і налаштовані ероїчно форс вати події. Азарт штовхатиме
вперед на олімп самоствердження, проте таланитиме здебільшо-
о на любовних фронтах, а справах че ають неприємні промахи.
Ні о о не с діть, стороніться таємних інтри , романтичні ш ри-м -
ри теж здатні випливти на поверхню.
ТЕЛЬЦЯМ ходити в нелюбах не за рож є: рідні, близь і, оле и

вас люблять, відповідайте взаємністю, і все б де аразд. Коріться
обставинам, вони мають армічний підте ст, самота — пре расний
радни і помічни при розплітанні нито триво , с перечностей,
помило . Їх протя ом ро на опичилося ба ато. Тепер т ман са-
мообман розтане і дійсність постане в реальном світлі.
БЛИЗНЯТА, місце оптимальної самореалізації — професійна

сфера, робота перетвориться на люблен пасію. З радістю та
натхненням тр діться, заробляйте роші, втілюйте творчі ідеї,
ріплюйте посадове реноме.
РАКИ, таємні пере овори не принес ть спіх , відчай не впа-

дайте, віддайте швартови! Поп тний вітер спіх над ває профе-
сійні вітрила в перспе тивном напрямі, смиріть амбіції, прибор-
айте бійцівсь ий д х, ворожнечі з діловими союзни ами зась! І не
зад м йте ні о о “підсидж вати”, а м дро орист йтеся підтрим-
ою таємних по ровителів!
ЛЕВИ, биття орш ів з др зями через фінансові проблеми (з о-

ханими через інтимні) є повчальним ро ом. При от йтеся стати
равітаційним центром Всесвіт , дов ола я о о обертаються а-
ла ти и. Піартеся, займайтеся роз р ч ванням імідж , боріться за
реноме відмінно о підле ло о! Обстанов а в сл жбовом офісі
розжарена, працедавці вима ають жорст о о ви онання рафі ів,
робіть все я існо, на висо ом професійном рівні.
ДІВИ, ваші партнери еротичні, се с ально привабливі (а життя

повне спо с!), тож прив’яжіть їх до любовно о іл а і пильн йте,
аби т лас здобич не поц пили с перни и! П стощі до добра не
довед ть, слід серйозно реанім вати подр жні стос н и, а одина-
ам визначитися з обранцем і створити міцний союз.
ТЕРЕЗИ, онс льт йтеся, підбирайте психоло ічний люч до

сердець залежних від вас людей, оле , помічни ів, б дьте роз м-
ни ами, адже зараз сила, влада, ініціативність, інтереси на боці ін-
ших, а вам залишається тіль и армонійно впис ватися в сит ації і
по можливості втілювати бажання. “Дай” і “на” має б ти збалансо-
ваним, на дармівщин не розрахов йте!
СКОРПІОНИ на романтичном ребені, любовні ян оли радо до-

пома ають сердечном трі мф . На сл жбі слід демонстр вати
професійн майстерність, тр дя а-ент зіаст ви нівро , он рен-
там робити нічо о, адже в зма анні за приз ращо о фахівця лав-
ри спіх нині дістан ться саме вам. Втім, мі ро лімат в оле тиві
б де напр женим, не вст пайте в дис сії з оле ами, працюйте,
заробляйте роші, зба ач йтеся д ховно.
СТРІЛЬЦІ, життя пре расне своїй непередбач ваності! Тво-

ріть, охайтеся, розважайтеся, в мистецтві зваблювання проти-
лежної статі вам рівних не б де, але ви не повинні очі вати мит-
тєвої віддачі від поч ттєвих інвестицій, вона прийде з одом. Відда-
вайте я омо а більше любовної енер ії в нав олишній простір, мо-
літься на бла овірних і дбайте про сім’ю, домочадців!
КОЗОРОГИ, в сім’ї ви запальний лідер, роза інертних домочад-

ців і омандир для тих, хто с чив за б рхливими сімейними свя-
тами, відпочин ом на природі, в іно, театрі, розважальними т -
сов ами, візитами в ості. Т т ваш ип чий ент зіазм знайде вихід
і б де оцінений. Аби ни н ти онфлі тів, бо від авторитаризм вас
аж розпирає (!), б дьте психоло ом, присл хайтеся до вимо
близь их, адже них інші сма и, інтереси.
ВОДОЛІЇ, торжество “хоч ” триває, завдаючи збит ів, не жал-
йте за втраченим — заробите. Фахова сфера для працелюбів є

джерелом арних приб т ів зі щасливими шансами. Шн р йте пе-
ред ерівництвом, б дьте само ритичними і дя йте за по арання
(в разі помило , недолі ів), нів шефа — праведний! Спіл вання з
людьми, орот і поїзд и, др жні посидень и, світсь і т сов и, сві-
жі враження потрібні, я повітря, для підняття тон с , обмін діло-
вим досвідом.
РИБИ променіють чарівністю, енер ія фонтан є, вам всюди ра-

ді, двері сердець від риті навстіж, оло ці авих, захопливих зна-
йомств росте я на дріжджах, оловне — не запишатися й не зви -
н ти до цієї шаленої поп лярності, триматися від авторитаризм
в сім’ї. Ба аття різноманітних апетитів роз орається, надходять
приб т ові ділові пропозиції

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" пробився 
до півфіналу Єврокубка
Щоб потрапити в наступну стадію плей�офф киянам довелося 
здолати опір "Спартака" із Санкт�Петербурга
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в столичном Палаці спор-
т відб вся матч 1/4 фінал Євро-
б а, в я ом “Б дівельни ” прий-

мав сан т-петерб рзь ий “Спарта ”.
Попри невдалий почато ияни з мі-
ли переломити хід поєдин і під-
с м завдати с перни пораз з
роз ромним рах н ом 73:56. Та им
чином, “ ладіаторам” вдалося віді-
рати різницю в 11 очо , я а б ла
встановлена попередньом матчі, і
вийти наст пн стадію плей-офф.

У матчі�відповіді із санкт�петербурзьким

“Спартаком” перед столичним “Будівельником”

стояло досить складне завдання. Минулого тиж�

ня кияни у гостях зазнали прикрої поразки —

72:83, тому, аби продовжити боротьбу у Єврокуб�

ку, “гладіаторам” необхідно було відіграти різни�

цю у 11 очок. На передматчевій прес�конференції

наставник українського клубу Айнарс Багатскіс

не проявляв жодного остраху за результат. “Ми не

робимо з цієї гри великої події. Спортсмени го�

туються у звичному режимі. “Спартак” нас нічим

не здивував. Не можу сказати, що ця команда

сильніша за нас. Для перемоги з достатньою різ�

ницею нам потрібно перш за все позбутися тих

помилок, які були у нас в першому матчі”,— за�

уважив литовський фахівець.

Саму зустріч столичні баскетболісти розпочали

досить невпевнено. Стартовий ривок гостей 8:2

окреслив певні проблеми у діях киян. “Будівель�

никам” напрочуд важко було здолати захист су�

перника, тому оптимізм вболівальників щодо по�

зитивного результату поволі почав згасати. Лише

після 5 зіграних хвилин господарям вдалося

більш�менш вирівняти становище на майданчи�

ку. У першу чергу це пов’язано з появою на пар�

кеті Михайла Анісімова, який вдало діяв у підбо�

рах не лише під власним кошиком, а й у володін�

нях “Спартака”. Згодом у гру, як�то кажуть,

“включився” й один з найрезультативніших грав�

ців “Будівельника” Малкольм Ділейні. Однак

перша чверть, попри усі старання киян, заверши�

лася на користь російського клубу — 19:13.

Початок наступної десятихвилинки також не

приніс позитивних змін у рахунок. Було помітно,

що кияни знаходяться в пошуку слабкого місця у

діях суперника. Сконцентрувавшись на захисті

власних володінь, “будівельники” почали відпо�

відальніше ставитися до своїх нагод, і досить

швидко це дало позитивний результат. Першим,

хто повів свою команду уперед, став капітан Ар�

тур Дроздов. Завдяки вмілим діям киянина, вже у

середині чверті від переваги “Спартака” не зали�

шилося й сліду. Звичайно, наставник гостей Юре

Здовц змушений був брати тайм�аут. Однак ко�

ротка перерва не допомогла російським баскет�

болістам. Господарі навіть і не думали знижувати

оберти та здійснили вражаючий ривок — 11:0. На

цьому кияни не зупинилися і, трохи перевівши

подих, продовжили нарощувати перевагу. У під�

сумку “Будівельник” виграв другу чверть з рахун�

ком 24:9 і повів у матчі — 37:28.

На початку третьої десятихвилинки на майдан�

чику точилася рівна гра. На кожну результативну

атаку “Будівельника” “Спартак” відповідав

своєю. Згодом на паркеті у складі київської

команди з’явився Сергій Горбенко, який трьома

влучними кидками поспіль здобув необхідну для

своєї команди перевагу у 12 очок. Однак гості не

погодилися з таким перебігом подій. Зробивши

невелику паузу, гравці “Спартака” просто вибух�

нули зливою атак на кошик киян, і до кінця тре�

тьої чверті відставання росіян було майже міні�

мальним — 4 очки.

“Будівельнику” в четвертій десятихвилинці

довелося починати все майже спочатку. На цей

раз ініціативу взяв на себе центровий Михайло

Анісімов, який спершу закинув два з фолом, а

потім реалізував два штрафних. Згодом у вирі�

шальний момент матчу нагадали про себе й аме�

риканські легіонери киян. Малкольм Ділейні по�

трапив за дуги з фолом, а Лео Лайонс приніс ки�

янам кілька важливих очок з лінії штрафних і не�

забаром довів перевагу господарів до 15 пунктів.

Цього разу гості нічим не змогли відповісти на

черговий ривок українського клубу. У підсумку

“Будівельник” виграв з рахунком 73:56 — і вий�

шов у півфінал Єврокубка. На цій стадії їхнім су�

перником стане іспанський “Більбао”. Перша

гра відбудеться 20 березня в Києві, а матч�відпо�

відь 27 березня
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Цей день в історії 15 березня

1493 — два з трьох ораблів
першої е спедиції Кол мба по-
верн лися в Іспанію, привізши в
Європ перших індіанців
1892 — США запатентова-

но ес алатор
1892 — заснований ан лій-

сь ий ф тбольний л б «Лівер-
п ль»
1906 — зареєстрована ом-

панія «Роллс-Ройс»
1927 — почалося б дівниц-

тво Дніпро ес
1930 — народився Жорес

Алфьоров, російсь ий фізи ,
нобелівсь ий ла реат 2000 ро-

1932 — народився Єжи Гоф-
ман, польсь ий режисер і сце-
нарист
1938 — Са дівсь ій Аравії

розпочали перші пош и нафти

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х чоловіче ім’я
(божа пам’ять)

сорт червоно о
вина

порція лі ів

Р
інстр мент для

нарізання
різьби

жіноче ім’я
(при раса)

червоний бар-
вни (з омах,

ошеніль)

афри ансь а
ма ія

сл жбове
становище

Е
б дівля для

вист п співа-
ів (ант.)

наріст
на дереві

... Сен-Лоран

предмет на
а ціоні

дав. рец.
поети і співці Щ

місто Японії,
о. Хонсю

ж рба

араб. заснов-
ни едонічної
поезії (VI-VII

cт.)

те, що висить
тя арем

розмінна
монета Лаос А

пош одження
т анини тіла
підвіщення

рин ової "ціни
золота"

лі арсь а рос-
лина

місто, а та ож
в л ан біля

ньо о (Ме си-
а)

старод.
дарний м з.
інстр мент Т частина

людини
місто Іра

"Едем", "Соля-
ріс", "Кни а ро-
ботів"" — автор

И
"Дім, де розбі-
ваються сер-

ця", "Пі маліон"
— автор

цар. бо ів,
володар неба
( ведизмі)

відомий р.
омпозитор
(мюзи л
"Е ватор")

лід

летюча миша К син, нащадо
(араб.)

мар а
автомата

баржа в
Нідерландах

Капітан "Б дівельни а" Арт р Дроздов став одним з най ращих с ладі своєї оманди, набравши 12 очо
та здійснивши 12 підбирань

Ф
от

о 
bc

.d
on

et
sk

.u
a


