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СТОЛИЦЯ

”Знахідка може змінити наше уявлення
РОЗКОПАЛИ ЧАСТИНУ ВУЛИЦІ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
про Київ”

КОРОТКО

Нові талони для паркування запроваджує Київтранспарксервіс.
Із 3 березня вони мають стрічку
захисного покриття для стирання
й голограму. Виготовлені з водостійкого матеріалу, що не рветься
й не пошкоджується. Придбати їх
можна на паркувальних майданчиках та у відділеннях Укрпошти.

Частину вулиці середньовічного міста виявили під
час археологічних розкопок
на Поштовій площі. Це дерев’яний частокіл часів Київської Русі та зруби, що збереглися на глибині 7,5 м.

Дзеркальний кіоск асиметричної форми встановили в парку ім. Шевченка. Торгуватимуть
там їжею. Комунальники кажуть,
що власник не надав дозвільних документів. Якщо їх не буде
до кінця тижня — кіоск знесуть.

ФОТО: СЕРГІЙ СТАРОСТЕНКО

— Така знахідка — сенсація.
Вона може змінити все наше
уявлення про Київ того часу, —
каже 41-річний Сергій Тараненко, науковий співробітник столичного Центру археології. —
Паркани і зруб є цілим господарським комплексом. Очевидно, тут була садиба. Зараз роботу припинили. Розкоп був глибокий, тому обрушилися стінки
навколо. На цій території є ще
одна ділянка, яку маємо дослідити.
— Також дістали понад
50 монет кінця XVII — початку XVIII століття. З давньоруських речей є поясні накладки, кістяний гребінь, намистини з білого металу, металевий хрестик XII століття, ґудзики, світильник, дві тарілки. Досить рідкісна знахідка —
амфора київського типу XII століття. Її не миємо: на бруді лишився відбиток тканини, в яку
вона була загорнута, — розповідає археолог Іван Зоценко,
24 роки.
Реконструкція Поштової пло
щі передбачала зведення торговельного центру під землею.
— Через знахідки проект
треба переглянути, — говорить міністр культури 46-річний В’ячеслав Кириленко під
час виїзної комісії на місці
розкопок. — Вони будуть захищені на найвищому державному рівні.

Вагон, розмальований ромашками й маками, почав курсувати на Куренівсько-Червоноармійській лінії столичної підземки.
В салоні розвісили плакати з цитатами класиків і висловами видатних людей про жінок, красу,
весну й кохання.

Місце розкопок на Поштовій площі. Дерев’яні зруби знайшли на глибині сім з половиною метрів

10 гектарів є під розкопки між
горами Щекавиця і Юрковиця
Знайдене планують віддати в Музей історії Києва, де буде
експозиція з розкопок на Подолі.

— Для археологів цікавою є вся територія історичного Києва. Це Золоті ворота, Софія Київська, Києво-Печерська лавра, сучасний Поділ — Контрактова й Поштова площі, — розповідає Сергій Тараненко з Центру
археології Києва.

знайшли храм XII століття. Ця
ділянка нині законсервована.
На Межигірській, 3/7, — церкву того ж періоду. На Почайнинській, 3/24 відкопали давньоруську криницю. На Нижньоюрківській, 2, є велика територія під розкопки. Там колись
був цегляний завод між горами Щекавиця і Юрковиця. Десь
10 гектарів. Знайшли там давньоруський шар. Це перспективне місце для досліджень.

На Подолі на початку 2000-х на вулиці Юрківській, 3,

Воїнів АТО готують до протезування в Італії
У Клініці здорових судин проходять
реабілітацію військові зі складними
пораненнями. Тут їх готують до протезування в сучасній італійській клініці.
— Зараз у нас лікується Назар зі Львівщини. Торік отримав комбіновану кульову травму правої ноги. Розтрощені кістки,
зруйновані судини, нерви і м’язи. У військовому шпиталі з його згоди ногу ампутували. Бо почалися зміни, небезпечні для
життя. Тепер Назар житиме, — розповідає
головний лікар клініки Ігор Бабій.
26 лютого в клініці Уляни Лущик відбулася наукова конференція, на якій
українські й італійські колеги обговориРЕКЛАМА

ли, чи можна поставити Назарові протез
ноги.
— Дійшли висновку: ще рано. Вище ампутованої ноги, в нижній частині стегна,
також була розтрощена кістка. Вона важлива для протезування, але ще не відновилася. Навантаження від ходьби з протезом не витримає. Тому поки що до Італії направити хлопця не можемо. Треба,
щоб травмоване місце закостеніло. На це
йде не менше п’яти-шести місяців. Шанси — 50 на 50. За негативним сценарієм
треба буде ампутувати ногу ще вище. Але
ми маємо авторський метод, за яким кістки зростаються утричі швидше.
У Клініці здорових судин розроби-

Олександра ГОРЧИНСЬКА

ТУРБОТА

ли метод, що пришвидшує обмін речовин
у травмованій частині тіла. Кістка зростається не за півроку, а за місяць-два.
– 2005-го до нас привезли 75-річного чоловіка з переломом кістки стегна. У такому
віці зазвичай нічого не зростається. Він пройшов комплексний курс ін’єкцій із 10–12 пре
паратів. За чотири місяці кістка повністю
відновилася. Таке ж лікування зараз отримує Назар. Сьогодні порівнював знімки травми до і під час лікування. На місці розтрощення почав утворюватися кістковий мозоль. Те, що треба для загоєння.
Лікування в місці травми активізує кровообіг, а з ним — постачання кальцію й інших
поживних речовин. Назар каже, що набряк
стегна зменшується і ста ло легше рухатися.
В Італії — високі медичні стандарти.
Колеги на круглому столі розповіли,
що брали на протезування військових
із Лівії. Із 200 бійців відібрали тільки 50.
Інші мали ускладнення. В українських військових ускладнень набагато більше. Наша
клініка пропонує готувати воїнів до реабілітації і повністю їх долати. Хочемо, щоб нашим методом користувалися й інші реабілітаційні центри: у Броварах, Києві, Ірпені.

Клініка здорових судин
м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 4
Тел.: 0(44) 467 63 89, 0(95) 068 30 74,
робочі дні: пн-пт, 8.30–17.30
Сайт: www.inno-health.com
Для бійців АТО — 14 числа кожного
місяця безкоштовний огляд, пільгові
тарифи лікування й комплексної психонейрореабілітації.
Катерина ГОНЧАРОВА

8 грн за пляшку коштували парфуми з партії, вилученої київськими митниками в підприємців з Арабських Еміратів. Ті намагалися експортувати в Україну товар за ціною, вчетверо нижчою,
ніж справжня митна вартість. Так
хотіли ухилитися від сплати податків. Усього везли 19 300 флаконів туалетної води й наборів
із засобами особистої гігієни.
Столичним школярам продовжать тривалість канікул, кажуть
у міськадміністрації. Почнуться
вони 23 березня і триватимуть
два тижні. Осінні канікули були
двотижневими, зимові — тритижневими. Так хочуть зекономити
на опаленні. Якщо не встигатимуть пройти програму, то працюватимуть довше наприкінці навчального року.

Офіси на стадіоні
”Старт”
не будуватимуть
Київрада скасувала дозвіл
на забудову стадіону ”Старт”,
що на вул. Шолуденка,
26–28/4, у Шевченківському
районі столиці.
Компанія ”Голден Хаус” планувала тут реконструкцію майданчика, будівництво й обслуговування спортивно-оздоровчого
комплексу. Передбачали також
багатофункціональний житлово-офісний центр із торговими
площами й паркінгом.
— Від знищення легендарний
стадіон врятували кияни. Вони
протестами привернули увагу
до сумнівної угоди міської влади і не дозволили компанії почати будівельні роботи, — зазначив голова комісії з питань
містобудування 31-річний Володимир Прокопів.
Фірма ”Голден Хаус” взяла ділянку в оренду 2010 року. Компанію пов’язують із сином колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова — Олексієм.
Стадіон ”Старт” відомий тим,
що 9 серпня 1942 року тут відбувся так званий матч смерті.
Грали команда київського хлібозаводу, зібрана з футболістів
”Динамо” й ”Локомотива”, та німецька ”Флакельф”. Через 9 днів
після матчу більшість наших
футболістів заарештували за крадіжку хліба з хлібозаводу. Пізніше чотирьох із них розстріляли.
Олександра ГОРЧИНСЬКА

