
Столиця активно готується до 1025�річчя 
хрещення Русі

Київ успішно прийняв 
рекордну кількість талої води
Бортницька станція аерації за один день пропустила 
понад 1 млн куб. м стічних вод

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Завдя и а тивній під отовці
столичної влади до прийом
талої води, вдалося ни н ти
надзвичайної сит ації в місті.
Та , 1 вітня штабі КМДА
б ло зафі совано лише 23 за-
яви про підтоплення, біль-
шість з я их б ла не айно лі -
відована. Очищені зливосто и
та аналізаційні мережі міста
справилися з мільйонами -
бометрів талої води. Фахівці
зазначають, що від чора іль-
ість сто ів знизилася, тож пі
ризової сит ації Київ спішно
пережив.

Столиця ще не встигла оговтатися від

рекордної кількості снігу, як різке потеп�

ління та дощі викликали ще одну загро�

зу — можливе підтоплення територій

міста. До такої ситуації столична влада

розпочала готуватися заздалегідь — при

міськадміністрації був створений відпо�

відний штаб, розроблена карта найбільш

уразливих територій, заготовлена техніка

та обладнання, розчищені зливостоки.

Завдяки цьому, 1 квітня, коли темпера�

тура повітря сягнула +10 С°, у місті вда�

лося уникнути значних підтоплень. Про�

тягом доби (1�2 квітня) до оперативного

штабу з ліквідації наслідків надзвичай�

них ситуацій КМДА надійшло лише 23

звернення, які в основному стосувалися

розчищення прибудинкових територій

від мокрого снігу, прибирання бурульок

та очищення тротуарів і зливоприймачів.

Більшість з них була виконана протягом

доби. Проблемним місцем станом на

2 квітня залишався лише приватний сек�

тор мікрорайону Жуляни, де фахівці про�

довжували ліквідовувати підтоплення са�

дибних ділянок.

Загалом протягом зазначеного періоду

до прибирання снігу у Києві було залуче�

но 6 292 особи — співробітники УЖГ,

УЗН та ШЕД, задіяно 657 одиниць техні�

ки: 255 одиниць КК “Київавтодор”,

УЖГ, УЗН, ШЕД — 402 одиниці. Вивезе�

но 7,3 тисячі тонн снігу. Крім того, вчора

водолази розпочали оглядати підводні

комунікації міста.

Основне навантаження протягом та�

нення снігів отримала зливна та каналі�

заційна системи міста. Так, протягом

1 квітня Бортницька станція аерації

прийняла рекордну кількість ливневих

стоків — 1 млн 80 тис. м3. У звичному ре�

жимі протягом доби БСА приймає 800

тисяч м3 води. “Об’єм стоків поступово

збільшувався протягом останніх трьох

діб, 1 квітня був пік, станція працювала

напружено, та системи з таким наванта�

женням впоралися. У нас ще був запас —

4 відстійники розраховані прийняти 50�

70 тисяч м3”,— зазначив директор Борт�

ницької станції аерації Володимир Браж�

ник.

У столичній СЕС підтверджують:

якість очистки стоків не змінилася, не�

зважаючи на рекордне навантаження на

системи станції.

Вчора споруди БСА особисто оглянув

голова КМДА Олександр Попов. Він пе�

реконався у стабільній роботі всіх сис�

тем очисного об’єкта. “Пік навантажен�

ня на ливневі стоки та каналізаційні

споруди ми витримали. Бортницька

станція аерації працює у штатному ре�

жимі, ситуація з підтопленням у місті в

цілому стабільна. Однак оперативний

штаб з ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій продовжує працювати. Кияни

телефонують до штабу і попереджають

про місця можливого підтоплення, а це

допомагає уникнути негативних наслід�

ків сніготанення. Важливо, що кому�

нальні служби міста вчасно і результа�

тивно реагують на такі повідомлення

мешканців”,— наголосив Олександр

Попов.

До речі, як зазначив очільник міськад�

міністрації в понеділок, 1 квітня, під час

прямого ефіру на телеканалі “Київ”, вже

цього року буде визначений партнер,

який за найбільш сучасними технологі�

ями будуватиме очисні споруди на БСА.

Окрім того, на весь об’єкт чекає ком�

плексна реконструкція. Проект оновлен�

ня представлять у травні�червні 2013 ро�

ку. Цьогоріч планують розпочати і перші

роботи.

Зазначимо, що Бортницька станція

аерації очищає не лише стічні води сто�

лиці, але й більшості міст�супутників.

Об’єкт був збудований ще в 60�80�х ро�

ках минулого століття та давно потребує

реконструкції

Міська влада активізує розвиток
дитячо�юнацького спорту 
У столиці створять дост пн спортивн інфрастр -
т р
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Коли жодна "хата не скраю" 
Підприємства міста допома ають звільнити Київ від
сні
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В музеї Ханенків запанував
кримський стиль 

В е спозиції представлені традиційні предмети
римсь отатарсь о о поб т
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У номері

Київ хоче закупити 
снігоплавильні машини
Я повідомив в ефірі теле анал “Київ” олова

КМДА Оле сандр Попов, місь а влада план є до
наст пно о зимово о сезон придбати сні опла-
вильні машини.
“Нам потрібно мати с часн техноло ію. Це — сні-
оплавильні машини. Та ої техні и на ожен район
потрібно, я мінім м, по дві одиниці. Ми постара-
ємося до наст пної зими за пити її. Та техноло-
ію нам однозначно треба мати, том що це заоща-
дить рес рс і підвищить ефе тивність роботи”,—
на олосив очільни місь адміністрації

Від руйнування плити 
на платформі “Вишгородська” 
ніхто не постраждав
Звернень від пасажирів місь ої ільцевої еле трич-
и, я і мо ли отримати ш одження під час обвал
ділян и платформи, до працівни ів станції “Виш о-
родсь а” не надходило, повідомили “Хрещати ”
КП “Київпастранс”.
Зазначимо, 2 вітня 2013 ро о 10.50 чер ова змі-

на рят вальни ів Київсь ої аварійно-рят вальної
сл жби “Київсь а сл жба порят н ” виїхала на місце
падіння плити на станцію “Виш ородсь а”. При де-
тальном о ляді місця події виявлено, що впала пли-
та пере риття платформи розміром 6 м х 1,5 м. За
попередніми виснов ами слідчої р пи МВС, плита
впала внаслідо р йнації бетон (зношеності) під
впливом метеороло ічних фа торів.
Утримання в належном технічном стані інфра-

стр т ри місь ої ільцевої еле трич и (пристроїв
системи центрально о забезпечення, б дівель, спо-
р д, платформ посад и, олійно о осподарства,
онта тної мережі) забезпеч є ДТГО “Південно-За-
хідна залізниця”.
Наразі на платформі “Виш ородсь а” проводиться

розслід вання обставин події

Столичний ринок таксі легалізують
Місь а влада має намір а тивно взятися за наве-

дення поряд на рин та сі, повідомив в ефірі теле-
анал “Київ” олова КМДА Оле сандр Попов. “При-
близно два тижні том ми відновили наші онс льта-
ції з асоціаціями, я і займаються темою та сомоторів,
і домовилися, що найближчим часом ми зможемо
с ори вати наші спільні плани по ле алізації цьо о
бізнес , привести йо о в порядо , в том числі і ре-
а вання на б дь-я і ви ли и. Я вважаю, що це стане-
ться десь інці цьо о тижня. Ми маємо д же не а-
тивний при лад, оли зв’яз з випаданням сні
транспорт мав збої, і ціни на перевезення різ о підня-
лися. Це ненормальна сит ація. Я вважаю, що місто
повинно мати нормативн за онодавч баз і та вре-
лювати рино та сомоторних перевезень, щоб

нас ні оли не б ло спе ляцій на цінах. І, до речі,
нас є роз міння в цьом плані з тими, хто сьо одні
працює ле ально”,— під реслив Оле сандр Попов

Сьогодні в чотирьох районах міста
відбудуться ярмарки

За інформацією Головно о правління вн тріш-
ньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання насе-
лення КМДА, в серед , 3 вітня, в столиці відб д ть-
ся традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. При-
дбати різноманітні прод ти харч вання, я і привез-
ли сіль оспвиробни и з Київсь ої, Черні овсь ої,
Житомирсь ої та інших областей У раїни, ияни
змож ть сьо одні в різних точ ах столиці. Зо ре-
ма в Дніпровсь ом районі — на просп. Возз’єд-
нання, 2-10; в Подільсь ом — на просп. Правди,
31-35; в Святошинсь ом — на розі в л. Т л зи та
б льв. Р. Роллана; в Шевчен івсь ом — на в л.
Тр довій, 7-а.
На ярмар ах меш анцям столиці в широ ом

асортименті б д ть запропоновані різноманітні
прод ти харч вання за цінами, що на 10-15 % ниж-
чі від рин ових

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

До 1025-ї річниці хрещення Київсь ої Р -
сі на иян та остей міста че ає ба ато
приємних подій. Цьо о ро вперше на
свят вання до столиці з’їд ться пред-
ставни и всіх помісних цер ов зі Східної
та Західної Європи, запрошені президен-
ти Росії та Білор сі.

Як зазначив голова КМДА Олександр Попов під час

підготовчої наради, столиці випала велика честь про�

вести основні заходи з відзначення в Україні 1025�річ�

чя хрещення Київської Русі й прийняти почесних гос�

тей з усіх куточків України та з�за кордону. "Місто має

досвід проведення таких відповідальних заходів. Як ві�

домо, ми успішно підготувались і провели чемпіонат

континенту з футболу Євро�2012. Сьогодні ми ставимо

чергове завдання: якнайкраще підготуватись до цієї

значної події", — зазначив очільник міськдержадмініс�

трації.

За словами заступника Київського міського голови —

секретаря Київради Галини Гереги, у план заходів, який

буде затверджено наступного тижня, включено дуже

важливі проекти. “Найперше — це реконструкція Воло�

димирської гірки, оновлення пам’ятника княгині Ользі,

зведення біля Дніпровської набережної пам’ятного мо�

нумента на честь хрещення Русі. Також традиційно за�

плановане богослужіння на неділю, 28 липня, у Києво�

Печерській лаврі. Ми сподіваємося, що на найближчій

раді церков всі ці заходи будуть підтримані”,— розпові�

ла “Хрещатику” Галина Герега.

Частину коштів на підготовку до урочистостей міська

рада вже виділила на одному із чергових пленарних за�

сідань. “Безперечно, цих коштів нам не вистачить. Тому

ми також розраховуємо на підтримку з державного бю�

джету”,— додала секретар Київради.

Серед намічених планів — хресна хода з Росії через

Україну і до Білорусі. “Почнеться вона в Сибіру 6 трав�

ня. А вже 27 липня Патріарх Кирил зустрічатиме палом�

ників у Києві”,— пояснила пані Герега.

Зауважимо, що святкування 1025�ї річниці хрещення

Русі розпочнеться 24 липня у Москві. У Києві основні

заходи пройдуть у вихідні дні — 27 та 28 липня

У СТОЛИЦІ

ДЕМОНТУВАЛИ ЩЕ 

16 НЕЗАКОННИХ МАФІВ
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КЕРІВНИКИ МІСЬКОЇ

ВЛАДИ ВІДЗВІТУВАЛИ

ПРО СВОЇ ДОХОДИ
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ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕРЖПЛАН ЗАХОДІВ 

У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ
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НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ

КИЄВА ЦІНИ НА ЖИТЛО

ЗНИЗИЛИСЯ
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Новини

Під час робочої поїзд и на Бортниць станцію аерації олова КМДА Оле сандр Попов особисто пере онався стабільній роботі всіх систем очисно о об’є та
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Тенденції

Ділові новини

У світі відзначили День
знань про аутизм
Щорічно 2 вітня відзначають

Всесвітній день розповсюдження
знань про а тизм, я ий б ло
встановлено резолюцією Гене-
ральної Асамблеї ООН 2008 ро-
ці. У до менті ООН йшлося про
ст рбованість міжнародної спіль-
ноти щодо щорічно о зростання
іль ості дітей, народжених з
а тизмом.
А тизм — це енетична хворо-

ба, я а проявляється дітей пер-
ших трьох ро ів життя невроло-
ічними розладами. Та і діти асо-
ціальні, їхня поведін а хара тери-
з ється я повторенням елемен-
тарних р хів, та і безпричинною
а ресією, ри ами та самопош о-
дженням чи то відс тністю вер-
бальних проявів.
Своєчасна діа ности а та ре-

абілітація дитини з а тизмом
допома ає соціальній адаптації,
що сприяє більш повноцінном
життю.
За даними Всесвітньої ор ані-

зації охорони здоров’я (ВООЗ),
світі близь о 67-ми мільйонів лю-
дей з а тизмом, одна дитина зі
150-ти живе з цією хворобою.

При цьом спостері ається тен-
денція до зростання іль ості та-
их дітей. Дея і симптоми а тиз-
м проявлялися і відомих лю-
дей: Вінсент Ван Го , Леонардо
да Вінчі, Гаррі Тр мен, Авраам
Лін ольн та інші

Затверджено держплан 
заходів у сфері інновацій

Кабінет Міністрів затвердив
план заходів із реалізації держав-
ної про рами в інноваційній сфе-
рі на період до 2014 ро . Про це
с азано в повідомленні прес-
сл жби Кабмін . Відповідне рі-
шення б ло прийнято на засідан-
ні ряд 1 вітня. До мент спря-
мований на точнення завдань і
ф н цій ор анів місцево о само-
вряд вання в інноваційній сфері,
дос оналення за онодавства з
метою створення мов для впро-
вадження інновацій, ф н ціон -
вання відповідної інфрастр т ри
й рин інновацій і техноло ій,
форм вання інноваційної льт -
ри. Зо рема план передбачає
розроб за онопрое тів з до-
с оналення правових основ ро-
боти технопар ів і спрощення ме-

ханізм державної реєстрації
прое тів і принципів їх ф н ціон -
вання, а та ож стим лювання під-
приємців до омерціалізації
об’є тів права інтеле т альної
власності з метою форм вання
рин та их об’є тів

“Ковальська” запустить 
у роботу залізобетонний 
завод у Вишневому
Промислово-б дівельна р па

“Ковальсь а” має намір зап сти-
ти залізобетонний завод пот ж-
ністю 20 тис. тонн рі Вишне-
вом (Київсь а область) вітні
2013 ро , повідомляють “У раїн-
сь і новини”. Нині проводяться
п с о-нала одж вальні роботи, і
вже вітні цьо о ро обладнан-
ня б де введено в е спл атацію.
Виробнича пот жність підприєм-
ства дося не майже 20 000 м3

бетонних с мішей на місяць. У
омпанії впевнені, що це задо-
вольнить місцевий попит і роз-
ширить оло лієнтів, а та ож
збільшить за альн іль ість про-
д ції, що вип с ається ПБГ “Ко-
вальсь а” під цією тор овельною
мар ою

“Укрзалізниця” готує нову
систему управління руху 
потягами

Державна адміністрація заліз-
нично о транспорт “У рзалізни-
ця” має намір впровадити нов
вдос онален систем правлін-
ня р х потя ів до 2019 ро .
Про це с азано в повідомленні
“У рзалізниці”. Зо рема перехід
до нової системи передбачає
створення Головно о центр
правління р х , що б де цен-
тралізовано правляти е спл -
атаційною роботою на вели их
полі онах основних напрям ів
р х , а та ож 6 ре іональних
центрів с ладі сл жб переве-
зень залізниць. “На сьо одні
триває створення та их об’є тів
на Донець ій і Південній залізни-
цях”,— відзначається в повідом-
ленні. В “У рзалізниці” та ож
під реслюють, що в основі нової
системи лежить ви ористання
с часних інформаційних техно-
ло ій, завдя и чом перевізний
процес б де відображатися в
реальном часі, що значно під-
вищить ефе тивність роботи
диспетчерів

На первинному ринку 
ціни на житло 
знизилися

У березні на первинном рин-
нер хомості Києва середня

ціна житлової нер хомості зни-
зилася на 0,2 % або на 3 дола-
ри — до 1 533 доларів за в. м,
порівняно з лютим. Про це свід-
чать дані портал mirkvartir.ua.
Ма симальна середня ціна в бе-
резні б ла зафі сована Печер-
сь ом районі, де вона станови-
ла 2 435 доларів за 1 в. м, міні-
мальна — Святошинсь ом
районі, де ціна становила 1 104
долари за 1 в. м. У лютом на
первинном рин нер хомості
столиці середня ціна житлової
нер хомості підвищилася на
3,16 % або на 47 доларів — до
1 536 доларів за в. м, порівняно
з січнем, повідомляють “У раїн-
сь і новини”

Відкрито рейси “Київ — 
Астана” і “Київ — Алмати”

Авіа омпанія Air Astana (Казах-
стан) з 31 березня від рила рей-
си “Київ — Астана” і “Київ — Ал-

мати” (обидва напрям Казах-
стан ) з Міжнародно о аеропор-
т “Бориспіль” (Київсь а об-
ласть). Про це с азано в пові-
домленні аеропорт . Рейси б -
д ть здійснюватися 3 рази на
тиждень: в Астан по понеділ ах,
середах і с ботах, а в Алмати —
по вівтор ах, п’ятницях і неділях.
Тривалість польот становить 4
одини в Астан (на авіалайнері
Embraer 190) і 5 один в Алмати
(на омфортабельном авіалай-
нері Airbus A320)

У 3'му кварталі доходи 
населення збільшилися 
на 9 %
У жовтні- р дні 2012 ро дохо-

ди населення збільшилися на 9 %
порівняно з жовтнем- р днем
2011 ро — до 394 089 млн ри-
вень, заощадження збільшилися
на 7,8 % — до 31 914 млн ривень.
Про це повідомила Державна
сл жба статисти и. За альне
зростання доходів відб лося за
рах но збільшення оплати пра-
ці — на 10,6 %, соціальної допомо-
и — на 16,6 %, а та ож приб т і
змішано о доход — на 7,2 %

Прибутковість 
депозитів 
продовжує падати
А кредитні портфелі 
показують тенденцію 
кількісного збільшення
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За словами е спертів, обся и редит вання підпри-
ємств мож ть свідчити про посилення тенденції фінан-
с вання бан ами вітчизняних товаровиробни ів. Нато-
мість редит вання фізичних осіб розвивається не та
стрім о. Бан іри та ож про ноз ють пост пове повер-
нення депозитних ставо до 16-17 % ривні.

Обсяг нових кредитів зріс на 10 %
Впродовж лютого 2013 року вітчизняні банки надали нових кредитів на

суму 111,3 млрд грн, що на 10 % більше, ніж у попередньому місяці, та на 

6 % перевищує показник лютого 2012 року. Суттєву частку нових кредитів

(99,7 млрд грн) було видано підприємствам. Про це “Хрещатику” повідо#

мили у прес#службі Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

“Найдинамічніше зростали обсяги кредитування промислових підпри#

ємств (29,9 млрд грн або +26 % порівняно з попереднім місяцем) компаній

АПК (4,7 млрд грн або +12 %) і торгівлі (48,8 млрд грн або +9 %)”,— йдеть#

ся у повідомленні.

Обсяг нових кредитів, наданих фізичним особам, у лютому склав 8,8

млрд грн, що на 3 % менше, ніж у січні 2013 року, але майже на 40 % пере#

вищує показник лютого 2012 року.

При цьому низька активність спостерігалася в сегменті кредитування

іпотеки: за місяць їх було надано лише 111 млн грн, що становить 1,3 % від

загального обсягу нових кредитів фізичним особам.

На думку НАБУ, обсяги кредитування підприємств можуть свідчити про

певне посилення тенденції фінансування банками вітчизняних товарови#

робників. Водночас невеликі обсяги довгострокових кредитів, наданих фі#

зичним особам, можуть говорити про необхідність активізації державної

підтримки в цьому сегменті.

Депозити знижують прибутковість

Наприкінці весни і протягом літа падіння депозитних ставок у гривні й

валюті прискориться. Це пов’язано з накопиченням надлишкової подушки

ліквідності, а також зі зниженням девальваційних очікувань населення. Та#

ку думку висловив директор Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ

“КБ “Південкомбанк” Олександр Андрюшенков.

На думку експерта, уповільнити падіння ставок може лише 4#й квартал,

який традиційно характеризується подорожчанням ресурсів, в тому числі з

причини посилення девальваційних страхів. “Також на вартість депозитів

будуть впливати темпи зростання економіки та продовження співпраці з

МВФ. Але за умови забезпечення курсової стабільності урядом і НБУ став#

ки в кінці 2013 року цілком можуть впасти до рівня початку 2012 року — 16#

17 % річних у гривні”,— зазначив експерт.

Банкір відзначає, що фінансова система вже увійшла в стадію зниження

прибутковості внесків. “Спостерігаючи в січні і лютому 2013 року досить

надлишкову ліквідність, можна з упевненістю сказати, що банки більше не

зацікавлені в дорогих ресурсах, маючи зараз досить міцну “подушку ліквід#

ності”. Прийшов час трохи заощадити. В першу чергу, необхідно знижува#

ти вартість ресурсів”,— говорить експерт.

Фахівці також додають, що зниження ставок за валютними вкладами по#

в’язано зі спадом політичної напруги в країні. “Напередодні парламент#

ських виборів багато вкладників воліли забрати свої вклади з банків, щоб

“перечекати невизначеність”. Частина знятих коштів конвертувалася в ін#

валюту: у вересні#жовтні 2012 року відзначено значний приріст вкладів в

доларах. Враховуючи, що валюта останнім часом не є інструментом для

кредитування фізичних осіб, та й не всі юридичні особи потребують дола#

рових кредитів, то великої необхідності в валютних ресурсах на сьогодні не#

має”,— коментують банкіри
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Коли жодна "хата не скраю"
Підприємства міста допомагають звільнити Київ від снігу
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Сотні тонн сні продовж -
ють вивозити зі столиці,
аби прибрати доро и та
зробити весняні павод и
не та ими за розливими.
На допомо ом нальним
сл жбам міста прийшли
підприємства та бізнес-
стр т ри — вони надали в
орист вання свою техні
та додат ові працьовиті
р и.

Приватні підприємства, переваж#

но будівельної галузі, активно лікві#

довують наслідки негоди у столиці.

За словами керівника Департаменту

промисловості та розвитку підпри#

ємництва КМДА Людмили Дени#

сюк, надзвичайна ситуація стала ча#

сом загального єднання, а промис#

лові підприємства та бізнес#структу#

ри довели, що “моя хата скраю” —

це не про них.

“Підприємства активно відгукну#

лися на наш заклик і прохання до#

помогти. А головне, що йдеться не

про примус. Це було розуміння,

добра воля, турбота про киян та

власне місто, тобто справжній, а не

словесний патріотизм! Я пишаюся,

що у Києві така небайдужа, відпові#

дальна, ефективна підприємницька

спільнота. В перший же день негоди

три компанії звернулись до нас са#

мі — це “S. I. Group Consort Ltd”,

“Сігмаеколоджи” та АТ “НЕСТ”.

Потім до них приєднались інші, в

основному будівельні структури, у

яких досить багато техніки. Якщо

спочатку на вулиці вийшло понад 30

машин від підприємців, то наступ#

ного дня вже більш як 300 механіз#

мів чистили місто від снігу!”,— пові#

домила Людмила Денисюк.

Додамо, що з 24 березня на допо#

могу комунальникам також вийшла

техніка ТОВ “Київміськвторресур#

си”, ВАТ “Комбінат будіндустрія”,

ПрАТ “Фанплит”, ПАТ Дарниць#

кий ЗБК, ДП “Антонов”, ДНВП

“Електронмаш”, ДАХК “Артем”,

ЗАТ “Укрвторчермет”, ПАТ завод

“Ленінська кузня”, КП СПБ “Арсе#

нал”, ПАТ “Фармак”, ПАТ “Основа

Солфіс”. Загалом у перші години

боротьби з негодою компанії надали

41 одиницю техніки: 34 самоскиди

та 9 завантажувачів.

З кожним наступним днем до роз#

чищення Києва приєднувалися все

нові і нові компанії, які не вимагали

натомість грошових винагород. Зок#

рема у ніч з 30 на 31 березня разом зі

шляхово#експлуатаційним управ#

лінням (ШЕУ) Голосіївського райо#

ну до прибирання снігу долучилися

“Комбінат Будіндустрії” та ТОВ

“Торгова рада”, які додатково нада#

ли 2 навантажувачі та 3 самоскиди.

Комунальники та представники

компанії працювали на вул. Горько#

го, Червоноармійській та Голосіїв#

ській, що дозволило вивезти 484

тонни снігу.

У Деснянському районі відгукну#

лося ТОВ “Онур Конструкціон Ін#

тернешнл”: компанія надала 2 на#

вантажувачі та 10 самоскидів. Завдя#

ки спільним зусиллям від снігу були

очищені вул. Леніна та проспект

Маяковського. З цих місць вивезено

1 124 тонни снігу. Разом з ШЕУ

Дніпровського району наслідки не#

годи долало підприємство ТОВ “Ки#

ївміськвторресурси”. Таким чином,

з вул. Сосюри та з Ленінградської

площі вивезено 150 тонн снігу.

Комунальним службам у Печер#

ському районі допомагали ПАТ

“Київенерго”, ЖК “Новопечерські

Липки”. Компанії “UDP” та “АМТ”

надали 4 навантажувачі та 16 само#

скидів, що допомогло якісно при#

брати центральну частину міста

(вул. Кіквідзе та бульвар Л. Україн#

ки) та вивезти 2 210 тонн снігу. У Со#

лом’янському районі ПАО ХК “Ки#

ївміськбуд” надав 4 навантажувачі

та 10 самоскидів, за допомогою яких

ШЕУ вивозило сніг з території Цен#

трального та Південного залізнич#

них вокзалів, звільнивши місто від

358 тонн снігу.

У Шевченківському районі сніг

прибирали компанії “Метробуд”,

ЗЗБК ім. С. Ковальської, “Онур

Конструкціон Інтернешнл”, “Київ#

міськвторресурси”, “Девелопмент

плюс”, “БМ#Рент”, “3#ех”, “Етап”,

“ДБУ#208”, “УкрТрансГруп”, “СУ#

630”. Вони надали в розпорядження

комунальних служб 5 навантажува#

чів та 24 самоскиди. Це дозволило

прибрати з вул. Великої Житомир#

ської, бульвару Шевченка, площі

Перемоги, вул. Червоноармійської,

площі Толстого, вул. Стрітенської,

вул. Ярославів Вал, вул. І. Франка,

вул. Софіївської та з провулку Че#

ховського майже 4 196 тонн снігу.

Приєдналося до роботи і КП “Ки#

ївавтошляхміст”, фахівці якого при#

бирали опади з проспекту Бажана.

Компанії з іноземним капіталом

ПАТ “Промінвестбанк” разом із

ЗАТ “Укрвторчермет” з 26#го на 

27#ме березня розчистили ділянку

на вул. Софіївській, що дозволило

зранку відновити роботу тролейбу#

сів № 18. Також було розчищено ді#

лянку на пров. Тараса Шевченка.

“МЕТРО Кеш енд Кері Україна”

силами співробітників та за допо#

могою власної техніки прибирали

сніг з 26 по 28 березня на вул. Соло#

мії Крушельницької, Сабурова,

Кільцевій дорозі, проспекті Мос#

ковському.

Київська міська державна адмі#

ністрація висловлює свою вдячність

за допомогу у подоланні наслідків

негоди усім підприємствам, що до#

лучилися до прибирання столиці від

снігу. “Хочу усім подякувати. Ми

зробили за ці дні, відверто кажучи,

майже неможливе. Я дуже вдячний

вам усім, що ви так добре попрацю#

вали”,— адресував підприємствам

в. о. першого заступника голови

КМДА Анатолій Голубченко. Він

додав, що високо оцінив роботу

компаній з очищення снігу. “Жоден

з керівників підприємств не відмо#

вився виконувати завдання. Сам

виводив техніку, сам контролював,

сам телефонував, домовлявся, якщо

потрібно, ДАІ просив, евакуатор

просив, проявляв повну ініціативу...

Всі дуже відповідально підійшли,

працювали у повну силу, хто як міг.

Хто один трактор давав, хто два, хто

двадцять самоскидів... Я дуже вдяч#

ний. Ми визначимось, кому дати

грамоти Кабінету міністрів, кому —

грамоти віце#прем’єра, кому —

просто подякувати. Люди відпра#

цювали, і більшість з них сказала —

нам не потрібні гроші. Кабмін же

заявляв, що буде компенсовувати,

та підприємства сказали — ні, не

треба, ми знаємо, що ми робимо, і

робимо це для Києва”,— прокомен#

тував “Хрещатику” Анатолій Голуб#

ченко.

За словами Людмили Денисюк,

ця ситуація дозволила ще раз пере#

конатися, що столичні підприєм#

ства — надійні партнери, з якими

можна і екстрені ситуації вирішува#

ти, і економіку міста розвивати.

“Наша згуртованість не закінчиться

після подолання наслідків негоди.

Обіцяю, Департамент горою стояти#

ме за підприємців, які у важку мить

підставили Києву своє плече!”,— за#

певнила посадовець

Президент
ТОВ “СТС-холдин ”
В’ячеслав ЗАПОРОЖЕЦЬ:
— Керівництво міста зверн ло-

ся до нас з проханням допомо -
ти прибрати в лиці Києва від сні-
. Ми не бачили причин відмо-

витися. Компанія надала три са-
мос иди і завантаж вач. Працю-
вали за власний рах но , прав-

да, нам обіцяли пізніше омпенс вати затрати. Я -
що потрібна б де знов допомо а, не відмовимо —
ми ж працюємо і живемо цьом місті.

Генеральний дире тор
омпанії “Еле тронмаш”
Ві тор МОВА:
—Ще з позамин лої с боти і

по цей день ми допома аємо міс-
т прибирати сні з в лиць. У
Святошинсь ом районі три на-
ших КАМАЗи вивозили сні . Ба а-
то хто аже, що ми не повинні це
робити, це не наші обов’яз и.

Знаєте, оли місті надзвичайний стан через по од-
ні мови, то т т не варто розбиратися, чиї це обо-
в’яз и. Просто треба працювати, щоб люди мо ли
перес ватися, піти по моло о і хліб, доїхати до своїх
бать ів і дітей.. І це не те питання, я е варто об ово-
рювати.

Голова правління
“ДБК-4” Петро ШИЛЮК:
— Наша техні а і наші люди

працювали на в лиці Виш ород-
сь ій, та ож прибирали сні
Деснянсь ом районі, бо там є
наші об’є ти, чора вивозили
сні з Оболоні. Роз мієте, ми
подви ів не робили, просто роз-
чищали Київ разом з сіма. А ція

прим совою не б ла, хто хотів, той і допомі .

Генеральний дире тор
ТОВ “Солстрой”
Оле ЖИВИЦЬКИЙ:
— Наша омпанія розчищала

в лицю Інстит тсь від Хреща-
ти а до Кловсь о о звоз , за а-
лом різні дні ми надавали о-
рист вання від шести до оди-
надцяти самос идів. У перший
день стихії на в лицях Києва

працювало 90 наших працівни ів, потім щодня до-
пома ало по 10 осіб, вчора — 30. Зараз ми вже за-
вершили очищення нашої ділян и. Ми отові і в ін-
ших сит аціях допома ати Києв , ба ато моїх оле
ці дні та ож прибирали сні . Але та ож хочеться,

щоб це не б ло схоже на бай про лебедя, ра а і
щ , я і тя ли воза в різні бо и — треба працюва-
ти ор анізовано і зла оджено.

ОПИТУВАННЯ “ХРЕЩАТИКА”
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Тенденції

Ділові новини

У світі відзначили День
знань про аутизм
Щорічно 2 вітня відзначають

Всесвітній день розповсюдження
знань про а тизм, я ий б ло
встановлено резолюцією Гене-
ральної Асамблеї ООН 2008 ро-
ці. У до менті ООН йшлося про
ст рбованість міжнародної спіль-
ноти щодо щорічно о зростання
іль ості дітей, народжених з
а тизмом.
А тизм — це енетична хворо-

ба, я а проявляється дітей пер-
ших трьох ро ів життя невроло-
ічними розладами. Та і діти асо-
ціальні, їхня поведін а хара тери-
з ється я повторенням елемен-
тарних р хів, та і безпричинною
а ресією, ри ами та самопош о-
дженням чи то відс тністю вер-
бальних проявів.
Своєчасна діа ности а та ре-

абілітація дитини з а тизмом
допома ає соціальній адаптації,
що сприяє більш повноцінном
життю.
За даними Всесвітньої ор ані-

зації охорони здоров’я (ВООЗ),
світі близь о 67-ми мільйонів лю-
дей з а тизмом, одна дитина зі
150-ти живе з цією хворобою.

При цьом спостері ається тен-
денція до зростання іль ості та-
их дітей. Дея і симптоми а тиз-
м проявлялися і відомих лю-
дей: Вінсент Ван Го , Леонардо
да Вінчі, Гаррі Тр мен, Авраам
Лін ольн та інші

Затверджено держплан 
заходів у сфері інновацій

Кабінет Міністрів затвердив
план заходів із реалізації держав-
ної про рами в інноваційній сфе-
рі на період до 2014 ро . Про це
с азано в повідомленні прес-
сл жби Кабмін . Відповідне рі-
шення б ло прийнято на засідан-
ні ряд 1 вітня. До мент спря-
мований на точнення завдань і
ф н цій ор анів місцево о само-
вряд вання в інноваційній сфері,
дос оналення за онодавства з
метою створення мов для впро-
вадження інновацій, ф н ціон -
вання відповідної інфрастр т ри
й рин інновацій і техноло ій,
форм вання інноваційної льт -
ри. Зо рема план передбачає
розроб за онопрое тів з до-
с оналення правових основ ро-
боти технопар ів і спрощення ме-

ханізм державної реєстрації
прое тів і принципів їх ф н ціон -
вання, а та ож стим лювання під-
приємців до омерціалізації
об’є тів права інтеле т альної
власності з метою форм вання
рин та их об’є тів

“Ковальська” запустить 
у роботу залізобетонний 
завод у Вишневому
Промислово-б дівельна р па

“Ковальсь а” має намір зап сти-
ти залізобетонний завод пот ж-
ністю 20 тис. тонн рі Вишне-
вом (Київсь а область) вітні
2013 ро , повідомляють “У раїн-
сь і новини”. Нині проводяться
п с о-нала одж вальні роботи, і
вже вітні цьо о ро обладнан-
ня б де введено в е спл атацію.
Виробнича пот жність підприєм-
ства дося не майже 20 000 м3

бетонних с мішей на місяць. У
омпанії впевнені, що це задо-
вольнить місцевий попит і роз-
ширить оло лієнтів, а та ож
збільшить за альн іль ість про-
д ції, що вип с ається ПБГ “Ко-
вальсь а” під цією тор овельною
мар ою

“Укрзалізниця” готує нову
систему управління руху 
потягами

Державна адміністрація заліз-
нично о транспорт “У рзалізни-
ця” має намір впровадити нов
вдос онален систем правлін-
ня р х потя ів до 2019 ро .
Про це с азано в повідомленні
“У рзалізниці”. Зо рема перехід
до нової системи передбачає
створення Головно о центр
правління р х , що б де цен-
тралізовано правляти е спл -
атаційною роботою на вели их
полі онах основних напрям ів
р х , а та ож 6 ре іональних
центрів с ладі сл жб переве-
зень залізниць. “На сьо одні
триває створення та их об’є тів
на Донець ій і Південній залізни-
цях”,— відзначається в повідом-
ленні. В “У рзалізниці” та ож
під реслюють, що в основі нової
системи лежить ви ористання
с часних інформаційних техно-
ло ій, завдя и чом перевізний
процес б де відображатися в
реальном часі, що значно під-
вищить ефе тивність роботи
диспетчерів

На первинному ринку 
ціни на житло 
знизилися

У березні на первинном рин-
нер хомості Києва середня

ціна житлової нер хомості зни-
зилася на 0,2 % або на 3 дола-
ри — до 1 533 доларів за в. м,
порівняно з лютим. Про це свід-
чать дані портал mirkvartir.ua.
Ма симальна середня ціна в бе-
резні б ла зафі сована Печер-
сь ом районі, де вона станови-
ла 2 435 доларів за 1 в. м, міні-
мальна — Святошинсь ом
районі, де ціна становила 1 104
долари за 1 в. м. У лютом на
первинном рин нер хомості
столиці середня ціна житлової
нер хомості підвищилася на
3,16 % або на 47 доларів — до
1 536 доларів за в. м, порівняно
з січнем, повідомляють “У раїн-
сь і новини”

Відкрито рейси “Київ — 
Астана” і “Київ — Алмати”

Авіа омпанія Air Astana (Казах-
стан) з 31 березня від рила рей-
си “Київ — Астана” і “Київ — Ал-

мати” (обидва напрям Казах-
стан ) з Міжнародно о аеропор-
т “Бориспіль” (Київсь а об-
ласть). Про це с азано в пові-
домленні аеропорт . Рейси б -
д ть здійснюватися 3 рази на
тиждень: в Астан по понеділ ах,
середах і с ботах, а в Алмати —
по вівтор ах, п’ятницях і неділях.
Тривалість польот становить 4
одини в Астан (на авіалайнері
Embraer 190) і 5 один в Алмати
(на омфортабельном авіалай-
нері Airbus A320)

У 3'му кварталі доходи 
населення збільшилися 
на 9 %
У жовтні- р дні 2012 ро дохо-

ди населення збільшилися на 9 %
порівняно з жовтнем- р днем
2011 ро — до 394 089 млн ри-
вень, заощадження збільшилися
на 7,8 % — до 31 914 млн ривень.
Про це повідомила Державна
сл жба статисти и. За альне
зростання доходів відб лося за
рах но збільшення оплати пра-
ці — на 10,6 %, соціальної допомо-
и — на 16,6 %, а та ож приб т і
змішано о доход — на 7,2 %

Прибутковість 
депозитів 
продовжує падати
А кредитні портфелі 
показують тенденцію 
кількісного збільшення
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За словами е спертів, обся и редит вання підпри-
ємств мож ть свідчити про посилення тенденції фінан-
с вання бан ами вітчизняних товаровиробни ів. Нато-
мість редит вання фізичних осіб розвивається не та
стрім о. Бан іри та ож про ноз ють пост пове повер-
нення депозитних ставо до 16-17 % ривні.

Обсяг нових кредитів зріс на 10 %
Впродовж лютого 2013 року вітчизняні банки надали нових кредитів на

суму 111,3 млрд грн, що на 10 % більше, ніж у попередньому місяці, та на 

6 % перевищує показник лютого 2012 року. Суттєву частку нових кредитів

(99,7 млрд грн) було видано підприємствам. Про це “Хрещатику” повідо#

мили у прес#службі Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

“Найдинамічніше зростали обсяги кредитування промислових підпри#

ємств (29,9 млрд грн або +26 % порівняно з попереднім місяцем) компаній

АПК (4,7 млрд грн або +12 %) і торгівлі (48,8 млрд грн або +9 %)”,— йдеть#

ся у повідомленні.

Обсяг нових кредитів, наданих фізичним особам, у лютому склав 8,8

млрд грн, що на 3 % менше, ніж у січні 2013 року, але майже на 40 % пере#

вищує показник лютого 2012 року.

При цьому низька активність спостерігалася в сегменті кредитування

іпотеки: за місяць їх було надано лише 111 млн грн, що становить 1,3 % від

загального обсягу нових кредитів фізичним особам.

На думку НАБУ, обсяги кредитування підприємств можуть свідчити про

певне посилення тенденції фінансування банками вітчизняних товарови#

робників. Водночас невеликі обсяги довгострокових кредитів, наданих фі#

зичним особам, можуть говорити про необхідність активізації державної

підтримки в цьому сегменті.

Депозити знижують прибутковість

Наприкінці весни і протягом літа падіння депозитних ставок у гривні й

валюті прискориться. Це пов’язано з накопиченням надлишкової подушки

ліквідності, а також зі зниженням девальваційних очікувань населення. Та#

ку думку висловив директор Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ

“КБ “Південкомбанк” Олександр Андрюшенков.

На думку експерта, уповільнити падіння ставок може лише 4#й квартал,

який традиційно характеризується подорожчанням ресурсів, в тому числі з

причини посилення девальваційних страхів. “Також на вартість депозитів

будуть впливати темпи зростання економіки та продовження співпраці з

МВФ. Але за умови забезпечення курсової стабільності урядом і НБУ став#

ки в кінці 2013 року цілком можуть впасти до рівня початку 2012 року — 16#

17 % річних у гривні”,— зазначив експерт.

Банкір відзначає, що фінансова система вже увійшла в стадію зниження

прибутковості внесків. “Спостерігаючи в січні і лютому 2013 року досить

надлишкову ліквідність, можна з упевненістю сказати, що банки більше не

зацікавлені в дорогих ресурсах, маючи зараз досить міцну “подушку ліквід#

ності”. Прийшов час трохи заощадити. В першу чергу, необхідно знижува#

ти вартість ресурсів”,— говорить експерт.

Фахівці також додають, що зниження ставок за валютними вкладами по#

в’язано зі спадом політичної напруги в країні. “Напередодні парламент#

ських виборів багато вкладників воліли забрати свої вклади з банків, щоб

“перечекати невизначеність”. Частина знятих коштів конвертувалася в ін#

валюту: у вересні#жовтні 2012 року відзначено значний приріст вкладів в

доларах. Враховуючи, що валюта останнім часом не є інструментом для

кредитування фізичних осіб, та й не всі юридичні особи потребують дола#

рових кредитів, то великої необхідності в валютних ресурсах на сьогодні не#

має”,— коментують банкіри
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Коли жодна "хата не скраю"
Підприємства міста допомагають звільнити Київ від снігу
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Сотні тонн сні продовж -
ють вивозити зі столиці,
аби прибрати доро и та
зробити весняні павод и
не та ими за розливими.
На допомо ом нальним
сл жбам міста прийшли
підприємства та бізнес-
стр т ри — вони надали в
орист вання свою техні
та додат ові працьовиті
р и.

Приватні підприємства, переваж#

но будівельної галузі, активно лікві#

довують наслідки негоди у столиці.

За словами керівника Департаменту

промисловості та розвитку підпри#

ємництва КМДА Людмили Дени#

сюк, надзвичайна ситуація стала ча#

сом загального єднання, а промис#

лові підприємства та бізнес#структу#

ри довели, що “моя хата скраю” —

це не про них.

“Підприємства активно відгукну#

лися на наш заклик і прохання до#

помогти. А головне, що йдеться не

про примус. Це було розуміння,

добра воля, турбота про киян та

власне місто, тобто справжній, а не

словесний патріотизм! Я пишаюся,

що у Києві така небайдужа, відпові#

дальна, ефективна підприємницька

спільнота. В перший же день негоди

три компанії звернулись до нас са#

мі — це “S. I. Group Consort Ltd”,

“Сігмаеколоджи” та АТ “НЕСТ”.

Потім до них приєднались інші, в

основному будівельні структури, у

яких досить багато техніки. Якщо

спочатку на вулиці вийшло понад 30

машин від підприємців, то наступ#

ного дня вже більш як 300 механіз#

мів чистили місто від снігу!”,— пові#

домила Людмила Денисюк.

Додамо, що з 24 березня на допо#

могу комунальникам також вийшла

техніка ТОВ “Київміськвторресур#

си”, ВАТ “Комбінат будіндустрія”,

ПрАТ “Фанплит”, ПАТ Дарниць#

кий ЗБК, ДП “Антонов”, ДНВП

“Електронмаш”, ДАХК “Артем”,

ЗАТ “Укрвторчермет”, ПАТ завод

“Ленінська кузня”, КП СПБ “Арсе#

нал”, ПАТ “Фармак”, ПАТ “Основа

Солфіс”. Загалом у перші години

боротьби з негодою компанії надали

41 одиницю техніки: 34 самоскиди

та 9 завантажувачів.

З кожним наступним днем до роз#

чищення Києва приєднувалися все

нові і нові компанії, які не вимагали

натомість грошових винагород. Зок#

рема у ніч з 30 на 31 березня разом зі

шляхово#експлуатаційним управ#

лінням (ШЕУ) Голосіївського райо#

ну до прибирання снігу долучилися

“Комбінат Будіндустрії” та ТОВ

“Торгова рада”, які додатково нада#

ли 2 навантажувачі та 3 самоскиди.

Комунальники та представники

компанії працювали на вул. Горько#

го, Червоноармійській та Голосіїв#

ській, що дозволило вивезти 484

тонни снігу.

У Деснянському районі відгукну#

лося ТОВ “Онур Конструкціон Ін#

тернешнл”: компанія надала 2 на#

вантажувачі та 10 самоскидів. Завдя#

ки спільним зусиллям від снігу були

очищені вул. Леніна та проспект

Маяковського. З цих місць вивезено

1 124 тонни снігу. Разом з ШЕУ

Дніпровського району наслідки не#

годи долало підприємство ТОВ “Ки#

ївміськвторресурси”. Таким чином,

з вул. Сосюри та з Ленінградської

площі вивезено 150 тонн снігу.

Комунальним службам у Печер#

ському районі допомагали ПАТ

“Київенерго”, ЖК “Новопечерські

Липки”. Компанії “UDP” та “АМТ”

надали 4 навантажувачі та 16 само#

скидів, що допомогло якісно при#

брати центральну частину міста

(вул. Кіквідзе та бульвар Л. Україн#

ки) та вивезти 2 210 тонн снігу. У Со#

лом’янському районі ПАО ХК “Ки#

ївміськбуд” надав 4 навантажувачі

та 10 самоскидів, за допомогою яких

ШЕУ вивозило сніг з території Цен#

трального та Південного залізнич#

них вокзалів, звільнивши місто від

358 тонн снігу.

У Шевченківському районі сніг

прибирали компанії “Метробуд”,

ЗЗБК ім. С. Ковальської, “Онур

Конструкціон Інтернешнл”, “Київ#

міськвторресурси”, “Девелопмент

плюс”, “БМ#Рент”, “3#ех”, “Етап”,

“ДБУ#208”, “УкрТрансГруп”, “СУ#

630”. Вони надали в розпорядження

комунальних служб 5 навантажува#

чів та 24 самоскиди. Це дозволило

прибрати з вул. Великої Житомир#

ської, бульвару Шевченка, площі

Перемоги, вул. Червоноармійської,

площі Толстого, вул. Стрітенської,

вул. Ярославів Вал, вул. І. Франка,

вул. Софіївської та з провулку Че#

ховського майже 4 196 тонн снігу.

Приєдналося до роботи і КП “Ки#

ївавтошляхміст”, фахівці якого при#

бирали опади з проспекту Бажана.

Компанії з іноземним капіталом

ПАТ “Промінвестбанк” разом із

ЗАТ “Укрвторчермет” з 26#го на 

27#ме березня розчистили ділянку

на вул. Софіївській, що дозволило

зранку відновити роботу тролейбу#

сів № 18. Також було розчищено ді#

лянку на пров. Тараса Шевченка.

“МЕТРО Кеш енд Кері Україна”

силами співробітників та за допо#

могою власної техніки прибирали

сніг з 26 по 28 березня на вул. Соло#

мії Крушельницької, Сабурова,

Кільцевій дорозі, проспекті Мос#

ковському.

Київська міська державна адмі#

ністрація висловлює свою вдячність

за допомогу у подоланні наслідків

негоди усім підприємствам, що до#

лучилися до прибирання столиці від

снігу. “Хочу усім подякувати. Ми

зробили за ці дні, відверто кажучи,

майже неможливе. Я дуже вдячний

вам усім, що ви так добре попрацю#

вали”,— адресував підприємствам

в. о. першого заступника голови

КМДА Анатолій Голубченко. Він

додав, що високо оцінив роботу

компаній з очищення снігу. “Жоден

з керівників підприємств не відмо#

вився виконувати завдання. Сам

виводив техніку, сам контролював,

сам телефонував, домовлявся, якщо

потрібно, ДАІ просив, евакуатор

просив, проявляв повну ініціативу...

Всі дуже відповідально підійшли,

працювали у повну силу, хто як міг.

Хто один трактор давав, хто два, хто

двадцять самоскидів... Я дуже вдяч#

ний. Ми визначимось, кому дати

грамоти Кабінету міністрів, кому —

грамоти віце#прем’єра, кому —

просто подякувати. Люди відпра#

цювали, і більшість з них сказала —

нам не потрібні гроші. Кабмін же

заявляв, що буде компенсовувати,

та підприємства сказали — ні, не

треба, ми знаємо, що ми робимо, і

робимо це для Києва”,— прокомен#

тував “Хрещатику” Анатолій Голуб#

ченко.

За словами Людмили Денисюк,

ця ситуація дозволила ще раз пере#

конатися, що столичні підприєм#

ства — надійні партнери, з якими

можна і екстрені ситуації вирішува#

ти, і економіку міста розвивати.

“Наша згуртованість не закінчиться

після подолання наслідків негоди.

Обіцяю, Департамент горою стояти#

ме за підприємців, які у важку мить

підставили Києву своє плече!”,— за#

певнила посадовець

Президент
ТОВ “СТС-холдин ”
В’ячеслав ЗАПОРОЖЕЦЬ:
— Керівництво міста зверн ло-

ся до нас з проханням допомо -
ти прибрати в лиці Києва від сні-
. Ми не бачили причин відмо-

витися. Компанія надала три са-
мос иди і завантаж вач. Працю-
вали за власний рах но , прав-

да, нам обіцяли пізніше омпенс вати затрати. Я -
що потрібна б де знов допомо а, не відмовимо —
ми ж працюємо і живемо цьом місті.

Генеральний дире тор
омпанії “Еле тронмаш”
Ві тор МОВА:
—Ще з позамин лої с боти і

по цей день ми допома аємо міс-
т прибирати сні з в лиць. У
Святошинсь ом районі три на-
ших КАМАЗи вивозили сні . Ба а-
то хто аже, що ми не повинні це
робити, це не наші обов’яз и.

Знаєте, оли місті надзвичайний стан через по од-
ні мови, то т т не варто розбиратися, чиї це обо-
в’яз и. Просто треба працювати, щоб люди мо ли
перес ватися, піти по моло о і хліб, доїхати до своїх
бать ів і дітей.. І це не те питання, я е варто об ово-
рювати.

Голова правління
“ДБК-4” Петро ШИЛЮК:
— Наша техні а і наші люди

працювали на в лиці Виш ород-
сь ій, та ож прибирали сні
Деснянсь ом районі, бо там є
наші об’є ти, чора вивозили
сні з Оболоні. Роз мієте, ми
подви ів не робили, просто роз-
чищали Київ разом з сіма. А ція

прим совою не б ла, хто хотів, той і допомі .

Генеральний дире тор
ТОВ “Солстрой”
Оле ЖИВИЦЬКИЙ:
— Наша омпанія розчищала

в лицю Інстит тсь від Хреща-
ти а до Кловсь о о звоз , за а-
лом різні дні ми надавали о-
рист вання від шести до оди-
надцяти самос идів. У перший
день стихії на в лицях Києва

працювало 90 наших працівни ів, потім щодня до-
пома ало по 10 осіб, вчора — 30. Зараз ми вже за-
вершили очищення нашої ділян и. Ми отові і в ін-
ших сит аціях допома ати Києв , ба ато моїх оле
ці дні та ож прибирали сні . Але та ож хочеться,

щоб це не б ло схоже на бай про лебедя, ра а і
щ , я і тя ли воза в різні бо и — треба працюва-
ти ор анізовано і зла оджено.

ОПИТУВАННЯ “ХРЕЩАТИКА”
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 3 квітня 2013 року

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В Дарниць ом районі столиці роз-
ташована спеціалізована за ально-
освітня ш ола І—ІІІ ст пенів № 316 з
по либленим вивченням раїнсь ої
мови. Навчальний за лад б в засно-
ваний в 1995 році, а в 2004 році він
отримав стат с спеціалізовано о з
по либленим вивченням раїнсь ої
мови. За період існ вання всьо о
б ло вип щено 1 691 чень, з них
99 золотих та срібних медалістів.
Нещодавно в ш олі відб лося важ-
ливе для першо ласни ів свято
"Прощавай, б вари ".

На сьогоднішній день під керівництвом дирек�

тора школи Ольги Петрівни Кондик в освітньому

закладі працює досвідчений і сталий, а водночас

молодий і творчий педагогічний колектив, який

втілює науково�методичну тему "Ініціатива і

творчість у роботі вчителя — шлях до педагогіч�

ної майстерності". Окрім цього, тут виховують ці�

лісне ставлення особистості до суспільства і дер�

жави, формують в учнях пріоритет загальнолюд�

ських цінностей і життєве самовизначення кож�

ної дитини. Педагогічний колектив реалізує на

практиці різні проекти: "Обдаровані діти", "Ми�

лосердя", "Школа сприяння здоров'ю", "Друзі

завжди поруч", "Академія дитячої творчості", "Ми

за мир на планеті Земля", "Світ очима дітей",

"Батьківський всеобуч", "Етика та етикет у будні

та свята" тощо.

Значна увага приділяється й духовному вихован�

ню учнів і збереженню національних традицій. Рід�

на мова в усі періоди розвитку школи стояла на пер�

шому місці з�поміж усіх навчальних дисциплін.

З першого класу учні школи вивчають
кілька мов

Навчання починається з 6 років — школа І

ступеня (1—4 класи), яка нарівні з базовим ком�

понентом включає поглиблене вивчення укра�

їнської мови, додатково вводиться опанування

російської та англійської мов, курсів "Христи�

янської етики в українській культурі", "Сходин�

ки до інформатики". У початковій школі функ�

ціонує окремий комп'ютерний кабінет та хорео�

графічна зала. Класи І ступеня створюються з

урахуванням психофізичних особливостей ди�

тини та рекомендацій медико�педагогічної ко�

місії.

На ІІ ступені (основна школа, 5—9 класи) за�

безпечується одержання учнями базових знань,

підготовка до самостійної діяльності. У школі

відкриті класи з поглибленим вивченням матема�

тики та англійської мови, головною метою яких є

створення умов для навчання обдарованої люди�

ни, залучення її до науково�дослідницької та по�

шукової роботи. З 2013 року (за новим Держав�

ним стандартом середньої освіти) з 5�го класу ви�

вчаються дві іноземні мови — англійська та ні�

мецька, а також російська.

У старшій школі (10—11 класи) забезпечується

профільне навчання: українська та іноземна фі�

лологія, суспільно�гуманітарний, економічний та

історичний профілі.

Школярі працюють над науковими
проектами, займаються спортом 
і танцями

Учні школи активно займаються науково�до�

слідницькою діяльністю. Під керівництвом учи�

телів у МАН народжуються цікаві наукові проек�

ти, передусім у галузі мов, літератур, суспільно�

гуманітарних дисциплін. Інтелектуальний і твор�

чий розвиток учнів забезпечується через систему

внутрішніх і зовнішніх олімпіад, конкурсів.

Школа тісно співпрацює з вищими навчаль�

ними закладами — Київським славістичним

університетом, Національним університетом

харчових технологій, КНУКіМ, Київським на�

ціональним університетом ім. Т. Г. Шевченка,

Університетом культури. Партнерами школи є

Київська національна філармонія, громадська

організація "КСТМ Лідер", спортивно�танцю�

вальний клуб "Ірис", які займаються молодіж�

но�спортивною пропагандою здорового спосо�

бу життя шляхом залучення дітей шкільного ві�

ку до занять в спортивних, танцювальних сек�

ціях.

Першокласники попрощалися 
з буквариком

Наприкінці березня в спеціалізованій загаль�

ноосвітній школі № 316 шкільний дзвінок тради�

ційно покликав до актової зали першокласників

на важливе в їхньому житті свято "Прощавай,

букварику". До нього ретельно готувалися учні

перших класів та їх класоводи: Тетяна Ромашко,

Олександра Волошина, Тетяна Тропотяга під ке�

рівництвом талановитого педагога�організатора

Наталії Пославської.

Директор школи Ольга Кондик привітала ви�

нуватців свята з успішним подоланням першої і

дуже важливої сходинки до знань. Під час свят�

кового дійства малята мали змогу показати, чого

вони вже досягли, наскільки помудрішали, подо�

рослішали, змужніли. Зі сцени лунали гучні пісні

про шкільне життя, цікаві вірші, проводилися

конкурси за участю батьків.

Поважними гостями цього родинного свята

були майбутні першокласники разом зі своїми

батьками, які мали змогу ближче познайомитися

зі шкільним життям. Також були запрошені вихо�

ванці дошкільних навчальних закладів мікро�

району. По завершенню свята кожен з його учас�

ників отримав подарунок від казкового героя

Букварика. Заступник директора з навчально�ви�

ховної роботи Наталія Котяхова завершила це

свято словами: "Батьки, милуйтеся своїми дітьми

і радійте кожному кроку своєї дитини в школі і в

житті"

День пам'яті преподобного 
Серафима Вирицького

Зерно справжньої християнсь ої
моралі й д ховності має впасти на
бла одатний ґр нт, щоб прорости й
дати свої плоди. Та им бла одат-
ним ґр нтом б ла д ша сина Ми о-
ли Івановича та Хіонії Олімпівни
М равйових Василя, майб тньом
преподобно о Серафима Вириць о-
о. Першими йо о ни ами б ли
Єван еліє і Псалтир. Хлопчи зачи-
т вався житіями святих. Уже тоді
від рився для ньо о ч десний світ,
перед я им помер ло се земне. У
либинах чистої дитячої д ші заро-
дилася д м а про чернечий под-
ви .

Коли отроку було близько чотирнадцяти років,

у сердечному пориві прийшов він в Олександро�

Невську лавру, щоб знайти там для себе духовний

притулок. Але один зі старців дав йому таку на�

станову: "Тобі ще призначено пройти шлях мир�

ський, тернистий, зі скорботами... Прийде час, і

Господь винагородить тебе...". Так була явлена

Василю воля Божа. Подвиг послуху праведника

тривав понад сорок років.

Чернецтво преподобний Серафим прийняв в

1920 році одночасно зі своєю дружиною, яка ста�

ла послушницею Воскресенського Новодівичого

монастиря.

До прийняття чернецтва Василь Миколайович

був успішним купцем. Його духовним батьком і

наставником був відомий старець Гетсимансько�

го скиту преподобний Варнава. Перед тим, як

стати духівником Олександро�Невської лаври,

старець Серафим прийняв велику схиму.

В Олександро�Невську лавру до великого стар�

ця почали приїжджати люди. Смиренному схим�

нику Всевишнім було дано те, чого не міг осягну�

ти звичайний людський розум. Інколи від келії,

де приймав преподобний, тягнулися довгі черги.

До спраглих душ праведник звертався з таким по�

вчанням: "Нам же залишається тільки покладати

надію на Бога й благати у Нього прощення. Буде�

мо пам'ятати, що Бог є любов".

Великий вплив мав лаврський схимник на мо�

лодь. Багато дівчат та хлопців, збитих з пантели�

ку різними єретичними вченнями, після його

проповідей переходили в Православіє. Усі, хто

звертався до отця Серафима, знаходили через

нього благу волю Божу.

На початку 30�х років, незадовго до масових

арештів священнослужителів, старець тяжко за�

хворів. Лікарі сказали, що його може врятувати

лише сільське повітря. Батюшка категорично від�

мовлявся їхати з міста, але правлячий архієрей на�

поліг на тому. Він викликав із Новодівичого мо�

настиря черницю, яка в миру була дружиною Се�

рафима, і благословив її відвезти старця в село.

Арешти не торкнулися праведного. Не торкнулися

його й гоніння за віру — Господь беріг життя цьо�

го старця для того, щоб він прославив Його ім'я.

Роки перебування старця Серафима у Вири�

ці — це роки безперестанних хвороб. Бувало, що

отець не міг навіть піднятися з ліжка. Але це й час

великих подвигів, які повторювали подвиги под�

вижників у давнину. Дні старця проходили в по�

сту й молитві.

Під час Великої Вітчизняної війни отець Сера�

фим повторив подвиг преподобного Серафима

Саровського. Змучений хворобами подвижник,

якому йшов сімдесят шостий рік, молився за спа�

сіння Росії на великому камені перед іконою пре�

подобного Серафима.

До останніх хвилин життя наставляв старець

своїх духовних чад. Перед кончиною подвижнику

у вікні його келії явилась Божа Матір. Преподоб�

ний Серафим, передчуваючи це, велів запалити

усі лампади. Так і пішов з життя. Сталося це 3

квітня 1949 року

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

В Голосієві вживають заходів 
для уникнення підтоплень
унаслідок весняного водопілля
Відб лось засідання Штаб з лі відації надзви-

чайної сит ації при Голосіївсь ій РДА. Під час на-
ради роз лядалися питання щодо можливо о під-
топлення території район через стрім е танення
сні .

Участь заході взяли представни и ом нальних підприємств та
ЖЕО Голосієва, ШЕУ, КП "Плесо", КП "Управління зелених насаджень",
МНС, МВС, Управління з питань надзвичайних сит ацій та інших стр -
т рних підрозділів і правлінь райдержадміністрації.
Під час засідання б ло вирішено вжити необхідні термінові заходи з

розчищення зливоприймачів та дренажних систем з метою ни нення
підтоплень. Та ож б ло створено оперативні р пи в с ладі ЖЕО та
ом нальних підприємств, я і розташовані в різних точ ах район ,
що дасть змо швид о реа вати на б дь-я і проблеми в разі їх ви-
ни нення

Прокуратурою Святошина 
проведено міжвідомчу нараду 
з питань захисту прав дітей
Про рат рою Святошинсь о о район ор ані-

зовано та проведено міжвідомч нарад ерівни-
ів правоохоронних, онтролюючих ор анів та
ор анів ви онавчої влади район , на я ій об ово-

рено стан додержання за онодавства, спрямовано о на захист прав і
свобод дітей, а та ож попередження правопор шень серед них.
Про рор Святошинсь о о район Ед ард Томін зазначив, що захо-

дами, вжитими представни ами відомства, іншими правоохоронними
ор анами та державними становами, не вдалося з пинити зростання
злочинності серед неповнолітніх. Переважна більшість правопор -
шень, вчинених дітьми, має орисливий хара тер (82 %). Про рор ви-
словив ст рбованість зв'яз з вели ою іль істю тяж их злочинів, що
вчиняються неповнолітніми.
За йо о словами, та а сит ація об мовлена відс тністю цілеспрямо-

ваної профіла тичної діяльності ор анів державної ви онавчої влади і
місцево о самовряд вання, правління освіти, сл жби та римінальної
міліції справах дітей.
Я не атив відзначено відс тність належної взаємодії римінальної

міліції і сл жби справах дітей, відс тність он ретної співпраці та об-
мін необхідною інформацією.
Ор анами вн трішніх справ недостатня ва а приділяється питанням

встановлення джерел придбання підліт ами ал о ольних напоїв, при-
тя нення до відповідальності осіб, я і їх реаліз ють.
Потреб є та ож я існих змін проведення профіла тичної роботи

підліт овом середовищі та а тивізація заходів щодо з'яс вання при-
чин та мов, я і сприяють вчиненню злочинів та правопор шень

Юні дніпровчани — призери 
чемпіонату Євразії
Нещодавно юні спортсмени л б "Доджо" Дніп-

ровсь о о район взяли часть чемпіонаті Евра-
зії та чемпіонаті Голосіївсь о о район з іо шин-
ай- арате, що відб вся в Палаці спорт . В заході
взяли часть 65 представни ів У раїни, Росії, Вір-
менії та Білор сі. Через с ладні по одні мови до

Києва не дісталося чимало спортсменів, а дехто приб в же під час
зма ань. Проте дніпровчани Юлія Мельни , Іван Ро отьол, Р слан Ба-
ранівсь ий до лали чималих з силь двобоях та засл жено вибороли
призові місця

За хабарі засуджено митника
аеропорту
Солом'янсь ий районний с д столиці виніс ви-

ро справі иївсь о о митни а, отрий неодно-
разово вима ав та одерж вав хабарі на за альн
с м 1 400 доларів США.
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі Со-

лом'янсь ої про рат ри, Київсь а ре іональна
митниця на лала заборон на заправ и повітряних с ден іноземної
авіа омпанії одним з раїнсь их підприємств.
Натомість старший інспе тор митно о поста "Київ-аеропорт" запро-

пон вав підприємцю вирішити це питання та не створювати переш о-
ди в роботі разі передачі йом хабара в розмірі $100 за ожн за-
прав літа а. За алом за три місяці на вимо митни а підприємець
передав йом $1 400.
Торі лютом одраз після одержання хабара розмірі $500 мит-

ни а б ло затримано працівни ами СБУ.
За виро ом с д йом призначено по арання ви ляді 5 ро ів по-

збавлення волі з випроб вальним терміном на 3 ро и та позбавленням
спеціально о звання інспе тора митної сл жби др о о ран .
На адаємо, що про рат рі Солом'янсь о о район діє телефон а-

рячої лінії для представни ів мало о та середньо о бізнес , по я ом
можна зверн тися з привод неза онно о втр чання в осподарсь ді-
яльність та тис з бо ор анів державно о онтролю. Телефон аря-
чої лінії 408-00-28

Вихованці спортивного клубу
"Прометей" стали переможцями
Києва з панкратіону
Вихованці спортивно о л б "Прометей" Центр

фізично о здоров'я населення Деснянсь о о райо-
н взяли часть Від ритом чемпіонаті м. Києва
серед юна ів та дівчат 2002—2003, 2000—2001 ро-

ів народження з пан ратіон (розділ АГОН), я ий пройшов середній
ш олі № 388 Печерсь о о район .
Ор анізатори зма ань, Федерація пан ратіон м. Києва, мали на ме-

ті відбір збірної оманди столиці для часті в чемпіонаті У раїни. У т р-
нірі за перемо боролися 53 спортсмени.
Та , 1 місце серед дівчато ві овій ате орії 2000—2001 ро ів наро-

дження вибороли Карина Марич (ва ова ате орія до 34 ), Тетяна Аста-
хова (ва ова ате орія до 38 ); серед хлопчи ів — Оле сій С хен о (ва-
ова ате орія до 72 ), Оле сандр Кара ць (ва ова ате орія до 38 ).
Третій рез льтат по азав Атабе Кадиров (ва ова ате орія до 34 )

Сьогодні Дарницький район 
святкує день народження
У серед , 3 вітня, Дарниць ий район свят є

своє 78-річчя. З цієї на оди о 18.00 Палаці льт -
ри "Дніпро" (в л. Бориспільсь а, 10) відб деться
районний фестиваль-о ляд дитячої творчості "Рідна
Дарниця". Своїми талантами юні дарничани вітати-
м ть "мал " бать івщин з 78-ю річницею створен-
ня Києві їхньо о район .

Крім то о, відб ватиметься фестиваль-о ляд дитячої творчості рам-
ах мистець о о соціально о прое т "Каз а дитячих мрій", що триває з
на оди відзначення Ро дитячої творчості. Уже протя ом двох місяців
ожном районі столиці тривають о ляди дитячої творчості різноманіт-
них номінаціях: х дожнє, м зичне та театральне мистецтво, хорео ра-
фія, во ал, х дожнє слово, моделювання тощо. Таланти юних иян ре-
тельно оцінює ж рі, я е і визначить переможців. Завершить алейдос оп
о лядів творчості вистав а робіт та за лючний ала- онцерт, я ий відб -
деться 17 травня Національном палаці мистецтв "У раїна"

Під час свят ово о дійства малята мали змо
по азати, чо о вони вже дося ли, нас іль и
пом дрішали, подорослішали, зм жніли

Новини районів

Усе зло потрібно покривати лише любов'ю, так вважав преподобний
Серафим Вирицький

Рідна мова — 
на першому місці
В школі № 316 особливу увагу приділяють поглибленому вивченню мов

В спеціалізованій за альноосвітній ш олі № 316 ш ільний дзвіно традиційно по ли ав до а тової зали
першо ласни ів на важливе в їхньом житті свято "Прощавай, б вари "
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Продовження додатку до рішення Київської міської ради від 21.02.2013 № 9/9066

Про бюджет міста Києва на
2014 рік

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про Програму соціально'
економічного розвитку 
м. Києва на 2014 рік

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту економіки та інвестицій
Довбань І. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про внесення змін та
доповнень до рішення
Київради "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про внесення змін та
доповнень до рішення
Київради "Про Програму
соціально'економічного
розвитку м. Києва на 2013
рік"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту економіки та інвестицій
Довбань І. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про звільнення інвесторів
(забудовників) від сплати
пайової участі (внеску) на
створення соціальної та
інженерно'транспортної
інфраструктури м. Києва

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту економіки та інвестицій
Довбань І. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про надання дозволів на
розроблення документації
із землеустрою щодо
відведення земельних
ділянок, щодо відмови у
передачі земельних
ділянок

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту
земельних ресурсів 
Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про внесення змін та
доповнень до договорів
оренди земельних ділянок

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Кучук М. І.,  директор
Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про розгляд протестів,
подання органів
прокуратури, про
скасування (відміну)
рішень Київської міської
ради

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту
земельних ресурсів 
Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про вибір території для
реалізації проекту
будівництва БДК "Київ'Сіті"

I півріччя 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
Кучук М. І.,  директор
Департаменту
містобудування та
архітектури 
Целовальник С. А.,  директор
Департаменту економіки та
інвестицій Довбань І. М.,
директор Департаменту
земельних ресурсів 
Петрук В. І., директор КО
"Інститут Генерального плану
м. Києва" 
Броневицький С. П.,
генеральний директор КП
"Київське інвестиційне
агентство" Падалко О. А.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про затвердження ДПТ на
територію ділянки
будівництва "Київ'Сіті"

I півріччя 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
Кучук М. І.,  директор
Департаменту
містобудування та
архітектури 
Целовальник С. А.,  директор
Департаменту економіки та
інвестицій Довбань І. М.,
директор Департаменту
земельних ресурсів 
Петрук В. І., директор КО
"Інститут Генерального плану 
м. Києва" 
Броневицький С. П.,
генеральний директор КП
"Київське інвестиційне
агентство" Падалко О. А.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про затвердження ДПТ на
території ініціативи
"Дніпровська перлина"

I півріччя 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Кучук М. І.,  директор
Департаменту містобудування
та архітектури 
Целовальник С. А.,  директор
Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І., директор
КО "Інститут Генерального
плану м. Києва" 
Броневицький С. П.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про внесення змін до
рішення Київської міської
ради від 27.11.2003 
№ 220/1094 "Про
затвердження Порядку
утримання, ремонту,
реконструкції, реставрації
фасадів будинків та споруд
на території міста Києва"

I півріччя 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту
містобудування та
архітектури 
Целовальник С. А.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про затвердження
Положення про порядок
проведення інвестиційних
конкурсів для будівництва,
реконструкції, реставрації
тощо об'єктів житлового та
нежитлового призначення,
незавершеного
будівництва, інженерно'
транспортної
інфраструктури міста Києва

I півріччя 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
Кучук М. І.,  директор
Департаменту
містобудування та
архітектури 
Целовальник С. А.,  директор
Департаменту економіки та
інвестицій Довбань І. М.

Голова комісії
Шевченко А. А.

3. Постійна комісія
Київради з питань
гуманітарної
політики

Про безоплатний проїзд у
м. Києві працівників міліції,
податкової міліції та
Служби безпеки України

II квартал 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про безоплатний проїзд у
м. Києві дітей шкільного
віку

II квартал 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про безкоштовний проїзд у
міському комунальному
пасажирському транспорті
загального користування
патронажних сестер
міського Товариства
Червоного Хреста

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про затвердження міської
цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам"
на 2011 ' 2015 роки"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про внесення змін до
рішення Київської міської
ради від 01.11.2012 
№ 234/8518 "Про
затвердження Програми
зайнятості населення м.
Києва на 2012 ' 2014 роки"

I квартал 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про внесення змін до
рішення Київської міської
ради від 17.02.2011
№19/5406 "Про
затвердження міської
цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам"
на 2011 ' 2015 роки" та
фінансування її заходів у
2013 році

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про безоплатний проїзд у
міському комунальному
пасажирському транспорті
загального користування
працівників соціальної
сфери

I квартал 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про скасування рішення
Київської міської ради від
08.10.2009 № 321/2390
"Про спрямування частки
пільг та субсидій
населення, що припадає на
вартість холодної води як
складової частини у
вартості гарячої, на користь
ВАТ "АК "Київводоканал"

I квартал 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про скасування рішення
Київської міської ради від
08.10.2009 № 322/2391
"Про спрямування частки
адресної безготівкової
допомоги окремим
категоріям соціально
незахищених верств
населення м. Києва, що
припадає на вартість
холодної води як складової
частини у вартості гарячої,
на користь ВАТ "АК
"Київводоканал"

I квартал 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації 
Новохатько Л. М.,  директор
Департаменту соціальної
політики Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про пільги щодо плати за
землю

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Кучук М. І.,  директор
Департаменту земельних ресурсів 
Петрук В. І., директор Департаменту
фінансів Репік В. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про затвердження
щорічного підсумкового
звіту про результати
реалізації Стратегії
розвитку м. Києва до 2025
року у 2012 році

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту економіки та інвестицій
Довбань І. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про встановлення для
підприємств, установ та
організацій орендної плати
за землю в м. Києві

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Кучук М. І.,  директор
Департаменту земельних ресурсів 
Петрук В. І., директор Департаменту
фінансів Репік В. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про списання
заборгованості з орендних
платежів

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Пузанов О. Г.,
директор Департаменту комунальної
власності м. Києва Парфененко Д. М.,
директор Департаменту фінансів 
Репік В. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про затвердження звіту про
виконання міського
бюджету м. Києва за 2012
рік

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту фінансів Репік В. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про затвердження звіту про
виконання Програми
соціально'економічного
розвитку м. Києва за 2012
рік

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту економіки та інвестицій
Довбань І. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про внесення змін до
рішення Київради від
24.05.2007 № 528/1189
"Про затвердження
Положення про порядок
проведення інвестиційних
конкурсів для будівництва,
реконструкції, реставрації
тощо об'єктів житлового та
нежитлового призначення,
незавершеного
будівництва, інженерно'
транспортної
інфраструктури міста
Києва"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  директор
Департаменту економіки та інвестицій
Довбань І. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про затвердження
Положення про порядок
проведення інвестиційних
конкурсів для будівництва,
реконструкції, реставрації
тощо об'єктів житлового та
нежитлового призначення,
незавершеного
будівництва, інженерно'
транспортної
інфраструктури міста Києва

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник голови
Київської міської державної адміністрації
Кучук М. І.,  директор Департаменту
містобудування та архітектури
Целовальник С. А.,  директор
Департаменту економіки та інвестицій
Довбань І. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про внесення змін до
рішення Київради від
23.06.2011 № 242/5629
"Про встановлення
місцевих податків і зборів в
м. Києві"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації 
Крамаренко Р. М.,  заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Голубченко А. К.,  директор
Департаменту фінансів Репік В. М.,
директор Департаменту транспортної
інфраструктури Водовозов Є. Н.,
директор КП "Київтранспарксервіс"
Дудко А. С.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

2. Постій'
на комі'
сія Київ'
ради з
питань
земель'
них від'
носин,
містобу'
дування
та архі'
тектури

Про порядок передачі
(надання) земельних
ділянок у користування або
у власність із земель
комунальної власності у
місті Києві

січень ' лютий 
2013 року

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про порядок продажу, у
тому числі на конкурентних
засадах, земельних ділянок
комунальної власності у
місті Києві

січень ' лютий 2013
року

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про проведення
нормативної грошової
оцінки земель м. Києва

січень ' лютий 2013
року

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про внесення змін до
договорів оренди
земельних ділянок у частині
приведення розміру річної
орендної плати у
відповідність до положень
статті 288 Податкового
кодексу України

січень 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про врегулювання питання
поновлення договорів
оренди земельних ділянок
у місті Києві

січень ' лютий 2013
року

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про питання, пов'язані із
продажем земельних
ділянок та проведенням
земельних аукціонів

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.

Про передачу земельних
ділянок у власність та
користування

упродовж 2013 року Заступник голови Київської міської
державної адміністрації Кучук М. І.,
директор Департаменту земельних
ресурсів Петрук В. І.

Голова комісії
Шевченко А. А.
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Про затвердження
Київської міської програми
охорони навколишнього
природного середовища на
період до 2015 року

I квартал 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про затвердження
Положення про зони
відпочинку біля води м.
Києва

лютий ' березень
2013 року

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про затвердження
програми загальноміських
заходів щодо відновлення
та впорядкування озер,
річок, ставків та джерел у м.
Києві на період до 2015 року

II квартал 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про затвердження
Екологічної політики м.
Києва на період до 2025
року

II квартал 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про затвердження проекту
організації та утримання
регіонального
ландшафтного парку
"Дніпровські острови"

II квартал 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
генеральний директор КП
"Плесо" Походій П. І.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про внесення змін до
Київської міської програми
контролю за утриманням
домашніх тварин та
регулювання чисельності
безпритульних тварин
гуманними методами на
період 2012 ' 2016 років

II квартал 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про затвердження Схеми
санітарного очищення міста
Києва

травень 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово'комунальної
інфраструктури Новицький Д.
Ю.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про скасування рішення
Київради від 27.05.2010 
№ 815/4253 "Про заборону
використання
сміттєзбірників не за
цільовим призначенням"

травень 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово'комунальної
інфраструктури Новицький Д.
Ю.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про надання права
постійного користування
земельними ділянками
парків, які належать до
об'єктів природно'
заповідного фонду,
районним комунальним
підприємствам по
утриманню зелених
насаджень КО
"Київзеленбуд"

II півріччя 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про затвердження нової
редакції Положення про
Київський міський фонд
охорони навколишнього
природного середовища

III квартал 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про затвердження змін і
доповнень до цільової
програми "Питна вода міста
Києва на 2011 ' 2020 роки"

вересень 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово'комунальної
інфраструктури Новицький Д.
Ю.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про надання гірничого
відводу

упродовж 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про погодження
підприємствам та установам
міста клопотань про
надання надр з метою
геологічного вивчення, у
тому числі дослідно'
промислової розробки
родовищ корисних копалин
загальнодержавного
значення (підземних вод) та
місцевого значення (піску),
у м. Києві

упродовж 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про встановлення меж зон
санітарної охорони
водозабірних свердловин у
м. Києві

упродовж 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Про оголошення об'єктів
природно'заповідного
фонду пам'ятками природи
місцевого значення у м.
Києві

упродовж 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища Садовой С. М.,
начальник Державного
управління охорони
навколишнього природного
середовища Возний О. І.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

5. Постійна
комісія
Київради з
питань
транспорту та
зв'язку

Про затвердження
Програми вдосконалення
організації дорожнього руху
та його безпеки на період
до 2013 ' 2014 років у місті
Києві

I півріччя 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту
транспортної інфраструктури
Водовозов Є. Н.,  генеральний
директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,
генеральний директор КК
"Київавтодор" Глінський Г. Я.,
начальник управління ДАІ ГУ
МВС України в м. Києві
Курінний А. В.,  директор КП
"Київдорсервіс" Камський С. І.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про формування
пропозицій щодо проекту
змін до бюджету та
Програми соціально'
економічного розвитку міста
Києва у 2013 році

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Крамаренко Р.
М.,  директор Департаменту
транспортної інфраструктури
Водовозов Є. Н.,  генеральний
директор КП "Київпастранс"
Ламбуцький М. М.,
начальник КП "Київський
метрополітен" Федоренко В. І.,
генеральний директор КК
"Київавтодор" Глінський Г. Я.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про затвердження нової
редакції статуту
комунального підприємства
"Міжнародний аеропорт
"Київ" (Жуляни)"

I півріччя 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту
транспортної інфраструктури
Водовозов Є. Н.,  генеральний
директор КП "МА "Київ"
(Жуляни)" Нестеренко О. М.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про затвердження
Програми єдиного
паркувального простору у
м. Києві до 2015 року

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Голубченко А. К.,
директор Департаменту
транспортної інфраструктури
Водовозов Є. Н.,  директор КП
"Київтранспарксервіс" Дудко
А. С.

Голова комісії
Олійник Д. М.

Про скасування рішення
Київської міської ради від
08.10.2009 № 323/2392 "Про
розрахунок адресної
допомоги окремим
категоріям соціально
незахищених верств
населення м. Києва"

I квартал 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
соціальної політики
Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про виконання Програми
зайнятості населення м. Києва
на 2012 ' 2014 роки та стан
ринку праці за 2012 рік

квітень 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
соціальної політики
Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про розгляд інформації про
виконання Програми
зайнятості населення м. Києва
на 2012 ' 2014 роки та стан
ринку праці за I півріччя 2013
року

вересень 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
соціальної політики
Костюренко Т. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про фінансування заходів
міської цільової програми
"Соціальне партнерство" у
2013 році

лютий ' березень
2013 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
начальник управління у
справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці
Голубєва І. Є.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про затвердження Порядку
відбору громадських та
благодійних організацій для
надання фінансової
підтримки з бюджету м. Києва

лютий ' березень
2013 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
начальник управління у
справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці
Голубєва І. Є.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про внесення змін до міської
цільової програми "Соціальне
партнерство"

вересень ' жовтень
2013 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
начальник управління у
справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці
Голубєва І. Є.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про оптимізацію мережі
закладів освіти інтернатного
типу

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту 
Добровольська О. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про створення центру
розвитку професійно'
технічної освіти на базі
Київського професійного
ліцею транспорту

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту 
Добровольська О. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про створення центру
розвитку професійно'
технічної освіти на базі
Київського професійного
електромеханічного ліцею

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту 
Добровольська О. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про затвердження списку
стипендіатів Київської міської
ради в галузі освіти для
обдарованих дітей м. Києва

червень ' липень
2013 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту 
Добровольська О. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про створення Центру
екстреної медичної допомоги
та затвердження його Статуту

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
охорони здоров'я
Мохорєв В. А.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про затвердження плану'
схеми госпітального округу та
планів перспективного
розвитку закладів охорони м.
Києва

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
охорони здоров'я
Мохорєв В. А.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про внесення змін до міської
цільової програми "Здоров'я
киян" на 2012 ' 2016 роки

I півріччя 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
охорони здоров'я
Мохорєв В. А.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про внесення змін до Міської
цільової програми підготовки
лікарських кадрів для
закладів охорони здоров'я
міста Києва на 2011 ' 2017
роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від
17.02.2011 № 9/5396, в частині
приведення відповідності
кількості студентів, відібраних
на навчання, та курсів, на
яких навчаються студенти з
вересня 2012 року

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
охорони здоров'я
Мохорєв В. А.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про розгляд на засіданнях
Київради питання щодо
розподілу лікувально'
профілактичним закладам м.
Києва видатків по
спеціальному фонду на
ремонт майна та на
вирішення непередбачених
ситуацій, що не мають
постійного характеру (за
рахунок 50 % надходжень
орендної плати від здачі в
оренду майна (приміщень)
лікувально'профілактичних
закладів комунальної
власності міста Києва)

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
охорони здоров'я
Мохорєв В. А.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про створення Центру
соціально'психологічної
реабілітації дітей з
відділеннями допомоги
вагітним неповнолітнім
дівчатам та соціального
гуртожитку для дітей

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
начальник Служби у
справах дітей 
Кулеба М. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

Про затвердження положення
про патронат над дітьми

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
начальник Служби у
справах дітей 
Кулеба М. М.

Голова комісії
Шлапак А. В.

4. Постійна комісія
Київради з питань
екологічної
політики

Про затвердження переліку
природоохоронних заходів у
м. Києві на 2013 рік

січень 2013 року Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Мазурчак О. В., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища 
Садовой С. М.

Голова комісії
Москаль Д. Д.

Закінчення додатку у наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 3 квітня 2013 року

В музеї Ханенків запанував
кримський стиль
В експозиції представлені традиційні предмети 
кримськотатарського побуту
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Нещодавно в М зеї
мистецтв імені Бо -
дана та Варвари Ха-
нен ів від рилася ви-
став а “Крим. Весна.
Наврез”, що об’єд-
нала твори 40 с час-
них римсь их майс-
трів, я і працюють
над відродженням
давніх традицій
римсь отатарсь о о
мистецтва. Відві-
д вачі мають змо
побачити вишив та
илими, вироби зі
с ла та лини, витво-
ри ювелірно о та о-
вальсь о о мистец-
тва, при рашені ста-
родавніми орнамен-
тальними мотивами.

Виставка є продовжен�

ням проекту “Кримський

стиль”, в межах якого учас�

ники творчого об’єднання

“Чатир�Даг” на чолі з відо�

мим художником і мистец�

твознавцем Мамутом Чурлу

досліджують, відновлюють

і репрезентують в Україні та

за її межами багатовікові

традиції кримськотатар�

ської культури. “Це вже

друга виставка в стінах му�

зею, де можна дізнатися

про майже втрачену тради�

цію, і цього разу вона зібра�

ла ще більше майстрів, —

розповіла “Хрещатику” за�

ступник директора музею з

науково�організаційної ро�

боти Ганна Рудик.— Проект

існує близько восьми років,

систематично і масштабно

досліджує і розвиває тради�

ції кримськотатарського

мистецтва. Його засновник

Мамут Чурлу значну части�

ну життя присвятив ви�

вченню і ретельній рекон�

струкції кримськотатар�

ської символіки, шукаючи

знавців та художників, про�

водячи майстер�класи”.

Ще за радянських часів

було створено міф про

кримських татар як нащад�

ків монгольських завойов�

ників XIII століття. Дослі�

дження вчених новітнього

часу свідчать, що кримські

татари сформувалися в ре�

зультаті асиміляційних про�

цесів представників бага�

тьох народів, які населяли

Крим з доісторичних часів

до XVIII століття. Депорта�

ція кримського народу у

1944 році знищила можли�

вість існування й розвитку в

цих місцях кримськотатар�

ського декоративного мис�

тецтва. І лише в кінці XX

століття зусиллями худож�

ників�ентузіастів було роз�

почато процес всебічного

відновлення давньої куль�

тури Криму. “Традиційний

орнамент кримських татар є

мовою, яка несе інформа�

цію про найважливіше —

родину, продовження жит�

тя,— зазначив автор ідеї та

куратор виставки Мамут

Чурлу.— Вже 40 майстрів

сьогодні працюють над су�

часною інтерпретацією тра�

диційного стилю, для бага�

тьох воно стало другим або

основним заняттям”.

На виставці представлені

яскраві кольори та пишні

візерунки вишивки та ки�

лимів, панно та оксамитові

футляри, порцелянові

ляльки в народних костю�

мах, вироби з глини та

скла, роботи ювелірного та

ковальського мистецтва,

які нагадують про квітучу

кримську весну. Серед вит�

ворів, представлених на ви�

ставці, є керамічний каво�

вий сервіз “Берекет”, що

був дипломною роботою

студентки Одеського ху�

дожнього училища імені

Грекова Тетяни Резникової.

“На чашках та тарелях я на�

магалася відтворити візеру�

нок, пов’язаний з плодю�

чістю та достатком,— роз�

повіла вона.— На одній з

виставок мене знайшов

Мамут Чурлу і запросив

взяти участь в проекті”.

Орнаментальні мотиви,

якими кримські татари про�

тягом багатьох століть при�

крашали предмети вжитку,

одяг та іграшки, несуть у

собі древні магічні знаки

збереження і продовження

роду, сім’ї та громади, сим�

воли родючості та добробу�

ту. “Вивчати кераміку я роз�

почав з 2008 року, закінчив�

ши факультет дизайну Тав�

рійського Інституту,— поді�

лився з “Хрещатиком” май�

стер Ельдар Гусенов.— На

виробах зображую крим�

ськотатарський народний

орнамент, який має свої

особливості. Існує дві ос�

новні структури: це родове

дерево, що символізує ста�

більність, достаток, благо�

получчя, та егрідал (зогнута

вітка) — це зміни, динаміч�

ність та розвиток. Родове

дерево раніше вишивали,

щоб програмувати майбут�

нє свої родини, наприклад,

скільки буде дітей. Серед

символів також використо�

вують трикутник (основа,

земля), кипарис (чоловічий

знак), троянда (жіночий

знак), човен (рух, шлях),

виноградна лоза (жінка,

плодючість)”.

Познайомитися з числен�

ними роботами сучасних

кримськотатарських майс�

трів кияни мають змогу в Му�

зеї імені Богдана та Варвари

Ханенків (вул. Терещенків�

ська, 17) до 12 травня
Орнаментальні мотиви, я ими римсь і татари протя ом ба атьох століть при рашали предмети вжит , нес ть собі давні ма ічні
зна и збереження і продовження род , символи родючості та доброб т

Х дожни та мистецтвознавець Мам т Ч рл значн частин життя присвятив вивченню і ре онстр ції римсь отатарсь ої
традиції, ш аючи та з ртов ючи майстрів

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До 4 вітня в столиці тривають “Дні
азербайджансь ої м зи и в У ра-
їні” — рез льтат восьмирічної плідної
співпраці Спіло омпозиторів Азер-
байджан та У раїни. М зичне мис-
тецтво цієї за ав азь ої держави в
та ом широ ом жанровом і сти-
льовом спе трі в Києві представле-
но вперше.

Цю акцію можна розглядати як своєрідну від�

повідь на “Дні української нової музики в Азер�

байджані”, що з великим успіхом пройшли 1�3

березня минулого року в Баку. Фестиваль роз�

почався учора камерним концертом. Меломанів

також очікує виступ симфонічного оркестру

(середа, 3 квітня, Колонний зал імені Миколи

Лисенка Національної філармонії України, Во�

лодимирський узвіз, 2, о 19�й годині) і круглий

стіл на тему “Українсько�азербайджанські му�

зичні зв’язки” (четвер, 4 квітня, концертний зал

Національної спілки композиторів України, о

12�й годині).

До Києва прибула чимала делегація азербай�

джанських композиторів і музикознавців на чолі

з головою Спілки композиторів Азербайджану,

видатною композиторкою сучасності Франгіз

Алі�заде. На презентації проекту Франгіз Алі�заде

підкреслила традиційно високе реноме україн�

ської класичної музики та віртуозність її виконав�

ців. Вона відзначила унікальність цьогорічної ак�

ції, на якій український слухач познайомиться не

лише з творами таких корифеїв як Асаф Зейнал�

ли, Кара Караєв, Фікрет Аміров, сучасних компо�

зиторів середньої та молодої генерації, але й з ви�

конанням на маловідомих в Україні азербайджан�

ських музичних інструментах — тарі, сазі, кеман�

чі тощо.

Симфонічні твори виконуватиме Національ�

ний заслужений академічний симфонічний ор�

кестр України під орудою відомого азербайджан�

ського диригента Фахреддіна Керімова. Зокрема

кияни почують фреску “Кьороглу” Сардара Фа�

раджева для великого симфонічного оркестру, на�

писану у 2012 році. У ній композитор звертається

до образу легендарного Кьороглу (сина сліпо�

го) — героя азербайджанського епосу ХVII століт�

тя, ватажка визвольної боротьби селян. Також у

виконанні оркестру прозвучать романс “Мій

край” Асафа Зейналли, “Ремінісценція” Азера

Дадашева, композиція “Where are you, Odysses?”

Джалала Аббасова, “Монолог” Рауфа Алієва,

концерт для скрипки з оркестром Кара Караєва,

“Казочки” Франгіз Алі�заде, “Візерунки” Дада�

ша Дадашева та “Азербайджанський танок” Муси

Мірзоєва.

Не менш цікавим обіцяє бути круглий стіл, в

рамках якого з доповіддю виступить музикозна�

вець Лала Гусейнова, а азербайджанські виконав�

ці на народних інструментах представлять мис�

тецтво мугаму.

Організатори проекту — Міністерство культури

України, Національна спілка композиторів Укра�

їни, Посольство Республіки Азербайджан в Укра�

їні, Спілка композиторів Азербайджану, Азербай�

джанський культурний центр імені Мусліма Ма�

гомаєва, ВГО “Об’єднана діаспора азербайджан�

ців України”

Киян знайомлять 
з азербайджанською музикою
Відомі композитори та музиканти представляють власну культуру
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ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності на ово-
виробничо о омпле с зі с ладсь ими приміщеннями
та за ладами реалізації власної прод ції по в лиці
Еле тротехнічній Деснянсь ом районі міста Києва.

Прое тне рішення по заб дові ділян и напри інці в лиці
Еле тротехнічної є реалізацією онцепції страте ічно о розвит міста
Києва щодо ом нально-с ладсь ої території. Територія заб дови
хара териз ється е оло ічними фа торами, я і врахов ються при
прое т ванні.

На ово-виробничий омпле с форм ється на вільних від заб дови
землях і є омпозиційним центром цієї території.

У с ладі об'є та запропоновано подовження в лиці Еле тротехнічної
адміністративно-с ладсь ий орп с із ма азином власної прод ції,
осподарчий бло із зарядною, автостоян а на 18 машиномісць.
Ма симальні приземні онцентрації ш ідливих речовин селітебній зоні
значно нижчі ГДК, що відповідають вимо ам санітарних норм.

Прийнята ор анізація техноло ічних процесів ви лючає потрапляння
р нт ш ідливих речовин. Для збирання твердих поб тових відходів
передбачено майданчи , облаштований онтейнерами для сміття.
Ви он ється тверде по риття проїздів та автостояно . На ділян ах, вільних
від заб дови та твердо о по риття, передбачено влашт вання азонів,
вітни ів, посад а де оративних щів.

Для врах вання ромадсь их та приватних інтересів на ви онання ст. 10
ЗУ "Про е оло ічн е спертиз " протя ом двох тижнів ТОВ "СБС-КОМ"
приймає пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо розроб и прое тної
до ментації.

Поштова адреса: 02660, м. Київ, в л. Еле тротехнічна, 45.

Київсь ий е спериментальний театр
"Золоті Ворота"

В реперт арі — шедеври світової драмат р ії
04.04.2013 "ЭВРІДИКА" (ле енда про любов та смерть) Жана Ан я
11.04.2013 "ЧОРНИЙ КВАДРАТ" (Вистава в ціл овитій темряві) Мар Розовсь ий
18.04.2013 "УБИВЕЦЬ" (фантасма орія на тем романа "Злочин і ара") Федір Достоєвсь ий
25.04.2013 "КАЛІГУЛА" (тра іфарс про влад ) Альбера Камю

Ціна 60 рн.
Почато видовищ о 19.00.

Вистави театр "Золоті Ворота" раються в Камерній залі
А адемічно о театр ляльо (в л. Гр шевсь о о 1-а, Європейсь а площа).

Замовлення, Бронювання за тел.:
044-501-85-95, 050-352-83-40, 063-436-65-65, 095-27-29-579.

Лілія Т ачен о
http://zoloti-vorota.kiev.ua/

Господарсь ий с д м. Києва по справі № 910/2770/13 за позовом
ТОВ "Оні с-ЛТД" до ТОВ "Сейф-Сервіс XXI" про стя нення бор за
до овором постав и, ви ли ає до с д я відповідача ТОВ "Сейф-Сервіс
XXI" на 8 вітня 2013 ро , на 10.00. С дове засідання відб деться під
олов ванням с дді Спіча О.М. в приміщенні Господарсь о о с д
м.Києва, що розташований за адресою: м. Київ, в л. Бо дана Хмельниць-
о о, 44-В, зал №15. З оп блі ванням о олошення про ви ли , відпові-
дач — ТОВ "Сейф-Сервіс XXI" вважається повідомленим про час і місце
роз ляд справи і випад йо о неяв и справа підля ає роз ляд за йо о
відс тності на підставі наявних справі до азів.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за рез ль-
татами он рс із зал чення інвестора до реалізації інвестиційно о про-
е т б дівництва об'є та ба атоф н ціонально о призначення та
омпле сно о бла о строю с вер на Поштовій площі о ремою чер ою
б дівництва с ладі прое т "Ре онстр ція транспортної розв'яз и на
Поштовій площі Подільсь ом районі" переможцем визначено
ТОВ "ХЕНСФОРД-УКРАЇНА", рез льтати затверджені розпорядженням
Київсь ої місь ої державної адміністрації від 26.03.2013 №380.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 5 вітня 2013
ро о 12.00 відповідача Твердохліб Е.А. по справі за позовом КП "ЦОС
Шевчен івсь о о район " до Твердохліб Е.А. про стя нення бор .
Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі йо о (її) неяв и справа
роз лядатиметься йо о (її) відс тність.
С ддя Савиць ий О.А.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 17)
ви ли ає на 10.00 17.04.2013 ро Кринично о Оле а Станіславовича, 18.08.1966 р.н. я
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ "Просто-страх вання" до Кринично о Оле а
Станіславовича про відш од вання завданої майнової ш оди в поряд ре рес .

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

С ддя В.В. Лазарен о

Втрачене свідоцтво про право власності на житло на вартир 102 по
проспе т Павла Тичини, б дино 19 в м. Києві на ім'я Петрен а Анатолія
Степановича, Вол ової Оль и Ві торівни, Петрен о Марини Анатоліївни
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир № 218 по в л. Хар івсь е шосе, 49

в м. Києві, видане відділом приватизації житла Дарниць ої районної адміністрації

25.12.2003 р. (на аз № 35976) на ім'я Знайдю Валерія Оле сійовича, Знайдю Тетяни Ана-

толіївни, Знайдю О сани Валеріївни, Знайдю Дмитра Валерійовича, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: Київ,
в л. Анни Ахматової, 48, в. 56 на ім'я Процен а Оле сандра Володимировича,
Процен о Наталії Василівни, Процен о Валерії Оле сандрівни вважати
недійсним.

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

д о в ж е н о а л і
а н т е о р ф е й

і р р е с о н р
с п д е й м е л і с а
о р т о п е д т а ш
б о а о т а н
о х р е щ а т и а
р а д і о п і н т а

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

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

Дзюдо. Вітчизняні кадети — переможці 
Кубка Європи
У Києві завершився Green Hill — К бо Європи з дзюдо топ-рівня се-

ред адетів. Вже перший зма альний день раїнсь а збірна захопи-
ла лідерство медальном залі і не відп стила перш сходин до
інця т рнір . Завоювавши 10 на ород — 5 золотих, 3 срібні та 2 брон-
зові стартовий день, вітчизняні адети продовжили вдалі вист пи і
наст пно о. На др зма альн доб наші борці зміцнили своє лідир -
юче положення і ви рали ще 8 медалей — 1 золот , 5 срібних і 2 брон-
зові. Варто зазначити, що столичні дзюдоїсти б ли на перших ролях
серед часни ів. Киянин Артем Лесю фіналі виявився сильнішим за
білор са Уладзісла Б рдза. Та ож "золотом" порад вав і лідер євро-
пейсь о о адетсь о о рейтин Бо дан Ядов, я ий вист пає ате о-
рії 60 . Варто відзначити і "срібло" иян и Марти Єрмолаєвої. У за-
альном залі збірна У раїни в чер овий раз стала ращою на иїв-
сь ом адетсь ом К б Європи. Рез льтат вист п наших юних
дзюдоїстів — це 6 золотих, 8 срібних і 4 бронзові медалі. Господарі та-
тамі обійшли в медальном залі Німеччин (3-1-3) і Словенію (2-0-0).
По одній на ороді найвищо о ґат н з Києва відвезли додом Гр зія,
Азербайджан, Білор сь, У орщина та Вели обританія

Плавання. У Києві пройшов фестиваль 
"Містер батерфляй"
У столичном басейні "На а-Спорт" відб вся фестиваль плавання

"Містер Батерфляй" за про рамою Київсь ої місь ої спарта іади "Здо-
ровий иянин". На рочистій церемонії від риття часни ів привітав
чемпіон світ , срібний призер Олімпійсь их і ор в Сіднеї, президент
Фонд підтрим и олімпійсь о о та молодіжно о плавання Денис Си-
лантьєв та олова КМО ФСТ "Спарта " Ві тор Петричен о. Участь
зма аннях брали представни и 10 оманд: Національний медичний
ніверситет ім. Бо омольця, "Київенер о", "Київхліб", дві оманди
"У ртранс аз", "А адемія", "Спарта ", СК "Альфа Дельфін Київ", "Со-
іл", НАНУ. За підс м ами вист пів омандном залі перемо здо-
б ли деле ати від Національно о медично о ніверситет ім. Бо о-
мольця (138 очо ), др сходин посіла оманда "У ратранс аз 1"
(130 очо ), а "бронз " вибороли представни и "Київенер о". Після за-
плив всі вони б ли на ороджені дипломами Київсь ої місь ої ор ані-
зації ФСТ "Спарта " та пам'ятними призами

Художня гімнастика. Українки вибороли 
дві "бронзи" на міжнародному турнірі
У франц зь ом місті Тьє завершився етап Гран-прі з х дожньої ім-

насти и. Національна збірна виборола дві бронзові медалі в дисциплі-
нах "10 б лав" і "3 м'ячі та 2 стріч и". Наш раїн представляли Аліна
Ма симен о та Ві торія Маз р в індивід альній про рамі, а та ож Єв-
енія Гомон, Олена Дмитраш, Світлана Про опова, Оле сандра Грида-
сова, Валерія Г дим і Ві торія Шин арен о в омандній боротьбі

Температура —3°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +3°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура —1°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 3 квітня 2013 року

ОВНИ, день ризовий, одна це тіль и стим л до а тивних дій,
заля ати вас неможливо нія ими переш одами, адже здатні шт р-
мом взяти б дь-я неприст пн цитадель — сили фонтан ють!
Вірте в спіх, проте все слід чіт о прорах вати й спрям вати стрі-
ли своїх яс равих талантів точно в потрібн ціль.
ТЕЛЬЦІ, армічна фаза триває, де сценарії подій роз ортають-

ся за причинно-наслід овим за оном. Відст піть від шаблонів й
доведіть, що вам властиві не тіль и обережність і онсерватизм.
Ставте перед собою роз мні, пра тичні цілі й р хайтеся до них не-
традиційним ори інальним шляхом. Спроб йте с опіювати сміливі
відчайд шні дії іншої людини.
БЛИЗНЯТА, с онцентр йтеся і дійте ріш че, не марн ючи доро-

оцінний час на роз ляд альтернатив, з одження с перечливих
пропозицій. Спирайтеся на людей, я і вже здоб ли право б ти ва-
шими однод мцями, причом на ділі, а не на словах, сміливо по-
ладайтеся на др зів, оханих.
РАКИ, день ( ризовий) промайне на тлі нещадної ділової он -

ренції, жорсто ої поведін и шлюбних партнерів. Близь е до вас ото-
чення налаштоване на р йнівні вчин и. Ч же ардинальне рішення
може тор н тися я вас особисто, та і вплин ти на робот , стат с,
важливі стос н и з людьми. Мобіліз йте свої рес рси, т т традицій-
не для Ра ів чвалання " ро вперед — два назад" не пройде.
ЛЕВИ, не все та ідеально, я намічалося раніше, є сенс відмо-

витися від ори інальної, але передчасної ідеї. При от йтеся різ о
розірвати взаємини з др ом, одна не перетворюйтеся на деспо-
та: ви та пре расні своєм бла ородстві, тож не приниж йтеся до
свавільних фо сів, влаштов ючи п блічн ол оф для зрадни ів.
ДІВИ, я що вибрали шлях а тивних дій, доля під от вала вам

чер овий тест на сміливість і винахідливість. При от йтеся до ви-
проб вань роботі, педа о ічній чи любовній сфері, т т намічають-
ся революційні перт рбації, де зволі ання протипо азані. Е стрим
ваш вірний с п тни , дійте оперативно і пам'ятайте про техні
безпе и. День травматичний.
ТЕРЕЗИ день ардинальних переворотів, доля вас "перезаван-

тажить", та , я б ло раніш, вже не б де. Сприйміть це з ма си-
мальною холодно ровністю, хвалюйте страте ічні рішення швид-
о, без зволі ань, висо а ймовірність авралів поб ті, на вироб-
ництві.
СКОРПІОНИ, все, що зробите сьо одні, за ладе плідне підґр н-

тя для майб тніх дося нень. Я що вважаєте за необхідне, р шайте
в доро , ведіть ділові пере овори. Б дьте отові відстояти власн
д м або під ріпити правот своїх розрах н ів справою. Дис ом-
форт омпенс ватиметься орисним матеріалом для розд мів або
іншим онстр тивним рез льтатом (приміром, можливістю офі-
ційно завіз вати начальства важливий до мент).
СТРІЛЬЦІ, наведіть лад фінансових справах, робіть тіль и

в рай необхідні по п и, не смітіть рошима на розважальних за-
ходах, тримайтеся від е спериментів бізнесі. Ведіть облі ре-
с рсам і резервам, а реалізацію творчо о прое т від ладіть до по-
яви ясності в матеріальній сфері. Бать ам-стрільцям варто про-
явити твердість і відмовити дітям в їх примхах. Ува а за оханим:
роші мож ть стати ябл ом розбрат в стос н ах.
Від КОЗОРОГІВ вима ається здоровий л зд і залізне самовла-

дання. Можливо, вас підбадьорить порада др а, заздале ідь про-
д маний план, за острений інстин т самозбереження. Ос іль и
протя ом дня ризи єте несподівано опинитися пастці, оли ра-
ціональні доводи не діють, а нів засліплює роз м, том вам бажа-
но ма симально відсторонитися від та их неприємних сит ацій.
ВОДОЛІЇ, події дня мотивовані армічно, нічо о не план йте,

про вільний вибір заб дьте. Можливо, ви опинитеся неспо ійній
обстановці або в місці, я о о в інших обставинах вважали б за ра-
ще ни ати. Я що потрапите в ізоляцію, це добре, обмір йте май-
б тнє, приведіть в порядо розпочаті раніше справи, до менти,
фінанси, наведіть лад д м ах, що хаотично с ач ть, створюючи
армидер д ші та приваблюючи чорних д хів.
РИБИ, налашт йтеся на пра матичний лад, це дозволить збе-

ре ти енер орес рси, свідомити тон ощі сит ації, раще розібра-
тися своїх і ч жих планах. А та ож зе ономити роші, що м ляють
аманець і в пориві транжирства отові п ститися на вітер. Я що
хтось із др зів разить е страва антним вчин ом, це не привід
брати з ньо о при лад. Поїзд и і переміщення здійснюйте з он-
ретною метою, за заздале ідь спланованим роз ладом і маршр -
том, розпорош вати марно час і сили протипо азано

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Українці тріумфували 
на "Кубку олімпійської 
чемпіонки Стели Захарової"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими вихідними столич-
ном Палаці спорт відб в-
ся ХІІ т рнір зі спортивної
імнасти и "К бо олімпій-
сь ої чемпіон и Стели За-
харової". Най ращі атлети
з 14 раїн світ протя ом
двох днів боролися за зо-
лоті на ороди. У напр же-
ній та без омпромісній бо-
ротьбі раїнсь і імнасти
змо ли підтвердити свій
лас і здоб ти 7 на ород
найвищо о ґат н . Най-
ращим серед вітчизняних
спортсменів став лідер чо-
ловічої збірної Оле Верня-
єв, я ий перемі за під-
с м ами ба атоборства. А
ось серед жіно на т рнірі
лідир вала най раща ім-
наст а збірної Росії Алія
М стафіна.

Цьогорічний "Кубок олімпій�

ської чемпіонки Стели Захарової"

порадував усіх прихильників спор�

тивної гімнастики одразу двома

змагальними днями. Програма тур�

ніру була дуже насиченою, адже

учасники повинні були розіграти

68 нагород. Звичайно, за такої

щільності графіку спортсменам по�

трібно було продемонструвати свої

найкращі якості, аби здобути омрі�

яні нагороди. Конкуренція на зма�

ганнях була надвисокою, адже до

Києва завітали найсильніші пред�

ставники збірних Росії, Білорусі,

Угорщини, Хорватії, Бразилії, Япо�

нії та інших країн — загалом 14 іно�

земних делегацій. Приємно, що на�

ші спортсмени потішили перепов�

нений вболівальниками Палац

спорту вісьмома здобутими нагоро�

дами.

Вже на початку виступів нашої чо�

ловічої збірної стало зрозуміло, що

хлопці налаштовані лише на найви�

щу сходинку п’єдесталу. Українці за�

хопили лідерство з першого ж виду і

залишалися недосяжними протягом

шести снарядів. Нав'язати боротьбу

їм намагалися угорці, литовці, біло�

руси. Однак цього дня вітчизняні

гімнасти були неперевершеними.

Абсолютним чемпіоном у багато�

борстві став Олег Верняев. І хоча

українець розпочав виступи невдало

(перший вид програми — вільні

вправи — він програв), надалі

спортсмену не було рівних. Приєм�

ною несподіванкою для всіх стало і

"українське" срібло Микити Єрмака,

який продемонстрував досить

складну програму. А ось бронзові

нагороди дісталися росіянину Ки�

рилу Прокоп’єву.

У жіночих змаганнях визначення

найсильніших пройшло за ідентич�

ним сценарієм. В особистому бага�

тоборстві перемогу здобула олімпій�

ська чемпіонка Алія Мустафіна. Ро�

сіянка, як і Олег Верняєв, першим

видом змагань — вільними вправа�

ми — особливо не вразила суддів�

ську бригаду. Але з кожним наступ�

ним етапом піднімалася по призо�

вий трійці аж до першого місця. На

цій позиції вона й фінішувала. Друге

місце посіла її співвітчизниця — Ан�

на Дементьєва. Несподівана розв'яз�

ка з третім місцем сталася у фіналь�

ній частині змагань. Після трьох ви�

дів чільну трійку призерів замикала

представниця Японії Мінобу Ю, од�

нак на завершальному етапі україн�

ка Христина Санькова блискуче ви�

конала вільні вправи. Отримавши за

свій виступ 14,7 бала, наша юна гім�

настка виборола для себе таку бажа�

ну медаль.

В індивідуальних змаганнях віт�

чизняні спортсмени сім разів підні�

малися на найвищу сходинку п'єдес�

талу "Кубка Стели Захарової". Тричі

національний гімн України звучав

на честь Олега Верняева. Йому не

було рівних у вільних вправах, на ко�

ні та перекладині. Ще одну ме�

даль — срібну — українець виграв на

кільцях. Порадували своїми висту�

пами вболівальників ще четверо

спортсменів. Серед чоловіків пере�

моги здобули Микита Єрмак (опо�

рний стрибок) і Георгій Петросян

(паралельні бруси). У дівчат "золото"

вибороли Христина Санькова (ко�

лода) і Олена Васильєва (опорний

стрибок).

Виступи національної збірної під�

сумувала організатор змагань Стела

Захарова: "Сьогодні ми побачили

справжнє свято спортивної гімнас�

тики. Наші атлети гідно представи�

ли країну і показали усьому світу, що

в Україні поволі відроджується цей

прекрасний вид спорту. Я б хотіла

подякувати усім вболівальникам, які

відвідали наші змагання. Мушу ви�

знати, що переповнений Палац

спорту став для мене дуже приєм�

ною несподіванкою. Сподіваюсь,

що наступного року у нас також бу�

де аншлаг"
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Цей день в історії 3 квітня

1879 — Софію про олошено
столицею Бол арії
1910 — вперше здійснено

сходження на найвищ вершин
Північної Амери и Ма -Кінлі
(6193 м) на Алясці
1919 — раїнсь ий Раднар-
ом про олосив Ас анію-Нов
заповідни ом
1933 — Херсоні раїнсь ий

хір р Юрій Вороний вперше
світі ви онав лінічн пересад
нир и
1966 — радянсь а автоматич-

на міжпланетна станція "Л на-
10" б ла виведена на орбіт Мі-
сяця і стала йо о першим шт ч-
ним с п тни ом
2007 — франц зь ий швид іс-

ний поїзд TGV встановив новий
світовий ре орд швид ості для
пасажирсь о о поїзда: 574,8
м/ од.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
р.

інорежисер,
письменни ,

фільми "Земля",
"Щорс"

Кассі с Клей

володар вітрів
(міф.)

вист п бо ової
стіни ви ляді

опори

м зи ант, я ий
ш ав свою

Евріді (міф.)
дитяча забав а

збори рядових
осіб, христ.
д ховенства

син І ди
(Біблія)

нота

непрони на
для води

вели а амера
(мор.)

ефірна,
медоносна,
лі арсь а
рослина

частина
ран о тних
дерев (мор.)

чень б рси
(іст.)

маса із збитих
верш ів

наріст на
дереві

різновид др

о орожа з лози

тадж. поет,
письменни ,

чений 19—20 ст.

євр. письменни ,
"Мот е-вор"

змія родини
давів

ірсь а сосна

рець ий острів

лі ар —
фахівець

з ода ( омп.)

бойова машина

итайсь а
флейта

Борисфен
речовина, що
р йн є живий

ор анізм Х Р Е Щ А Т И К
звання

д ховної особи

частина
вистави

один із засобів
масової

інформації

атмосферні
опади

ан л. одиниця
об’єм та
міст ості
рідини

Христина Сань ова здоб ла повний омле т на ород, виборовши золото, срібло
та бронз індивід альних вправах

У Києві пройшов міжнародний турнір зі спортивної гімнастики
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