
Київ європейський
Вихідними киян і гостей міста ознайомлять з культурою та традиціями 
країн Шенгенської зони

День Європи є чудовою нагодою під�

твердити, що українці — європейська на�

ція. Про це в коментарі”Хрещатику” за�

значив голова КМДА Олександр Попов.

“За час, що минув від першого Дня Єв�

ропи в Україні, це свято стало настільки

популярним в нашій державі, що його

без перебільшення можна назвати скла�

довою сучасного формування національ�

ної самобутності українців. Підтвер�

дженням цього є той факт, що День Єв�

ропи в Україні з кожним роком відзнача�

ють з більшим ентузіазмом і гордістю”,—

відзначив голова КМДА.

Окрім цього, Олександр Попов заува�

жив, що співпраця між Києвом та сто�

лицями країн�членів Європейського

Союзу надає можливість вивчити та за�

позичити європейський досвід політич�

ного та адміністративного управління

великими містами, знаходити опти�

мальні шляхи вирішення соціально�

економічних проблем, розвивати місце�

ве самоврядування, зберігати культурну

спадщину.

Святкування одинадцятої річниці Дня

Європи у Києві розпочнеться на голов�

ній сцені біля адміністративного будинку

КМДА (Хрещатик, 36). В офіційній це�

ремонії відкриття візьмуть участь висо�

коповажні гості, зокрема — посли дер�

жав�членів Євросоюзу в Україні.

Після офіційної частини на головній

сцені відбудеться фінал Міжнародного

фестивалю дитячої народної творчості

“Єврофест Україна”, гала�концерт VI

Міжнародного фестивалю — конкурсу

“Містерія Танцю” — виступи дитячих

танцювальних колективів з різних облас�

тей України та творчих колективів з ху�

дожньої гімнастики в рамках проведення

промоакції до Чемпіонату світу з цього

виду спорту. Зауважимо, за участі всіх за�

діяних в виступі музичних колективів бу�

де проведено флеш�моб.

Згідно з планом, цього року вже тради�

ційно на Хрещатику (від вул. Б. Хмель�

ницького до вул. Прорізної) розгорнеть�

ся “Європейське містечко”, де до уваги

відвідувачів буде запропонована експо�

зиція тематичних національних павіль�

йонів країн�членів Європейського Со�

юзу та павільйону “Україна”. Тут кожен

охочий зможе отримати друковану про�

дукцію пізнавального та культурно�про�

світницького характеру.

Як розповіли “Хрещатику” в посоль�

стві Литовської Республіки, інформацій�

ні матеріали роздаватимуть для деталь�

ного ознайомлення з країною, її культу�

рою та традиціями.

Як повідомляв “Хрещатик” раніше, чи

не найактивнішими учасниками святку�

вань Дня Європи зазвичай є німецькі,

болгарські та польські товариства. Так,

наприклад, польська громада щороку го�

тує велику програму до Дня Європи: ви�

ступають аматорські колективи, готуєть�

ся до друку спеціалізована література. За

словами голови Спілки поляків України

Антонія Стефановича, цього року до свя�

та було видано збірку польського поета і

київського фотографа Володимира Ви�

соцького, який похований на Байковому

кладовищі.

Не менш цікаву програму представить

й німецька громада. Зокрема на День Єв�

ропи танцювальний колектив покаже

киянам кілька видовищних танців — це

“Танець з лавками” та “Кройц Кьоніг”,

під час якого дівчата наче літають на пле�

чах партнерів.

Керівник німецького молодіжного

культурного центру “Дойче квеллє”

Світлана Цех відзначає, що такі заходи

дуже важливі для культури країни, адже

дають можливість презентувати своє

мистецтво широкій аудиторії.

Також у програмі святкування пройде

фотоконкурс та презентація туристичних

можливостей Києва. Ще на центральній

вулиці міста пройде Фестиваль європей�

ської кухні, де відомі шеф�кухарі Києва

разом із зірками шоу�бізнесу проведуть

кулінарні майстер�класи та продемон�

струють киянам і гостям столиці тонкощі

приготування вишуканих європейських

страв.

На маленьких учасників свята чекає

приємний сюрприз — “Фестиваль моро�

зива” (від ст. м. “Хрещатик” до вул. Горо�

децького).

Загалом же з нагоди Дня Європи про�

йде ряд постановок, концертів, пред�

ставлення експозицій образотворчого

мистецтва і фотовиставок, проводи�

тимуться конкурси та вікторини. А на

Європейській площі замайоріють стяги

всіх країн�членів Європейського Союзу.

Також ремісники та народні умільці

для охочих проведуть майстер�класи.

Зауважимо, Україна — єдина держава

не член ЄС, де на державному рівні від�

значається День Європи.

Цей день є символом започаткування

нової успішної моделі мирної співпраці

між державами, що ґрунтується на спіль�

них цінностях та інтересах. Рішення що�

до відзначення цього дня в ЄС було

прийнято у 1985 році на саміті Ради ЄС у

Мілані. До 1997 року це свято мало пере�

важно культурно�мистецьку спрямова�

ність та носило обмежений характер. У

1997�1998 рр. до святкування Дня Євро�

пи долучилися й держави�кандидати на

вступ до Євросоюзу. В цих країнах свят�

кування набуло певного політичного за�

барвлення і було спрямоване на форму�

вання громадської думки стосовно під�

тримки вступу до ЄС

День Європи став настіль и поп лярним в У раїні, що йо о без перебільшення можна назвати с ладовою с часно о форм вання
національної самоб тності раїнців

Як ефективно розмістити рекламу
в метро 
"Хрещати " роз риває се рети прос вання товарів
та посл иївсь ій підземці
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Я в освітній ал зі ер ються інноваціями та
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Нова е спозиція знайомить з винаходами та
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Українцям простіше буде їздити 
в Європу
Рада міністрів ЄС затвердила ратифі ацію поси-

леної оди між У раїною та ЄС про спрощений по-
рядо видачі віз ромадянам У раїни. Про це пові-
домив радни Президента — повноважений У ра-
їни з питань зовнішньополітичних та інте раційних
процесів Костянтин Єлісєєв, повідомляє прес-
сл жба лави держави.
“Рада міністрів ЄС затвердила ратифі ацію поси-

леної оди про спрощений порядо видачі віз. Та-
им чином, ми зараз прис орюємо ви онання вн т-
рішніх процед р, і я сподіваюся, що з 1 липня цьо-
о ро ця посилена ода про спрощений порядо
видачі віз наб де чинності”,— с азав пан Єлісєєв.
За йо о словами, ромадяни У раїни вже під час

літніх відп сто змож ть ви ористов вати цей до -
мент. Радни Президента на олосив, що онс ль-
сь і станови раїн-членів ЄС Києві повинні пов-
ною мірою та повном обсязі ви он вати цю важ-
лив для У раїни од . Костянтин Єлісєєв зазна-
чив, що У раїна не з пинятиметься на дося н том ,
ос іль и її пріоритетом є встановлення безвізово о
режим з раїнами Європейсь о о Союз .
На адаємо, претенд вати на спрощений візовий

режим змож ть ж рналісти, водії-дальнобійни и,
часни и офіційних про рам обмін , релі ійні діячі,
люди, я і потреб ють лі вання в раїнах ЄС, роди-
чі осіб, що проживають в ЄС та інші. План ється, що
візи б д ть ба аторазовими і дов отерміновими.
Та ож має вст пити в сил правило 5-річно о “шен-
ен ”

Землі Біличанського лісу 
залишили у держвласності
Ірпінсь ий місь ий с д задовольнив 64 позови

про рат ри міста Ірпінь про с ас вання рішення
Коцюбинсь ої селищної ради та визнання недійсни-
ми державних а тів на право власності на земельні
ділян и Біличансь о о ліс . Про це “Хрещати ” по-
відомили в прес-сл жбі про рат ри Київсь ої об-
ласті.
На адаємо, про рат рою Ірпеня в поточном ро-

ці заявлено низ позовів, я ими охоплено земель-
ні ділян и Біличансь о о ліс за альною площею
майже 70 а. В азані позови заявлені з метою с -
н ти пор шення вимо земельно о та містоб дівно-
о за онодавства У раїни, доп щених Коцюбин-
сь ою селищною радою. Зо рема, поза межами
юрисди ції селищною радою впродовж 2008-2010
ро ів прийнято рішення, я ими безоплатно переда-
но земельні ділян и для житлової та ромадсь ої за-
б дови власність 501 ромадянин . Крім то о, ра-
да надала дозвіл на розроблення прое тів земле-
строю щодо відведення земельних діляно 6 жит-
лово-б дівельним ооперативам. Про рат рою
Київсь ої області заявлено 6 позовів про с ас ван-
ня цих рішень селищної ради та 5 позовів про с а-
с вання реєстрації цих ооперативів. На сьо одні
вже задоволено 3 позови про рат ри та с асовано
реєстрацію трьох ооперативів

У Києві відкриють найбільший 
безкоштовний ролердром

У пятницю, 17 травня, о 16.00 в столиці відб -
деться від риття ролердром “Алея здоров’я”. Я
повідомили “Хрещати ” ор анізатори, цей майдан-
чи для атання довжиною 700 метрів має ре ордні
розміри в У раїні.
Примітно, що атання на території ролердром

для тих, хто має свої роли и, без оштовне. Нато-
мість ияни т т змож ть взяти роли и й напро ат,
ціна цієї посл и наразі точнюється.
Для почат івців діятиме ш ола, де всі охочі змо-

ж ть зробити свій перший заїзд с проводі інстр -
тора. О рім цьо о, для ролерів працюватим ть без-
оштовна зона WI-FI та “Спорт-бар” з вітамінізова-
ними напоями
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Уже традиційно в передостан-
ню с бот травня в Києві від-
значають День Європи. Тож
цими вихідними, а саме — 18
травня, столиця прийматиме
представни ів ромад більшо-
сті раїн Шен ен . Головна
в лиця міста перетвориться
на осередо європейсь ої
льт ри — т т танцювати-

м ть, співатим ть та при оща-
тим ть відвід вачів стравами
національної хні представ-
ни и ба атьох раїн-членів Єв-
ропейсь о о Союз .
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Столиця сплатила до бюджету 
10 млрд грн податків
З почат 2013 ро до державно о бюджет мобілізовано 9 млрд 593

млн рн, що на 31 % більше, ніж за відповідний період мин ло о ро . По-
рівняно з січнем- вітнем мин ло о ро зведений бюджет додат ово от-
римав 2 млрд 829 млн рн. Про це повідомила в. о. начальни а Головно-
о правління Міндоходів місті Києві Ірина Носачова. Зо рема майже на
22 % зросли надходження від подат на додан вартість, що с лало 772
млн рн, на 65 % (або 1 млрд 174 млн рн) збільшилась сплата подат на
приб то підприємств. Надходження з подат на доходи фізичних осіб за
цей період с лали 3 млрд 558 млн рн, що більше на 406 млн, або на 13 %
порівнянні з січнем- вітнем 2012 ро . З почат ро до бюджет міста

Києва платни и подат ів сплатили 2 млрд 828 млн рн, що на 24,7 % (або
на 560 млн рн) більше відповідно о період мин ло о ро

У Києві підвищились ціни на харчі та алкоголь
Інде с споживчих цін Києва вітні 2013 ро становив 100,3 %, з по-

чат ро — 100,6 %. Про це повідомило Головне правління статисти-
и м. Києві. Ціни на споживчом рин столиці на прод ти харч ван-
ня та безал о ольні напої вітні порівняно з березнем підвищились на
0,5 %. Найбільш с ттєво подорожчали фр ти (на 4,5 %), овочі (на 1,9 %),
риба та прод ти з риби (на 1,4 %). На 0,9—0,1 % стали дорожчими мо-
ло о, масло, м’ясо та м’ясопрод ти, ма аронні вироби, олія соняшни-
ова, хліб.
Водночас спостері алось зниження цін на яйця (на 6,2 %), ц ор (на

4,1 %), сир і м’я ий сир (на 0,4 %), безал о ольні напої (на 0,2 %). Зрос-
тання цін на ал о ольні напої та тютюнові вироби на 1,0 % відб лося за-
вдя и подорожчанню тютюнових виробів на 2,1 % та ал о ольних напо-
їв на 0,2 %.
Збільшилась та ож вартість посл відпочин і льт ри (на 1,1 %). У

сфері посл з охорони здоров’я підвищилися ціни на 0,4 %, що з мов-
лено подорожчанням фармацевтичної прод ції, медичних товарів та
обладнання на 0,5 %, амб латорних посл — на 0,4 %. Ціни на транс-
порт зросли на 0,2 % — в основном за рах но підвищення вартості пе-
ревезень залізничним пасажирсь им транспортом. Зросли в ціні посл -
и відвід вання ресторанів та переб вання отелях (на 0,2 %). Стабіль-
ними залишились ціни (тарифи) на житло, вод , еле троенер ію, аз та
інші види палива, посл и освіти. Поряд з цим на 2,0 % знизилися ціни
на різні товари та посл и, на 0,2 % — одя і вз ття.
На адаємо, в цілом по У раїні інде с споживчих цін (ІСЦ) с лав

100,0 %, з почат ро — 100,1 %

Теплопостачання для містян може подорожчати
на 40 %
Тарифи на тепло в У раїні мають відповідати е ономічно обґр нтовано-

м рівню і зрости поетапно майже на 30—40 %. Я повідомив член На-
ціональної омісії, що здійснює державне ре лювання сфері ом наль-
них посл , Валерій Кальчен о, омісія розробила порядо поетапно о
доведення чинних тарифів до е ономічно обґр нтовано о рівня. Най-
ближчим часом цей порядо може б ти затверджений рядом. За дани-
ми пана Кальчен а, при діючом в 2012 році середньозваженом тарифі
на теплоенер ію на рівні 227 рн за Г ал, її розрах н ова собівартість ста-
новила 312 рн за Г ал (без ПДВ), а в 2013 році — 325 рн за Г ал

Цифра дня

93 508 700 
пасажирів було перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні–березні 2013 року 
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У столиці покращився рівень оплати ЖКП
У вітні 2013 ро серед б дин ів сіх форм власності, я і обсл о-

в ються ом нальном підприємстві "Головний інформаційно-обчис-
лювальний центр", рівень сплати з рах ванням по ашеної забор ова-
ності дещо підвищився порівнянні з мин лим місяцем (98,31 %) і
становить 99,36 %. У порівнянні з мин лим ро ом цьо о ж період він
становив лише 95,6 %. Я повідомили в КМДА, збільшився рівень
сплати з рах ванням по ашеної забор ованості і серед б дин ів о-
м нальної форми власності, він становить 99,90 %. Перевищено сто-
відсот овий рівень оплати серед б дин ів ом нальної форми власно-
сті Дніпровсь ом (105,48 %), Голосіївсь ом (102,97 %), Печерсь о-
м (100,42 %) та Дарниць ом (100,32 %) районах.
Рівень поточної сплати серед б дин ів ом нальної форми власно-

сті с ладає 92,33 %. У лідерах — Дніпровсь ий (96,84 %), Голосіїв-
сь ий (95,83 %) та Дарниць ий (93,28 %) райони. На останніх позиці-
ях цьо о місяця Солом’янсь ий та Святошинсь ий райони. Вони зай-
мають найнижчі позиції я за поточним рівнем оплати за спожиті жит-
лово- ом нальні посл и, та і за рівнем оплати з рах ванням по а-
шеної забор ованості. Крім то о, рівень сплати з рах ванням по аше-
ної забор ованості серед б дин ів ЖБК та ОСББ, що обсл ов ються
КП "ГІОЦ", вітні та ож б в вищим, ніж березні, та дося н в

99,41 % і 97,86 % відповідно

Киян безкоштовно оглянуть на онкологію
З 13 до 19 травня в лючно всі охочі матим ть можливість без оштов-

но обстежитися иївсь их лі вально-діа ностичних за ладах та ліні-
ах на наявність меланоми та немеланомних п хлин, повідомили "Хре-
щати " в КМДА. А ція відб вається в рам ах "Днів діа ности и ра
ш іри", ор анізованих столичної владою. В У раїні через несвоєчасн
діа ности смертність хворих на меланом в іль а разів вища, ніж
європейсь их раїнах. Том "Дні діа ности и ра ш іри" по ли ані
приверн ти ва людей до сво о здоров’я й зверн тися до фахівців
для своєчасної діа ности и та ефе тивно о подальшо о лі вання.
За лади, я і бер ть часть в а ції: Оле сандрівсь а лінічна лі арня

(в л. Шов овична, 39/1, тел. 255-14-69), ш ірно-венеричні диспансери
(в л. Са са ансь о о, 72; в л. Бо атирсь а, 32; в л. Черні івсь а, 38/2;
в л. Висоць о о, 8; в л. Верховинна, 13; в л. Островсь о о, 46; в л. Га-
лиць а, 6), ст дентсь а полі ліні а (в л. Політехнічна, 25/29), центральні
районні полі ліні и Шевчен івсь о о (в л. Са са ансь о о, 100) та Пе-
черсь о о (в л. Підвисоць о о, 4-а) районів, Інстит т дерматоло ії і ос-
метоло ії до тора Оль и Бо омолець (б льв. Шевчен а, 17), Інстит т псо-
ріаз та хронічних дерматозів (в л. На ірна, 6/31), Інстит т раси (в л. Б.
Хмельниць о о, 9-а), ліні а "Літ с" (в л. Л. Толсто о, 25), У раїнсь ий ін-
стит т пластичної хір р ії та осметоло ії (в л. Костянтинівсь а, 57), Ін-
стит т сімейної медицини (в л. Німансь а, 6), Кліні а еферентної терапії
(в л. Поп дрен а, 32), ліні а "Столичний до тор" (в л. Артема, 52-а),
медичний центр "Медсвіт" (в л. Р. О іпної, 4), Центр лазерної осмето-
ло ії "Ко ерент" (в л. Р. О іпної, 4), Медичний центр "Велес" (в л. А. Ах-
матової, 13-в), Медичний центр "Крапля роси" (в л. Срібно ільсь а, 20),
Медичний центр "Ма свел" (Дніпровсь а набережна, 25)

Час сказати "спасибі" 
найріднішим
В Україні відзначили День матері й готуються святкувати 
День сім’ї
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Знов й знов тепло з ада-
ти про найсвятіші для ож-
ної людини твердині —
нень і родин — раїнці
мають змо травні під
час свят вання Днів мате-
рі та сім’ї. Родина завжди
б ла на першом місці в
раїнців, тож ці свята

слова ніжності та вдячності
ще більше лин ть до най-
рідніших людей, в олі
я их ожен може знайти
підтрим й допомо .

Подяка за турботу
Під час одного з найзворушливі�

ших і теплих свят весни слова вдяч�

ності берегині домашнього вогнища

лунали з кожних вуст. Непересічним

є це свято і для Олени Юсан. Жінка

разом із чоловіком виховує 10 дітей,

позбавлених батьківського піклу�

вання, в дитбудинку сімейного типу.

"Хрещатику" розповідає, що дуже не

любить, коли її діток називають

прийомними або просто "вихован�

цями", адже для неї вони найрідні�

ші. Для малечі родини це свято — не

просто привід ще раз зібратися за сі�

мейним столом, а спосіб висловити

вдячність жінці, яка мала мужність,

силу та безмежну любов подарувати

щастя десятьом позбавленим бать�

ківської опіки малюкам. Як і до

кожної урочистої дати, до Дня мате�

рі діти підготували листівки та ціка�

ві саморобки. Кожен з них брав ак�

тивну участь у створенні подарун�

ка — хто допомагав складати віршо�

ване привітання, хто декорував та

прикрашав презент. Вже за тради�

цією діти поклали його під двері

кімнати до пробудження матусі, для

цього вони навіть встали раніше,

близько шостої ранку. За словами

пані Олени, такий вияв вдячності є

найкращим подарунком за її теплоту

та ласку. "Для мене дуже важливо,

що вони все це роблять спільно, до�

помагають одне одному. Саме прин�

ципи підтримки та взаємодопомоги

я намагаюся привити своїм дітям.

Адже багато хто з них пройшов через

великі труднощі в своєму маленько�

му житті",— ділиться з "Хрещати�

ком" пані Юсан.

Таке виховання принесло свої

плоди — одна з дівчаток поділилася

з мамою, що коли виросте, також

хоче опікуватися знедоленими діт�

ками, дарувати їм турботу й ніжність

справжньої згуртованої родини.

Загалом у столиці діють 12 дитя�

чих будинків сімейного типу, в яких

виховується 85 дітей. Вже до кінця

травня у Києві з’являться два нових

подібних заклади, а до завершення

року — ще один. За словами фахів�

ців, саме така форма виховання ді�

тей�сиріт і дітей, позбавлених бать�

ківського піклування, є найбільш

сприятливою та допомагає дитині

вирости повноцінною особистістю й

вільно адаптуватися в подальшому

житті.

Квіти та публічна вдячність
для неньки

Цього року привітати найближчу

для кожного людину кияни мали

змогу й на майдані Незалежності, де

відбувся масовий захід "Скажімо ма�

мі: "Дякую". Протягом дня 12 травня

кожен охочий мав змогу зі сцени по�

дякувати неньці, заспівати зворуш�

ливу пісню, підписати й відправити

листівку.

Аби захід відбувся без проблем,

міська адміністрація забезпечила

постійну готовність комунальної

аварійно�рятувальної служби "Київ�

ська міська служба порятунку" та

чергування машин швидкої медич�

ної допомоги під час проведення

концерту на головній площі країни.

Найменші кияни змогли привіта�

ти матусь живими квітами — до свя�

та у Національному ботанічному са�

ду імені Гришка малюки висадили

250 кущів садової гвоздики — кож�

ній квітці малеча дала ім’я рідної

неньки.

Загалом святкові зустрічі, концер�

ти та виставки відбулися в усіх деся�

ти районах столиці.

До речі, окрім України, в другу не�

ділю травня День матері відзначають

ще у 23 країнах світу, серед яких

США, Австралія, Індія, Мексика.

Вперше у нашій країні це свято від�

значили в 1929 році, однак офіцій�

ності цей день набув лише через 70

років, коли в 1999�му указом Прези�

дента була встановлена офіційна да�

та його святкування.

Свято родинного затишку

А вже завтра кожен матиме ще одну

непересічну нагоду зустрітися з влас�

ною сім’єю, в родинному дружньому

колі подякувати найближчим людям

за щоденну підтримку та допомогу.

Адже саме 15 травня українці відзна�

чатимуть Міжнародний день сім’ї. До

свята, 19 травня, у столиці України

нагородять найкращі сім’ї Києва, які

є зразком гармонійних стосунків,

сумлінно виконують батьківські обо�

в’язки і дотримуються високих норм

моралі та трудової етики. Нагороди

отримають 20 родин — переможці

міського конкурсу "Сім’я року —

2012". Також одинокі батьки та мате�

рі, які самі виховують дітей, отрима�

ють премії Київського міського голо�

ви за відповідальне ставлення до ви�

ховання дітей та сумлінне виконання

батьківських обов’язків. Окрему від�

знаку з нагоди Міжнародного дня

сім’ї вручатимуть одиноким татусям.

До слова, протягом всього тиж�

ня — з 13 по 19 травня, МОЗ України

проводитиме Всеукраїнський тиж�

день планування сім’ї та збереження

репродуктивного здоров’я, приуро�

чений до Дня матері та Дня сім’ї

Які райони будуть без гарячої
води до кінця травня
"Київенерго" відновило випробування тепломереж
Віталій ПОГРІБНИЙ
"Хрещатик"

ПАТ "Київенер о" відновило прове-
дення щорічних ідравлічних випро-
б вань теплових мереж, повідомили
"Хрещати " в омпанії. Аби на
травневі свята в вартирах сіх иян
б ла аряча вода, "Київенер о" при-
з пиняло планові роботи з перевір и
тепломереж. По за інченню свят ці
тест вання продовж ються.

Так, з 13 по 27 травня гідравлічні випробування

триватимуть у частині Голосіївського, Печерсько�

го, Дарницького та Солом’янського районів сто�

лиці, а з 13 травня по 3 червня — в частині Шев�

ченківського, Подільського та Святошинського

районів. У зазначений період у цих районах буде

відсутнє гаряче водопостачання, адже в процесі

тестування використовується вода з тепломереж,

тож здійснити його без відключення гарячої води

технологічно неможливо.

Нагадаємо, першими цього року було випробу�

вано мережі, які обслуговують житлові масиви Бі�

личі, Новобіличі, Академмістечко в Святошин�

ському районі — роботи тривали з 22 до 29 квітня.

Гідравлічні випробування — обов’язковий етап

підготовки тепломереж до опалювального сезону,

це передбачено Правилами підготовки теплових

підприємств до опалювального періоду. Ці заходи

дають змогу виявити та ліквідувати максимум

найбільш зношених ділянок мереж і запобігти та�

ким чином появі пошкоджень протягом наступ�

ного опалювального сезону.

На час проведення випробувань "Київенерго"

не нараховує житлово�експлуатаційним організа�

ціям (ЖЕО) обсяги споживання теплової енергії,

а ЖЕО коригують рахунки мешканців та не стягу�

ють за період відключень плату за гаряче водопос�

тачання.

Водночас "Київенерго" закликає киян дотри�

муватися правил безпеки при виявленні прова�

лів асфальту, пари або витоку гарячої води на

поверхню. У разі виникнення цих явищ не мож�

на наближатися до такого місця й допускати на�

ближення інших людей. Слід негайно виклика�

ти аварійну бригаду "Київенерго" за телефоном

контакт�центру 15�88 або 202�15�88 для дзвін�

ків з мобільного. 

У контакт�центрі також можна отримати до�

даткову інформацію щодо проведення випробу�

вань тепломереж

Район Вулиці

Дата
припинення

гарячого
водопоста>

чання 

Закін>
чення

випро>
бувань 

Солом'янський (частково) Ушинського, Антонова, Клименка, Златопільська, Гаріна, Радченка, Медова, Волинська,
Фастівська, просп. Червонозоряний, Чоколівський бульвар (частково).

з 16.00 
12.05.2013 

27.05.2013

Солом'янський (частково) Гетьмана,  Польова, Галана, Ніжинська, Борщагівська (частково), Машинобудівна, Виборзька,
Академіка Янгеля, Дашавська, Польова, Залізнична, Політехнічна (частково), просп. Перемоги
(частково),  пров. Машинобудівний. 

з 16.00
12.05.2013

27.05.2013

Шевченківський,
Подільський, Святошинський 
(усі " частково).

Академіка Туполєва, Стеценка, Маршала Гречка, Котовського, Тираспольська, Саратовська,
Салютна, Баумана, Черкаська, Толбухіна, Калинова, пров. Баумана, Уссурійська, Цюрупинська,
Бабушкіна, Щербакова,  просп. Перемоги (частково).

З 16.00
12.05.2013

3.06.2013

Голосіївський, Печерський 
(усі " частково).

Саперно"Слобідська, Голосіївська, Героїв Оборони, Потєхіна, Заболотного, Лятошинського,
Луценка (Крейсер "Аврора"), Якубовського, Ломоносова, Васильківська, Стельмаха, Кустанайська,
пров. Кустанайський,  просп.  Науки, просп.Голосіївський, Червонозоряний проспект (частково),
Кіровоградська, Фрометівська, Ямська, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фізкультури, Велика
Васильківська, Анрі Барбюса, Літня, Щорса, Предславинська, Лумумби, Ковпака, Кудрі, Чеська,
Менделєєва, Філатова, пров. Лабораторний,  бул. Дружби народів

з 12.00
12.05.2013 

27.05.2013

Дарницький район (частково) Ревуцького, Вишняківська, Крушельницької, Гмирі, Чавдар, Ахматової, Драгоманова, Пчілки,
просп. Бажана, Дніпровська набережна, просп. Григоренка.

з 12.00
12.05.2013

27.05.2013

Графік проведення гідравлічних випробувань теплових мереж "Київенерго" в травні 2013 року
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Ділові новини

Посадовці нажилися на ремонті доріг у столиці

Про рат ра Солом’янсь о о район Києва від рила римінальні
провадження стосовно посадовців столичної дорожньої ор анізації за
фа тами зловживання сл жбовим становищем та підроблення до -
ментів під час проведення робіт з ремонт дорі та бла о строю в Со-
лом’янсь ом районі.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що на почат поточно о

ро посадовці КП “Шляхово-е спл атаційне правління по ремонт та
триманню автомобільних шляхів та спор д на них Солом’янсь ом
районі” підробили а ти ви онаних робіт з асфальт вання дорі на те-
риторії район й нама алися перерах вати приватном підприємств
понад 63 тис. рн бюджетних оштів.
Крім то о, ви он ючи роботи з асфальт вання приб дин ових тери-

торій цьом районі, посадовці КП вписали неправдиві дані фінан-
сові до менти щодо обся ів та вартості ви онаних робіт, наслідо
чо о підприємств завдано збит ів на с м понад 100 тис. рн.
Відомості щодо вчинених римінальних правопор шень про рат -

рою район внесені до Єдино о реєстр дос дових розслід вань за
ч.1 ст. 366 КК У раїни “Сл жбове підроблення” та ч.1 ст. 364 КК У ра-
їни “Зловживання владою або сл жбовим становищем”.
Проведення дос дово о розслід вання римінальних проваджен-

нях дор чено Солом’янсь ом рай правлінню міліції. Процес альне
ерівництво здійснює про рат ра Солом’янсь о о район Києва

Росія вважає небезпечною курятину, 
яку їдять кияни
У зв’яз з виявленням Росії заборонених і ш ідливих речовин

партіях вітчизняної тваринниць ої прод ції ТОВ “А ромарс” (ТМ “Гав-
рилівсь і рчата”), ПрАТ “Миронівсь а птахофабри а” (ТМ “Наша Ря-
ба”), ТОВ “Тавр-Плюс” та ТОВ “Еліте с”, Державна ветеринарна та фі-
тосанітарна сл жба У раїни з 2 травня 2013 ро ввела тимчасові об-
меження на постачання прод ції цих підприємств до раїн Митно о
союз .
Держветфітосл жба пішла на обмеження поставо зв’яз зі звер-

ненням російсь ої сторони — Федеральна сл жба з ветеринарно о і
фітосанітарно о на ляд (Россіль оспна ляд) виявила партіях зазна-
чених підприємств невідповідності за мі робіоло ічними по азни ами.
Я точнив “Хрещати ” прес-се ретар Держветфітосл жби Анато-

лій Осадчий, Россіль оспна ляд виявив в прод ції одно о з раїн-
сь их виробни ів сальмонел , іншо о — лістерію, не в аз ючи подро-
биць. За йо о словами, російсь а сторона ще не надіслала У раїні
офіційні а ти відповідних перевіро та дані лабораторних досліджень
прод ції. Очі ється, що перевір и зазначених підприємств в У раїні
почн ться після надходження цих до ментів

“Київхліб” закриває ще один завод

Столичний холдин “Київхліб” лі від є хлібо омбінат № 2, що зна-
ходиться на Подолі й працює з 1926 ро . Та е рішення хвалено на
зборах а ціонерів виробни а хлібоб лочних виробів. Місяць том , за
повідомленням прес-се ретаря ВАТ “Київхліб” Наталії Л ’янової, б -
ло та ож вирішено за рити основне ондитерсь е підприємство —
Б лочно- ондитерсь ий омбінат (БКК), розташований Шевчен ів-
сь ом районі, я ий працював з 1930 ро й виробляв понад 200 ви-
дів ондитерсь их виробів. Замість БКК торти та інш солод випіч-

тепер вип с атиме хлібо омбінат № 12. Т ди передано стат -
вання омбінат й переведено більш частин персонал — понад
200 працівни ів. Хлібний цех омбінат № 12 б ло за рито, під с о-
рочення потрапили більше 300 осіб. У омпанії поясняюють лі віда-
цію заводів необхідністю раціонально о ви ористання виробничих
пот жностей

Громаді Києва повернули низку ділянок
Господарсь ий с д м. Києва задовольнив позовні вимо и про рат -

ри Деснянсь о о район столиці та зобов’язав орендарів поверн ти до
ом нальної власності земельні ділян и цьом районі за альною пло-
щею 0,9 а та вартістю понад 3 млн рн. Київрада 2004—2008 ро ах
передала в оренд земельні ділян и на в л. Братиславсь ій, 24, 52 та по
пр. Мая овсь о о, 3 для б дівництва житлово о б дин з об’є тами со-
ціально-поб тово о призначення, станції технічно о обсл ов вання та
тор овельних павільйонів. Натомість, я встановлено про рорсь ою
перевір ою, жодна з діляно за цільовим призначенням не ви ористо-
в валася. Крім то о, терміни дії до оворів оренди землі за інчилися та
не поновлювалися. За за онодавством, до овір оренди землі припиняє-
ться випад за інчення стро , на я ий йо о б ло ладено, а та ож
разі ви ористання земельної ділян и не за цільовим призначенням.
Та ож Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Соло-

м’янсь о о район Києва та зобов’язав приватне товариство повер-
н ти до ом нальної власності 0,15 а землі вартістю майже 3,7 млн
рн даном районі столиці. У 2008 році між Київрадою та ТОВ “ФОК-
СІГМА” б в ладений до овір оренди земельної ділян и площею 0,15
а для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання тор овельно-
офісно о центр з підземним пар ін ом по в л. Гарматній, 35/2. На-
томість, за виснов ами Департамент земельних рес рсів КМДА, те-
риторія обнесена пар аном і досі не ви ористов ється за цільовим
призначенням, б дь-я і б дівельні роботи на ній не проводилися.
О рім цьо о з’ясовано, що товариство вже рі не сплач є орендн
плат за орист вання землею, зв’яз з чим до бюджет не надійш-
ло майже 194 тис. рн. За рішенням с д заб довни а зобов’язано
привести земельн ділян в належний стан та поверн ти її до ом -
нальної власності

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 14 травня 2013 року

Як ефективно розмістити 
рекламу в метро
"Хрещатик" розкриває секрети просування товарів та послуг 
у київській підземці
Марія МАСЛОВА
“Хрещатик”

Я що ви хочете, щоб ваш
ре лам мали змо поба-
чити я омо а більше лю-
дей, то варто зверн ти
ва на її розміщення
метрополітені. Цей вид
транспорт має с ттєві пе-
рева и перед іншими ре -
ламними носіями. “Хреща-
ти ” розбирався, я це
зробити з ма симальною
ефе тивністю.

Тут не лише пахне креозотом, теп�

ло взимку і прохолодно влітку. Мет�

ро — це ще й особливий майданчик

для інформування споживача, адже

реклама у підземці поєднує в собі

ознаки як зовнішньої, так і реклами

на транспорті.

Насправді реклама в метро ніколи

не спить. Зранку до ночі вона віді�

грає роль “інформатора” безпере�

рвних потоків пасажирів, а після

опівночі за неї беруться бригади

монтажників. Вони замінюють сю�

жети, відновлюють пошкоджені но�

сії, встановлюють нестандартні рек�

ламні об’єкти тощо.

Що дає реклама в метро

Є декілька переваг розміщення

реклами в метрополітені. 

По�перше — це велика аудиторія

споживачів. Кількість пасажирів ва�

ріюється в залежності від лінії, стан�

ції, часу дня та наявності заторів на

дорогах міста. Але в середньому по�

тужна система у надрах київської

землі кожного дня приймає 2,8 млн
пасажирів. При цьому найбільші па�

сажиропотоки можуть забезпечити

перехідні станції:

По�друге, метро дарує рекламо�

давцеві відносно низьку в порівнян�

ні із пресою та телебаченням вар�

тість тисячі контактів: від 1 до 5 гри	
вень. Якщо ж це брендування станції

або переходу, то за тисячу контактів

з аудиторією тут прийдеться запла�

тити від 30 до 70 гривень.

По�третє, довготривалість кон�

такту з рекламним носієм, що дає

можливість для деталізації текстів,

наприклад, всередині вагона, що, у

свою чергу, розширює арсенал інст�

рументів впливу. Пасажир прово�

дить у підземці в середньому 30�60

хвилин і увесь цей час має змогу

звернути увагу на рекламний носій.

По�четверте, більшість пасажирів

метрополітену здійснюють поїздки

регулярно, тож ще однією перева�

гою є висока частота повторів кон�

тактів із рекламним носієм. Тому ва�

ше повідомлення має змогу закріпи�

тись у пам’яті споживача.

На що слід звернути увагу

Вимоги до макету для реклами в

метро відрізняються в залежності від

обраного носія. Проте одна з вимог є

незмінною — рекламне повідомлен�

ня має бути українською мовою. Ба�

жано підготувати його мінімум за три

тижні до старту кампанії, адже його

необхідно узгодити з керівництвом

метро “плюс” час для друку та інста�

ляції рекламних матеріалів.

До слабких місць розташування

реклами в метро можна віднести

важкість або неможливість фоку�

сування рекламного впливу на

вузьку цільову аудиторію. В метро

найчастіше їздять представники

найрізноманітніших вікових груп

та професій. Також підземка об’єд�

нує людей із різними інтересами,

смаками та вподобаннями. Тому

реклама в метро — оптимальне рі�

шення для компаній, чиї послуги

спрямовані на масового спожива�

ча.

Крім цього, велика кількість ін�

формації під землею призводить до

рекламного перенавантаження. Тож,

аби привернути увагу споживача,

потрібно ретельно підійти до вибору

рекламного носія.

Реклама на будь-який смак

Рішення про рекламу в метро мо�

жуть прийняти представники будь�

якого бізнесу — від малого до вели�

кого.

Діапазон носіїв варіює від міні�

форматів по краях вагону за 1 400
грн/міс. до масштабного брендуван�

ня станції за кількасот тис. грн.
Дороговартісна кампанія дає

ширший простір для уяви: можна

обклеїти плівкою стіни, колони, то�

рець станції та підлогу, встановити

спеціально виготовлені рекламні

об’єкти. Найбільш ефективні серед

них ті, що закликають до взаємодії,

наприклад, сфотографуватись на

їхньому фоні. Єдине, що стримує

фантазію рекламістів — неможли�

вість обрати для такого виду рекла�

ми станцію пам’ятку архітектури,

наприклад, “Хрещатик”.

Ще один вид реклами — це лайт�

бокси або метролайти — лампи, роз�

ташовані вздовж балюстради. Зверху

на них кріпляться рекламні постери.

Рух по ескалатору на станції метро

“Майдан Незалежності” складає

більше двох хвилин, рух ескалаторами

“Арсенальної” — близько чотирьох

хвилин. Пасажир рівномірно рухаєть�

ся повз рекламні носії, і це дозволяє

вдало використовувати на них ефект

голограми. Зміна сюжетів протягом

руху вздовж балюстради надає мож�

ливість провести свого роду “діалог”

із споживачем.

Біля входу до станції можна поба�

чити беклайт. Це горизонтальна конс�

трукція, форматом 5х2 метри із по�

тужним освітленням зсередини, звер�

ху на яку кріпиться вініловий банер.

Беклайт виглядає яскраво, є великим

за розміром і знаходиться близько до

споживача. Саме тому розміщена на

ньому інформація особливо вражає.

Його розмір дозволяє розмістити зоб�

раження людини в повний зріст. Ціни

оренди беклайту можуть відрізнятись

одна від одної в 6 разів, в залежності

від обраної станції.

Потяг метро — престижний рек�

ламний носій. Можна обрати повне

брендування вагонів, а можна об�

клеїти його плівкою тільки зсереди�

ни чи ззовні.

При брендуванні потягу вигідні�

ше замовляти цю послугу одразу на

декілька місяців. По�перше, це до�

зволяє охопити якомога більшу

аудиторію, по друге, вартість вироб�

ництва друкованого матеріалу для

такого носія достатньо висока, і як�

що не змінювати сюжет, за неї по�

трібно буде платити лише при пер�

шій інсталяції.

Для того ж, щоб якомога більше

пасажирів побачили брендований

потяг, варто обрати лінію з найбіль�

шим пасажиропотоком:

Всередині потягів розміщують па�

перові постери. Тут доступний вели�

кий вибір форматів — від 7х7 см до А2.

Ціна на оренду рекламної площі

залежить не лише від формату, а й

від місця її розташування у вагоні.

Так, найдорожчі місця — у центрі

вагона, більш дешевші — в “напів�

центрі”, найдешевші — по краях ва�

гона.

Проміжок між вікном та дверима

у вагоні називається простінком.

Якщо реклама на простінку має

верхню і нижню частини, то постер,

розташований у верхній частині,

коштує на 15�50% більше, аніж ана�

логічний йому знизу. Справа в тому,

що верхній постер має більше шан�

сів на прочитання, адже його не за�

городжують голови пасажирів, що

сидять.

Велику ефективність приносить

реклама, яка з’являється в тому

місці, де її ніхто не очікував. Саме

тому дедалі більшу увагу рекламо�

давців привертають нестандартні

проекти: тимчасовий розпис стін,

брендування дверей потягу, розмі�

щення прапорців на станціях із ко�

лонами, розміщення роликів на

плазмових екранах посередині

станції тощо.

Великий та середній бізнес може

використати повну палітру нестан�

дартних рішень у метрополітені:

брендування потягів у поєднанні з

брендуванням поручнів у вагоні,

брендування станцій у поєднанні з

брендуванням турнікетів і вста�

новленням нестандартних реклам�

них об’єктів. Незвичайні проекти у

царстві мармуру і граніту виклика�

ють у споживача сильні емоції, а

тому краще запам’ятовуються

Анастасія, 28 ро-
ів, юрист:
Найбільше в метро

мені запам’яталась
ре лама нер хомості.
В основном звертаю
ва на т ре лам ,
що розміщена всере-
дині ва она.

Оля, 24 ро и, на-
вчається Лондоні:
Перший раз тіль и

що проїхалася в иїв-
сь ом метро. Я не по-
бачила жодної ре ла-
ми.

Валентин, 33 ро-
и, ре лама в ме-
режі Інтернет:
Найбільше запам’я-

тов ється, звісно,
бренд вання станції,
том що воно повні-
стю ви он ється в
єдином стилі. Я що
воно ви онане вдало,
на ньо о приємно ди-
витись.

Юрій, 25 ро ів,
фінансист:
Вважаю, що ре ла-

ми в метро заба ато.

Найбільш ва звер-
таю на віз альн ре -
лам . Навіть не на
бе лайтах, а на прое -
торах всередині стан-
ції. Та а ре лама озв -
ч ється, том привер-
тає ва , а решта
ре лами, на мою д м-
, просто засміч є

метро.

Катерина, 28 ро-
ів, сфера мар е-
тин :
У мене специфічна

точ а зор , бо я пра-
цюю в сфері ре лами.
Я звертаю ва на
бренд вання станцій
та переходів, на бе -
лайти і метролайти з
оло рафічними ефе -
тами. Після то о, я
побачила ре лам де-
зодорантів в метро,
стала п вати їхню
прод цію.

ОПИТУВАННЯ

Корисна порада
При виявленні недобросовісної

ре лами в метро звертайтесь в
АМКУ:
в л. Уриць о о, 45,
м. Київ, У раїна, 03680
тел: (044) 251-62-62
фа с: (044) 520-03-25
анцелярія: (044) 251-62-40
e-mail: slg@amcu.gov.ua

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Станція метро тис. чол. /добу
(вхід + перехід)

Хрещатик 363,48

Майдан
Незалежності

361,78

Площа Льва
Толстого

340,78

Золоті ворота 324,68

Театральна 321,38

Палац спорту 320,98

Лінія метрополітену тис.
чол./добу

Святошинсько-
Броварська лінія 1 260,9

Куренівсько-
Червоноармійська
лінія

941,6

Сирецько-Печерська
лінія 658,3

Чи звертаєте ви увагу на рекламу в метро? 
Як часто дзвонили по рекламним оголошенням

у підземці?
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 14 травня 2013 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Техноло ічний ліцей “ОРТ”
(“Освітні рес рси та тех-
ноло ічний тренін ”) Дніп-
ровсь о о район столиці,
створений 2000 році, в
2007-м приєднався до
прое т асоційованих ш іл
ЮНЕСКО. Сьо одні він не
лише співпрацює із за ла-
дами інших раїн, а й роз-
робляє навчальні плани за
с часними інформаційни-
ми техноло іями.

Технологічний ліцей “ОРТ”

(“Освітні ресурси та технологічний

тренінг”) був створений у 2000 році

відповідно до Угоди про співробіт�

ництво в галузі освіти між Кабіне�

том Міністрів України та урядом

Держави Ізраїль, Меморандуму між

Всесвітнім ОРТ (“Освітні ресурси і

технологічний тренінг”, Швейца�

рія) і Міністерством освіти і науки

України про співпрацю в галузі

повної середньої та професійно�

технічної освіти.

Педагогічний колектив техноло�

гічного ліцею “ОРТ” як стратегічну

лінію розвитку навчального закладу

обрав створення умов для задово�

лення сучасних освітніх потреб уч�

нів, тому повсякчас тримає руку на

пульсі інновацій у галузі освіти. Ви�

кладачі головним завданням своєї

роботи вважають розвиток школи,

яка є комфортною для учнів, у якій

панує доброзичлива атмосфера, де

навчають заради успішного майбут�

нього. Тому педагоги ліцею постій�

но самовдосконалюються та пере�

бувають у творчому пошуку, адже

сучасне життя диктує нові правила

й вимоги.

Ліцеїсти вивчають історію,
географію та культуру 
Ізраїлю, спілкуються 
з представниками інших
країн

Отже, приєднання у 2007 році до

проекту асоційованих шкіл

ЮНЕСКО стало для ліцею кроком

очікуваним і логічним. “Інші кра�

їни і культури (міжкультурне взає�

мозбагачення)” та “Освіта для стій�

кого розвитку” — напрямки, за

якими ведеться робота в рамках да�

ного проекту.

Всі учні вивчають спецкурси з іс�

торії та географії Ізраїлю та тради�

цій єврейського народу. Іврит ви�

кладає носій мови — посланець Із�

раїлю Ірина Зілберберг. Нефор�

мальна освіта реалізується під час

виїзних навчально�виховних та

розвиваючих семінарів “Маса Шо�

рашим” (Подорож до витоків) на

територіях Білорусі, Литви, Захід�

ної України; “Шабатонів”(семіна�

ри — родинні свята, присвячені

знаменним датам); відеоконферен�

цій між учнями різних країн.

Заклад має партнерські та творчі

зв’язки зі Всесвітньою організацією

World ORT (Швейцарія), Техноло�

гічним ліцеєм Кишинева (Молдо�

ва), школою "ОРТ" м. Ашкелона

(Ізраїль). Учні ліцею беруть участь у

роботі літнього мовного табору

World ORT English and Science

Summer School у Лондоні.

Від моменту відкриття ліцей є

учасником міжнародного проекту

“Хефциба”, що здійснюється за

сприяння Міністерства освіти Дер�

жави Ізраїль та охоплює майже 50

шкіл із країн колишнього Радян�

ського Союзу.

Ліцей став 
“школою(новатором”, 
де учні опановують сучасне
інформаційне середовище

Успішним був для закладу юві�

лейний 2010 рік. Події цього року —

справжній прорив української осві�

ти за кордоном. Ліцею (першій і на

той час єдиній в Україні школі та�

кого типу) було надано статус

“Школа�новатор”” у рамках про�

грами “Партнерство в навчанні”,

започаткованої компанією “Май�

крософт”. Це значний здобуток,

адже в світі таких шкіл усього 98!

Черговим досягненням став про�

ект учителя ліцею Ірини Фрідман,

який отримав Гран�прі на Всеукра�

їнському конкурсі “Вчитель�нова�

тор” (2011 рік) та ІІ місце на Євро�

пейському конкурсі (2012 рік, Ліса�

бон, Португалія), що проводилися

компанією “Майкрософт” серед

250 учасників із більш ніж 40 країн

світу. Серед здобутків навчального

закладу на міжнародному рівні вар�

то ще назвати виступи учнів на

олімпіадах “Роботрафік”, які про�

водилися в Ізраїлі на базі універси�

тету “Техніон” і де у 2012 році

команда ліцею посіла ІІ місце, а в

2013 році — ІІІ місце.

У 2005 році завдяки невпинному

професійному пошуку вчителі лі�

цею розпочали експериментально�

дослідницьку роботу у всеукраїн�

ському експерименті за темою

“Створення й апробація моделі

ЗНЗ ІІ—ІІІ ступенів інформаційно�

технологічного профілю навчан�

ня”. Обравши інформаційно�тех�

нологічний напрям профілізації,

колектив ліцею працює за експери�

ментальним навчальним планом, у

якому передбачено, крім обов’яз�

кових для всіх шкіл предметів та

курсу інформатики, вивчення ін�

формаційних технологій. Учні 5—7

класів опановують курс “Введення

в інформаційні технології”, учні

8—9 класів вивчають робототехніку

й комп’ютерну графіку та верстку. У

10—11 класах викладається інтегро�

ваний профільний курс “Інформа�

тика та інформаційні технології”

(програми розроблені вчителями

ліцею і затверджені Міністерством

освіти і науки України) за такими

напрямками: “Веб�дизайн”, “Архі�

тектурне та ландшафтне проекту�

вання”, “Інформаційні технології в

економіці та бізнесі”. Для допитли�

вих проводяться й факультативні

заняття з комп’ютерної анімації,

тривимірного моделювання. До

слова, з 21 по 24 квітня 2013 року в

технологічному ліцеї “ОРТ” столи�

ці проходив міжнародний фести�

валь�олімпіада з робототехніки

“ORTRobotic — 2013”. У цьому році

в ній брали участь 12 команд країн

СНД, Балтії та Болгарії. Свої дер�

жави представляли школярі Віль�

нюса, Дніпропетровська, Запоріж�

жя, Казані, Києва, Кишинева,

Москви, Одеси, Самари, Софії,

Таллінна та Чернівців. Приємно,

що за підсумками змагань команда

ліцею виборола ІІІ місце в загаль�

нокомандному заліку та І місце у

спеціальному конкурсі “Роботи в

науці”.

Не відстають від учнів і вчителі

ліцею. Так, торік 18 жовтня прохо�

дила міжнародна конференція Фе�

дерації всесвітнього миру “До вели�

кої країни через велику національ�

ну ідею”, під час якої відбулося вру�

чення сертифікатів у рамках акції

“Посол миру”. Серед нагородже�

них — вчитель світової літератури,

керівник театральної студії “Пар�

нас” Технологічного ліцею “ОРТ”

Вікторія Кисельова. Їй було вруче�

но Сертифікат першого степеня

“Посол миру” як людині, яка своєю

щоденною працею робить важли�

вий внесок у досягнення миру, не�

байдужа до суспільних проблем та

підняття духовності в Україні.

Учні закладу мають можливість

навчатися в локальній мережевій

академії Cisco, яка працює на базі

ліцею з 2006 року. За сприяння ком�

панії Hewlett�Packard у ліцеї відкри�

то GET�IT — навчальний центр ін�

формаційних технологій для під�

приємців�початківців. Ці курси та�

кож є складовою профільної освіти

в старшій школі.

Триває робота над створенням та

апробацією освітнього середовища

навчального закладу на базі

Microsoft SharePoint Server, яке

об’єднує учнів, батьків, учителів,

даючи можливість спільної діяльно�

сті: ведення електронного щоден�

ника, користування базою навчаль�

них матеріалів, моніторингу відві�

дування занять учнями та їхньої

успішності, електронного листуван�

ня та проведення онлайн�конфе�

ренцій і консультацій, які вже стали

традиційними; упровадження сис�

теми електронного тестування.

“Інтелектуальний розвиток ви�

пускника ХХІ століття, збагачення

його мислення шляхом сучасних

методів пізнання — це одне з най�

яскравіших та найважливіших зав�

дань сучасної школи,— говорить

директор ліцею Юрій Кіньков.— І

саме принципи, що є основою ді�

яльності ЮНЕСКО, допомагають

сьогоднішнім педагогам у вирішен�

ні поставлених завдань”

В Голосієві відбулися заходи 
з нагоди Дня матері 
та Міжнародного дня сім’ї
До Дня матері, я ий цьо оріч відзначали

12 травня, та Міжнародно о дня сім’ї (свят-
ватим ть 15 травня) в Голосіївсь ом

районі столиці заплановано низ різнома-
нітних заходів. Зо рема в дитячих м зичних
ш олах № 3 ім. В. С. Косен а і № 38 відб -
лися свят ові онцерти “Рідна мати моя” та

“Грають родинні ансамблі”.
В бібліоте ах район оформили ниж ові вистав и “В стами ніжно

прит люся до материнсь ої р и” й “В лонюся, мамо, віддано тобі”. На
базі дитячо-юнаць их л бів Централізованої системи “Щасливе ди-
тинство” відб лися виховні одини “В світі се починається з мами”,
“Сім’я — бере любові й надії”, вечори спіл вання “Їх ніжні р и та
серця”, “Мій родовід — мій обері ”, родинний фестиваль “Міцна
сім’я — міцна держава” та свято “Най ращі др зі — бать и”.
Впродовж травня в за альноосвітніх навчальних за ладах район від-

б д ться літерат рно-м зичні, родинні й спортивні свята “Бере иня ро-
д людсь о о”, “Подар ємо мамі свято”, “Тато, мама, я — спортивна
сім’я”. Крім то о, б де проведено он рси дитячо о малюн а “Посміх-
нись до мене, мамо”, “Сім’я — найдорожче в житті”, “Ми матір нази-
ваємо святою” та он рс поетичних творів “І це все про неї...”

Забудовник заборгував 
столичному бюджету 
9,5 млн грн
Про рат ра Оболонсь о о район заяви-

ла до Господарсь о о с д позов про стя -
нення зі столичної б дівельної омпанії май-
же 9,5 млн рн забор ованості зі сплати па-
йових внес ів на створення та розвито ін-
фрастр т ри міста.

Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Оболонсь ої про рат ри, в
2008 році Київрада лала з ТОВ “Житло-Б д” до овір пайової часті
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри Києва.
Зазначена ода ладена з товариством зв’яз з б дівництвом

житлово о б дин із вб дованими приміщеннями та підземним пар-
ін ом на в л. Маршала Малиновсь о о, 2-а.
Я з’яс валося, мови до овор товариством належним чином не ви-
он валися, внаслідо чо о бюджет столиці недоотримав 9,5 млн рн.
У зв’яз з неви онанням ТОВ “Житло-б д” мов до овор про ра-

т ра зверн лася до с д з позовом щодо стя нення з підприємства на-
званої вище с ми

Фахівці перевірили стан 
пожежної безпеки 
Дарницького лісопаркового
господарства
З метою попередження за орань в е о-

системах Києва співробітни и Державної
сл жби У раїни з надзвичайних сит ацій
спільно з представни ами Дарниць о о лі-
сопар ово о осподарства провели рейдо-
в перевір стан пожежної безпе и лісо-

пар ових зон район .
Під час заход рят вальни и о лян ли пожежн техні та обладнан-

ня, що безпосередньо призначене для асіння низових та верхових за-
орань. Лісни и продемонстр вали пра тичні навич и асіння мовної
пожежі в лісі.
Торі завдя и а ітаційно-просвітниць ій роботі серед населення,

вдалося ни н ти масштабних пожеж в лісах. Цьо о ж ро в лісопар-
ових зонах вини ло 69 за орань, що вдвічі більше, ніж за анало ічний
період мин ло о ро , повідомив заст пни начальни а ГУ ДСНС У ра-
їни м. Києві Валерій Борис. Том в столиці ре лярно проводяться
рейдові перевір и дотримання відпочивальни ами правил пожежної
безпе и в лісах під час вихідних, свят ові та особливо в пожежоне-
безпечні дні.
За підс м ами перевір и Валерій Борис зазначив, що працівни и ря-

т вальної сл жби ДСНС та Дарниць о о лісопар ово о осподарства
отові до лі відації надзвичайних подій, пов’язаних із лісовими поже-
жами, й на олосив, що тіль и завдя и тісній взаємодії всіх оперативних
сл жб можливо ни н ти вели их матеріальних збит ів через лісові по-
жежі

У парку Кіото розквітла 
алея сакур
У столичном пар Кіото, розташовано-

м в Деснянсь ом районі, мил є о о алея
са р завдовж и 987,45 метра. Це найдов-
ша алея із са ри — рожевої вишні, я а вва-
жається одним із символів Японії.
До речі, пар Кіото б в за ладений 1972

році на зна др жби між Києвом та льт р-
ною столицею Японії — Кіото. Торі за час-

ті олови КМДА Оле сандра Попова, мера міста Кіото Дайса Кадо а-
ви т т б ло висаджено 360 саджанців са ри.
Відпочивальни ів з дітьми та ож приваблюють ставо і численні

стр моч и, доріж и з природно о аменю, альпійсь а ір а. Пар зася-
яв автентичними ліхтари ами і отримав хара терне японсь е освітлен-
ня. Спільними з силлями місцевої ромади, місь ої та районної влади
пар Кіото почав перетворюватися на одне із най любленіших місць
відпочин иян — т т вдалося створити справжню японсь оаз .
На адаємо, що са ра росте тіль и в Японії, іль ох штатах Амери и

та в У раїні на За арпатті. Cьо одні рожева вишня прижилася й Дес-
нянсь ом районі

Хору “Березничанка” 
виповнилося 10 років
У Березня івсь ом відділенні територі-

ально о Центр соціально о обсл ов ван-
ня Дніпровсь о о район відб вся свят о-
вий онцерт хорово о оле тив “Березни-
чан а” з на оди йо о 10-річно о ювілею.
У реперт арі ансамблю раїнсь і та о-

заць і народні пісні, оляд и до новорічних
свят та Різдва, пісні раїнсь их і російсь их

омпозиторів. Коле тив бере а тивн часть місь их і районних он-
рсах, на ороджений дипломами за висо і дося нення в розвит

аматорсь о о мистецтва й за зраз овий х дожній рівень.
Керівни ом хорово о оле тив є професіональний м зи ант, засл -

жений діяч естрадно о мистецтва У раїни Ми ола Литвинен о, я ий
шан є й поп ляриз є раїнсь народн пісню, дар є її людям.
Завітали на онцерт ювілярів ансамблі народної пісні “Верби-

чень а” та “Червона алина” з Центрально о та Р санівсь о о від-
ділень соціально о обсл ов вання територіально о центр . Вони
вітали своїх оле піснями, бажали їм міцно о здоров’я та творчих
спіхів.
Слід зазначити, що пісні ви онанні солістів хор Валентини Дро о-

воз, Давида Зайда, Єв енії Попович, Валентини Моторної, Петра Юш-
а ні о о не залишають байд жим. І впродовж сьо о ювілейно о он-
церт зала захоплено вітала нов й нов пісню. По за інченню ж дій-
ства лядачі аплод вали стоячи. А це найвища оцін а творчості та свід-
чення то о, нас іль и поп лярним є оле тив

Новини районів

Уже 68�й рік поспіль у ці весняні

теплі дні ми схиляємо голови в

пам’ять про безсмертний подвиг на�

шого народу, що вистояв i перемiг у

полум’ї Великої Вiтчизняної вiйни. З

кожним роком усе бiльш вiддалени�

ми стають цi подiї та все менше серед

нас їх учасникiв — ветеранiв, які вiд�

ходять у вiчнiсть. І кожне сказане ни�

ми слово особливо дороге для нащад�

ків. За спогадами ветеранів, у знамен�

ний День Перемоги 68 років тому

стояла дуже гарна погода: весняне

сонце несло приємне тепло з блакит�

ного небокраю, але були порожніми

узбіччя доріг: не залишилося жодного

дерева — їх згубили бойові снаряди.

З нагоди відзначення 68�ї річниці

Перемоги у Великій Вітчизняній

війні 1941—1945 років у Шевченків�

ському районі міста Києва на ста�

діоні “Піонер” відбувся урочистий

захід. Ветеранів, учасників бойових

дій, трудівників тилу, солдатських

вдів, мешканців та гостей району

частували солдатською кашею, на�

ливали фронтових “сто грамів”, а

для юних шевченківців, які прий�

шли привітати ветеранів, організу�

вали спортивні ігри та конкурси.

За словами голови Шевченків�

ської РДА Сергія Зіміна, День Пере�

моги уособлює героїзм, силу духу,

ратну працю й вічну скорботу за

мільйонами нерозквітлих україн�

ських доль, нездійснених мрій і за�

думів. “Ми пишаємося тим, що зро�

били для Перемоги наші земляки.

Для нас, нащадків солдатів Великої

Перемоги, найвищою життєвою іс�

тиною є вірність їхній справі й гро�

мадянському обов’язку, довічна си�

нівська шана та повага. І сьогодні

для Вас, дорогі ветерани, виступить

Національний заслужений акаде�

мічний ансамбль танцю України ім.

Павла Вірського, відомий не лише в

нашій країні, а й на весь світ!”,— за�

значив пан Зімін.

Після урочистої частини відбувся

районний концерт “Салют і квіти

ветеранам — переможцям у війні”, в

якому взяли участь Національний

заслужений академічний ансамбль

танцю України ім. Павла Вірського,

Національний оркестр народних

інструментів України, Народний

спортивно�танцювальний ансамбль

“ПУЛЬС” центру творчості “Шев�

ченківець”, зразкова дитяча студія

“ФОРС”, народний артист України

Фемій Мустафаєв та заслужена ар�

тистка України Галина Тітова. Ар�

тисти подарували гостям заходу піс�

ні й танці на воєнну тематику.

Але справжньою родзинкою свят�

кового концерту були танцювальні

виступи учасників Національного

заслуженого академічного ансамблю

танцю України імені Вірського. Не

дивлячись на літню спеку, ветерани

війни та праці, мешканці району, діт�

лахи не покидали святкового майдан�

чика, аплодували, запрошували на

“біс”, одним словом — не відпускали

улюблених майстрів танцю зі сцени.

Після урочистої частини ветеранів

Великої Вітчизняної війни запроси�

ли на святковий прийом та обід

Інф. "Хрещатика"

Через принципи ЮНЕСКО —
до формування особистості
Технологічний ліцей "ОРТ" в освітній галузі керується 
інноваціями та міжкультурним взаємозбагаченням

Ансамбль танцю ім. Павла Вірського 
зачарував шевченківців

Коле тив ліцею працює за е спериментальним навчальним планом, я ом
передбачено, рім обов’яз ових для всіх ш іл предметів та рс інформати и,
вивчення інформаційних техноло ій

Техноло ічний ліцей "ОРТ" Дніпровсь о о район столиці, створений 2000 році, в 2007-м приєднався до прое т
асоційованих ш іл ЮНЕСКО
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Про внесення змін до таблиці №1 
до додатка 3 до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 
“Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 105/9162 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Таблицю №1 до додатка 3 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів в

м. Києві" викласти у новій редакції, що додається.
2.. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально&економічного розвитку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 596/7933 

“Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 188/9245 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, статей 3, 4, 5 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гур�
тожитків”, пункту 3 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового ре�
гулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, статей 2, 3 Закону України “Про приватизацію дер�
жавного житлового фонду”, рішення Київської міської ради від 28 жовтня 2010 року № 183/4995 “Про окремі питання організації
управління районами в м. Києві”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, враховуючи звернення
районних в місті Києві державних адміністрацій, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»

1. Внести зміни у додаток до рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 596/7933 “Про приватизацію жилих приміщень у гуртожит&
ках м. Києва”, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської місь&
кої ради з питань житлово&комунального господарства та паливно&енергетичного комплексу.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради 24.05.2012 № 596/7933 (в редакції рішення Київської міської ради

від 18.04.2013 № 188/9245

Перелік
гуртожитків міста Києва, що є об’єктами комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які залишено у статусі “гуртожиток” 
та надано дозвіл на приватизацію їх жилих приміщень

№
з/п

Адреса гуртожитку Район

1 2 3

1. Вул. Бубнова Андрія, 3 Голосіївський

2. Вул. Бубнова Андрія, 7

3. Вул. Дубініна Володі, 16

4. Вул. Ломоносова, 53

5. Вул. Ямська, 6/31

6. Просп. Науки, 102

7. Просп. Науки, 96

8. Вул. Бориспільська, 3 Дарницький

9. Провул. Волго�Донський, 5

10. Вул. Горлівська, 124/3

11. Вул. Горлівська, 124/4

12. Вул. Заслонова Костянтина, 3

13. Вул. Зрошувальна, 4

14. Вул. Зрошувальна, 14

15. Вул. Російська, 31

16. Вул. Братиславська, 8�а Деснянський

17. Вул. Волкова Космонавта, 4�а

18. Вул. Жукова Маршала, 19�а

19. Вул. Жукова Маршала, 53�а

20. Вул. Алма�Атинська, 36�а Дніпровський

21. Вул. Каховська, 71

22. Вул. Празька, 12

23. Вул. Тампере, 10

24. Вул. Чернігівська, 51

25. Вул. Автозаводська, 25�а Оболонський

26. Вул. Автозаводська, 25�в

27. Залізничне шосе, 5�в Печерський

28. Вул. Кіквідзе, 16

29. Вул. Кіквідзе, 17/10

30. Вул. Кіквідзе, 17�а

31. Вул. Кіквідзе, 19

32. Вул. Кіквідзе, 21

33. Вул. Кудрі Івана, 16

34. Вул. Лумумби Патріса, 19

35. Набережно�Печерська дорога, 4

36. Вул. Копилівська, 67, корпус Б Подільський

37. Вул. Пуща�Водицька, 19

38. Вул. Тираспольська, 43

39. Вул. Корольова Академіка, 9�а Святошинський

40. Вул. Корольова Академіка, 9�б

41. Вул. Туполєва Академіка, 15�г

42. Вул. Берковецька, 6

43. Бульв. Кольцова, 17�а

44. Бульв. Кольцова, 20�а

45. Просп. Курбаса Леся, 18�б

46. Вул. Серпова, 9�а

47. Вул. Строкача Тимофія, 9

48. Вул. Брюллова, 10 Солом'янський

49. Вул. Виборзька, 44

50. Вул. Глінки, 7

51. Вул. Кривоноса Максима, 12

52. Вул. Кривоноса Максима, 12�а

53. Вул. Новопольова, 81

54. Вул. Новопольова, 93

55. Вул. Освіти, 18

56. Вул. Освіти, 22/8

57. Вул. Ушинського, 36

58. Вул. Гонти Івана, 9 Шевченківський

59. Вул. Дегтярівська, 23

60. Вул. Довженка Олександра, 7�а

61. Вул. Довженка Олександра, 14�б

62. Вул. Шамрила Тимофія, 11�а

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

№
п/п Місцезнаходження земельної ділянки

Кількість
машино�

місць
Площа земельної ділянки, закріпленої за

КП "Київтранспарксервіс"
Технічне
облаштування

Загальна
площа

в т. ч. площа
земельної

ділянки,
відведеної для
паркування (S)

в т. ч. площа
земельної

ділянки,
відведеної

для
безоплатного
паркування (I)

Голосіївський р�н

1 вул. Васильківська, 2 � 8, 9/14 � 7/7, 5/7 � 3, 1 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

2 вул. В. Васильківська, 96/17 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

3 вул. В. Васильківська, 102 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

4 вул. Володимирська, 64 � 80, 61 � 85 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

5 вул. Володимирська, 69 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

6 вул. Володимирська, 76 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Володимирська, 101 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

8 вул. Володимирська (від вул. Саксаганського�
вул. Короленківської)

42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Володимиро�Либідська, 16 (ринок
"Володимирський")

17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

Таблиця №1 
до додатка 3 до рішення Київської міської ради 

від 17.04.2013 №105/9162

Перелік паркувальних майданчиків, 
які закріплені за комунальним підприємством 

"Київтранспарксервіс"

10 вул. Горького (від вул. Саксаганського до вул.
Л.Толстого)

24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Горького, 5 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

12 вул. Горького, 44�50 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

13 вул. Горького, 47/12 � 41 9 103,5 103,5 11,5 дорожні
знаки/паркомат

14 вул. Горького, 51� вул. Червоноармійська, 78 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

15 вул. Горького, 115 (ринок "Володимирський") 21 241,5 241,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

16 вул. Горького, 122 � 124/128 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

17 вул. Горького, 172 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Горького (від вул. Тельмана до вул.
Тверської )

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

19 вул. Грінченка М., 2/1�4б 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

20 вул. Димитрова, 20/84 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Жилянська (від вул. Володимирської до
вул. Горького)

10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

22 вул. Жилянська (від вул. Горького до вул.
Червоноармійської) 

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

23 вул. Жилянська, 19 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Жилянська, 43�39/92, 48�46 42 483,0 483,0 0,0 дорожні знаки

25 вул. Жилянська, 48 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

26 вул. Жилянська, 59 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

27 вул. Жилянська, 75 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Жилянська, 88 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

29 вул. Заболотного, 1�3 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

30 вул. Заболотного (Музей архітектури і побуту)
(під час проведення заходів)

120 1380,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

31 вул. Заболотного (авторинок) 58 667,0 667,0 69,0 дорожні знаки

32 вул. Ізюмська (ринок "Деміївський") 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

33 вул. Крейсера "Аврори", 16 (навпроти 
буд. № 7)

70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

34 вул. Любченка П. 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

35 вул. Микільсько�Ботанічна, 6/8 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

36 вул. Паньківська, 11 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

37 вул. Паньківська, 20/82 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

38 вул. Плещеєва, 10 17 195,5 195,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Саксаганського, 33 � 51 20 230,0 230,0 23,0 дорожні
знаки/паркомат

40 вул. Саксаганського, 42 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

41 вул. Саксаганського, 53/80 � 61/17 15 172,5 172,5 23,0 дорожні
знаки/паркомат

42 вул. Саксаганського, 105 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

43 вул. Саксаганського, 119 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

44 вул. Саперно�Слобідська, 10 33 379,5 379,5 0,0 дорожні знаки

45 вул. Тверська 18 207,0 207,0 0,0 дорожні знаки

46 вул. Тельмана (від вул. Червоноармійської до
вул. Горького)

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

47 вул. Толстого Льва (від вул. Володимирської
до вул. Горького)

11 126,5 126,5 11,5 дорожні
знаки/паркомат

48 вул. Толстого Льва, 25/18 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

49 вул. Толстого Льва, 35�39 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

50 вул. Толстого Льва, 43 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

51 вул. Толстого Льва, 55�57 та з протилежної
сторони

23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

52 вул. Фізкультури 30 345,0 345,0 34,5 дорожні
знаки/паркомат

53 вул. Червоноармійська (від вул. Тельмана до
вул. Володимиро�Либідської) (під час
проведення заходів)

31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки
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54 вул. Червоноармійська (від вул. Тверської до вул.
Тельмана)

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

55 вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого до вул.
Саксаганського)

27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки/паркомат

56 вул. Червоноармійська, 58�50/23 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки/паркомат

57 вул. Червоноармійська, 72 � 60 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки/паркомат

58 вул. Червоноармійська, 84 � 74 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки/паркомат

59 пл. Московська (Центральний автовокзал) 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

60 просп. Глушкова (НВЦ) (під час проведення заходів) 130 1495,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

61 просп. Глушкова, 5 205 2357,5 2357,5 241,5 дорожні знаки

62 просп. Голосіївський, 6 � 8 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки/паркомат

63 Столичне шосе / вул. Заболотного 195 4875,0 2242,5 230,0 дорожні знаки

64 просп. 40�річчя Жовтня, 116 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

Дарницький р�н

1 вул. Ахматової, 35�а � 35�б 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

2 вул. Ахматової, 37 � 35�а 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

3 вул. Бориспільська, 3/3 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

4 вул. Бориспільська, 3 � 3�б (ринок "Дарниця") 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

5 вул. Бориспільська, 12�в 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

6 вул. Бориспільська, 12 129 3225,0 1483,5 149,5 дорожні знаки

7 вул. Бориспільська, 19 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

8 вул. Вербицького, 1�а 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

9 вул. Вишняківська, 1 75 1875,0 862,5 92,0 дорожні знаки

10 вул. Вишняківська, 7�в 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

11 вул. Вишняківська, 8�б 20 500,0 230,0 11,5 дорожні знаки

12 вул. Вишняківська, 13 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки

13 вул. Гмирі, 7 (навпроти гаражного під�ства з
протилежної сторони вулиці)

170 4250,0 1955,0 195,5 дорожні знаки

14 вул. Гмирі, 13 32 800,0 368,0 34,5 дорожні знаки

15 вул. Декабристів, 12/37 (ринок) 4 46,0 46,0 11,5 дорожні знаки

16 вул. Драгоманова, 1�а (навпроти) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

17 вул. Драгоманова, 6�а 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

18 вул. Драгоманова, 23�б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

19 вул. Драгоманова, 27 � 31 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

20 вул. Драгоманова, 31�б 183 4575,0 2104,5 207,0 дорожні знаки

21 вул. Драгоманова, 42 85 2125,0 977,5 103,5 дорожні знаки

22 вул. Здолбунівська (озеро Гарячка) 63 1575,0 724,5 69,0 дорожні знаки

23 вул. Княжий Затон, 12 118 2950,0 1357,0 138,0 дорожні знаки

24 вул. Крушельницької, 5, 7 71 1775,0 816,5 80,5 дорожні знаки

25 вул. Крушельницької / вул. Л. Руденко 88 2200,0 1012,0 103,5 дорожні знаки

26 вул. Новодарницька, 1 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

27 вул. Привокзальна, 3 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

28 вул. Пчілки, 2 86 2150,0 989,0 103,5 дорожні знаки

29 вул. Пчілки, 3�а 89 2222,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

30 вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

31 вул. Ревуцького, 1/38 � 40, вул. Декабристів, 12/37 37 425,5 425,5 46,0 дорожні знаки

32 вул. Ревуцького, 14 � 22 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

33 вул. Ревуцького, 15 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

34 вул. Ревуцького, 19/1 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

35 вул. Ревуцького, 42 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

36 вул. Ревуцького, перетин з вул. А. Ахматової
(розподільча смуга)

230 5750,0 2645,0 264,5 дорожні знаки

37 вул. Руденко, 10�а 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

38 вул. Сормовська, 15 (навпроти ринку "Дарницький") 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

39 вул. Сортувальна, 2 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

40 вул. Сортувальна, 11�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

41 вул. Старобориспільська (ст. м."Червоний хутір") 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

42 вул. Ташкентська (ст. м. "Бориспільська") 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

43 вул. Ташкентська (ст. м. "Бориспільська") 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

44 вул. Урлівська, 4�а 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

45 вул. Урлівська, 34�36 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

46 вул. Чавдар, 1 � 3 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

47 вул. Ялтинська, 7 � 5 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

48 набережна Дніпровська, 19 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

49 просп. Бажана, 32 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

50 просп. Бажана (ст.м. "Харківська", майданчик №1) 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

51 просп. Бажана (ст.метро "Харківська") 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

52 просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між вул. Л.
Руденко та просп. П. Григоренка)

171 4275,0 1966,5 195,5 дорожні знаки

53 просп. Бажана (ст. метро "Харківська", майданчик під
шляхопроводом)

49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

54 просп. М.Бажана (з парної сторони біля шляхопроводу
ст. метро "Осокорки")

28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

55 просп. Григоренка, 1 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

56 просп. Григоренка, 1 (у дворі) 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

57 просп. Григоренка � вул. Здолбунівська (майданчики
№1, №2)

250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

58 просп. Григоренка, розподільча смуга (навпроти
будинків на вул. Мишуги, 10,12)

113 2825,00 1299,5 126,5 дорожні знаки

59 просп. Григоренка, 13 109 2725,0 1253,5 126,5 дорожні знаки

60 просп. Григоренка, 14�16 168 4200,0 1932,0 195,5 дорожні знаки

61 просп. Григоренка, 18�20 276 6900,00 3174,0 322,0 дорожні знаки

62 просп. Григоренка, 20�22 124 3100,00 1426,0 138,0 дорожні знаки

63 просп. Григоренка, 22/20 190 4750,00 2185,0 218,5 дорожні знаки

64 просп. Григоренка, 24 � 28 44 660,0 506,0 46,0 дорожні знаки

65 просп. Григоренка, 26�а 174 4350,0 2001,0 195,5 дорожні знаки

66 просп. Григоренка, 28�б 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

67 шосе Харківське, 146 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки

68 шосе Харківське, 148 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

69 шосе Харківське, 158 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

70 шосе Харківське, 160�а 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

71 шосе Харківське, 174�а 55 1375 632,5 69,0 дорожні знаки

72 шосе Харківське, 180/21 74 1850,0 851,0 80,5 дорожні знаки

Деснянський р�н

1 вул. Бальзака, 1�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

2 вул. Бальзака, 3�а 52 1300,0 598,0 57,5 дорожні знаки

3 вул. Бальзака (навпроти будинку № 4) 61 1525,0 701,5 69,0 дорожні знаки

4 вул. Бальзака, 4 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

5 вул. Бальзака, 6 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

6 вул. Бальзака, 8�в 47 1175,0 540,5 57,5 дорожні знаки

7 вул. Бальзака, 8�г 112 2800,0 1288,0 126,5 дорожні знаки

8 вул. Бальзака, 10�а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

9 вул. Бальзака, 16 � 18 110 2750,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

10 вул. Бальзака, 28�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

11 вул. Бальзака, 40�а 210 5250,0 2415,0 241,5 дорожні знаки

12 вул. Бальзака, 46�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

13 вул. Бальзака, 49�а 77 1925,0 885,5 92,0 дорожні знаки

14 вул. Бальзака, 52/22 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

15 вул. Бальзака, 53�а 130 3250,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

16 вул. Бальзака, 55�а 140 3500,0 1610,0 161,0 дорожні знаки

17 вул. Бальзака, 57 (між а/с № 6 та мостом) 63 1575,0 724,5 69,0 дорожні знаки

18 вул. Бальзака, 61�б 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

19 вул. Бальзака, 65/1 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

20 вул. Бальзака, 72�а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

21 вул. Бальзака, 73 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

22 вул. Бальзака, 77�а 161 4025,0 1851,5 184,0 дорожні знаки

23 вул. Бальзака, 82�а 128 3200,0 1472,0 149,5 дорожні знаки

24 вул. Бальзака, 83�а 163 4075,0 1874,5 184,0 дорожні знаки

25 перетин вул. Бальзака та вул. Данькевича 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

26 вул. Бальзака, 94�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

27 вул. Беретті Вікентія, 4 � 8 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

28 вул. Братиславська, 6 � 8 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

29 вул. Братиславська, 14�а 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

30 вул. Братиславська, 38 28 420,0 322,0 34,5 дорожні знаки

31 вул. Братиславська (ринок "Лісовий") 41 471,5 471,5 46,0 дорожні знаки

32 вул. Братиславська (ринок "Юність") 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

33 вул. Волкова, 2 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

34 вул. Волкова, 4 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

35 вул. Волкова, 8�а 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

36 вул. Градинська, 14 � 18 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

37 вул. Данькевича, 16 107 2675,0 1230,5 126,5 дорожні знаки

38 вул. Драйзера, 26 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

39 вул. Електротехнічна, 2 (ринок "Глорія") 154 1771,0 1771,0 172,5 дорожні знаки

40 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега") 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

41 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега") 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

42 вул. Електротехнічна, (біля ГКБ "Алмаз") 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

43 вул. Електротехнічна (ринок "Фермер" � ринок
"Троєщина")

104 1196,0 1196,0 115,0 дорожні знаки

44 вул. Електротехнічна (від вул. Сабурова до а/с "Обрій�
2000")

208 5200,0 2392,0 241,5 дорожні знаки

45 вул. Жукова, 21�а 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

46 вул. Жукова, 26 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

47 вул. Закревського, 42 122 3050,0 1403,0 138,0 дорожні знаки

48 вул. Закревського, 42 (навпроти буд. 91) 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

49 вул. Закревського, 65 � 67 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

50 вул. Закревського (навпроти буд. 71, 73) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

51 вул. Закревського, 93 49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

52 вул. Закревського, 93 (гаражний кооператив "Північ",
майданчик №2) 

22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

53 вул. Закревського, 97�95 33 825,00 379,50 34,50 дорожні знаки

54 перетин вул. Закревського � Милославської 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

55 вул. Кіото, 23 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

56 вул. Курчатова, 5 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

57 вул. Крайня (біля вул. Сабурова) 12 300,0 138,0 11,5 дорожні знаки

58 вул. Лісківська, 11 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

59 вул. Лісківська, 28�26 (навпроти) 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

60 вул. Макаренка (біля "Радосинь") 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

61 вул. Милославська, 19 � 21 33 495,0 379,5 34,5 дорожні знаки

62 вул. Милославська, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

63 вул. Милославська, 31 � 35 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

64 вул. Милославська, 41 � 47 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

65 вул. Милославська, 41 � 47 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

66 вул. Милославська, 49 44 660,0 506,0 46,0 дорожні знаки

67 вул. Милославська, 49 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

68 вул. Миропільська (ринок "Лісовий") 28 322,0 322,0 34,5 дорожні знаки

69 вул. Мілютенка, 29 18 450,0 207,0 23,0 дорожні знаки

70 вул. Мілютенка, 42 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

71 вул. Мілютенка, 44 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

72 вул. Мурманська (біля АЗС) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

73 вул. Попудренка (ст. м. "Лісова") 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

74 вул. Попудренка, 52�а 6 92,0 69,0 11,5 дорожні знаки

75 вул. Пухівська, 2 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

76 вул. Радунська, 26 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

77 вул. Радунська, 42/10 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

78 вул. Цвєтаєвої, 14 � 16 33 495,0 379,5 34,5 дорожні знаки

79 вул. Червоногвардійська, 22�а 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

80 вул. Шолом�Алейхема (проїзд між ринками) 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

81 вул. Шолом�Алейхема, 17�б 19 475,0 218,5 23,0 дорожні знаки

82 вул. Шолом�Алейхема, 21/25 на перетині з вул.
Жукова

28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

83 просп. Броварський (ст.м. "Лісова") 36 414,0 414,0 46,0 дорожні знаки

84 просп. Броварський (ст.м. "Чернігівська") 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

85 просп. Лісовий, 6 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

86 просп. Лісовий, 26 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

87 просп. Лісовий, 43�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

88 просп. Маяковського, 43/2 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

89 просп. Маяковського, 47 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

90 просп. Московський (парк Дружби Народів (сезонний
з 01.05 по 01.09)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

Дніпровський р�н

1 бульв. Перова, 15 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

2 бульв. Перова, 19�а 46 529,0 529,0 57,5 дорожні знаки /
паркомат

3 бульв. Перова, 21 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

4 бульв. Перова, 23 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

5 бульв. Перова, 30 � 32 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

6 бульв. Перова, 36 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

7 бульв. Перова, 40 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

8 вул. Азербайджанська, перетин з вул.
Червоногвардійською

56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

9 вул. Алма�Атинська, 41�б 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Алма�Атинська, 74 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Будівельників, 12 (8�б, 8) 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

12 вул. Вершигори, 9, 9�а 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

13 вул. Жмаченка, 7 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 14 травня 2013 року

У столиці зібрали твори Рєпіна
з п’яти музеїв України

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У 2014 році відзначати-
м ть 170-річчя з дня наро-
дження Іллі Рєпіна, чия
творчість посідає чільне
місце в реалістичном жи-
вописі XIX століття та пе-
редвижниць ом мистец-
тві. Напередодні ювілею в
залах Київсь о о м зею
російсь о о мистецтва ля-
дач має ні альн можли-
вість побачити роботи ви-
датно о митця, що нале-
жать різним м зеям ра-
їни.

Талант Іллі Рєпіна вражає своєю

різнобічністю: він вважається майс�

тром історичної та жанрової карти�

ни, видатним портретистом, блиску�

чим колористом, тонким ліриком та

автором епічних полотен. Перекона�

тися в цьому допоможуть близько

80�ти творів живопису та графіки з

фондів Київського національного

музею російського мистецтва, На�

ціонального художнього музею

України, Харківського художнього

музею, Сумського обласного худож�

нього музею ім. Н. Онацького та

Полтавського художнього музею.

"Творчість Рєпіна безцінна не

лише для світової та російської

культури, але і для української: він

народився в Україні (Чугуїв

Харківської області, — ред.), зав�

жди був вдячний цій землі й навіть

в еміграції хотів повернутися саме

на рідні береги,— розповіла "Хре�

щатику" заступник директора Му�

зею російського мистецтва з науко�

вої та основної діяльності Катери�

на Ладиженська.— Наш музей во�

лодіє не лише живописними робо�

тами, а й великою колекцією гра�

фіки, яка рідко експонується. Ілля

Рєпін був чудовим рисувальником,

відомо, що коли в нього віднялася

права рука і лікарі забороняли ма�

лювати, митець робив замальовки

недопалками".

На виставці презентовані твори

різних жанрів та періодів творчості

художника. Наприклад, етюд "Укра�

їнська хата", що був з любов’ю напи�

саний в Запоріжжі під час подорожі

Україною в 1880 році, є зразком

"чистого пейзажу". До цього часу на�

лежать також замальовки до картин

"Вечорниці" та "Запорожці пишуть

листа турецькому султанові". Поряд

із творами Рєпіна — малюнки його

учня Валентина Сєрова, з яким він

подорожував Україною і які теж при�

свячені історії українського козац�

тва. Серед відомих творів Іллі Рєпіна

відвідувачі побачать роботи "Голова

селянина" (кін. 1870�х — поч. 1880�х);

"Монахиня" (1887); "Панянки на

прогулянці" (1896); "Портрет худож�

ника М. І. Мурашка" (1887), який ще

з років навчання в Академії мистецтв

був близьким другом Рєпіна; аква�

рель "Запорожець, що сміється"

(1890�ті); портрет Софії Тарновської

"Біля роялю"; "Воскресіння доньки

Іаіра" (1870), ескіз до картини, за яку

Рєпін у 1871 році отримав велику зо�

лоту медаль і право пенсійної поїзд�

ки за кордон. А також зможуть по�

рівняти варіанти картин на одну й ту

саму тему, написані в різні роки, як�

от "Голгофа" (1869 та 1896 років) і

"Микола Мірлікійський рятує від

смерті трьох невинно засуджених". А

наступного року в музеї обіцяють

окремим проектом представити ва�

ріант картини "Запорожці пишуть

листа турецькому султанові", що за�

раз знаходиться на реставрації.

"Ілля Юхимович Рєпін. До 170�річ�
чя від дня народження"

Де: Київський національний му�

зей російського мистецтва, вул. Тере�

щенківська, 9, тел. (044) 287�62�18.

Коли: до 29 травня, вт., пт. 11.00—

19.00; ср., сб., нд. 10.00—18.00; пт.,

чт. — вихідні.

Вартість квитків: 30 грн, для сту�

дентів — 10 грн, для дітей, школярів,

пенсіонерів — 5 грн

В Києві розкривають секрети
"Мони Лізи" і механізмів да Вінчі
Нова експозиція знайомить з винаходами та репродукціями 
видатного мислителя
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У НСК "Олімпійсь ом " від рилася
мобільна вистав а "Геній да Вінчі",
що представляє різні рані обдаро-
ваності цієї непересічної особисто-
сті. Відвід вачі побачать ма ети ме-
ханізмів та машин, створених на ос-
нові йо о записів, опії щоденни ів і
р описів та найвідоміші артини,
зо рема і "Мон Ліз " — та ою,
я ою вона б ла 500 ро ів том .

Творчість Леонардо да Вінчі — митця й одно�

часно науковця�винахідника — завжди виклика�

ла інтерес. Але вперше автори проекту вирішили

якнайповніше представити широкій публіці його

досягнення. Для цього сучасні дослідники вивча�

ли записи та щоденники да Вінчі, а потім інжене�

ри відтворювали моделі. Макети виконані із за�

стосуванням технологій і матеріалів, доступних в

Італії XV століття (дерево, бавовна, мідь, залізо,

полотно і мотузки), більшість виготовлена в на�

туральний розмір, а деякі навіть можна випробо�

вувати у дії. За словами організаторів, найсклад�

нішим етапом була розшифровка записів да Він�

чі, а це близько 6 тисяч сторінок, що написані на

давньому флорентійському діалекті. Перед тим,

як дістатися Києва, експозиція з�понад 200 екс�

понатів вже побувала на 5 континентах у 40 міс�

тах світу.

Від крил і лиж — до танка і прожектора

Незважаючи на те, що да Вінчі був пацифістом,

час наклав відбиток на його винахідницьку діяль�

ність. В ту епоху італійські міста воювали між со�

бою та з Францією, тож да Вінчі, який жив при

дворах правителів, часто вдавався до розробки

військової та оборонної техніки. Наприклад, серед

його винаходів прототип танка (броньована де�

рев’яна машина з пушками в усі боки та здатністю

рухатися в різні сторони), зброя, гостроконечна

пуля, кулемет, драбина для штурмів, кораблі, мос�

ти і навіть підвода�"барабан", що рухаючись, вида�

вала гучні звуки і мала налякати ворогів.

Творив да Вінчі і для мистецтва, придумавши

прожектор для створення тіней на стіні та самохід�

ну машину, що могла сама рухатися під час виста�

ви по сцені. Відомо, що він грав на лірі, розробляв

декорації, придумував музичні інструменти, зок�

рема подвійну флейту та переносну піанолу.

Леонардо багато часу проводив, спостерігаючи

за природними явищами, які намагався виміряти

(за допомогою анемометра, анемоскопа та гігро�

метра), та тваринами, пробуючи використати їх

особливості на користь людині. Він мріяв злетіти в

небо, створивши літальні апарати та крила, пірна�

ти під воду, придумавши прототип скафандра, і на�

віть ходити по воді (ця його знахідка потім була ви�

користана у сучасних лижах). Нарешті да Вінчі ба�

гато працював у сфері механіки та фізики, удоско�

налюючи різноманітні механізми: маховики, спі�

ральні пружини, компенсатори, підшипник, зуб�

часту передачу, домкрат тощо. До речі, ці механіз�

ми (на виставці вони позначені "зеленою рукою")

особливо сподобаються дітям за інтерактивність: їх

можна досхочу торкатися та випробовувати.

"Мона Ліза" особлива стереоскопічним 
зображенням

В окремих залах зібрані найвідоміші живописні

роботи Леонарда да Вінчі — факсиміле та репродук�

ції його картин періоду Ренесансу, серед яких "Мона

Ліза", "Мадонна в скелях", "Благовіщення", "Дама з

горностаєм". Розділ "Секрети Мони Лізи" представ�

ляє сенсаційну працю французького інженера Пас�

каля Котте. Він винайшов 240�мегапіксельну муль�

тиспектральну фотокамеру, яка може сканувати кар�

тину та віртуально знімати шари нанесеного лаку.

Винахіднику дозволили "провести ніч" з шедевром:

майже 8 годин він вивчав картину у Луврі.

За допомогою фотокамери Котте вдалося від�

творити первісний вигляд і оригінальні кольори

"Мони Лізи", побачити записані елементи, рес�

таврацію і навіть ідентифікувати окремі викорис�

тані митцем пігменти. "Цю роботу да Вінчі ство�

рював за допомогою нанесення живописних ша�

рів та експериментував з особливістю людського

сприйняття, стереоскопічним зображенням, яке

прагнув перенести на площину,— розповів "Хре�

щатику" Паскаль Котте.— Зокрема він обволікає

Мону Лізу довгою вуаллю, хоча в ті часи такі не

носили, щоб відобразити ті її частини, які людина

бачить розмитими". Дослідник встановив, що

спочатку Мона Ліза мала брови, а її обличчя було

ширшим. Цікаво, що намальована картина на де�

рев’яному панно з тополя, а через реставрації "по�

тоншала". Особливо ж "Мона Ліза" постраждала,

коли перебувала у Наполеона: той примудрився

повісити її у ванній кімнаті. А в Луврі шедевр по�

ливали кислотою та кидали в нього каміння. Є у

Паскаля і своя версія, кого ж намагався відобра�

зити у картині да Вінчі. "На початку XVI століття

да Вінчі приїхав до Рима на прохання Джуліана

Медічі. У того якраз під час пологів померла коха�

на, тож Медічі попросив Леонардо намалювати

для напівсироти ідеальну матір, яка б завжди була

з ним,— поділився Паскаль Котте.— Тому погляд

Мони Лізи нікого не лишає байдужим, адже ко�

жен має власну матір".

"Геній да Вінчі"
Де: НСК "Олімпійський", вул. В. Василь�

ківська, 55

Коли: до 14 липня, щодня з 10.00 до 20.00

Вартість квитків: 140 грн (будні), 155 грн (вихід�

ні), 100 грн (студентам денного відділення), 60

грн (діти до 6 років), 100 грн (діти 7�12 років), 120

грн (діти від 12 років)

Е спозиція дозволяє "прони н ти" в майстерню х дожни а, роз лядаючи
замальов и до йо о відомих артин

Поціновувачі мистецтва побачать живопис та графіку визнаного
майстра

Леонардо да Вінчі ви ористов вав особлив техні малювання, тож по ляд Мони Лізи ні о о не лишає
байд жим

Броньована дерев’яна машина, створена за ресленнями да Вінчі, мала б ти я тан : р хатися й стріляти
в різні бо и
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Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на право оренди нежитлових приміщень:

- за альною площею 34,2 в.м., розташованих на першом поверсі
б дин № 7, на б льв. Лесі У раїн и, для розміщення тор івельно о
об'є та з продаж анцтоварів та полі рафічної прод ції. Приміщення
обладнане сіма інженерними ом ні аціями, без о ремо о вход ( вхід
спільний з Центральною районною бібліоте ою ім. М.Є. Салти ова-Щедріна);

- за альною площею 13,4 в.м., розташованих на першом поверсі
б дин № 19, на в л. Печерсь ий звіз, для розміщення бла одійної
або ромадсь ої ор анізації на площах, що не ви ористов ються для
провадження підприємниць ої діяльності. Приміщення обладнане сіма
інженерними ом ні аціями, без о ремо о вход .

Кон рс відб деться о 14.30 03 червня 2013 ро в приміщенні Печерсь ої
районної в місті Києві державної адміністрації, я а розташована за адресою:
м. Київ, в л. С ворова, 15, зал засідань на 3 поверсі.

Кон рсна до ментація та інші матеріали оформляються відповідно до вимо
додат 7 до Положення про оренд майна територіальної ромади міста Києва,
затверджено о рішенням сесії Київради від 22.09.2011 ро № 34/6250.

Місце подання он рсної до ментації: 01010, м.Київ, в л. С ворова, 15, ім.
210 (пн. — чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до
13.45).

Кінцевий термін подання он рсної до ментації до 18.00
28.05.2013 ро .

Стартовий розмір орендної плати:

- б льв. Лесі У раїн и, 7, за альною площею 34,2 в.м: 1565,00 рн без ПДВ;

- в л. Печерсь ий звіз, 19, за альною площею 13,4 в.м: 1,00 рн без ПДВ.

Стро оренди:

- б льв. Лесі У раїн и, 7, за альною площею, 34,2 в.м: 2 ро и 364 дні;

- в л. Печерсь ий звіз, 19, за альною площею 13,4 в.м: 2 ро и 364 дні.

Розмір авансової орендної плати:

- б льв. Лесі раїн и, 7, за альною площею, 34,2 в.м: 3130,00 рн без ПДВ;

- в л. Печерсь ий звіз, 19, за альною площею 13,4 в.м: 2,00 рн без ПДВ.

Ре візити для її внесення:

Призначення платеж :

авансова орендна плата для часті он рсі на право оренди майна
ом нальної власності

Одерж вач:

Ком нальне підприємство Печерсь о о район м. Києва "Дире ція з правління
нежитловим фондом Печерсь о о район м. Києва", р/р 2600417360 в
AT "Райффайзен Бан Аваль" м.Київ, МФО: 300335, ЄДРПОУ: 35692211

Умови он рс :

ви ористання об'є та оренди ви лючно за цільовим призначенням;

орендна плата відповідно до он рсної пропозиції переможця, але не менше
стартової;

додат ово до орендної плати нарахов ється подато на додан вартість
розмірі та поряд , що визначено чинним за онодавством У раїни;

відш од вання витрат підприємства (балансо трим вача) на тримання майна,
а саме:
- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій розташований об'є т

оренди;
- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;
- е спл атаційні витрати підприємства (балансо трим вача);
- відш од вання підприємств (балансо трим вач ) вартості ом нальних

посл ; витрат на тримання приб дин ової території, вартості посл по
ремонт і технічном обсл ов ванню інженерно о обладнання та
вн трішньо-б дин ових мереж, ремонт б дівлі т.ч.: по рівлі, фасад ,
вивоз сміття або сплати посл на підставі до оворів з постачальни ами;

відш од вання переможцем он рс витрат на здійснення незалежної оцін и
об'є та оренди встановленом за оном поряд ;

відш од вання переможцем он рс витрат на оп блі вання інформації в
азеті "Хрещати ", за виставленими нею рах н ами;

страх вання орендовано о майна переможцем он рс ;

тримання об'є та відповідно до санітарно-е оло ічних та протипожежних
норм, дотримання правил охорони праці;

підтримання належних мов е спл атації та технічно о стан об'є та оренди;

ви онання повном обсязі сіх зобов'язань, зазначені до оворі оренди;

с ма авансової орендної плати переможця он рс врахов ється в рах но
орендної плати;

с ма авансової орендної плати повертається особам, я і не стали
переможцями он рс протя ом п'яти днів після затвердження переможця
он рс .

Для об'є та в л. Печерсь ий звіз, 19, за альною площею 13,4 в.м
необхідними мовами та ож є прийняття часті соціально- льт рном
розвит район , відповідно до стат тних завдань.

Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Біболетов Гамілет Батирбіївн ,
в я ості відповідача, справі № 2-3916/12 за позовом Бой а Володимира Вілено-
вича до Біболетової Галімет Батирбіївни, Драч а І ора Володимировича про при-
м сове вселення в орендован вартир та зобов'язання ви онати мови до овор
оренди вартири та з стрічним позовом Драч а І ора Володимировича до Біболе-
тової Галімет Батирбіївни, Бой а Володимира Віленовича про визнання до овор
оренди вартири недійсним, я е призначено на 23 травня 2013 ро о 10.00 за ад-
ресою: м. Київ. в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Біболетової Гамілет Батирбіївни,
остання відома адреса: м. Київ, в л. Мос овсь а, 5/2, в. 51, відповідно до ст.
169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

Солом'янсь ий районний с д міcта Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25,
аб. 29) ви ли ає на 05.06.13 на 09.00 Василець о о Ми ол Романовича, я
відповідача цивільній справі №760/1003/13-ц (№2-1313/13) за позовом
ПрАТ "СК "Остра" до Василець о о Ми оли Романовича про стя нення
страхово о відш од вання.

У разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності відповідача.
С ддя Коробен о C.B.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 509545 на
ім’я Панчен а Сер ія Михайловича вважати недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А, № 517975 на ім’я Ярч Ади
Степанівни вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 248529 на
ім’я Калініна Валерія Ми олайовича вважати недійсним.

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

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

Фотофакт

Бокс. “Українські отамани” стали другими 
на турнірі Всесвітньої серії боксу
У столиці Казахстан Астані протя ом двох днів відб лися вирішаль-

ні поєдин и Всесвітньої серії бо с . Звання найсильнішої оманди ви-
борювали місцевий оле тив “Астана Арланс” та вітчизняні “У раїнсь і
отамани”. У перший день фінал оманда осподарів здоб ла перемо-

з мінімальним рах н ом 3:2. Втім, же за два дні раїнці взяли ре-
ванш з рах н ом анало ічним, і доля тит л чемпіона серії вирішилася
в додат овом 11-м бою. Першими на рин вийшли Мирас Жа пов
та Ми ола Б цен о. І в цьом поєдин рішенням с ддів сильнішим ви-
явився спортсмен з Казахстан — 49:46, 48:47, 49:46. З рах ванням
перемо и осподарів рин напередодні це б ла ва ома заяв а на ти-
т л чемпіона. Одна надалі події розвивалися явно не за сценарієм
осподарів рин . Спочат В’ячеслав Кисліцин впевнено здолав ле-
іонера астанинців Ері а Мартіна Донована, що підтвердили одно о-
лосним рішенням с дді — 49:45, 49:45, 49:46. Потім на рин вийшли
раїнець Дмитро Митрофанов і Костянтин Сні р. І т т перемо а діс-

талася вітчизняним бо серам. На д м с ддів, вона б ла ще більш
пере онливою — 49:46, 49:46, 50:45. А в четвертом бою вечора
Оле сандр Гвозди вза алі но а т вав Ехсана Р збахані в третьом
ра нді. Рах но для осподарів став ритичним — 1:3. Та в п’ятом за-
лючном бою основних зма ань сит ацію втр тилися рефері. В дво-
бої Р слан М рсатаєв — Ростислав Архипен о двоє з трьох рефері
прис дили досить спірн перемо азахстансь ом спортсмен —
47:48, 49:46, 48:47. Варто зазначити, що в цьом поєдин иянин
Ростислав Архипен о б в наба ато пере онливішим за сво о с перни-
а, але с ддівсь а бри ада прис дила йом одне попередження, за
я е з раїнця зняли оч и. В додат овом бою, я ий і визначив долю
фінал , зійшлися Ба дад Алімбе ов та Оле сандр Риш ан. Т т с дді
вже не с мнівалися, одно олосно і з вели ою перева ою віддавши пе-
ремо азахстанцям — 50:45, 50:45, 49:46. Отже, за підс м ами двох
фінальних вечорів наші “У раїнсь і отамани” пост пилися с перни з
рах н ом 5:6 і в своєм дебютном сезоні Всесвітній серії бо с по-
сіли др е місце в омпанії найсильніших оманд світ

Гандбол. Броварський “Будівельник” зіграв 
унічию із “ЗНТУ"ЗАС”
У чоловічій С перлізі відб лися матчі останньо о т р . “Б дівельни ”

з Броварів на своєм пар еті приймав а тсайдера зма ань “ЗНТУ-
ЗАС”. У першій половині з стрічі а тивнішими б ли ості, том на пе-
рерв вони пішли з відч тним анди апом 4 оч и — 13:17. Одна
др ом таймі “б дівельни ам” вдалося віднайти в собі сили і вирівня-
ти р . В підс м матч завершився рез льтативною нічиєю — 29:29.
За підс м ами чемпіонат , в я ом бер ть часть 8 оманд, бровар-
сь ом л бові вдалося посісти 6-т сходин

Температура +21°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +25°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +20°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 82 %

Прогноз погоди на 14 травня 2013 року
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ОВНИ, онтролюйте емоції, запальність — не ативний детона-
тор, здатний зр йн вати найтепліші взаємини з людьми. Зась істе-
ри ам! Я що вини атим ть напр жені сит ації, не чиніть спротив ,
а нама айтеся всі по ладені на вас обов’яз и с млінно ви онати.
Це припис долі, що вис н ла жорст і вимо и з виплати бор ових
зобов’язань з 18 люто о до 8 липня перед армічними редитора-
ми...
ТЕЛЬЦІ, дов ола пан є онфронтаційна атмосфера, але вас ті

б ревії (дя йте інт їції) омин ть стороною. Нехай воюють інші, а
ви спостері айте в тил й не идайтеся р дьми на амбраз р .
Першочер ова місія — творча праця, обирайте заняття до серця,
дбайте про рідних, бо їм знадобиться допомо а, онта т йте на
ч ттєвій ноті з приємними людьми.
БЛИЗНЯТА до інця травня проходять армічн см випроб -

вань. Нині пощастить отримати засл жені “дивіденди”, вам, напев-
но, поверн ть бор и, але за мови, що маєте досвід подолання
тр днощів, б дете терплячими, стій ими д хом. Не “п рхайте ме-
тели ом”, збері айте здоровий л зд, виріш йте проблеми послі-
довно.
РАКИ, день трансформаційних змін на вн трішньом рівні, що

позитивно позначиться на нав олишній атмосфері. Опинившись в
с ладних сит аціях, відчай не впадайте — вони вас “перезаван-
тажать”, і все піде добре. Вми айте адаптивні психоло ічні важелі,
проявляйте дипломатичність, задійте поч ття мор .
ЛЕВИ, день армічний, пощастить знайти роз ад більшості ни-

нішніх проблем вашом житті, я і ореняться підсвідомості, сі-
мейних традиціях, національном менталітеті. Але за мови, що ви
вмієте сміятися над собою, свідомивши помил и, а іншим проща-
ти їхні о ріхи (особливо в стос н ах “начальни -підле лий”). Збері-
айте поч ття мор , беріть а тивн часть бла одійних а ціях.
ДІВИ, день сприяє а тивній діяльності, де ви проявите ма си-

м м діловитості та мітливості, з мієте знайти орисне застос -
вання неймовірним на перший по ляд ідеям і пропозиціям, вчасно
розшифр єте хитрощі он рентів. Поп ляриз йте себе, хваліться
дося неннями. Ви — престижна фі ра в соці мі, я а переймаєть-
ся висо им, світлим, чистим, є істинним борцем за справедливість
заради щастя людства та орист ється по ровительством сильних
світ цьо о.
ТЕРЕЗИ, пасивність — ваш воро . День динамічний, шт рм йте

переш оди, сміливо вст пайте в словесні дис сії, захищайте
власні по ляди під артобстрілом ч жої рити и, що завдає болю.
Я що хочете ріпити матеріальні позиції на роботі, саме час від-
верто по оворити з шефом.
СКОРПІОНИ в ч довій формі, емоційне натхнення фонтан є,

б дьте в парі — Творець послав вам партнерів надзвичайно пра -
тичних, енер ійних, з висо им стат сом в соці мі, і саме їм с ди-
лося стати надійними союзни ами в різноманітній діяльності.
СТРІЛЬЦІ, непередбач ваний поворот подій завдасть дар по

броні вашо о оптимізм . Втім, це не привід для нів чи страх , а
навпа и — шанс мобіліз ватися. Забезпеч йте сім’ю, поліпш йте
доброб т, пі л йтеся про здоров’я. Нині триває процес ре енера-
ції, “ тилізації” на опичених продовж ро стресових шла ів в ор-
анізмі шляхом а тивізації нед . Я що епсь о поч ваєтеся — ні-
чо о не драматиз йте, ви не безнадійно хворі, присл хайтеся до
позивних фізіоло ії та чіт о їх ви он йте, зцілення не за орами!
КОЗОРОГИ, б дьте делі атними, збері айте залізний само он-

троль, не реа йте на спонтанні з хвалі вибри и оточення! Я що
пра нете встановити либо ий д шевний онта т із имось, пірн -
ти в любовний е стаз, вас має б ти спільна мета, справа чи ро-
боче завдання, що об’єдн є обопільними д ховними ідеалами,
тримається на взаємних пра тичних інтересах. У шлюбних пар час
роз віт взаємин, охайтеся й б дьте нероздільно разом!
ВОДОЛІЇ, дов ола вас наеле тризована емоційна а ра, достат-

ньо іс ри непороз мінь — і запалає пол м’я сваро , одна я що
поважатимете д м ближніх, присл хатиметеся до їхніх порад та
настанов, я і пронизані здоровим пра матизмом, все б де аразд.
Насамперед сл жіть родині, допома айте всім, чим спроможні, не
рити йте домочадців за їхні вади. І пам’ятайте: я е оріння, та е
й насіння.
РИБИ, ви пест ни долі — я за велінням чарівної палич и, опиня-

тиметеся в потрібний час в належном місці, а не ативний збі обста-
вин повернете собі на ористь. Для сердечних сиріт порада: налаш-
т йтеся на любовні вібрації й отрим йте задоволення, апризи та ви-
тів и оханих вам я з с и вода, армонію не здатні пор шити, за-
бавляйтеся, наповнюйте д шевн а р бла одатними поч ттями

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

"Динамо" та "Арсенал"
здобули перемоги
Столичні клуби вдало виступили у чемпіонаті України
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вихідними відб лися матчі
28- о т р вітчизняної пер-
шості з ф тбол . “Динамо”
на своєм полі приймало
марі польсь ий “Іллічі-
вець”. У напр женій бо-
ротьбі ияни спромо лися
здолати остей. Долю з -
стрічі вирішив єдиний ол
Л мана Ар ни на 17-й
хвилині. А ось “Арсенал”
б в певненіший виїзном
протистоянні з л ць ою
“Волинню”. “Каноніри” з -
міли відзначитися одраз
трьома рез льтативними
дарами, натомість оспо-
дарі відповіли лише одним.

Повна тиша у фанатському секторі

київського клубу — ось що одразу

привернуло увагу всіх, хто вирішив

відвідати матч між столичним клубом

та маріупольським “Іллічівцем”. Піс�

ля поразки від харківського “Металі�

ста” “біло�сині” значно ускладнили

собі завдання на здобуття другої схо�

динки в турнірній таблиці й цим дуже

засмутили своїх вболівальників. Звіс�

но, відставання у 3 очки не таке вже й

значне, однак тепер усе залежатиме

не лише від підопічних Олега Блохі�

на, а й від самого “Металіста”. Єдина

похибка може перевернути все дого�

ри дриґом. У будь�якому разі киянам

просто необхідно набирати очки в

кожному наступному матчі. Розумі�

ючи, що відступати вже нікуди, грав�

ці “Динамо” розпочали матч на висо�

ких швидкостях, і зовсім скоро їм

вдалося відкрити рахунок. На 17�й

хвилині Олег Гусєв віддав точу пере�

дачу на Лукмана Аруну, і той, обіграв�

ши захисника гостей, пробив у даль�

ній кут воріт.

Відкривши рахунок, динамівці де�

що знизили темп і зосередилися на

контролі м’яча. Це їм вдалося, адже

до кінця перерви рахунок 1:0 так і не

змінився. Другий тайм розпочався з

атак “Іллічівця”. Не минуло й 5 хви�

лин, як гості здобули право на пе�

нальті. Однак гравець гостьової

команди Торніке Окріашвілі не зміг

переграти голкіпера “Динамо” Мак�

сима Коваля — страж воріт столично�

го клубу спромігся зафіксувати м’яч.

Надалі обидві команди так і не змог�

ли відзначитися у воротах, тому раху�

нок не змінився. В підсумку кияни

перемогли з результатом 1:0 і продов�

жують боротьбу за другу сходинку.

Після матчу наставник “Динамо”

Олег Блохін прокоментував гру своїх

підопічних: “Дуже тяжка перемога.

Ми грали з хорошою командою. Що�

до подальшої боротьби за друге місце,

то тут ми сподіваємося лише на влас�

ні сили. Я вже говорив: треба три мат�

чі вигравати, а там — як вийде, так

вийде. Сподіватися ж на те, що

“Дніпро” обіграє “Металіст”? Мож�

ливо, й обіграє. Але, крім того, у “Ме�

таліста” є ще матч з “Карпатами”. Од�

нак і в нас є дві гри, в яких ніхто не га�

рантує нам шість очок. А взагалі, важ�

ко сподіватися на “Дніпро”, тому що

команда вже втратила мотивацію —

як у чемпіонаті України, так і в Кубку

України, з якого вона вилетіла. Дай

Боже, щоб хлопці зіграли за престиж

клубу, за своє ім’я. Якщо цього не від�

будеться, то шансів буде дуже мало.

Не у нас — у “Дніпра”. А ось тренер

“Іллічівця” був дещо засмучений ре�

зультатом: “Ми програли гідному су�

перникові, показавши непогану гру.

Якби нам трохи пощастило (я маю на

увазі як нереалізований пенальті, так і

деякі створені нами моменти), то

можна було б сподіватися на набір од�

ного очка. А так клас київського “Ди�

намо” був очевидний, і кияни заслу�

жено перемогли. Бажаю їм пробитися

в Лігу чемпіонів і удачі в подальших

матчах”.

Також порадував і київський “Арсе�

нал”, який на виїзді здолав луцьку

“Волинь”. За “канонірів” двічі відзна�

чився Володимир Аржанов і один раз

В’ячеслав Шарпар. За господарів гол

престижу забив Даніель Суботіч. У

підсумку матч завершився з рахунком

3:1 на користь столичного клубу. Ця

перемога дозволила “канонірам” на�

брати 35 очок і закріпитися на 9

місці у чемпіонаті
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Цей день в історії 14 травня

1796 — ан лійсь ий хір р
Едвард Дженнер зробив спіш-
не щеплення від віспи восьми-
річном Джеймс Фіппс
1853 — США запатентова-

но з щене моло о
1871 — народився Василь

Стефани , раїнсь ий пись-
менни
1900 — Парижі старт вали

II Олімпійсь і і ри. В них впер-
ше взяли часть жін и. Пер-
шою чемпіон ою стала ан лій-
а Шарлота К пер
1905 — на Малаховом р-
ані в Севастополі від рилася
панорама «Оборона Севасто-
поля» х дожни а Франца Р бо
1975 — иївсь е «Динамо»

вперше завоювало європей-
сь ий ф тбольний К бо К б ів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Динамовець Л ман Ар на (правор ч) став автором єдино о ол ворота "Іллічівця"

Київський ботанічний

сад ім. Гришка розфар�

бований у білі, блідо�ро�

жеві та фіолетові кольо�

ри. Це зацвів бузок, який

духмяним ароматом спо�

віщує нам про прихід

весни. 

Бузок із родини мас�

линових розповсюдже�

ний у Європі та Азії. Ці

дерева бувають від 2 до

10 метрів заввишки.

Квітки з чотирма пе�

люстками ростуть у ве�

ликих суцвіттях по 80—

110, у деяких видів ма�

ють сильний аромат.

Кожна квітка близько 1

см у діаметрі. 

Листки розташовані

попарно, а іноді по три,

в більшості видів прості

й серцеподібні, але у

кількох видів — перисті,

опадають восени. 

До речі, у 2010 році

вийшла російська ме�

лодрама під назвою "Ко�

ли цвіте бузок". 

Цвітуть бузки у ботсаду
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