
31 жовтня 2013 �� ЧЕТВЕР �� № 159 (4366)

Динаміка ринків України 
та світу

19стор.

ССввяяттиинняя  
вв  ККииєєввіі  

ННооввіі  ссттааннццііїї  ссттооллииччннооггоо
ммееттрроо

ППллаанн  ззааххооддіівв  ссввяяттккуувваанннняя  
7700��її  ррііччнниицціі  ввииззввооллеенннняя
ККииєєвваа

+TVпрограма 

ГГрраанн��ппрріі
""ММооллооддооссттіі""
ууддооссттооєєннаа
""ЛЛююддссььккаа
ммаассаа""

стор. 22стор. 23

стор. 6стор. 8

Оновлення автопарку
амбулаторій 

стор. 2



Хрещатик 2 31 жовтня 2013 року

Ì²ÑÒÎ

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наблизити ме

дичну допомогу
до кожної люди


ни — така головна
мета медреформи,
яка вже кілька років
триває в Києві. Після
створення розгалу

женої системи амбу

латорії сімейної ме

дицини місто зроби

ло ще один крок до
виконання цього зав

дання. Так, коштом
держбюджету було
закуплено 150 авто

мобілів для лікарів,
які надають первинну
медичну допомогу. 

Днями голова КМДА

Олександр Попов вручив

ключі від них медикам Шев�

ченківського району.

“Робота сімейного лікаря

передбачає надання медичної

допомоги як в амбулаторіях

загальної практики, так і вдо�

ма у пацієнта. Нові автомобі�

лі дозволять лікарям опера�

тивно приїжджати на виклик

та в разі необхідності транс�

портувати його до амбулато�

рій”,— наголосив Олександр

Попов.

Як зазначив директор Де�

партаменту охорони здоров�

’я КМДА Віталій Мохорєв,

окрім Шевченківського,

спецмашини вже отримали

лікарі Дніпровського, Дар�

ницького, Голосіївського,

Печерського, Оболонського

та Деснянського районів. А

до кінця тижня всі 150 авті�

вок розпочнуть слугувати на

благо киян.

Сімейні лікарі такому при�

ємному та мобільному дарун�

ку раді — відтепер допомогу

зможуть надавати більш

швидко та в нормальних умо�

вах збирати і транспортувати

біологічні матеріали. Раніше

все це доводилося робити,

користуючись послугами гро�

мадського транспорту.

Обслуговуватимуть та кер�

муватимуть авто працівники

ДП “Київмедтранс”. Аби мі�

німізувати нераціональний

пробіг, автомобілі базувати�

муть на спецмайданчиках

підприємства, які розмістять

на правому та лівому берегах.

Зазначимо, що в рамках

Програми економічних ре�

форм та соціальних ініціатив

Президента України щодо ре�

формування медичної галузі,

головним завданням реорга�

нізації роботи лікувальних ус�

танов є поліпшення якості й

доступності медичної допо�

моги для пацієнта та покра�

щення умов праці медичних

працівників �

Новий рівень 
медичної реформи
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ провів вели

ку роботу з за

провадження

принципу надання
первинної допомоги
сімейними лікарями.
Про це під час засі

дання Комітету з еко

номічних реформ
КМДА заявив очіль

ник міськадміністрації
Олександр Попов.

“З 1 жовтня все місто увій�

шло в систему реформування

первинної ланки медичної

галузі, яку ми вважаємо

оптимальною. Безумовно,

що час нам покаже, що по�

трібно покращити чи зміни�

ти, але впевнено продовжу�

ємо рухатися далі”,— зазна�

чив Олександр Попов.

Так, за 2 роки у Києві було

створено 14 комунальних

некомерційних підпри�

ємств — центрів надання

первинної медико�санітар�

ної допомоги та консульта�

ційних центрів, а також роз�

галужена мережа амбулато�

рій. Це вже дало позитивні

результати: дозволило ско�

ротити маршрут пацієнта до

медустанови майже вдесяте�

ро, а кількість населення,

що обслуговується в амбула�

торіях, зросла у 3,4 разу.

Зросла майже вдвічі і зар�

плата працівників галузі, яка

тепер розраховується в за�

лежності від якісних та кіль�

кісних показників роботи.

Зазнала змін і система екс�

треної медичної допомоги.

Так, наразі 87 % бригад приїз�

дять на виклик у 10�хвилин�

ний термін, тоді як торік цей

показник складав лише 52 %.

За словами директора Депар�

таменту охорони здоров’я, в

столиці розділили швидку та

невідкладну медичну допо�

могу для дорослого та дитя�

чого населення, спеціалізо�

вані психіатричні бригади пе�

редали до складу профільної

установи. Санітарні авто

швидкої обладнали 150�ма

GPRS�навігаторами та кому�

нікаторами. Також торік за�

куплено 67 нових автомобілів

швидкої меддопомоги.

Зазначимо, що в грудні

2012 року розпочала роботу

перша черга Єдиної опера�

тивно�диспетчерської служ�

би, яка є структурним підроз�

ділом Центру екстреної ме�

дичної допомоги та медици�

ни катастроф міста Києва �

За�два�останні�ро�и��іль�ість�меш�анців�столиці,�я�і
обсл��ов�ються�в�амб�латоріях,�зросла���3,4�раз��
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У столиці тривають якісні зміни в галузі

Допомога стає 
мобільнішою
Цього тижня всі амбулаторії міста 
отримають нові автівки

Коштом�держбюджет��для�потреб�столиці�б�ло�за��плено�150
автомобілів�для�лі�арів,�я�і�надають�первинн��медичн��допомо��
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На першому етапі за участі

прем’єр�міністра України

Миколи Азарова було вироб�

лено алгоритм роботи міжві�

домчого оперативного штабу,

який приймає стратегічні рі�

шення та координує роботу

всіх установ.

А от вже на другому етапі

навчання провели в макси�

мально наближених до реаль�

них умовах. Була змодельова�

на ситуація, коли в місті ви�

пала рекордна кількість снігу.

Тож на двох об’єктах в Києві

спеціалізовані служби від�

працювали питання обме�

ження руху великовантажно�

го транспорту на в’їзді до сто�

лиці, вилучення із затору ма�

шин швидкої медичної допо�

моги та автівок із соціально

важливим вантажем (медика�

менти, продукти тощо), бук�

сирування транспорту тяга�

чами, роботи пунктів обігрі�

ву, снігоприбиральної техні�

ки, ліквідації пошкодження

тепломереж, очищення доріг

та тротуарів від снігу, взаємо�

дії з волонтерами. Всього в

заході брало участь 230 осіб та

70 одиниць техніки.

За результатами навчань

зроблено висновок — служби

готові спільно діяти під час

негоди, всі незначні недоліки

будуть усунуті до настання

холодів. “Ми оновлюємо

систему оперативного реагу�

вання на надзвичайні ситу�

ації. Люди мають бути захи�

щені та поінформовані”,—

наголосив віце�прем’єр

України Олександр Вілкул.

Голова КМДА Олександр

Попов відзначив: у місті до�

статньо техніки, матеріалів та

інструментів, аби зустріти зи�

му. “Шлях, який ми прой�

шли, дає впевненість, що на

будь�які виклики ми зреагу�

ємо вчасно та ефективно”,—

додав він �

Пам’ятаємо своїх 
героїв
На вулиці Лаврська, 4  з’явились 
меморіальні дошки визволителям міста

Аби вшанувати героїв та

зберегти пам’ять про їхній

вчинок для майбутніх поко�

лінь, днями на фасаді будин�

ку за адресою: вулиця Лавр�

ська, 4, де вони жили після

війни, були встановлені ме�

моріальні дошки. Захід від�

бувся напередодні 70�ї річни�

ці визволення Києва від ні�

мецько�фашистських загарб�

ників. Зібралися поблизу бу�

динку й друзі та знайомі геро�

їв.

“Герої — це не тільки ті, хто

був нагороджений “Золоти�

ми зірками”. Герої — це усі,

хто визволяв нашу землю від

окупантів, незалежно від то�

го, в які часи це відбувалося і

під якими знаменами”,— за�

уважив Володимир Власен�

ко, син Іллі Архиповича.

Начальник управління охо�

рони культурної спадщини

Київської міської державної

адміністрації Яків Діхтяр за�

значив: такі заходи — не лише

вияв поваги до тих, хто боров�

ся за нашу свободу, кому ми

завдячуємо мирним сьогоден�

ням. Це важливо для ниніш�

нього покоління, їхніх наступ�

ників. “Наші діти і онуки теж

мають пам’ятати героїв, які

звільняли нашу Батьківщину

від загарбників. Бо ті, хто не

пам’ятає свою історію, не має

й права на щасливе життя та

майбутнє”,— наголосив Яків

Діхтяр �

Під�час�навчань�рят�вальни�и�відпрацьов�вали�чимало�питань,
зо�рема�вил�чення�із�затор��машин�швид�ої�меддопомо�и,
б��сир�вання�транспорт��тя�ачами,�роботи�п�н�тів�обі�рів��тощо�

На�в�лиці�Лаврсь�ій,�4��рочисто�від�рито�меморіальні�дош�и�Героям
Радянсь�о�о�Союз��-��енерал-майорам�Терентію�Умансь�ом��та�Іллі
Власен��,�я�і�пройшли�всю�війн��і�брали��часть���визволенні�Києва�

Робота 
на випередження
У Києві тренувалися боротися з негодою
взимку

Кирило ФОМІНОВ,
спеціально для “Хрещатика”

Герої Радянського Союзу — генерал
майо

ри Терентій Уманський та Ілля Власен

ко — пройшли Велику Вітчизняну війну

від початку до самого кінця. Обидва брали
участь і у визволенні Києва: генерал
майор
Власенко керував 75
ю стрілецькою гвардій

ською дивізією, що 23 вересня 1943
го року
першою форсувала Дніпро, а генерал
майор
Уманський був командиром 40
ї дивізії, що 29
вересня того ж року захопила плацдарм біля
Лютіжа.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Недоліки роботи відомств, які виявилися
неспроможними вчасно ліквідувати на

слідки сильних снігопадів наприкінці бе


резня цього року, змусили столичну владу го

туватися до настання холодної пори року за

здалегідь. Аби відшліфувати всі деталі взає

модії служб, задіяних у ліквідації негоди, ми

нулого тижня в столиці України провели мас

штабні навчання. 
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Майже тиждень
найкращі учні
столичних

шкіл — лідери учнів�
ського самоврядуван�
ня нестимуть почесну
варту у Парку вічної
Слави біля пам’ятни�
ка Невідому солда�
тові. 

Відновили “Пост № 1” з

нагоди відзначення 69�ї річ�

ниці визволення України та

70�ї річниці визволення Ки�

єва від фашистських загарб�

ників. Першими честь нести

варту пошани отримали каде�

ти школи�інтернату № 23.

“Ми прийшли вшанувати

пам’ять загиблих за визво�

лення Києва. Віддати шану

дідам, прадідам та бабу�

сям”,— зазначив Олександр

Підлужний, учень 11�А класу

навчального закладу.

“Пост № 1” був створений

ще 45 років тому. Тож до від�

новлення традиції долучили�

ся й ті, хто стояв у Почесній

варті раніше, а також ветера�

ни Великої Вітчизняної вій�

ни. Визволителі міста пере�

конані — це гарний урок пат�

ріотизму для молодого поко�

ління. Неодноразово бути по�

чесним вартовим доводилося

і заступнику голови КМДА

Віктору Коржу.

“Я чергував у Харкові біля

Вічного вогню. Цей пам’ят�

ник і сьогодні оберігається. І

я, будучи школярем, стояв на

цьому посту. І це була така

відповідальність, це була така

честь, за яку треба було боро�

тися. Сьогодні ми відновлю�

ємо добру традицію — несен�

ня варти пам’яті біля пам’ят�

ника Невідомому солдатові.

Висловлюю щиру подяку

всім молодим людям, всім

представникам київської ос�

віти, які підтримують патріо�

тичне виховання наших шко�

лярів, нашої молоді”,— наго�

лосив пан Корж.

Варта змінюється кожні 15

хвилин — щодня до 6 листо�

пада включно з 12.00 до 15.00

на пост пошани заступати�

муть учні різних навчальних

закладів столиці. А вже з 30

жовтня до київських патріо�

тів долучаться й учні зі шкіл

міст�героїв, які прибудуть до

столиці України �

Прорив ІТ�сфери

Кирило ФОМІНОВ
спеціально 
для “Хрещатика”

Наразі у Києві
працюють до 
70 % українських

стартапів. Досягнення
та перспективи роз�
витку венчурного ін�
вестування днями об�
говорили під час круг�
лого столу у міськад�
міністрації.

Так, за словами заступника

голови КМДА Руслана Кра�

маренка, за короткий час у

столиці України спостерігає�

ться бурхливе зростання в цій

сфері. Тільки за останніх два

роки близько 20 майданчиків

для ковркінгу з’явилося в Ки�

єві. Разом з тим у найближчих

два роки із розвитком екосис�

теми очікується стрімке зрос�

тання обсягу венчурних ін�

вестицій в українські старта�

пи з боку вітчизняних та іно�

земних компаній, що дасть

поштовх для створення гло�

бальних проектів.

“Для зовнішніх ринків ми

зараз теж дуже цікаві. У США

та Азії зараз почали шукати

“свіжу кров” на ринках, що

розвиваються. Ще рік тому

ми говорили про те, що по�

трібні акселератори, інкуба�

тори, які будуть підхоплюва�

ти сильні ідеї. Сьогодні, ду�

маю, більшість сильних стар�

тапів, які шукали такої під�

тримки, вже стали резидента�

ми інкубаторів”,— зазначив

пан Крамаренко.

Посадовець додає: Київ

знаходитьсяся в унікальному

становищі, адже, за оцінками

E&Y, у 2012 році світовий ри�

нок венчурних інвестицій

просів на 20 %. Окремо у Єв�

ропі обсяг інвестицій скоро�

тився на 16 %. В Україні ж по�

ки спостерігається зворотна

тенденція. Гроші в Україні є, і

є бізнесмени, які шукають,

куди інвестувати.

Так, за оцінками експертів,

обсяг венчурних інвестицій у

2013 році складе 150 млн до�

ларів США, це в 1,5 разу біль�

ше, ніж торік, і в 7 разів біль�

ше, ніж два роки тому. На віт�

чизняному ринку угод стало

більше, хоча це і були пере�

важно інвестиції в компанії

на ранніх стадіях — від 20 тис.

доларів США до 200 тис. до�

ларів США. При зростанні

сектора IT на 30—50 % в рік

інвестиції в цей сегмент зрос�

тають випереджаючими тем�

пами: як мінімум на 50—80 %

за 12 місяців �

Під�час��р
�ло�о�стол
�в�столичній�місь�адміністрації�мова�йшла�про�дося�нення�та�перспе�тиви
розвит�
�венч
рно�о�інвест
вання�

Київ посідає першість серед міст України 
в інноваційному розвитку

Варта пошани
У Києві відновили Почесну варту біля могили
Невідомого солдата

Першими�честь�нести�вахт
�пошани�біля�поста�№1�отримали
�адети�ш�оли-інтернат
�№23�

“Доземний уклін та глибо�

ка вдячність уславленим ве�

теранам війни і праці. Ви ге�

роїчно пройшли довгими й

тернистими бойовими шля�

хами, відродили сплюндро�

вану країну, подарували нам

найдорожче — мир та свобо�

ду, заклали надійний фунда�

мент для будівництва віль�

ної, незалежної, соборної

України. Щиросердно зичу

кожному з вас здоров’я на

довгі роки, життєвих гараз�

дів та добробуту. Вітаючи зі

святом усіх співвітчизників,

висловлюю упевненість, що

разом ми примножимо здо�

бутки старшого покоління

задля щасливого майбутньо�

го наших нащадків”,—

йдеться у зверненні глави

держави.

Вшановували цього дня й

тих, хто не повернувся з кро�

вопролитних боїв за звіль�

нення України. Зокрема Вік�

тор Янукович вшанував

пам’ять воїнів, які загинули у

Великій Вітчизняній війні,

церемонією покладання кві�

тів до могили Невідомого

солдата. Також у заході взяли

участь президенти України

Леонід Кравчук, Леонід Куч�

ма, Віктор Ющенко, прем’�

єр�міністр Микола Азаров,

Голова Верховної Ради Воло�

димир Рибак, голова КМДА

Олександр Попов, члени Ка�

бінету Міністрів, ветерани,

громадськість.

Учасники церемонії на чолі

з Президентом України вша�

нували пам’ять загиблих хви�

линою мовчання. Воїни роти

Почесної варти на честь 69�ї

річниці визволення України

пройшли урочистим маршем

та відсалютували залпами з

особистої зброї.

Президент також віддав

шану захисникам Вітчизни,

імена яких викарбувані на

Алеї Воїнської Слави: учас�

ники церемонії поклали кві�

ти до монументів тричі Героя

Радянського Союзу Івана Ко�

жедуба, двічі Героя Радян�

ського Союзу Амет�Хана

Султана і Героя Радянського

Союзу Георгія Берегового �

Низький уклін 
за красень Київ!
Напередодні свята міська влада вдячно 
привітала пацієнтів шпиталю ветеранів ВВВ

У місті на сьогодні мешкає близько п’ятисот

його визволителів. Вчора зі словами вдячності

до пацієнтів Київського міського клінічного

шпиталю ветеранів та інвалідів Великої Віт�

чизняної війни звернувся голова КМДА Олек�

сандр Попов. До речі, це найбільший медич�

ний заклад столиці, де ветерани війни можуть

отримати належний догляд та лікування.

“Ми маємо честь проживати в чудовому

місті, яке, завдячуючи Вам, носить горде

звання місто�герой. За визволення Києва ве�

лися кровопролитні бої, і швидка відбудова

столиці України після масових руйнувань —

також Ваша заслуга. Тому подвиг, який Ви

здійснили заради нашого майбутнього, відво�

ювавши наше право на життя, — незабут�

ній”,— такими словами привітав присутніх на

урочистій зустрічі Олександр Попов.

Голова КМДА також поспілкувався з паці�

єнтами, які перебувають на лікуванні у шпи�

талі, та випив разом із ними символічні фрон�

тові “сто грамів”.

Окрім слів безмежної вдячності, отримали ве�

терани й почесні нагороди та пам’ятні знаки “70�

річчя визволення Києва”. Серед нагородже�

них — фронтовик Іван Куліковський. Визволен�

ня міста чоловік зустрів у госпіталі, де одужував

після тяжкого поранення, яке отримав під час

форсування річки Прип’ять. На той час Іванові

Куліковському було всього сімнадцять років. Він

розповів “Хрещатику”, що “відбудовували місто

швидко”. Хоча в цілому розповідати про війну не

любить — душевні рани пережитих жахів не заго�

їлись до цього часу. Зазначимо, що підтримка

ветеранів є одним із важливих завдань для вла�

ди будь�якого рівня. Так, соціальні ініціативи

Президента України Віктора Януковича міськ�

держадміністрація доповнює власними проек�

тами. Зокрема до 70�річчя звільнення від ні�

мецько�фашистських загарбників визволителі

отримають не лише виплати з міської скарбни�

ці, а й із позабюджетного фонду �

В�
рочистостях�з�на�оди�69-ї�річниці�звільнення�У�раїни�від
німець�о-фашистсь�их�за�арбни�ів�взяли�
часть��ерівни�и
держави,�
ряд
,�столиці,�ветерани�Вели�ої�Вітчизнянної�війни�

Голова�КМДА�Оле�сандр�Попов�напередодні
річниці�визволення�Києва�завітав�до�пацієнтів
�оспіталю�ветеранів�Вели�ої�Вітчизнянної�війни,
розташовано�о�в�П
щі-Водиці��

Ніхто не забутий
У столиці відзначили 69#ту річницю 
визволення України від фашистських 
загарбників

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Ювілейна дата 70�річчя виз�
волення Києва від німець�
ко�фашистських загарбни�

ків — добрий привід привітати
тих, кому ми завдячуємо мирним
сьогоденням. 

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

28жовтня Україна святкувала знаменну
дату — 69�ту річницю звільнення на�
шої території від німецько�фашист�

ських окупантів. Привітав ветеранів війни Пре�
зидент України Віктор Янукович. 
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Я
кою б синоптики не
прогнозували цю зиму,
у домівках киян буде
тепло. Завдяки ухвале�

ним Верховною Радою декіль�
ком законам, мешканців не
турбуватимуть раптом охололі
батареї чи крижана вода з га�
рячого крану. Принаймні, спо�
живачів не відключатимуть че�
рез борги, котрі накопичилися
не з їхньої вини. Але зміни у
сфері ЖКГ очікуються набага�
то глибші.

Боргів не буде — за все сплачено 
з процентом

Та спочатку про улюблені комунальні

блага: гарячу воду та тепло. Усім зрозу�

міла ситуація, коли гарячу воду пере�

кривають чи припиняють обігрів, аби

ліквідувати пориви на теплотрасах. Але

нерідко траплялося так, що гаряча вода

зникала не через аварії, а внаслідок від�

ключень підприємствами теплокомун�

енерго послуги підігріву води. У свою

чергу, вони вимушені це робити, оскіль�

ки держава заборгувала гроші на по�

криття різниці в тарифах на тепло для

населення. Механізм бюджетних ком�

пенсацій такий: кошти, виділені з цен�

трального бюджету, надходять до місце�

вих бюджетів, а вже звідти виплачують�

ся у вигляді компенсацій на тарифи під�

приємствам ТКЕ. Тільки на 1 жовтня

2013 року бюджетні борги підприєм�

ствам ТКЕ на покриття різниці у тари�

фах на тепло склали 10,6 млрд грн, на

гаряче водопостачання — 8,2 млрд грн.

Борги у сфері ЖКГ, та ще й за теплову

енергію, зазвичай постійний головний

біль для уряду, котрий на початку опа�

лювального сезону лише загострюється.

Основна причина — високі ціни на ім�

портований газ, нині взагалі найвищі у

Європі. Обсяги боргів сягають критич�

них позначок. І, головне, що населення

платить за тепло та гарячу воду вчасно та

майже у повному обсязі. Як зазначає мі�

ністр регіонального розвитку, будівниц�

тва та ЖКГ Геннадій Темник, українці

стабільно сплачують від 92 до 99 % ра�

хунків за комунальні послуги. Відтак

борги перед ТКЕ та борги самих ТКЕ

перед компаніями з постачання енерго�

ресурсів (того ж газу) накопичуються не

з вини простих споживачів, але саме ці

люди — сумлінні платники — вимушені

були періодично ловити дрижаків через

замкнене боргове коло.

Минулого тижня у цьому колі намі�

тився прорив. Верховна Рада ухвалила

урядовий Закон “Про внесення змін до

статті 22 Закону України “Про Держав�

ний бюджет України на 2013 рік” (щодо

реструктуризації фактичної бюджетної

заборгованості шляхом видачі фінансо�

вих казначейських векселів)”. Доку�

мент підтримали 237 депутатів. Згідно з

ним, держава покриє бюджетні борги

перед ТКЕ фінансовими казначейськи�

ми векселями терміном до 5 років з до�

хідністю 5 % річних. При цьому особли�

во обумовлено те, що підприємства теп�

локомуненерго, отримавши векселі,

зможуть розрахуватися ними за енерго�

носії, отримані протягом року, але тіль�

ки для покриття боргів.

Обіцянки можуть замінити “живі”
гроші, якщо вони не цяцянки

Утім, механізм погашення боргів век�

селями містить і загрози, про які в ко�

ментарі “Хрещатику” розповів голова

“Бюро комплексного аналізу і прогно�

зу” Сергій Дяченко. На його думку, по�

гашення бюджетної заборгованості каз�

начейськими векселями вирішує проб�

лему, але тимчасово, і може породити

нові ускладнення, оскільки підприєм�

ства ТКЕ сплачуватимуть векселями за

спожитий газ, а НАК “Нафтогаз Укра�

їни” не зможе цими цінними паперами

розрахуватися з Росією, адже там “усе

жорстко”. До того ж, за словами експер�

та, сама система дотацій не витримує

критики, оскільки “пільги мають прак�

тично всі 100 % населення”, а у світі та�

кого немає, усі намагаються перейти на

економічно обгрунтовані ціни та моне�

тизувати пільги шляхом переходу до

прямих адресних субсидій. “Це була б

найбільш правильна схема, вона б ско�

ротила навантаження на держбюджет.

На відміну від тарифів на електроенер�

гію, де населення сплачує десь 1/5 еко�

номічно обгрунтованої вартості, у тари�

фах на тепло розрив між вартістю та та�

рифом невеликий, там безболісно міг би

відбутися перехід на економічно об�

грунтовані тарифи. Та слід мати на увазі,

що існує ще одна проблема — високий

ступінь зношеності основних генеру�

ючих потужностей. І завищена вартість

може бути обумовлена їхнім поганим

станом, адже деякі теплоелектроцентра�

лі будувалися у 30�х роках минулого сто�

ліття. Потрібні інвестиції, а для цього

схема функціонування ринків тепла та

газу має бути докорінно переглянута. І

якби перейти на нормальні ринкові від�

носини, відпала б необхідність у меха�

нізмі дотування у такому вигляді, який

існує”,— зазначив Сергій Дяченко.

У сфері ЖКГ скоро 
багато що буде по#новому

Утім, реформування ЖКГ триває: у

Верховній Раді готові до розгляду у дру�

гому читанні ще два законопроекти,

котрі напряму стосуються сфери кому�

нальних послуг. Це проект “Про вне�

сення змін до Закону України “Про

Державний бюджет України на 2013

рік” щодо погашення заборгованості за

енергетичні ресурси” та проект “Про

внесення змін до деяких законів Укра�

їни щодо регулювання діяльності суб’�

єктів господарювання у сфері кому�

нальних послуг”.

Перший законопроект парламентом

ухвалено у першому читанні. Документ

передбачає погашення заборгованості

за електроенергію, спожиту підприєм�

ствами вугільної та торфовидобувної

промисловості, а також за електроенер�

гію та теплову енергію, спожиту насе�

ленням. На відміну від уже запровадже�

ного механізму компенсації тарифних

розривів векселями, цей законопроект

пропонує перенаправити на покриття

боргів кошти, що надійшли у вигляді

сплати податкових зобов’язань з подат�

ку на прибуток ДП НАЕК “Енерго�

атом” обсягом 1,54 млрд грн.

Другий законопроект вже безпосе�

редньо стосується кожного з нас, ос�

кільки визначає механізми формування

тарифів практично на всі види кому�

нальних послуг. По�перше, це уточнен�

ня функцій Національної комісії, котра

здійснює державне регулювання у сфері

комунальних послуг, у сфері тарифоут�

ворення та схвалення інвестиційних

програм для підприємств теплопоста�

чання, централізованого водопостачан�

ня та водовідведення. Окрім іншого,

проектом пропонується запровадити

поточні рахунки зі спеціальним режи�

мом використання, на котрих накопи�

чуватимуться кошти від сплати за спо�

житі “блага цивілізації”. По�друге, і це є

найсуттєвішим моментом, документом

планується включити у структуру тари�

фів на послуги водопостачання і водо�

відведення, а також на теплову енергію,

витрати на реалізацію інвестиційних

проектів, а також передбачити стиму�

люючий принцип тарифоутворення.

Причому, якщо реалізація інвестицій�

ної програми сприятиме зниженню со�

бівартості надання послуг, прибутки від

такої заощадливості спрямовуються на

покриття певних витрат підприємства.

Якщо перший законопроект ухвале�

но за основу, і від того, аби він став за�

коном, документ відділяє лише одне

читання, то другий законопроект тільки

готується до першого розгляду у сесій�

ній залі.

Тим не менше, ці документи, та й

ухвалені нормативні акти, свідчать, у

якому напрямку рухається реформа

ЖКГ. Це впорядкування платежів та

зняття проблеми внутрішніх боргів, лі�

бералізація ринку, здорова конкуренція

як балансуючий чинник інтересів поста�

чальників та споживачів, нарешті, висо�

ка якість послуг. Звісно, Європа стане

ближчою для України після підписання

угоди про Асоціацію з ЄС. Але ж рефор�

мування ЖКГ наближає одну з найпроб�

лемніших сфер країни до Европи. І те,

що зміни тривають, може говорити про

реальну перспективу життя�буття за єв�

ропейськими стандартами раніше, ніж

Україну офіційно приймуть як повно�

правного члена до Європейського Со�

юзу. Принаймні, зміни гарантують, що

частих відключень води та тепла не буде.

І це набагато ближче до Європи, аніж

разом узяті усі гасла та транспаранти �

Загроза відключень —
у минулому
Борги між підприємствами сфери ЖКГ розблоковано
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Євроінтеграція: все за планом
Ï³ä ãîëîâóâàííÿì çàñòóïíèêà ãëàâè ÌÇÑ Óêðà¿íè —

êåð³âíèêà àïàðàòó Àíäð³ÿ Îëåô³ðîâà òà ãåíäèðåêòîðà ç
ïèòàíü ªâðîïè òà Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ ªâðîïåéñüêî¿ ñëóæ-
áè çîâí³øíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ëó¿ñà Ôåðíàíäåñà Äå Ëà Ïåíüÿ
â³äáóëîñÿ ï’ÿòíàäöÿòå çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó ç ïèòàíü ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ. Ó ðàìêàõ çàñ³äàííÿ
ñòîðîíè îáãîâîðèëè øèðîêå êîëî ïèòàíü ïîë³òè÷íîãî
ä³àëîãó, òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà ñåêòîðàëüíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà — â òîìó ÷èñë³ ó êîíòåêñò³ áåçâ³çîâîãî
ä³àëîãó,— ñòàí âèêîíàííÿ Ïîðÿäêó äåííîãî àñîö³àö³¿
Óêðà¿íà-ªÑ, à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ äîìîâëåíîñòåé ñàì³òó
Óêðà¿íà-ªÑ â³ä 15 ëþòîãî 2013 ðîêó. Êîì³òåò ïîçèòèâíî
îö³íèâ ïðîãðåñ ó ðåàë³çàö³¿ Ïîðÿäêó äåííîãî àñîö³àö³¿
Óêðà¿íà-ªÑ ÿê ³íñòðóìåíòà ï³äãîòîâêè ñòîð³í äî íàëåæ-
íîãî âèêîíàííÿ ìàéáóòíüî¿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ. Ñòîðî-
íè îáì³íÿëèñÿ äóìêàìè ùîäî ïîäàëüøî¿ éîãî ðîë³ â óìî-
âàõ òèì÷àñîâîãî çàñòîñóâàííÿ Óãîäè ³ ï³äòâåðäèëè ãîòîâ-
í³ñòü çàáåçïå÷èòè óñï³øí³ ðåçóëüòàòè ñàì³òó “Ñõ³äíîãî
ïàðòíåðñòâà” ó Â³ëüíþñ³ 28-29 ëèñòîïàäà, â òîìó ÷èñë³
ùîäî ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ òà
ªÑ. Ï³ä ÷àñ çàõîäó áóëè òàêîæ îáãîâîðåí³ ïåðñïåêòèâè
ðîçâèòêó òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ â êîíòåêñò³ ñòâîðåííÿ ïîãëèáëåíî¿
òà âñåîõîïëþþ÷î¿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ïðîâåäåíèé àíà-
ë³ç ñòàíó òà ïåðñïåêòèâ ïîãëèáëåííÿ ñåêòîðàëüíîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ, âêëþ÷àþ÷è åíåðãåòè-
êó, òðàíñïîðò, åêîëîã³þ �

Україна може стати експортером газу
Âæå íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî äåñÿòèë³òòÿ Óêðà¿íà ç ³ì-

ïîðòåðà ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà åêñïîðòåðà ãàçó â ªâ-
ðîïó. Ïðî öå çàÿâèâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ ï³ä
÷àñ çàñ³äàííÿ Êàáì³íó 30 æîâòíÿ 2013 ðîêó. Ãëàâà óðÿäó
çàçíà÷èâ, ùî â Óêðà¿í³ õîðîø³ ïåðñïåêòèâè ðåàë³çàö³¿
ïðîåêò³â ³ç ïîøóêó ãàçó ç íåòðàäèö³éíèõ äæåðåë. “Çà
óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñõâàëåíèõ óðÿäîì ïðîåêò³â ³ç ïîøó-
êó ãàçó ç íåòðàäèö³éíèõ äæåðåë Óêðà¿íà ìîæå ïîâòîðè-
òè óñï³õ ÑØÀ, ÿê³ çà ðàõóíîê âèäîáóòêó ñëàíöåâîãî ãà-
çó çíèçèëè ðèíêîâó ö³íó ïðèðîäíîãî ãàçó íà âíóòð³ø-
íüîìó ðèíêó ç 460 äîë. çà òèñÿ÷ó êóá³÷íèõ ìåòð³â â 2007
ðîö³ äî ïîòî÷íîãî ð³âíÿ â 110-120 äîë. çàðàç,— ñêàçàâ
Ìèêîëà Àçàðîâ.— Âæå íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî äåñÿòèë³ò-
òÿ Óêðà¿íà ç ³ìïîðòåðà ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà åêñïîð-
òåðà ãàçó â ªâðîïó”.

Íàãàäàºìî, ùî óðÿä íàïåðåäîäí³ ðîçãëÿíóâ ïðîåêò
ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî ñõâàëåííÿ ïðîåêòó Óãîäè ïðî ðîç-
ïîä³ë âóãëåâîäí³â, ÿê³ âèäîáóâàòèìóòüñÿ ó ìåæàõ ä³ëÿí-
êè “Îëåñüêà”. Çã³äíî ç óãîäîþ, òðàíñíàö³îíàëüíà íàôòî-
ãàçîâà êîìïàí³ÿ “Øåâðîí” ïðî³íâåñòóº 350 ìëí äîë.
ÑØÀ â ðîçâ³äêó ñëàíöåâîãî ãàçó ó Ëüâ³âñüê³é òà ²âàíî-
Ôðàíê³âñüê³é îáëàñòÿõ. À çàãàëüí³ ³íâåñòèö³¿ ó âèäîáó-
òîê ãàçó ìàþòü ñêëàñòè ïîíàä 10 ìëðä äîë. Áóäå ñòâîðå-
íî 10-15 òèñÿ÷ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Äîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ äî
áþäæåò³â âñ³õ ð³âí³â çà ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ñêëàäóòü
ê³ëüêà ñîòåíü ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Ùîð³÷íèé âèäîáóòîê ãà-
çó çà áàçîâèì ñöåíàð³ºì ìîæå äîñÿãòè 8-10 ìëðä êóá. ì
ãàçó íà ð³ê �

Далекомагістральні авіарейси 
поновлено

Ç ê³íöÿ æîâòíÿ
óêðà¿íñüê³ àâ³àêîìïà-
í³¿ â³äíîâèëè çä³éñ-
íåííÿ äàëåêîìàã³ñ-
òðàëüíèõ ðåéñ³â. ²ç
çèìîâîãî ðîçêëàäó,
ÿêèé ïî÷àâ ä³ÿòè 27
æîâòíÿ, áàçîâ³ ïåðå-
â³çíèêè ïëàíóþòü
ðîçøèðèòè ìåðåæó
áå çï åð å ñ à ä î ÷íèõ
ðåéñ³â äî êðà¿í Àç³¿,
íåâäîâç³ áóäå çàáåç-
ïå÷åíî ïðÿìå àâ³àñïîëó÷åííÿ ç Àìåðèêîþ. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Îëåêñàíäð Â³ëêóë, ³íôîðìóº
éîãî ïðåñ-ñëóæáà.

19 âåðåñíÿ 2013 ðîêó Äåðæàâíà àâ³àö³éíà ñëóæáà îò-
ðèìàëà íîòó â³ä ïîñîëüñòâà ÑØÀ, ó ÿê³é ïîâ³äîìëÿºòüñÿ,
ùî Óêðà¿íà îòðèìàëà ïåðøó êàòåãîð³þ FAA. Â³äòåïåð
óêðà¿íñüê³ ïåðåâ³çíèêè îòðèìàþòü ìîæëèâ³ñòü çíà÷íî
ðîçøèðèòè ãåîãðàô³þ ïîëüîò³â ³ â³äêðèòè ðåéñè äî ì³ñò
ÑØÀ áåç îáìåæåííÿ ÷àñòîò. Íàðàç³ òðèâàþòü ïåðåãîâî-
ðè ùîäî óãîäè “Â³äêðèòå íåáî” ç ªÑ òà ÑØÀ. ªäèíèì
àåðîïîðòîì êðà¿íè, ç ÿêîãî çä³éñíþþòüñÿ äàëåêîìàã³ñ-
òðàëüí³ ðåéñè, íàðàç³ º “Áîðèñï³ëü”. Éîãî òåõí³÷í³ ìîæ-
ëèâîñò³ — ÿê àåðîïîðòîâî¿ ñòðóêòóðè, òàê ³ àåðîäðîìíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ — äîçâîëÿþòü îáñëóãîâóâàòè äàëåêîìà-
ã³ñòðàëüí³ ðåéñè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ âñòàíîâëåíèìè ì³æ-
íàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè. Â³äíîâëåííÿ äàëåêîìàã³ñòðàëü-
íèõ ðåéñ³â º îäíèì ³ç êðîê³â ðåàë³çàö³¿ ïëàí³â ðîçâèòêó
õàáîâîãî àåðîïîðòó, çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â àâ³àïåðåâåçåíü
òà ðîçâèòêó òðàíçèòíîãî ïîòåíö³àëó ÷åðåç òåðèòîð³þ íà-
øî¿ êðà¿íè �

Ä³ëîâ³ íîâèíè



Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

К
иянам не звикати до
раптового вимкнення
електроенергії: стриб�
ки напруги у мережах

не в дивину, а необхідність у
раптовій нетривалій темряві є
технічно обумовленою. Ко�
му — неприємні відчуття, а ко�
му й зіпсована побутова та
оргтехніка. Та скоро все це
стане історією. Український
ринок електроенергетики лі�
бералізовано, поки що лише
на папері, у вигляді урядового
закону, ухваленого Верхов�
ною Радою, до речі, навіть без
тривалого обговорення. Тим
не менше, доволі швидко но�
вації буде втілено у життя. Що
отримаємо ми, окрім безпере�
бійного струму?

Джерела світла на власний вибір 
за будь�яку ціну

Окрім зняття загрози раптового від�

ключення тепла, віднині мешканці отри�

мають право вільно обирати постачаль�

ника електроенергії. Закон про засади

функціонування ринку електричної

енергії в Україні, який ухвалила Верховна

Рада, входить до так званого “європаке�

ту”. Згідно з ним, споживач дістає право

вільно обирати постачальника електро�

енергії. У свою чергу, постачальники ма�

ють отримати ліцензії на виробництво,

постачання, передачу електроенергії, а

також на здійснення централізованого

диспетчерського управління. Споживачі

зможуть отримати рівний доступ до по�

слуг та мереж, власне, до участі у торгах

завдяки ліквідації ДП “Енергоатом”.

Найцікавіші положення — ринок “на

добу наперед” та можливість укладати

двосторонні угоди. При цьому законом

запроваджено рахунки зі спеціальним

режимом використання, на котрі зара�

ховуватимуться кошти від сплати за

електричну енергію. Двосторонні угоди

про постачання електроенергії, відпо�

відно до закону, зможуть укладати лише

так звані кваліфіковані споживачі, тобто

ті, хто набув статусу учасника ринку.

При цьому ліквідується механізм під�

тримки пільгової категорії споживачів

шляхом перехресного субсидування (у

поточному році може сягнути 40 млрд

грн), натомість передбачено створення

Фонду врегулювання вартісного дисба�

лансу, котрий і покриватиме тарифні

розриви. Також закон позбавляє обл�

енерго монопольного становища у регіо�

нах, оскільки компанії буде розділено на

виробника і постачальника електро�

енергії, за окремими ліцензіями. Зага�

лом новації запрацюють з 1 січня 2017

року. Але до того споживачам, окрім

вільного вибору постачальників, дове�

деться звикати й до нових механізмів

формування тарифів на електроенергію.

Зокрема тарифи обумовлюватимуться

ринковою ситуацією, ціни орієнтувати�

муться на котирування “ринку на добу

наперед”. Звісно, для споживача це

означало б зростання тарифів і цін, якби

не лібералізація як гуртового, так і роз�

дрібного ринку електроенергетики. Ав�

тори закону вва�

жають, що кон�

курентне сере�

довище, де сотні

компаній будуть

змагатися за

споживача, cта�

білізує “елек�

тричні” ціни.

Оскільки Україна значну частку вироб�

леної електроенергії експортує, навряд

чи тарифи суттєво зростуть. Навіть за

умови перевиробництва можуть і знизи�

тися, адже це і є ринковий механізм.

До слова, цьогоріч обсяги заборгова�

ності споживачів за спожиту електро�

енергію складають 13,6 млрд грн, що є

максимальною позначкою протягом

останніх 10 років. При цьому населення

споживає 27,6 %, якщо всю спожиту

електроенергію взяти за 100 %.

Доведеться звикати до денних 
і нічних тарифів на електроенергію

Лібералізація ринку електроенергети�

ки в Україні усуне проблеми з відключен�

нями електропостачання, хоча спожива�

чам і доведеться натомість звикати еко�

номити електроенергію. Про це в комен�

тарі “Хрещатику” розповів президент

Українського аналітичного центру Олек�

сандр Охріменко. “У Євросоюзі вже дав�

но населення самостійно обирає поста�

чальників електроенергії. При цьому іс�

нують різні постачальники та різні тари�

фи. У країнах ЄС є нічні, денні, вечірні

тарифи, а також тарифи вихідного дня.

Це для нас щось нове, але Україна до цьо�

го прямує. Однак варто зазначити, що

ринок постачальників електроенергії для

населення буде сформовано не раніше,

ніж за 5 років. Потрібно ще багато чого

зробити, починаючи з нормативних до�

кументів і закінчуючи реконструкцією ді�

ючих електромереж. В ідеальному варіан�

ті, конкуренція дозволить забезпечити

ринкові умови для споживачів. А це озна�

чає, що ціни на електроенергію будуть

відрізнятися залежно від регіону та обся�

гів споживання. Українцям доведеться

навчитися реально заощаджувати елек�

троенергію. Але при цьому і звикати до

європейських цін на неї. Водночас держа�

ва має запровадити адресну допомогу ма�

лозабезпеченим. Це повинна бути саме ад�

ресна допомога, а не загальна, як нині.

Адже на сьогодні держава за рахунок держ�

бюджету дотує ціну на електроенергію. У

результаті пільговими тарифами корис�

туються й особи, котрі мають значні дохо�

ди, а не лише малозабезпечені. Це і хочуть

ліквідувати. Нові тарифи на електроенер�

гію та ринкові умови виключать проблеми

з вимкненням електроенергії, оскільки в

такому разі постачальники нестимуть ма�

т е р і а л ь н у

відповідаль�

ність перед

покупцями

е л е к т р о �

енергії”,—

з а з н а ч и в

експерт.

Електроенергія може подорожчати,
та за все заплатять “атомники”

Тарифи на електроенергію в резуль�

таті лібералізації ринку можуть зрости,

натомість відключень електрики не бу�

де. Тим не менше, ці новації лише част�

ково вирішать проблеми як вітчизня�

ного ринку електроенергетики зокре�

ма, так і ринку енергоносіїв загалом,

вважає голова “Бюро комплексного

аналізу і прогнозу” Сергій Дяченко.

“Частково такий варіант лібералізації

ринку електроенергетики дозволить

вирішити деякі проблеми, у тому числі

з відключеннями. Але справжні проб�

леми там глибші — у сфері ціноутво�

рення, у ринкових деформаціях. Систе�

ма ціноутворення для населення зали�

шається практично без змін. Лише

створюється Фонд ліквідації дисбалан�

сів, через який будуть вилучати кошти з

атомної енергетики, з гідроенергетики

та передавати до теплової генерації,

відновлювальної генерації для вирів�

нювання структури ціноутворення, а

також фінансувати ту різницю цін, яка

є нині. Нині ця різниця фінансується

за рахунок перехресного субсидування,

а у запропонованих змінах буде пере�

хресне субсидування з атомною енерге�

тикою. Будуть за все “атомники” пла�

тити... До того ж ринкові відносини за�

провадять, а виробництво монопольне,

там два виробники, всі до них підуть за

електроенергією... Тому я прогнозую

поступове зростання цін на електро�

енергію. Обумовлюватися це буде не�

обхідністю модернізувати виробничі

потужності, буде зростати інвестиційна

складова”,— розповів “Хрещатику”

пан Дяченко �
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Україна — найкраща з дерегуляції
Çã³äíî ç îïðèëþäíåíèìè äîñë³äæåííÿìè Ñâ³òîâîãî

áàíêó Doing Business, çà 2012—2013 ðîêè Óêðà¿íà äîñÿã-

ëà íàéêðàùèõ ðåçóëüòàò³â ùîäî ïîêðàùåííÿ ðåãóëÿòîð-

íîãî ñåðåäîâèùà ñåðåä óñ³õ êðà¿í ñâ³òó. Ïðî öå ïîâ³äî-

ìèâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ

óðÿäó 30 æîâòíÿ. “Óêðà¿íó âèçíàíî êðà¿íîþ, ùî äîñÿãëà

íàéêðàùèõ ðåçóëüòàò³â ùîäî ïîêðàùåííÿ ðåãóëÿòîðíîãî

ñåðåäîâèùà ñåðåä óñ³õ êðà¿í ñâ³òó ó 2012/2013 ðîö³. Â³ä-

çíà÷åíî ïîñòóï ó 8-ìè ç 10-òè ñôåð, ùî îõîïëþþòüñÿ äî-

ñë³äæåííÿì. ² öå íå ðàïòîâèé ñòðèáîê àáî çá³ã îáñòàâèí.

Ó äîñë³äæåíí³ çàô³êñîâàíî, ùî òåìïè âäîñêîíàëåííÿ

Óêðà¿íîþ ðåãóëÿòîðíîãî ñåðåäîâèùà, ïîð³âíÿíî ç 2009

ðîêîì, áóëè íàéâèùèìè ó ðåã³îí³ ³ â ñâ³ò³”,— íàãîëîñèâ

Ìèêîëà Àçàðîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, íà ñüîãîäí³ Óêðà¿íà

çàéìàº ÷åòâåðòó ñõîäèíêó ñåðåä 50-òè êðà¿í ñâ³òó, ÿê³

äîñÿãëè íàéêðàùîãî òåìïó íàáëèæåííÿ äî òàê çâàíîãî

“ïåðåäîâîãî ðóáåæó”.

Çã³äíî ç ÷åðãîâèì äîñë³äæåííÿì Ñâ³òîâîãî áàíêó

Doing Business çà 2012—2013 ðîêè, Óêðà¿íà ï³äíÿëàñÿ ó

öüîìó àâòîðèòåòíîìó ðåéòèíãó îäðàçó íà 28 ïîçèö³é, ïî-

ñ³âøè 112-òå ì³ñöå ñåðåä ïðèáëèçíî 190 êðà¿í. Íàéøâèä-

øèé ïðîãðåñ — ó òàêèõ ñôåðàõ, ÿê ðåºñòðàö³ÿ ìàéíà,

â³äêðèòòÿ á³çíåñó. Ó ñôåð³ ñïëàòè ïîäàòê³â Óêðà¿íà ï³ä-

íÿëàñÿ íà 19 ïóíêò³â �

Агросектор бурхливо розвивається
Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó â³ò÷èçíÿíèé àãðàðíèé ñåêòîð ïðî-

äîâæèòü íàðîùóâàòè ïîêàçíèêè. Çîêðåìà ïðîãíîçóºòüñÿ,

ùî çà ðåçóëüòàòàìè 2013 ðîêó áóäå âèðîáëåíî ñ³ëüãîñï-

ïðîäóêö³¿ íà 9,3 % á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Òàêå çðîñòàííÿ çà-

áåçïå÷èòü îäèí ³ç íàéâèùèõ óðîæà¿â çåðíîâèõ — 60 ìëí

òîíí, à òàêîæ ïîçèòèâíà òåíäåíö³ÿ â óñ³õ íàïðÿìêàõ òâà-

ðèííèöòâà. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãëàâà Ì³íàãðîïîë³òèêè òà

ïðîäîâîëüñòâà Ìèêîëà Ïðèñÿæíþê, ³íôîðìóº â³äîìñòâî.

“Óæå òðàäèö³éíî â³ò÷èçíÿíèé ÀÏÊ çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç

íåáàãàòüîõ ãàëóçåé åêîíîì³êè êðà¿íè, ùî äåìîíñòðóþòü

ïîçèòèâíèé ïðèð³ñò. ² ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî çàãàëîì ó 2013

ðîö³ âèðîáíèöòâî ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ çðîñòå íà 9,3 % ïî-

ð³âíÿíî ç 2012 ðîêîì. Òàêå çðîñòàííÿ çàáåçïå÷èòü íàé-

âèùèé óðîæàé çåðíîâèõ â ³ñòîð³¿ êðà¿íè — áëèçüêî 60

ìëí òîíí. Îêð³ì òîãî, ìè ìàºìî ïîçèòèâíó äèíàì³êó ó

òâàðèííèöòâ³. Àäæå ó ö³é ãàëóç³ ïîñòóïîâî çðîñòàº ðåí-

òàáåëüí³ñòü. ² öüîãîð³÷ âîíà äîñÿãëà 12,4 %”, – çàçíà÷èâ

ì³í³ñòð. ² äîäàâ, ùî çàâäÿêè íèçö³ äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ

ïðîãðàì â Óêðà¿í³ âäàëîñÿ â³äðîäèòè ìîòèâàö³þ ó ñ³ëü-

ãîñïâèðîáíèê³â çàéìàòèñÿ òâàðèííèöòâîì. Îêð³ì òîãî,

âèðîáíèêè çåðíà âñå á³ëüøå ñòàþòü çàö³êàâëåí³ ó âèêî-

ðèñòàíí³ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. Çàâäÿêè öüîìó ó ïîòî÷íî-

ìó ðîö³ âäàëîñÿ çá³ëüøèòè âðîæàéí³ñòü ó ñåðåäíüîìó ïî

Óêðà¿í³ íà 42 %. “Òàêó ìîòèâàö³þ ³ òåìïè çðîñòàííÿ âè-

ðîáíèöòâà íåîáõ³äíî çáåðåãòè. Äëÿ öüîãî ìè ðîçðîáèëè

êîìïëåêñ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó àã-

ðàðíîãî ñåêòîðó. Çàâäÿêè ÷îìó ìè ïðîãíîçóºìî, ùî, ïî-

ð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì, äî 2020 ðîêó îáñÿã âèðîáíèö-

òâà âàëîâî¿ ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ çðîñòå ó 1,3 ðàçó”, — íàãî-

ëîñèâ ì³í³ñòð. Çà 9 ì³ñÿö³â ïðèð³ñò ïîêàçíèê³â ó ñ³ëüñüêî-

ìó ãîñïîäàðñòâ³ ñêëàâ 103 %. Çîêðåìà ñàìå ãîñïîäàðñòâà

íàñåëåííÿ ïîêàçàëè îñíîâíó äèíàì³êó çðîñòàííÿ — ìàé-

æå íà 4 %. Òîìó ó Ñòðàòåã³¿ ïåðåäáà÷åíî, ùî ñàìå äð³áí³

òà ñåðåäí³ ñ³ëüãîñïâèðîáíèêè çàëèøàòüñÿ ó ôîêóñ³ äåð-

æàâíî¿ ï³äòðèìêè �

Регуляторна система стане 
ризикоорієнтованою

Ïðåìº’ð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ çâåðíóâñÿ ç âèìî-

ãîþ äî Ì³íåêîíîìðîçâèòêó, Ì³íäîõîä³â ³ çáîð³â, ÌÂÑ,

Äåðæï³äïðèºìíèöòâà ñèñòåìíî ³ ïîñò³éíî ïðàöþâàòè ó

íàïðÿìêó ñòâîðåííÿ ðèçèêîîð³ºíòîâàíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿

ñèñòåìè. Â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ â³í äàâ íà çàñ³äàíí³

Êàáì³íó 30 æîâòíÿ. “Âçàãàë³ âñÿ ðåãóëÿòîðíà ñèñòåìà

ïîâèííà ñòàòè âèíÿòêîâî ðèçèêîîð³ºíòîâàíîþ, êîëè

áóäü-ÿê³ ïåðåâ³ðêè ³ äîçâ³ëüí³ îáìåæåííÿ ìàþòü áóòè

íà äâ³ñò³ â³äñîòê³â îá´ðóíòîâàí³ ³ âèïðàâäàí³. À ïîìèë-

êè êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â áåçóìîâíî ³ æîðñòêî ïîêàðà-

í³, ùîá íå êîðò³ëî äîâ³ëüíî îáìåæóâàòè åêîíîì³÷í³

ñâîáîäè”,— íàãîëîñèâ Ìèêîëà Àçàðîâ. Âîäíî÷àñ â³í

íàçâàâ ïðàêòè÷í³ êðîêè óðÿäó ùîäî ñïðîùåííÿ ³ åôåê-

òèâíîñò³ âåäåííÿ á³çíåñó â Óêðà¿í³. Ïî-ïåðøå, íåîáõ³ä-

íî çîñåðåäèòèñü íà ñòâîðåíí³ çàêîíîïðîåêò³â, ÿê³

åôåêòèâíî çàõèùàþòü ïðàâî âëàñíîñò³. “Ñüîãîäí³ â

Óêðà¿í³, íà æàëü, ùå ìîæëèâ³ îêðåì³ ôàêòè íàõàáíèõ

ðåéäåðñüêèõ çàõîïëåíü. Çàâòðà Óêðà¿íà ìàº áóòè âè-

çíàíà ÿê êðà¿íà, â ÿê³é íàâ³òü ïîìèñëèòè â³ä³áðàòè ÷ó-

æó âëàñí³ñòü áóäå íåìîæëèâî í³ çà ÿêèõ óìîâ. Ïåðåñòó-

ïèòè ÷åðåç ÷èºñü ïðàâî âëàñíîñò³ ìàº áóòè òàê ñàìî íå-

ìîæëèâî, ÿê äîâ³ëüíî çì³íèòè Êîíñòèòóö³þ äåðæàâè.

Ïîñÿãíóòè íà ÷óæó âëàñí³ñòü ìàº áóòè òàê ñàìî íåáåç-

ïå÷íî, ÿê ñòðèáàòè áåç ïàðàøóòà”,— çàóâàæèâ â³í. Ïî-

äðóãå, íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè íàéêðàùó çàêîíîäàâ÷ó áà-

çó ³ ïðàêòèêó ùîäî â³ëüíîãî òà ð³âíîãî äîñòóïó äî ðå-

ñóðñ³â — äî êðåäèòíèõ, åíåðãåòè÷íèõ, ìàòåð³àëüíèõ ðå-

ñóðñ³â òîùî. Ïî-òðåòº, íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè âäîñêî-

íàëåííÿ ïîäàòêîâèõ ³ ìèòíèõ ïðîöåäóð, äîçâ³ëüíèõ

ïðîöåäóð ³ ë³öåíçóâàííÿ �

Ä³ëîâ³ íîâèíèСвітло на вибір
Вітчизняний ринок електроенергетики лібералізовано

Ñïîæèâà÷àì, îêð³ì â³ëüíîãî âèáîðó

ïîñòà÷àëüíèê³â, äîâåäåòüñÿ çâèêàòè é

äî íîâèõ ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ

òàðèô³â íà åëåêòðîåíåðã³þ
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Коментар до динаміки у парі EUR/USD
Протягом 24�30 жовтня на світовому валютному ринку євровалюта

зміцнювала свої позиції, але з перемінним успіхом. Головним чинником

зростання евро в парі з доларом США була очевидна слабкість остан�

нього. У другій половині минулого тижня макроекономічна статистика

по США була гірша, ніж прогнози. Зокрема це падіння обсягів роздріб�

них продажів у вересні 2013 року та низка несприятливих параметрів по

ринку зайнятості. Та хоча в економіці США простежуються тривожні

тенденції, надходили й позитивні дані, в тому числі щодо ринку нерухо�

мості, який залишається одним із потужних чинників стабільності. Ба�

ланс макроекономічної статистики був усе�таки на користь того, що

ФРС США не припинить у короткостроковій перспективі програму під�

тримки економіки QE3, відтак долар США знизився до багатомісячних мінімумів попри те, що у першій поло�

вині поточного тижня долар США спробував взяти реванш на тлі виходу змішаної економічної статистики по єв�

розоні. Лідерами зростання до долара США були швейцарський франк і євро, що свідчить про намагання інвес�

торів розкласти ризики між валютою�”сховищем” (франк) та ризиковою валютою (євро). Відтак учасники тор�

гів виявили такі настрої, як невпевненість у подальшому тренді та бажання зафіксувати прибутки, що цілком

зрозуміло з огляду на неоднозначну макроекономічну статистику по США та по єврозоні. Скажімо, минулого

тижня суттєву підтримку євровалюті надали індекси довіри споживачів по Німеччині та по єврозоні в цілому, що

показали зростання. З іншого боку, навряд чи можна було залишити поза увагою і зростання обсягів промисло�

вих замовлень в США у вересні 2013 року. В першій половині поточного тижня ці настрої залишалися панівни�

ми на світовому валютному ринку, оскільки статистика також надходила змішана. У середу, 30 жовтня, учасники

торгів перебували в очікуванні підсумків засідання ФРС США, що спричинило підвищену емоційність: євро по�

мітно відступив від максимумів під тиском даних про рекордний рівень безробіття в Німеччині, на що інвестори

зреагували надміру сильно. Подальший тренд євро залежатиме від рішення ФРС США по програмі QE3. Хоча

тривожні дані з ринку праці США свідчать на користь подовження дії програми підтримки економіки, можуть

бути й несподіванки.

Коментар до динаміки коливань цін на основні дорогоцінні метали
Основним чинником формування цін на метали на світовому ринку, як і на

валютному, стала невизначеність в очікуванні перших підсумків засідання

ФРС США. Суттєвих коливань цін за таких умов навряд чи варто очікувати.

А ті зміни, що все�таки були, є лише стабілізацією цін, корекцією у доволі

вузькому діапазоні, котра, окрім іншого, свідчить, що всі події — попереду.

Ціни на золото на світовому ринку протягом періоду з 24 по 30 жовтня

2013 року продемонстрували помірне зростання після зниження на початку

другого місяця осені. Але його можна вважати радше корекцією, оскільки

інвестори були не впевнені у тому, що ФРС США відмовиться від планів до�

строкового згортання програми QE3, хоча на користь продовження під�

тримки економіки Сполучених Штатів Америки свідчило припинення

функціонування уряду через “бюджетний обрив”. Тим не менше, учасники

торгів воліли дочекатися бодай перших підсумків засідання ФРС США, аби

формувати помітний рух по цінах на золото. Цікаво, що у нестабільний пе�

ріод, позначений виходом змішаної макроекономічної статистики, не від�

булося стрімкого відновлення цін на золото, хоча в очікуванні засідання

ФРС США ціни на нього дещо піднялися.

Натомість срібло на світовому ринку дещо подорожчало, але це знижен�

ня цін є також корекцією після зростання. Помірний попит на срібло зу�

мовлює слабкі коливання цін на цей метал.

Платина впродовж другої половини минулого тижня й першої половини

поточного помірно подорожчала. Але ця корекція цін вгору зумовлена біль�

ше стабілізацією після стрімкого її подорожчання у першій декаді жовтня

2013 року. Після того учасники торгів, зафіксувавши прибутки, втратили ці�

кавість до купівлі платини. Метал почав дешевшати, сягнув “дна”, і під час

торгів з 23 по 30 жовтня відбулося часткове поновлення цін на платину.

Паладій дешевшав, як і платина дешевшала після стрімкого подорожчан�

ня. 22 жовтня ціни на паладій сягнули двомісячних максимумів, після чого

розпочався їх відкат до короткострокових мінімумів. Визначальними для

паладію стануть тренди по цінах на золото та срібло, хоча варто очікувати на

поступове поновлення цін помірною корекцією вгору.

Коментар до коливань цін на нафту марки Brent 
на світовому ринку

На ринку нафти, як і на валютному та на ринку металів, основна

увага учасників торгів прикута до США. Але, на відміну від валют і

металів, по нафті інвестори відстежували не стільки наміри ФРС

США, а обсяги видобутку нафти та оцінки покладів сланцевого газу

в Сполучених Штатах Америки. Помірне, але послідовне зниження

цін на нафту зумовлено високими оцінками обсягів покладів, а та�

кож інформацією про можливість збільшення обсягів видобутку

нафти і сланцевого газу при скороченні побудови бурових устано�

вок. Днями додатковий тиск на ціни на нафту спричинила інформа�

ція про те, що запаси нафти у США сягнули чотиримісячних макси�

мумів.

Світові ринки

Українські ринки

Коментар до українського валютного ринку з 24 по 30 жовтня
Український валютний ринок залишався стабільним. Помірні коливання цін на долар США, євро та російський рубль як на міжбанку, так і на готівковому ринку в Києві зумовлені двома трен�

дами. З одного боку, послаблення позицій долара США на світовому ринку виступило чинником підтримки української гривні. З іншого — активні дії НБУ на валютному ринку з метою впоряд�

кування та стабілізації є потужним антиспекулятивним чинником. Додатково забалансувало тренди ще й те, що основні коливання мали б бути у цінах на євровалюту, але низький попит на єв�

ро “пригасив” вірогідні стрибки цін. На тлі відносно стабільних долара США та євро послідовне зростання цін демонстрував російський рубль. Але це подорожчання було спричинене послаб�

ленням долара США на світовому ринку і перейшло у стабілізацію цін на рубль на українському валютному ринку на тлі зниження світових цін на нафту.

Коментар до коливань готівкових цін 
на банківські метали 

З чотирьох основних банківських металів помітне ко�

ливання цін спостерігалося лише по золоту. Золото подо�

рожчало, хоча після досягнення цінами купівлі й прода�

жу максимумів (з 23 жовтня) у понеділок, 28 жовтня,

“жовтий метал” трохи подешевшав. Це свідчить про при�

вабливість золота для купівлі та продажу в Україні — не�

зважаючи на зниження цін на золото на світовому ринку.

З огляду на зростання офіційного курсу золота від НБУ,

можна зробити висновок про очікування подорожчання

золота як на світовому ринку, так і в Україні. Срібло, на

відміну від золота, залишалося стабільним, як і паладій.

Що ж до платини, то вона помірно подорожчала, і це

зростання цін на даний метал зумовлено реакцією на

стрімке подорожчання платини на світовому ринку на

початку минулого тижня. Але називати коливання цін на

платину помітним зростанням навряд чи доцільно, ос�

кільки це більше корекція.

Коментар динаміки коливань
цін на пальне на АЗС Києва

Середні ціни на бензин марки А�

95, дизельне пальне та газ (СПБТ)

залишалися стабільними, чому

сприяли як зниження попиту, так і

стабілізація цін на нафту на світо�

вому ринку. Незначне подорожчан�

ня бензину А�95, дизельного паль�

ного та газу може бути наслідком

сприятливих погодних умов. Коли�

вання не свідчать про тренд зрос�

тання цін на ці види пального

За матеріалами 
з відкритих джерел

(www.teletrade.com.ua,
finance.com.ua, bank.gov.ua,

minfin.com.ua та інших)
підготувала Інна ШЕЛЕСТ



Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

С
вітовий досвід свід

чить, що малий бізнес
є серйозною складо

вою економічного по


тенціалу. Адже він не лише
створює робочі місця, а й є
підґрунтям для формування
середнього класу. Фахівці за

значають, що для України на

передодні підписання угоди
про режим вільної торгівлі з
ЄС розвиток цього сегмента
також є життєво важливим.
Натомість заходи підтримки
малого бізнесу в нашій дер

жаві залишаються малоефек

тивними та потребують роз

ширення. Це визнають і пред

ставники влади, обіцяючи ру

хатися в потрібному напрям

ку. Тим більше, що експертні
опитування фіксують збіль

шення кількості охочих зай

матися своїм бізнесом, навіть
і в сьогоднішніх непростих ре

аліях.

Європейський досвід

На сьогодні державні механізми під�

тримки розвитку малого та середнього

бізнесу (МСБ) в Україні потребують сут�

тєвого вдосконалення. Експерти вважа�

ють, що в наших умовах не потрібно ви�

находити велосипед, а буде набагато

ефективніше просто перейняти відпо�

відний успішний досвід європейських

країн. До того ж сьогодні відсоток тих,

хто готовий розпочати свою справу, по�

троху зростає попри всі негаразди, і цих

людей необідно підтримати. “Дослі�

дження, проведені в 2012 році у 16�ти

країнах Европи, в тому числі й в Україні,

свідчать, що серед українців майже 40 %

опитаних хотіли б відкрити свою справу,

проте не наважуються через нестабіль�

ність економіки, відсутність стартового

капіталу та страх перед ризиком “прого�

ріти”, і лише 10 % респондентів займаю�

ться власною справою”,— розповів ге�

неральний директор “Амвей Україна”

Томаш Мурас. Згідно з результатами

опитування, проведеного компанією,

загалом 72,1 % наших співвітчизників

позитивно ставиться до ідеї створення

власного бізнесу, тобто Україна має ве�

ликий потенціал розвитку підприєм�

ницької діяльності.

Президент Українського союзу про�

мисловців і підприємців Анатолій Кінах,

зі свого боку, нагадує, що в розвинених

країнах світу малий бізнес виробляє

60—70 % національного продукту, він є

потужним джерелом робочих місць, са�

мореалізації людей. “В Україні його

частка в ВВП така: юридичні особи ви�

робляють 12,5 %, фізичні особи — до 5

%. Треба докласти значних зусиль, щоб

створити малому бізнесу “зелену вули�

цю”, напрацювати дієві механізми його

підтримки від держави, громадських ор�

ганізацій, ділової спільноти, інших заці�

кавлених сторін”,— зазначив він.

Відтак якість державної підтримки

впливає на перспективи малого бізнесу в

Україні, в тому числі в контексті євроін�

теграції. “Вивчаючи європейський до�

свід державної політики щодо підтрим�

ки підприємництва, значну кількість

інструментаріїв доцільно було б пере�

нести на українську практику, інакше

бізнес перебуватиме в нерівних умовах.

Наприклад, в Європі малі підприємства

можуть компенсувати за рахунок бю�

джету до 70 % витрат на будь�які інвес�

тиційні проекти. А в Україні ж підпри�

ємство має ще й сплатити податки. За

таких умов зона вільної торгівлі для ма�

лого бізнесу стане нищівною”,— вважає

завідувач сектору грошово�фінансової

стратегії Національного інституту стра�

тегічних досліджень України Олексій

Молдован.

Корупція та недоступні кредити

В свою чергу, перший віце�президент

Спілки малих, середніх і приватизова�

них підприємств України В’ячеслав Би�

ковець акцентує увагу на тому, що дер�

жава повинна створювати всі умови для

розвитку підприємництва й насамперед

щодо встановлення прозорих і чесних

правил гри для ведення бізнесу та усу�

нення бар’єрів, пов’язаних із корупцій�

ними оборудками. “Розвиток малого та

середнього бізнесу практично відповідає

європейським стандартам. Але якщо по�

рівнювати за такими показниками, як

якість продуктів, рівень послуг та внесок

у розвиток економіки, то українські під�

приємці значно відстають”,— зауважує

він.

Для підвищення ефективності дер�

жавної політики підтримки МСБ слід

також розробити відповідну національ�

ну програму. Як зазначив голова Феде�

рації роботодавців Чернівецької облас�

ті, керівник Регіонального фонду під�

тримки підприємництва у Чернівецькій

області Микола Бузинський, програма

має забезпечити налагоджений зворо�

тний зв’язок між регіонами та централь�

ними органами влади для найбільш об’�

єктивного бачення всієї ситуації щодо

впроваджених програм і їх результатив�

ності.

Проте однією з нагальних і найваж�

ливіших проблем, з якою доводиться

сьогодні стикатися більшості підприєм�

ців, які хочуть розпочати свою справу,

все ж таки є пошук стартового капіталу.

“Серед головних факторів, через які не

розвивається МСБ, є високі процентні

ставки за кредитами — 20—25 %. І бан�

ки самі абсолютно не зацікавлені у та�

ких кредитних ставках, оскільки за цих

умов кількість позичальників зменшує�

ться. Але якщо надходження готівки до

банків в національній валюті збіль�

шиться, то кредитна ставка може змен�

шитись і до 12 %. Такий варіант здешев�

лення кредитів можливий за умови ак�

тивізації економіки за рахунок переходу

на безготівкові розрахунки. На сьогодні

готівкових грошей в обороті перебуває

220 млн грн, а це — майже половина де�

позитного портфеля”,— розмірковує

виконавчий директор Незалежної асо�

ціації банків України Сергій Мамедов.

За його словами, фінустанови сьогодні

й визначають пріоритетним кредиту�

вання дрібного та середнього бізнесу.

Десятирічка для бізнесу

В будь�якому разі, для подальшого

розвитку МСБ в Україні є всі перспекти�

ви, а державна політика з підтримки біз�

несу, яка наразі потребує суттєвого вдос�

коналення, є необхідною умовою його

успішного розвитку. Адже в більшості

країн ЄС давно розроблені та функціо�

нують державні програми підтримки,

що дають свій результат.

Натомість у Державній службі України

з питань регуляторної політики та роз�

витку підприємництва визнають, що на�

явні програми підтримки бізнесу на

практиці не працюють через низку бю�

рократичних перепонів. Наприклад, ли�

ше цьогоріч вдалося здійснити програму

мікрокредитування. Водночас відомство

таки розробило проект Загальнодержав�

ної програми розвитку малого та серед�

нього підприємництва на 2014—2024 ро�

ки, який найближчим часом планується

внести на розгляд парламенту.

Підписання ж угоди про асоціацію

України з ЄС має також стати позитив�

ним моментом для розвитку бізнесу. Як

зазначив перший заступник голови

Держслужби України з питань регуля�

торної політики та розвитку підприєм�

ництва Олександр Потімков, унаслідок

цього виникне більше можливостей для

бізнесу, адже Європа готова допомагати

та запускати різноманітні проекти в

Україні.

Хоча для українців, які хочуть розпо�

чати свою справу, сьогодні існує багато

альтернативних варіантів пошуку необ�

хідних ресурсів, де майбутнім підпри�

ємцям нададуть допомогу — як кон�

сультаційну, так і матеріальну. Насам�

перед це аудиторські компанії, міжна�

родні фінансові корпорації, бізнес�ін�

кубатори �

Á²ÇÍÅÑ

Хрещатик 731 жовтня 2013 року

Малі та завзяті
Все більше українців готові розпочати власну справу

Çàãàëîì 72,1 % óêðà¿íö³â
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Київ лідирує за створенням 
нового бізнесу

З початку 2013 року в Україні зареєстровано 165 863

суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 127 653 — це

фізичні особи — підприємці, а 38 210 — юридичні особи. Як

повідомили “Хрещатику” в Укрдержреєстрі, найчастіше

суб’єктів господарювання реєстрували в Києві. Від початку

року в столиці з’явилося 11 634 юридичних особи та 10 871

фізична особа — підприємець, або 13,5 % від загальної кіль�

кості по Україні. На другому місці за показниками реєстрації

бізнесу — Донеччина, де за цей період створено 2200 юри�

дичних осіб та 11 127 фізичних осіб — підприємців, або 8 %

загальної кількості по Україні. Третє місце посідає Дніпро�

петровщина — 2523 юридичних особи та 8587 фізичних осіб

— підприємців, або 6,7 %. Варто зазначити, що в столиці ре�

єструється кожен 7�й суб’єкт господарювання зі всієї Укра�

їни �

Підтримка ІТ%галузі — в пріоритеті
Прем’єр�міністр Микола Азаров доручив Міністерству еко�

номічного розвитку й торгівлі та Державному агентству з пи�

тань науки, інновацій та інформатизації до 2014 року розроби�

ти проект інтеграції українського ринку ІT�технологій у ринок

Євросоюзу. На думку пана Азарова, настав час розробки додат�

кових стимулів для розвитку ринку IT�технологій і створення

“української платформи” цифрової індустрії. Прем’єр�міністр

вважає стратегічним завданням уряду підтримку ІТ�галузі, ос�

кільки саме її розвиток може за короткий термін значно збіль�

шити внутрішній валовий продукт разом із розвитком агро�

промислового комплексу і модернізацією економіки та про�

мисловості. Водночас розвиток інформаційно�комунікатив�

них технологій створює нові можливості для спілкування гро�

мадян з органами державної влади, зокрема й урядом.

Зазначимо: за даними Укрдержреєстру, з початку року (ста�

ном на 15 жовтня) в Україні зареєстровано 9416 суб’єктів гос�

подарювання в галузі комп’ютерного програмування, консуль�

тування та пов’язана з ним діяльність. З них — 8827 фізичних

осіб — підприємців та 529 юридичних осіб. Зростання цієї га�

лузі в порівнянні з минулорічним показником становить 14,6

% — торік було зареєстровано 7582 фізособи�підприємця та

452 юрособи �

Банки збільшують кредитування
За даними НБУ, частка простроченої заборгованості в кре�

дитному портфелі банків у вересні знизилась на 0,24 в. п. та

склала 8,68 %, що є наслідком зниження обсягу прострочених

кредитів та зростання кредитного портфеля, повідомляють у

прес�службі Незалежної асоціації банків України. Порівняно з

серпнем, кредитний портфель збільшився на 1,9 % за рахунок

кредитування підприємств (+13,73 млрд грн) та фізичних осіб

(+0,68 млрд грн). Обсяг простроченої заборгованості у вересні

скоротився на 601 млн грн (або на 0,8 %). Скорочення відбу�

лося переважно за рахунок кредитів підприємств: простроче�

на заборгованість компаній за місяць знизилася на 373 млн

грн. Найбільше скорочення продемонстрував портфель про�

строчених кредитів компаній торгівлі (на 309 млн грн), пере�

робної промисловості (на 243 млн грн), будівельної галузі (на

143 млн грн), операцій з нерухомим майном (на 116 млн грн),

а також підприємств, що здійснюють професійну, наукову та

технічну діяльність (на 100 млн грн). Водночас в окремих галу�

зях економіки обсяг простроченої заборгованості зріс: у видо�

бувній промисловості — на 558 млн грн, у сільському госпо�

дарстві — на 90 млн грн, в енергетиці — на 10 млн грн. Най�

більша частка прострочених кредитів зберігається у портфелі

компаній видобувної промисловості (13 %), сфери охорони

здоров’я (13 %), у будівельних компаній та підприємств, що

здійснюють операції з нерухомим майном (12 % та 11 % відпо�

відно), а також у телекомунікаційних компаній (10 %) та під�

приємств з водопостачання (10 %). Частка простроченої за�

боргованості в загальному портфелі компаній з надання “ін�

ших послуг” складає 30 % �

Нові правила продажу майна
З 1 листопада в

Україні вводиться

обов’язкова оцінка

майна при здійснен�

ні операцій з купів�

лі�продажу нерухо�

мості. Нові правила

повинні були всту�

пити в силу з 1 серп�

ня 2013 року, але че�

рез брак сертифіко�

ваних оцінювачів це перенесли. Тепер під час купівлі�продажу

квадратних метрів необідно сплатити податки не з суми угоди,

а з оціночної вартості, зазначеної у висновку ліцензованого

оцінювача. Голова Фонду державного майна України Олек�

сандр Рябченко запевняє, що за новими правилами оцінщик

не впливатиме на оцінку майна, в цьому процесі буде задіяна

комп’ютерна програма. Він прогнозує, що за деякий час оцін�

ка майна для його продажу буде відбуватися протягом трьох

днів, в той час як сьогодні, згідно з постановою Кабміну, тер�

мін оцінки складає два тижні, а вартість самої оцінки стано�

вить від 200 грн �
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У Голосієві відбулися
штабні тренування

Ãîëîñ³¿âñüêà ÐÄÀ çà ó÷àñò³ ÐÓ ÃÓ

ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³, ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ

Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, ñëóæá öèâ³ëüíîãî

çàõèñòó, êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà

îðãàí³çàö³é Ãîëîñ³ºâà äíÿìè ïðîâåëè

ñï³ëüí³ øòàáí³ òðåíóâàííÿ íà òåìó “Ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿

ïðîòèä³¿ çàãðîçàì ³ ë³êâ³äàö³ÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ â ì.

Êèºâ³ ó çèìîâèé ïåð³îä” ³ç ïðàêòè÷íèì â³äïðàöþâàííÿì

íàâ÷àëüíîãî ïèòàííÿ, ÿêå ñòîñóºòüñÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè

àâòîäîðîæí³õ ñëóæá â óìîâàõ ñèëüíîãî ñí³ãîïàäó ³ óòâî-

ðåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàòîð³â.

Çîêðåìà êîìóíàëüíèêè é ðÿòóâàëüíèêè âèçíà÷èëè ì³ñ-

öÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ òðàíçèòíîãî àâòîòðàíñïîðòó íà âèïà-

äîê îãîëîøåííÿ îáìåæåíü â’¿çäó â ñòîëèöþ. Íà íàâ÷àíí³

áóëè â³äïðàöüîâàí³ íàñòóïí³ ïèòàííÿ: îñîáëèâîñò³ îðãàí³-

çàö³¿ çàõîä³â Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÌÂÑ

Óêðà¿íè ùîäî ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó ï³ä ÷àñ ñèëü-

íèõ ñí³ãîïàä³â; îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ òà çàëó÷åííÿ îñîáî-

âîãî ñêëàäó ³ òåõí³êè ï³äðîçä³ë³â Çáðîéíèõ Ñèë òà âíóò-

ð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè ïðè ë³êâ³äàö³¿ íåãàòèâíèõ íà-

ñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó â

ñòîëèö³; âçàºìîä³ÿ ç âîëîíòåðñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ïðåä-

ñòàâíèêàìè ÇÌ² ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é �

На Лісовому масиві 
відкриють сімейну 
амбулаторію

Äî ê³íöÿ ðîêó â Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-

í³ â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ç ìî-

äåðí³çàö³¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

ç’ÿâèòüñÿ ùå îäíà àìáóëàòîð³ÿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Ïðî öå

çàÿâèâ ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ñòàí³ñëàâ Ïðîêîïåíêî.

Íàðàç³ âæå òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ïî ïðîñïåêòó

Ë³ñîâîìó, 23-à, äå ³ ðîçòàøóºòüñÿ ìàéáóòíÿ àìáóëàòîð³ÿ.

Ï³ä ïðèì³ùåííÿ çàêëàäó âèä³ëåíî 137,5 êâ. ì ïåðøîãî ïî-

âåðõó æèòëîâîãî áóäèíêó. Òóò ïðàöþâàòèìóòü 4 ë³êàð³ çà-

ãàëüíî¿ ïðàêòèêè — ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, ÿê³ íàäàâàòèìóòü

ìåäè÷íó äîïîìîãó ìåøêàíöÿì ïðèëåãëèõ áóäèíê³â, ùî

äàñòü çìîãó çåêîíîìèòè ÷àñ íà ïî¿çäêó äî ïîë³êë³í³êè ³ îò-

ðèìàòè êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó â÷àñíî. Ïðîãðà-

ìîþ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ íà íèí³øí³é

ð³ê áóëî ïåðåäáà÷åíî ô³íàíñóâàííÿ îá’ºêòà â îáñÿç³ 700

òèñ. ãðí. Ñåñ³ºþ Êè¿âðàäè, ÿêà â³äáóëàñÿ 2 æîâòíÿ 2013 ðî-

êó, çá³ëüøåíî ð³÷íèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ íà 553 400 ãðí �

Молодь цікавиться 
службою в армії 
за контрактом

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîííîìó öåíòð³

çàéíÿòîñò³ äëÿ ìîëîä³ ïðîâåëè ñåì³íàð

ùîäî ñëóæáè ìîëîä³ çà êîíòðàêòîì â

àðì³¿. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâ-

íèêè Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ó ì. Êèºâ³ â³éñüêîâîãî êî-

ì³ñàð³àòó, çîêðåìà — çàñòóïíèê â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà

ðàéîíó ìàéîð Ðîìàí Ìîõîí÷óê òà ôàõ³âåöü ðàéâ³éñüêêî-

ìàòó ïîëêîâíèê çàïàñó Âàëåð³é Êîâàëü÷óê.

Ìîëîä³ ðîçïîâ³ëè ïðî îñîáëèâîñò³ êîíòðàêòíî¿ ñëóæáè,

âèìîãè äî êàíäèäàò³â, îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, â³êîâ³ îá-

ìåæåííÿ, ãðîøîâå óòðèìàííÿ, à òàêîæ êîíòàêòí³ òåëåôî-

íè, çà ÿêèìè ìîæíà ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ³íäèâ³äóàëüíî.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â ñåì³íàðó ïðîâåëè ñîö³îëîã³÷íå áë³ö-îïè-

òóâàííÿ, àáè ç’ÿñóâàòè ¿õíº ñòàâëåííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ â

Óêðà¿í³ ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿, óìîâ, ÿê³ íåîáõ³äíî ñòâîðèòè

äëÿ êîíòðàêòíèê³â. ßê ïîâ³äîìèëè ôàõ³âö³, ì³æ ðàéîííèì

öåíòðîì çàéíÿòîñò³ òà Äí³ïðîâñüêèì â³éñüêîâèì êîì³ñàð³-

àòîì áóäå ïðîäîâæåíî ñï³ëüíó ðîç’ÿñíþâàëüíó, ðåêëàìíî-

àã³òàö³éíó ðîáîòó òà ïðîâåäåííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõî-

ä³â ç ìåòîþ â³ä³áðàòè ñåðåä áåçðîá³òíèõ íàéäîñòîéí³øèõ

êàíäèäàò³â íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì �

Території Подільського
району проінспектували

Ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ ç áëàãîóñòðîþ ïðî³íñ-

ïåêòóâàëà òåðèòîð³¿ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-

íó. Ï³ä ÷àñ îá’¿çäó éøëîñÿ ïðî íåîáõ³ä-

í³ñòü ïðèñêîðåííÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü

îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ, çà-

òâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ.

Òàê, êîìóíàëüí³ ñëóæáè ðàéîíó ìàþòü óïðîäîâæ òèæíÿ

óñóíóòè íåäîë³êè, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ öüîãî îá’¿çäó. Çîêðåìà,

çàáåçïå÷èòè â³äíîâëåííÿ áëàãîóñòðîþ â ì³ñöÿõ ðîçðèòòÿ

òåðèòîð³é íà ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ, îãîðîäèòè íåáåçïå÷í³

ì³ñöÿ òà ë³êâ³äóâàòè ¿õ, à òàêîæ ïðèáðàòè íàâàëè âåëèêî-

ãàáàðèòíèõ òà áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â. Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî

çà÷èñòèòè îá’ÿâè òà ëèñò³âêè, ðîçêëåºí³ íà îá’ºêòàõ ì³ñü-

êî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, òà îðãàí³çóâàòè ïðèáèðàííÿ îïàëîãî

ëèñòÿ �

Від “Подільської” 
до “Райдужної”
Перший етап будівництва метро на Троєщину 
передбачає спорудження п’яти станцій

По завершенні будівництва

станції метро “Теремки” в

столиці розпочнуться роботи

з прокладання 4�ї лінії метро�

політену в напрямку Троєщи�

ни. Про це “Хрещатику” роз�

повів генеральний директор

ПАТ “Київметробуд” Воло�

димир Петренко. “Проектом

передбачено будівництво По�

дільського мостового перехо�

ду, яке наразі триває і яке по�

трібно форсувати для завер�

шення,— зазначив Володи�

мир Іванович.— Але пара�

лельно з цим необхідно роз�

починати спорудження лінії

метро в бік Троєщини”. За

його словами, правобережна

частина міста надзвичайно

важка для будівництва через

складний рельєф, чималу

кількість пересадочних вуз�

лів. Тому фахівці “Укрметро�

тунельпроекту” і Дирекції бу�

дівництва метрополітену

пропонують першу пускову

ділянку поділити на два ета�

пи. “Перший передбачає спо�

рудження лінії від станції

“Подільська” з пересадкою

на станцію “Шевченка”, а

потім будівництво ще трьох

станцій на Подільському

мосту й завершення етапу

п’ятою станцією “Райдуж�

на”,— розповів Володимир

Петренко.— Тому голова

КМДА Олександр Попов

прийняв це рішення, якщо

кошти будуть закладені,— а

ми будемо просити, щоб вони

були закладені в бюджет,— і

тоді можна буде розпочати

підготовчі роботи на правому

березі, де найбільш проблем�

на ситуація з будівництвом”.

Він додав, що після спору�

дження першого етапу пуско�

вої дільниці передбачається

зведення ще станції “Глибо�

чицька” з пересадкою на

станцію “Лук’янівська”. Піс�

ля цього лінію потрібно буде

продовжувати до Централь�

ного залізничного вокзалу.

“Тоді тут з’явиться нова стан�

ція “Вокзальна�2”, яка зніме

питання другого виходу з ді�

ючої станції “Вокзальна�

1”,— пояснив гендиректор

“Київметробуду”.— А станція

“Вокзальна�1” діятиме як пе�

ресадочна, що дозволить роз�

вантажити надпотужний па�

сажироутворюючий вузол. У

перспективі ця лінія проляже

до Жулян”. За словами пана

Петренка, при стабільному

надходженні коштів першу

ділянку можна побудувати до

2015�2016 років. До того ж, її

вартість цілком прийнятна і

реальна — 2,8 млрд грн, тобто

вкладається в межі фінансу�

вання. “Станція метро “Рай�

дужна” має бути пересадоч�

ною на міську електричку,

трамвай, який би вулицею

Бальзака підвозив пасажи�

рів,— зазначив Володимир

Петренко.— Тоді б запрацю�

вала нормальна схема руху.

Оскільки вирішити питання

пасажиропотоків на Троєщи�

ні можна тільки завдяки мет�

рополітену, адже такої провіз�

ної можливості не має жоден

інший вид транспорту”. Він

додав, що незабаром відбу�

деться тендер, що й визна�

чить, яка з компаній спору�

джуватиме Троєщинську лі�

нію метро. На думку пана

Петренка, такі складні робо�

ти має виконувати досвідчена

профільна організація, фахів�

ці якої вже такі операції вико�

нували.

Як розповів “Хрещатику”

головний інженер “Укрмет�

ротунельпроекту” Сергій

Крашньов, 4�ту — троєщин�

ську лінію — розробили їхні

інженери в 2008 році. Проект

повністю завершений, затвер�

джений. Він передбачає спо�

рудження наступних об’єктів:

станція “Глибочицька” — під�

земна, глибокого залягання.

Наступна “Подільська” також

підземна, тільки споруджува�

тимуть її у відкритому котло�

вані. Далі три станції будуть

розташовані на Подільському

мостовому переході: “Судно�

будівна” — на Рибальському

острові, а ще “Труханів ос�

трів”, “Залив Десенка”. Потім

станція на Русанівських садах

“Райдужна” буде знову під�

земною. “Далі ми планували

будівництво метро на поверх�

ні по вулиці Оноре де Бальза�

ка. Але згодом було прийнято

рішення прокласти лінію

вздовж проспекту Маяков�

ського,— розповів Сергій

Крашньов.— Тут перегінні ту�

нелі будуть під землею, а

станції споруджуватимуть у

відкритому котловані”.

Головний інженер

“Укрметротунельпроекту”

повідомив, що станція метро

“Глибочицька” стане переса�

дочною на станцію “Лук’�

янівська”, “Подільська” —

пересадочною на метро “Та�

раса Шевченка”. “Глибо�

чицьку” побудують за типом

станції “Площа Льва Толсто�

го” щодо конструкції й розмі�

рів: середня зала діаметром

9,5 метра буде розрахована на

двосторонній рух пасажирів,

бокові — по 8,5 метра з поса�

дочними платформами, де

пасажири чекатимуть на по�

тяги, вихід зі станції заплано�

ваний один — в напрямку

житлового масиву Татарка.

Інший торець станції виходи�

тиме на пересадочний вузол.

А ось станція “Подільська” за

розмірами буде подібною до

станції “Позняки”. Один її

торець працюватиме на вихід

пасажирів, інший служитиме

переходом на пересадочну

станцію “Тараса Шевченка”.

Тут також споруджуватимуть

верхні балкони для руху паса�

жирів в обхід платформи. Ес�

калатори на станції матимуть

два марші, тобто перегони, як

на станції “Золоті ворота”,

адже Татарка за рельєфом

розташована на горі. На пере�

садку змонтують короткий

ескалатор — як на станції

“Хрещатик”. На “Поділь�

ській”, згідно із затвердже�

ним проектом, також будуть

ескалатори, але короткі.

“В оздобленні станцій ви�

користовуватимуть переваж�

но вітчизняні матеріали,

зокрема, граніт український.

Оскільки ж мармуру у нас

свого немає, то його закупо�

вуватимуть,— зазначив пан

Крашньов.— Наші архітек�

тори пропонують свою ко�

льорову гаму, а будівельники

проведуть тендер і визна�

чаться з постачальниками.

Останнім часом мармур на�

віть закуповують в Індії,

який за ціною недорогий, а

за кольором відповідає ди�

зайнерському задуму. Мож�

ливі навіть варіанти закупів�

лі матеріалів з Китаю, Туреч�

чини, Греції”. За його слова�

ми, загальна вартість проек�

ту на 2009 рік була оцінена в

межах 7 мільярдів гривень, а

кінцевий кошторис будів�

ництва лінії на Троєщині

становитиме 12�13 мільярдів

гривень. Він включає спору�

дження станцій метро і пере�

гонів �

За�зад�мом�архіте�торів,�станція�"Райд�жна"�на�Р�санівсь�их
садах�б�де�підземною�

Три�станції�нової�лінії�метрополітен��б�д�ть�розташовані�
на�Подільсь�ом��мостовом��переході

Íîâèíè ðàéîí³â

Віталій КУРІННИЙ
“Хрещатик”

Ф
ахівці інституту “Укрметротунельпро�
ект” розробили проект будівництва
станцій підземки в напрямку житлового
масиву Троєщина. Зокрема перший

етап передбачає спорудження лінії від станції
“Подільська” з пересадкою на станцію “Шевчен�
ка”, а потім будівництво ще трьох станцій на По�
дільському мосту й завершення етапу п’ятою
станцією “Райдужна”. Його орієнтовна вартість
становить 2,8 млрд грн. Далі лінію зводитимуть
уздовж проспекту Маяковського. Наразі в столи�
ці оголошено конкурс на визначення назв стан�
цій майбутньої гілки метрополітену. Він тривати�
ме до 15 листопада. Свої зауваження і пропозиції
всі охочі долучитися до обговорення можуть за�
лишити через “Контактний центр міста Києва”
(1551) або надіслати на електронну адресу Де�
партаменту транспортної інфраструктури
dti@kievcity.gov.ua.



ÌÅÃÀÏÎË²Ñ
Хрещатик 931 жовтня 2013 року

У Шевченківському 
районі прийняли 
естафету пам’яті

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ â³äáóëà-
ñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ïåðåäà÷³ ñèì-
âîë³â Âñåóêðà¿íñüêî¿ åñòàôåòè ïàìÒÿò³
“Ñëàâà âèçâîëèòåëÿì Óêðà¿íè”. Öåí-

òðàëüíèé ðàéîí ñòîëèö³ â³ä Ñîëîì’ÿíñüêîãî ïðèéíÿâ åñ-
òàôåòó ïàì’ÿò³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãåðîÿì-òàíê³ñòàì — âèç-
âîëèòåëÿì Êèºâà. Ó çàõîä³ âçÿâ ó÷àñòü ãîëîâà ÐÄÀ Ñåð-
ã³é Ç³ì³í, êîëèøí³ ôðîíòîâèêè, ó÷í³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øê³ë òà ãðîìàäñüê³ñòü ðàéîíó. Ó ðàìêàõ çàõîäó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîíó ïåðåäàëè: êîï³þ Ïðàïîðà Ïåðåìîãè,
êîï³þ øòàíäàðòà ² Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó, êàñêó íåâ³äîìî-
ãî ñîëäàòà ïåð³îäó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941—1945
ðð., ìåìîð³àëüíó ã³ëüçó äëÿ íàïîâíåííÿ çåìëåþ ç ì³ñöü
ðàéîíó, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâå ³ñòîðè÷íå çíà÷åííÿ, à òàêîæ
àëüáîì ïàì’ÿò³ åñòàôåòè. Íàãàäàºìî, ùî àêö³ÿ, ³í³ö³éîâà-
íà îðãàí³çàö³ºþ âåòåðàí³â Óêðà¿íè, òðèâàº ç ëþòîãî 2013-
ãî ïî æîâòåíü 2014 ðîêó. Âñåóêðà¿íñüêó åñòàôåòó ïàì’ÿ-
ò³ “Ñëàâà âèçâîëèòåëÿì Óêðà¿íè” ï³äòðèìàíî íà âèùîìó
äåðæàâíîìó ð³âí³ — Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ âèäàâ Óêàç “Ïðî çàõîäè ó çâ’ÿçêó ç â³äçíà÷åííÿì 70-
¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíè-
ê³â òà 70-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³
1941—1945 ðîê³â”. Çàâåðøèòüñÿ Åñòàôåòà íàñòóïíîãî ðî-
êó — â äåíü, êîëè Óêðà¿íà ñâÿòêóâàòèìå 70-ð³÷÷ÿ âèçâî-
ëåííÿ â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â

На Печерську обговорили
вступ до Муніципальної
лікарняної каси

Ó Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ îáãîâîðþâàëè
ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó “Ìóí³öèïàëüíà ë³-
êàðíÿíà êàñà”, ùî çä³éñíþºòüñÿ â
ðàìêàõ ðåôîðìóâàííÿ ìåäè÷íî¿ ñôå-

ðè â³äïîâ³äíî äî äîðó÷åíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à. Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ “Ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿíà êàñà” Âîëîäèìèð Äîëîò äå-
òàëüíî ðîçïîâ³â ïðî ïðàâîâ³ çàñàäè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çà-
ö³¿ òà ïðî ¿¿ äîñÿãíåííÿ çà òðè ðîêè ³ñíóâàííÿ. Çîêðåìà
ìàêñèìàëüíèé çàô³êñîâàíèé ðîçì³ð âèòðàò íà ë³êóâàííÿ
îäíîãî ïàö³ºíòà ñêëàâ 21 000 ãðí. Îêðåìî ïàí Äîëîò ïî-
â³äîìèâ, ùî ìåäèêàìåíòîçíå çàáåçïå÷åííÿ ë³êóâàííÿ
÷ëåí³â ÁÎ “ÌËÊ” â³äïîâ³äàº âñ³ì ñòàíäàðòàì ³ çä³éñíþ-
ºòüñÿ íà îñíîâ³ ëîêàëüíèõ ôîðìóëÿð³â. Ìåøêàíö³ Ïå-
÷åðñüêà â³äçíà÷èëè çàö³êàâëåí³ñòü ó ÷ëåíñòâ³ â ÁÎ
“ÌËÊ”, àäæå ìåõàí³çì ä³ÿëüíîñò³ Áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿, ïî ñóò³, º ïðîîáðàçîì ôóíêö³îíóâàííÿ ìåäè÷íî¿ ãà-
ëóç³ íà ñòðàõîâèõ çàñàäàõ. Ïåðåâåäåííÿ íàéáëèæ÷èìè
ðîêàìè ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ íà ñòðàõîâ³ ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³
çàäåêëàðîâàíî êåð³âíèöòâîì äåðæàâè

На вулиці Стеценка 
відремонтували зливостік

Âóëèö³ Ñòåöåíêà, ùî â Ñâÿòîøèí³,
á³ëüøå íå çàãðîæóâàòèìå ï³äòîïëåí-
íÿ. Êîìóíàëüíèêè ÊÏ ØÅÓ Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîíó â³äðåìîíòóâàëè êî-
ëåêòîð çëèâíî¿ êàíàë³çàö³¿.

Î÷èùåííÿ êîëåêòîðà ïðîâîäèëîñü ðåãóëÿðíî, òà ïî-
ïðè öå ï³ä ÷àñ çëèâ óíàñë³äîê îáìåæåíî¿ ïðîïóñêíî¿
ñïðîìîæíîñò³ êîëåêòîðà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ÷àñòèíó âó-
ëèö³ Ñòåöåíêà ï³äòîïëþâàëî.

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ï³äòîïëåíü, ùî ê³ëüêà ðàç³â òðàï-
ëÿëèñÿ íà âóë. Ñòåöåíêà â³ä Áåðêîâåöüêîãî êëàäîâèùà
äî âóë. Ì³ñüêî¿, êîìóíàëüíèêè íàçèâàþòü òå, ùî êîëåê-
òîð ïðîõîäèòü òåðèòîð³ºþ êëàäîâèùà, äå ³ñíóº ïðîáëåìà
çàõàðàùåííÿ çëèâîïðèéìàëüíèõ ðåø³òîê ñì³òòÿì, ÿêå
çìèâàºòüñÿ ç ïîâåðõí³ çåìë³ ï³ä ÷àñ ñèëüíèõ çëèâ. Íàðà-
ç³ ôóíêö³îíóâàííÿ ìåðåæ³ çëèâîñòîê³â ïîë³ïøåíî ³
ïðîáëåìà ï³äòîïëåííÿ òåðèòîð³¿ âèð³øåíà, îñê³ëüêè ïðà-
ö³âíèêàìè ã³äðîñëóæáè ØÅÓ ðàéîíó çàâåðøåíî ðåìîíò
òà î÷èñòêó çëèâîñòî÷íîãî êîëåêòîðà

Київ — Москва: 
партнерство в освіті
Взаємовідносини між освітянами двох столиць 
з року в рік плідно розвиваються
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У
країнський і ро
сійський народи
поєднують спіль

ні події історії, давні
традиції культури та
сформовані на гене
тичному рівні почуття
дружби й любові. З
року в рік розвиваєть
ся плідне партнерство
у сфері освіти між Ки
євом та Москвою на
рівні департаментів
освіти обох столиць,
районних управлінь
освіти нашого міста й
окружних управлінь
освіти російської сто
лиці. Прикладом
цього стали заходи,
які відбулися в рамках
проведення Днів Ки
єва у Москві.

Нагадаємо, що 15 квітня

2000 року було підписано Уго�

ду про співпрацю у сфері осві�

ти між Головним управлінням

освіти і науки м. Києва (Укра�

їна) та Департаментом освіти

м. Москва (Російська Федера�

ція). Окрім цього, 16 вересня

2011 року пролонговано Угоду

між Головним управлінням ос�

віти і науки виконавчого орга�

ну Київради (КМДА) та Де�

партаментом освіти Москви.

Також торік у середині ве�

ресня в рамках проведення

Днів науки і освіти Російської

Федерації в Україні Київ

приймав делегацію освітян

Москви. Головною метою зу�

стрічі стало розширення парт�

нерських зв’язків, обмін пере�

довим досвідом у сфері освіти

та презентація столичної осві�

ти московським колегам. Усі

заходи, передбачені програ�

мою зустрічі, тривали під за�

гальним гаслом “Київ — Мос�

ква: територія дружби”.

Дружбу й порозуміння під�

тверджує також те, що Україна

прагне максимально задоволь�

нити запити молоді щодо ви�

вчення російської мови. Як

повідомили “Хрещатику” в

Департаменті освіти і науки,

молоді та спорту, нині в столи�

ці діють 7 навчальних закладів

з російською мовою навчання;

12 двомовних з українською та

російською мовами навчання;

6400 учнів мають можливість

здобувати повну середню осві�

ту з усіх предметів рідною (ро�

сійською) мовою; 54 тисячі уч�

нів вивчають російську мову

як предмет; 1 вересня 2013 ро�

ку в Києві відкрито сучасний

навчальний заклад — гімназію

“Київська Русь”, в якій по�

глиблено вивчатимуться істо�

рія, культура і мови слов’ян�

ських народів; 18 жовтня 2013

року в столиці України відкри�

то Російсько�українську гума�

нітарну гімназію — перший

навчальний заклад, в якому

випускники отримуватимуть

атестати про освіту україн�

ського та російського стандар�

тів.

“Активну участь у розбудові

дружби між нашими містами

беруть навчальні заклади.

Здатність максимально вико�

ристовувати можливості, що

виникають у сфері міжнарод�

ного співробітництва, вияв�

ляється вирішальною для їх

розвитку і процвітання, дає

можливість згуртовувати од�

нодумців, створювати атмо�

сферу працездатності та твор�

чого пошуку, виховувати мо�

лодь у дусі миру, демократії,

толерантності, взаєморозумін�

ня між нашими народами. Ни�

ні підписано 34 угоди про

співпрацю між школами Ки�

єва та Москви. Учні зустрічаю�

ться, проводять спільні заходи

та реалізовують проекти”,—

розповіла “Хрещатику” ди�

ректор Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту Окса�

на Добровольська.

За її словами, сьогодні дво�

стороннє співробітництво у

сфері освіти між двома столи�

цями отримує нову динаміку

та нову якість розвитку. Так,

17—19 жовтня 2013 року відбу�

лися заходи в рамках прове�

дення Днів Києва в Москві.

Освітню складову було пред�

ставлено роботою Міжнарод�

ного круглого столу “Міжна�

родні освітні проекти

ЮНЕСКО як механізм нових

підходів до змісту освіти”,

приуроченого до 60�річчя

Проекту асоційованих шкіл

ЮНЕСКО. У роботі круглого

столу взяли участь директори

асоційованих шкіл ЮНЕСКО

двох столиць та фахівці кафед�

ри ЮНЕСКО Московського

інституту відкритої освіти, які

координують діяльність таких

шкіл в Москві.

Очолювали делегації осві�

тян від Києва — директор Де�

партаменту освіти і науки, мо�

лоді та спорту Оксана Добро�

вольська, від Москви — пер�

ший заступник начальника

Департаменту освіти Москви

Михайло Тихонов та заступ�

ник начальника Адміністра�

тивного управління Департа�

менту освіти Москви Марина

Горчакова.

“Проект асоційованих шкіл

ЮНЕСКО — один із най�

більш успішних і тривалих

проектів ООН. Такі школи в

світі — це навчальні заклади,

які мають власне бачення і

власні реальні дії на шляху до

вирішення глобальних проб�

лем людства. Асоційовані

школи обмінюються досві�

дом, працюючи у спільних

міжнародних проектах, фор�

муючи таким чином імідж

країни, яку вони представля�

ють. Сьогодні в Україні 70 асо�

ційованих шкіл ЮНЕСКО, і

приємно, що в Києві їх — 36.

Ці школи відрізняються висо�

кою якістю освіти, інновацій�

ною діяльністю, гармоніза�

цією стосунків між учителями

та учнями, демократичністю

та розвитком самоврядуван�

ня, високим авторитетом то�

що. Школи ЮНЕСКО — це

бренд столичної освіти”,—

сказала під час виступу на

круглому столі Оксана Добро�

вольська.

Під час роботи круглого

столу учасники презентували

досвід роботи своїх шкіл в ос�

вітніх проектах ЮНЕСКО,

обговорили низку спільних

проектів та заходів, у яких

братимуть участь школярі та

педагоги Києва і Москви.

Творча й дружня атмосфера

дала поштовх для розробки

світлої перспективи щодо по�

дальшої співпраці між шко�

лами ЮНЕСКО обох сто�

лиць.

Зустріч дала позитивний

результат — підписання Угоди

про співробітництво між

учасниками мережевої взає�

модії в рамках програми

Юнітвін/кафедри ЮНЕСКО

та міжнародного проекту

“Асоційовані школи ЮНЕС�

КО”. Зазначена Угода є уні�

кальним явищем міжнародної

співпраці, оскільки вперше за

час існування проекту перед�

бачено мережеву взаємодію

між загальноосвітніми на�

вчальними закладами — асо�

ційованими школами

ЮНЕСКО регіонів Києва та

Москви у сфері міжнародної

й полікультурної освіти, в то�

му числі з проблематики діа�

логу цивілізацій, культурного,

релігійного розмаїття, збере�

ження всесвітньої культурної

спадщини, виховання молоді

в дусі толерантності та культу�

ри миру, демократії та забез�

печення прав людини.

Зокрема Угода передбачає

такі напрями співпраці: ос�

вітня діяльність і гуманітарне

просвітництво; підвищення

кваліфікації керівних і педа�

гогічних кадрів; формування

вмінь і навичок усіх учасників

освітнього процесу за напря�

мами співробітництва; обмін

інноваційним досвідом і

практичними напрацюван�

нями, трансляція кращих

управлінських і педагогічних

практик за напрямами спів�

робітництва; спільна органі�

зація та участь у конференці�

ях, семінарах, круглих столах,

фестивалях, конкурсах тощо.

Освітні організації за на�

прямами діяльності також

співпрацюватимуть з кафед�

рою ЮНЕСКО Московсько�

го інституту відкритої освіти.

За словами завідувача кафед�

ри Юрія Горячева, взаємодія

між передовими навчальни�

ми закладами обох столиць —

це можливість обмінятися

безцінним унікальним досві�

дом, який має кожна асоційо�

вана школа ЮНЕСКО. Угода

передбачає відкритий харак�

тер співпраці і можливість

приєднання до нього інших

зацікавлених учасників.

“Заходи, що відбулися, ста�

ли важливим кроком у роз�

ширенні партнерських зв’яз�

ків між освітянами обох сто�

лиць, зміцненні престижу

столичної освіти та зростанні

позитивного іміджу України в

світі”,— переконана Оксана

Добровольська

З ро в рі розвивається плідне партнерство сфері освіти між
Києвом та Мос вою на рівні департаментів освіти обох столиць,
рай правлінь освіти нашо о міста й о р жних правлінь освіти
російсь ої столиці

Усі заходи, передбачені про рамою з стрічі, тривали під
за альним аслом «Київ – Мос ва: територія др жби»

Íîâèíè ðàéîí³â

Шановні ерівни и підприємств, станов
та ор анізацій, фізичні особи – підприємці,

я і ви ористов ють найман працю, та фізичні
особи, я і не мають стат с підприємців

і ви ористов ють найман працю!

Доводимо до відома, що з метою забезпечення
належної ор анізації інформ вання, а саме надання
повідомлень роботодавцями на адрес Управління
ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання
від нещасних випад ів на виробництві та професійних
захворювань м. Києві про нещасний випадо разі
йо о настання, а та ож з метою своєчасної ор анізації
проведення розслід вання в Управлінні цілодобово в
автоматичном режимі працює фа с (044) 585-20-11.

Управління ВД ФССНВ м. Києві
http://fsnv.kiev.ua



Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www. rusdram. com. ua
31 жовтня (чт.) — 19.00 "Ш ола с ан-
дал ", омедія, 2 од. 40 хв.
1 листопада (пт.) — 19.00 прем’єра
"Нахлібни ", 1 од. 55 хв.
1 листопада (пт.) — 20.00 "Ян олят о,
або Се с альні неврози наших бать ів",
1 од. 50 хв.
2 листопада (сб.) — 18.00 прем’єра
"Жін а і чиновни ", омедія, 1 од.
30 хв.
2 листопада (сб.) — 19.00 "Бабине лі-
то", лірична омедія, 2 од. 35 хв.
2 листопада (сб.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...", моно-
спе та ль, 1 од. 30 хв.
3 листопада (нд.) — 12.00 "Її божевіль-
ні чолові и", майже дрібниця без антра -
т , 1 од. 40 хв.
3 листопада (нд.) — 18.00 "І ри на
задньом дворі", драма, 1 од. 30 хв.
3 листопада (нд.) — 19.00 "Сто п’ята

сторін а про охання", історія двох час-
тинах, 2 од. 30 хв.
3 листопада (нд.) — 20.00 "Страждан-
ня юно о Вертера", драма, 1 од.
4 листопада (пн.) — 19.00 "Ш ола
с андал ", омедія, 2 од. 40 хв.
4 листопада (пн.) — 20.00 "Прощальне
тан о", тра і омедія, 2 од. 30 хв.
5 листопада (вт.) — 19.00 "Дядеч ів
сон", тра і омедія, 2 од. 30 хв.
5 листопада (вт.) — 20.00 "Жирна сви-
ня", 1 од. 35 хв
6 листопада (ср.) — 20.00 прем’єра
"Жін а і чиновни ", омедія, 1 од. 30 хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
31 жовтня (чт.) — 19.00 "Шельмен о-
денщи ", омедія, Гри орій Квіт а-Ос-
нов’янен о
1 листопада (пт.) — 19.00 "Гол офа",
інсценізація Юрія Розстально о за моти-
вами драматичних поем Лесі У раїн и
1 листопада (пт.) — 19.00 "Малень і
подр жні злочини", психоло ічний дете -

тив, Ері -Емман ель Шмітт
2 листопада (сб.) — 19.00 "В неділю
рано зілля опала...", Оль а Кобилянсь а,
інсценізація Неди Нежданої
3 листопада (нд.) — 19.00 "Дами і -
сари", омедія, Оле сандр Фредро
5 листопада (вт.) — 19.00 "Поміж не-
бом і землею", оллів дсь а мрія, І ор
Афанасьєв
6 листопада (ср.) — 19.00 "Назар Сто-
доля", лицарсь а балада, Тарас Шевчен о

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
31 жовтня (чт.) — 19.00 "Глядачі на ви-
став не доп с аються!", М. Фрейн,
3 од. 40 хв.
1 листопада (пт.) — 19.00 "Майн
Кампф, або Ш арпет и в авни ",
Дьйордь Таборі, 2 од. 30 хв.
2 листопада (сб.) — 15.00 "Дзвіно з
мин ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.
2 листопада (сб.) — 19.00 "Міл ий
біс", тра і омедія, Федір Соло б, 2 од.
35 хв.
3 листопада (нд.) — 15.00 "Море...
Ніч... Свіч и...", неви адана історія на Се-
редземном морі, Йосеф Бар-Йосеф,
1 од. 50 хв.
3 листопада (нд.) — 19.00 "Корси ан-
а", історичний ане дот, Іржі Г бач, 2 од.
10 хв.
5 листопада (вт.) — 19.00 "Чотири
причини вийти заміж", омедія про охан-
ня, Р. Баер, 2 од.
5 листопада (вт.) — 19.00 прем’єра

"Дві дамоч и бі півночі", ілюзії з м зи-
ою, П. Нотт, 1 од. 40 хв.
6 листопада (ср.) — 19.00 "Три сес-
три", А. Чехов, 2 од. 40 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
31 жовтня (чт.) — 19.00 "Очі дня", ме-
лодрама, 2 од., театральна остьова
1 листопада (пт.) — 19.00 "Льов ш а",
розповідь про єврейсь е щастя, 1 од.
40 хв., театральна остьова
2 листопада (сб.) — 19.00 прем'єра
"Паст а для самотньо о чолові а", іроніч-
ний дете тив, театральна остьова
3 листопада (нд.) — 19.00 "Амнезія",
ліричний олаж, 1 од. 30 хв., театральна
остьова
5 листопада (вт.) — 19.00 "Звід и бе-
р ться діти", лірична омедія, 2 од.
30 хв., малий зал Палац "У раїна"

6 листопада (ср.) — 19.00 прем’єра
"Старомодна омедія", лірична омедія,
театральна остьова

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
31 жовтня (чт.) — 16.00 "Над прір-
вою...", фантазія тінейджера, Дж. Селін-
джер
2 листопада (сб.) — 19.00 "Місяць
селі", омедія, І. Т р енєв, 2 од. 30 хв.
3 листопада (нд.) — 19.00 "Вишневий
сад", омедія, 2 од. 30 хв., А. Чехов, ви-
става російсь ою мовою, 2 од. 40 хв.
6 листопада (ср.) — 18.00 "Мій бідний
Марат", діало и в трьох частинах, О. Ар-
б зов, 3 од. 30 хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www. operetta. com. ua
31 жовтня (чт.) — 19.00 "Сорочинсь ий
ярмаро ", оперета, О. Рябов
3 листопада (нд.) — 19.00 "За двома
зайцями", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов

ÖÈÐÊ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
31 жовтня (чт.) — 13.00, 1 листопада (пт.) —
19.00, 2 листопада (сб.) — 13.00, 17.00, 3 лис-
топада (нд.) — 13.00, 17.00 про рама "Караван
ч дес", дітям до 5-ти ро ів вхід без оштовно без на-
дання вільно о місця

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
3 листопада (нд.) — 12.00 "Попелюш а", аз а-
мюзи л, Єв ен Шварц

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
31 жовтня (чт.) — 11.00 "Вождь червонош ірих",
тра і омедія, за мотивами оповідання О’Генрі, 1 од.
45 хв., для дітей від 7-ми ро ів
31 жовтня (чт.) — 12.00 "До оридри ом", аз а-
ра, К. Дра нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти
ро ів
1 листопада (пт.) — 11.00 "Королівна фантазе-
рів", при оди в аз овій раїні, А. Ч барова, І. Є о-
рова, 1 од. 30 хв., для дітей від 12-ти ро ів
1 листопада (пт.) — 12.00 "Зеленими па орбами
о еан ", аз а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей від
5-ти ро ів
2 листопада (сб.) — 11.00 "Поліанна", драма,
Е. Портер, 2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
2 листопада (сб.) — 12.00 "Велосипед з червони-

ми олесами", неймовірна при ода на 1 дію, Т. Вла-
сова, 1 од. 10 хв., для дітей від 5-ти ро ів
2 листопада (сб.) — 14.00 "Поліанна", драма,
Е. Портер, 2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
3 листопада (нд.) — 11.00 "Ти особливий", м -
зична аз а, О. Несміян, 1 од., для дітей від 5-ти
ро ів
3 листопада (нд.) — 12.00 "Король Дроздобо-
род", м зична вистава, Г. Чеховсь і, 1 од. 50 хв.,
для дітей від 7-ми ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ
ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
31 жовтня (чт.) — 12.00 "Стій ий олов'яний сол-
дати ", м зична аз а-феєрія на 2 дії, 1 од. 45 хв.
1 листопада (пт.) — 19.00 "Лебедине озеро. С -
часна версія", балет на 2 дії, П. Чай овсь ий, "Київ
модерн-балет"
2 листопада (сб.) — 12.00 "Петри і вов ", балет
на 1 дію, С. Про оф’єв, 40 хв., "Карнавал тварин",
балет на 1 дію, К. Сен-Санс, 40 хв.
3 листопада (нд.) — 12.00 "Каз а про царя Салтана",
опера на 2 дії, М. Римсь ий-Корса ов, 2 од. 10 хв.

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ
Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
2 листопада (сб.) — 11.00 "Слоненя", Г. Владичи-
на, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
2 листопада (сб.) — 13.00 "Дюймовоч а", Б. За-
ходер, за Г. Х. Андерсеном, 50 хв., для дітей від 4-х
ро ів, вистава російсь ою мовою
2 листопада (сб.) — 15.00 "Нові при оди Піфа",
Є. Ж овсь а, М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х
ро ів
2 листопада (сб.) — 17.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі-
ало за Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
3 листопада (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
3 листопада (нд.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дє-
ж ров, 40 хв., для дітей від 4-х ро ів
3 листопада (нд.) — 15.00 "Попелюш а",
Є. Шварц, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів
3 листопада (нд.) — 17.00 "Чарівна лампа Аладді-
на", Н. Гернет, 60 хв., для дітей від 4-х ро ів

"ÌÀ×ÅÒÅ ÂÁÈÂÀª"

Країна: США, Росія
Ст дія: Aldamisa Entertainment
Режисер: Роберт Родрі ес
У ролях: Денні Трехо, Мішель Родрі ес, Ембер Херд
Тривалість: 107 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів
Уряд США верб є Мачете для місії, я не під сил
ви онати простом смертном . Він відправляється
до Ме си и, щоб схопити божевільно о лідера а-
рально о за он та е сцентрично о мільярдера, я ий
тор є зброєю. Той пле ає мрію почати війн на
планеті за допомо ою осмічної зброї. І тіль и Маче-
те може запобі ти цьом лобальном хаос , ви о-
ристов ючи всі дост пні методи.
В інотеатрах "У раїна", "Київ", мережі іноте-
атрів "Баттерфляй"

"ÊÀÑÒÈÍÃ"

Країна: США
Ст дія: Creative Chaos Ventures
Режисер: Том Донах’ю
У ролях: Джефф Бріджес, Роберт де Ніро, Клінт
Іств д, Аль Пачіно
Тривалість: 89 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів
Яс рава і захоплююча мандрів а за лашт н и Голлі-
в д , в я ій лядачі дізнаються, ом завдяч ють
щасливою долею зір и. В до ментальній стрічці
йдеться про ле ендарн особистість — відомо о

астин -дире тора Маріон До ерті. Про неї розпові-
дають численні відомі а тори і режисери. Я що ви
любите мистецтво іно й ці авитеся історією Голлі-
в д , ця стріч а — для вас.
В інотеатрах "Жовтень" і "Київ"

"ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ"

Країна: США
Ст дія: Walt Disney Pictures
Режисер: Алан Тейлор
В ролях: Кріс Хемсворт, Наталі Портман, Том Хід-
длстон, Ентоні Хоп інс
Тривалість: 120 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
На широ і е рани виходить продовження історії про
Тора, бо а ром , і старшо о сина Одіна, знята за
мотивами однойменних омі сів омпанії "Марвел".
Асґард зр йновано після війни месни ів, в той же
час нас вається новий містичний воро , давніший,
ніж Усесвіт. Повертається і Мейл іт з темними ель-
фами, я ий бажає помститися. Тор звертається по
допомо до Джейн Фостер. Разом вони вир шать
небезпечн мандрів , я а має врят вати я людство
на Землі, та і всі Дев’ять Світів.
В інотеатрах "Кінопалац", IMAX, мережах іно-
театрів "Баттерфляй" і "Одеса іно"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044) 490-70-60,
www.kinopalace.net
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в, тел.: 0-800-300-600,
www.planeta-kino.com.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044) 279-67-50, 279-
82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02,
www.zhovten-kino.kiev.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62,
206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044) 206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www.kinoodessa.com:
ТЦ "У раїна", пр.-т Перемо и, 3, тел: (044) 496-15-11, 496-
15-51
ТЦ "Квадрат", б л. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70, 538-
17-71

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 31 æîâòíÿ — 6 ëèñòîïàäà

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Відкриття інсуліну стало

тріумфом багатовікової бо�

ротьби проти загадкового за�

хворювання “diabetes mell

tus” (від лат.— “солодкий, як

мед”), відомого нам як цук�

ровий діабет, що проявляєть�

ся високою концентрацією

цукру в крові та сечі людини.

І хоча остаточно вилікувати

його поки що неможливо, за�

стосування інсуліну подару�

вало людям з діабетом надію

на нормальне повноцінне

життя. Як символ вдячності

нащадків за роботи видатного

канадійця щороку в день його

народження відзначається

Всесвітній день боротьби з

цукровим діабетом. Вперше

він був проведений IDF

(Міжнародною діабетичною

федерацією) і ВООЗ (Всесвіт�

ньою організацією охорони

здоров’я) 14 листопада 1991

року для координації бороть�

би з цукровим діабетом у

всьому світі. Завдячуючи ді�

яльності IDF Всесвітній день

боротьби з цукровим діабе�

том охоплює мільйони людей

усього світу і об’єднує діабе�

тичні громади 145 країн з бла�

городною метою підвищува�

ти обізнаність про цукровий

діабет та його ускладнення,

підтримувати тих, хто кожно�

го дня бореться з цією важ�

кою недугою.

“Солодкий, як мед”

Історики вважають, що про

діабет було відомо ще три з

половиною тисячі років тому

в Давньому Єгипті. Сам тер�

мін виник в Стародавній Гре�

ції, а лікувати його навчилися

лише в першій чверті ХХ сто�

річчя.

Цукровий діабет або прос�

то “діабет” (хоча існує і не�

цукровий діабет) — це група

захворювань, причиною по�

яви яких є порушення ендо�

кринної системи, а саме: не�

достатність в організмі люди�

ни інсуліну. Дефіцит цього

гормону призводить до пере�

вищення вмісту глюкози в

організмі, а відтак — і до сер�

йозних порушень в діяльності

всіх життєво важливих сис�

тем. Інсулін, що продукуєть�

ся в спеціальних клітинах,

названих “островками Лан�

герганса” (за ім’ям видатного

німецького вченого), стиму�

лює перетворення глюкози

на вуглеводи, які беруть важ�

ливу участь у хімічних проце�

сах в організмі. І якщо інсулі�

ну через певні причини не

вистачає, ці процеси пору�

шуються — організм гине.

Розрізняють кілька типів

діабету, основні з яких відпо�

відно діабет І типу та діабет ІІ

типу.

Перший тип, або його ще

називають “дитячий” (через

те, що зазвичай він розвиває�

ться у людини ще в дитин�

стві), є інсулінозалежним. Це

означає, що кожного дня лю�

дина повинна вводити у свій

організм ін’єкцію інсуліну.

Відсутність його призведе до

невідворотної смерті, тому

люди з діабетом першого ти�

пу мають постійно контролю�

вати свій стан та щоденно

вживати дороговартісні пре�

парати. І так усе життя, без

перерви.

Не менш небезпечною за

відсутність інсуліну є і його

надмірна кількість. Якщо вона

виявляється занадто великою

в порівнянні з потребою орга�

нізму, людина може стати жер�

твою гіпоглікемії — патологіч�

ного стану, який також часто

закінчується смертю. Причи�

ни, чому люди хворіють на діа�

бет першого типу, достеменно

невідомі, та дехто з екпертів

вважає винною генетику.

Але найпоширенішим є ін�

ший тип хвороби — діабет ІІ

типу, або “дорослий”, що

складає до 90 % усіх випадків

захворювання на діабет у сві�

ті. Він зазвичай розвивається

в дорослих людей, старших за

35 років. На відміну від пер�

шого типу, причини виник�

нення цієї хвороби відомі, а

саме — ожиріння, відсутність

регулярної фізичної активно�

сті, шкідливі звички та нездо�

рове харчування. Більше то�

го, проти діабету ІІ типу мож�

на успішно боротися. Профі�

лактика та самоконтроль мо�

жуть попередити його виник�

нення. Лікувати цей тип за�

хворювання необов’язково

ін’єкціями інсуліну. Можуть

навіть зовсім не знадобитися

препарати, а достатньо всього

лише почати вести здоровий

спосіб життя.

Варто зазначити, що діа�

бет — це неінфекційне захво�

рювання, і тому передаватися

повітряно�крапельним, ста�

тевим чи іншими шляхами не

може.

Глобальна загроза

Цукровий діабет — гло�

бальна загроза для людства.

Це не перебільшення, а кон�

статація фактів. Згідно з По�

літичною декларацією наради

високого рівня Генеральної

асамблеї з профілактики не�

інфекційних захворювань та

боротьби з ними (19 вересня

2011), офіційно визнано, що

глобальний тягар і загроза не�

інфекційних захворювань —

це один з головних викликів

розвитку в XXI столітті. Діа�

бет разом із серцево�судин�

ними, онкологічними та хро�

нічними респіраторними за�

хворюваннями несе відпові�

дальність за дві третини всіх

смертей у світі.

За даними ВООЗ, нині 347

млн мешканців планети хво�

ріють на діабет. В 2010 році

високий вміст цукру в крові

забрав життя майже 3,5 млн

людей, причому 80 % з них

проживали в бідних країнах.

Так само діабет належить до

хвороб, темпи поширення

яких незмінно прискорюють�

ся, і з кожним роком все біль�

ше осіб дізнаються про свій

діагноз. Вже за 15 років кож�

ний сьомий на планеті поми�

ратиме від діабету.

Для тих, кому цифри мало

що говорять про загрозу по�

ширення цієї неінфекційної

патології, більше скажуть її

наслідки. Ця хвороба непо�

мітно, поволі, але невідворот�

но ламає мільйони доль.

Впливаючи на центральну

нервову систему, недуга ви�

кликає паралічі, зменшення

чутливості кінцівок, постій�

ний нестерпний біль. Від діа�

бету страждають нирки (з’яв�

ляється хронічна ниркова не�

достатність, гіпертонія), очі

(погіршення зору, катаракта,

відшарування сітківки) та

шкіра ніг (діабетична стопа,

гангрена нижніх кінцівок, що

призводить до їх ампутації).

Варто також згадати погір�

шення серцево�судинної сис�

теми, наслідком чого є ін�

сульти та інфаркти.

Постійні стреси, неадек�

ватна реакція з боку суспіль�

ства, байдужість чиновників

та медиків, від рішень яких

залежить питання життя та

смерті діабетиків — все це не�

гативно впливає на стан хво�

рих.

Повноцінне життя 
з діабетом

В Україні сьогодні 1 300

тис. хворих на цукровий діа�

бет, з них зареєстровано 8178

дітей. Причому ця цифра

зросла майже вдвічі за остан�

ні десять років. Ситуація ус�

кладнюється ще тим, що на�

ша країна, на жаль, не нале�

жить до переліку економічно

розвинених, а більшість лю�

дей з діабетом — до людей за�

можних. Якщо додати важку

екологічну ситуацію, недо�

статню увагу до проблеми з

боку держави та постійні по�

літичні спекуляції на цю тему,

в Україні життя з діабетом

може бути прирівняне до

участі в бойових діях. Але по�

при це воно — можливе й мо�

же бути дуже яскравим і на�

сиченим. І саме українці до�

водять всьому світові, що під�

ступна хвороба не є причи�

ною позбавляти себе задово�

лення жити повноцінно.

Як написав в свої відомій

книзі “Діабет І типу у дітей,

підлітків та молоді” лікар

Рагнар Ханас: “Не дозволяй

своєму діабету диктувати тобі

стиль життя, якого ти пови�

нен дотримуватись. Багато

людей починають думати: “Я

більше не можу робити це чи

це, бо тепер я маю діабет. Але

ж мені, бувало, так подоба�

лось робити це до хвороби”.

Насправді більшість занять

не тільки “дозволено” роби�

ти, але й ти зможеш їх робити

пречудово”. Дійсно, всупереч

усталеним стереотипам, люди

з діабетом цілком успішні в

бізнесі, політиці, мистецтві й

навіть спорті. І якщо про ві�

домих спортсменів�діабети�

ків можна дізнатися з Інтер�

нету, то приклади простих

людей, які досягають успіхів

всупереч проблемі зі здоро�

в’ям, заручником якої вони

стали, мало відомі широкому

загалу. Наприклад, хто знає,

що саме в Україні в 2012�му

започаткувався чемпіонат

Європи з міні�футболу серед

людей з діабетом. У той час,

коли в країні ще вирували

пристрасті навколо “Євро�

2012”, в Києві вперше в істо�

рії зібралося вісім команд з

різних країн світу для того,

щоб визначити найкращих в

міні�футболі серед них. Наші

хлопці з національної збірної

тоді вибороли призове третє

місце, обійшовши своїх колег

з головної збірної. Відтепер

цей чемпіонат проводи�

тиметься регулярно, і коман�

да з України ще не раз зможе

довести світові великий по�

тенціал вітчизняної школи

міні�футболу.

Ще одною унікальною по�

дією, яку організували в

Україні члени діабетичної

спільноти, є великий танцю�

вальний проект “ДІА ДАНС.

Танцюй проти діабету!”. Як

зазначають організатори з

“Української діабетичної фе�

дерації”, цей проект “має по�

казати, що цукровий діабет

не може зупинити бажання

людини бути активною та до�

сягати вершин. Танець — чу�

довий спосіб профілактики та

лікування хронічних захво�

рювань, в тому числі діабету”.

Планується, що у Всесвітній

день боротьби з діабетом в

центрі столиці на Майдані

Незалежності зберуться лю�

ди, для яких це стало не�

від’ємною частиною повно�

цінного життя.

Свій внесок в процес по�

кращення життя хворих вно�

сить і місцева влада. За дани�

ми медичних фахівців, в

Україні чимало людей з діабе�

том навіть не здогадуються

про свою хворобу. Не вжива�

ючи необхідних ліків, не змі�

нивши свого звичного спосо�

бу життя, вони піддають себе

великій небезпеці. Щоб змі�

нити ситуацію, у квітні цього

року в Києві стартував мас�

штабний соціальний проект

“Діабет! Дізнайся вчасно”.

Впродовж місяця кожен охо�

чий мав можливість безкош�

товно перевірити свій рівень

глюкози в крові та отримати

консультацію у фахівців. Ре�

зультати проекту показали

необхідність регулярного

проведення подібних заходів,

і не лише в Києві.

Діабет — небезпечна хво�

роба. На жаль, людство поки

не навчилося її лікувати. Але

повноцінне життя з діабетом

можливе. Всупереч стереоти�

пам, байдужості, нерозумін�

ню тисячі людей щодня до�

водять це власними успіхами

та роботою. І обов’язок сві�

домого розвиненого суспіль�

ства — допомагати їм у цьо�

му, тим самим допомагаючи

собі �

Діабет: жити повноцінно
Вчені довели, що життя з діабетом — можливе, й воно може бути дуже яскравим 
і насиченим
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Н
аближається 14 листопада. Для більшо�
сті мешканців України це звичайний
осінній день, і мало хто знає, що саме
14 листопада 1891 року народився вче�

ний, якому судилося своїм відкриттям подару�
вати нове життя мільйонам людей на планеті.
Канадієць за походженням — Фредерік Грант
Бантінг разом з групою вчених Торонтського
університету в ході тривалих наукових експе�
риментів винайшов інсулін — гормон, відпові�
дальний за зменшення рівня глюкози в орга�
нізмі людини.
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Георгій Побідоносець осо�

бливо шанований в Україні.

Георгій, або Григорій чи

Юрій, вважається покровите�

лем Києва та області, а також

Львова, Ніжина, Володими�

ра�Волинського і Кам’янця�

Подільського. Мощі святого в

Україну привезли з монасти�

ря Ксенофонт Святої Гори

Афон з благословення Бла�

женнішого Митрополита Ки�

ївського і всієї України Воло�

димира та за сприяння Пре�

зидента України Віктора Яну�

ковича.

Президент України Віктор

Янукович вклонився правиці

великомученика Георгія Побі�

доносця, яка вчора прибула до

Києво�Печерської лаври зі

Святої Гори Афон. 

В Успенському соборі Киє�

во�Печерської лаври, де по�

містили святиню, молебень

відправили керуючий справа�

ми УПЦ, перший вікарій Ки�

ївської Митрополії митропо�

лит Бориспільський і Бровар�

ський Антоній та митрополит

Вишгородський і Чорнобиль�

ський Павел. 

Митрополит Антоній назвав

прибуття святині в Україну

історичною подією. Він

подякував главі держави та

ігумену Ксенофонтового

монастиря Святої Гори Афон

Алексію «за те, що дали

можливість доторкнутися до

історії нашої церкви».

“Дуже багато чудотворних

ікон та святинь є на Афоні.

Але не кожен паломник має

можливість побувати там,

приложитися до святої ікони,

до мощей. Тому, я думаю, це

хороша можливість для людей

прикластися до великого свя�

того, великомученика Георгія

Побідоносця”,— зазначив го�

лова Парафіяльної ради Ка�

федрального собору на честь

Воскресіння Христового

єпископ Бородянський Вар�

сонофій.

Святі мощі великомучени�

ка Георгія привертають до се�

бе християн. Багато паломни�

ків, які приїздять на Афон, з

побожністю просять благо�

словення від святих мощей,

благочестиво вклоняються їм,

залучаються їхньою благодат�

тю. Тепер така нагода є й у ки�

ян. Як пояснив “Хрещатику”

прес�секретар Предстоятеля

УПЦ протеієрей Георгій Ко�

валенко, за потреби буде за�

безпечено цілодобовий до�

ступ до святині. Водночас у

Лаврі та інших місцях, де пе�

ребуватиме десниця, буде так

організовано прийом вірян,

аби вони відчули не лише си�

лу і тепло молитви, а тепло й

турботу з боку Церкви, во�

лонтерів та благодійних орга�

нізацій.

Разом зі святинею в Україну

прибув і настоятель монасти�

ря Ксенофонт архімандрит

Алексій, який у своєму віталь�

ному слові наголосив, що є ду�

же багато чудесних подій, які

можна розказувати про свято�

го Георгія: зцілення хворих,

вирішення проблем, воз’єд�

нання сімей... Також матері,

які не могли народити, благо�

словенням і предстательством

святого Георгія отримували

допомогу від нього і від ікони

Пресвятої Богородиці Одигіт�

рії.

“Ми в монастирі пережива�

ємо реальністю це предста�

тельство і бажаємо, улюблені

брати і сестри, надати й вам

можливість долучитися до

цього явища. Я глибоко вра�

жений доброю волею і Бла�

женнішого вашого Митропо�

лита, і Президента України, і,

звісно, нашого Вселенського

Патріарха Варфоломея, бла�

гословення якого супрово�

джує нас, а також рішенням

Священного Кіноту Святої

гори Афон відносно дозволу,

аби до вас прибули мощі свя�

того Георгія. Так, хотів би за�

кликати всіх вас принести до

його святих мощей бажання

ваших сердець, закликати йо�

го благословення і благо�

дать”.

Цікаво, що архімандрит

Алексій і сам є паломником,

який приїхав вклонитися на�

шим святиням Києво�Печер�

ської, Почаївської та Свято�

горської лавр. У 1985 році він

бував у Києві й уклонився пе�

черським подвижникам. “За�

раз, коли ми прибуваємо до

України, радість моя велика.

Я вірю й бажаю, і сподіваюсь,

що благословення святого Ге�

оргія залишиться назавжди з

вами. І буде на нові досягнен�

ня, на захист вашої держави,

вашої Батьківщини, ваших

сімей, вашої праці та особис�

того духовного розвитку кож�

ного з вас. Це наше побажан�

ня — і в цьому наша молитва.

Нехай святий Георгій допо�

магає нам”,— наголосив архі�

мандрит Алексій.

У Києво�Печерській лаврі

правиця святого пробуде до 4

листопада. Потім — іще тиж�

день у столичному храмі Всіх

Святих (неподалік Либідської

площі). Далі мощі Георгія

Побідоносця побувають у

Чернігівській, Харківській,

Донецькій, Дніпропетров�

ській, Житомирській облас�

тях та у Львові. Помолитися

святому зможуть і парафіяни

Київщини — зокрема з 26 по

28 листопада мощі пробудуть

у Білій Церкві. А вже 3 грудня

святиню на два дні знову

привезуть до столиці, аби по�

тім повернути на Афон. Свя�

щеники також радять при�

класти до десниці Георгія По�

бідоносця іконку із його об�

разом і таким чином отрима�

ти сповнений особливої бла�

годаті оберіг �

31 жовтня
Апостола і євангеліста Луки. Преподобного Іосифа, ігумена

Волоцького, чудотворця (1515). Ікони Божої Матері “Всецари�

ця”. День пісний.

1 листопада
Преподобного Іоанна Рильського.

* * *

Святий апостол і євангеліст Лука народився у Антіохії Си�

рійській, апостол із 70�ти, сподвижник святого апостола Пав�

ла, лікар з освіченого грецького середовища. Почувши про

Христа, Лука прибув до Палестини, де щиро прийняв вчення

від Самого Господа. У числі 70�ти учнів святий Лука був посла�

ний Господом на першу проповідь про Царство Небесне ще за

життя Спасителя на землі. Після Воскресіння Ісус Христос

явився святому. Апостол Лука взяв участь у другій місіонер�

ській ході апостола Павла. Коли Павла залишили всі, Лука

продовжував ділити з ним усі труднощі благовісницького под�

вигу. Після мученицької смерті першоверховних апостолів Лу�

ка залишив Рим і з проповідями пройшов Ахайю, Лівію, Єги�

пет... У місті Фіви він мученицьки завершив свою земну путь.

За переказами, саме цьому апостолові належить написання

перших ікон Богородиці. Володимирська ікона Богородиці бу�

ла написана ним на дошці того стола, за яким мав трапезу Ісус

Христос зі своєю Матір’ю і праведним Іосифом. Закінчивши

роботу над іконою, Лука приніс показати її Богоматері. Поба�

чивши своє зображення, Пресвята Діва повторила ті пророчі

слова, що сказала Єлисаветі: “Віднині ублажатимуть Мене усі

роди...”. До того ж

з усіх чотирьох

Євангелій найбіль�

ше про Богороди�

цю ми дізнаємося

із Євангелія від Лу�

ки. Святий Лука

також написав іко�

ни святих першо�

верховних Петра і

Павла. Євангеліє

написане ним у

62—63 роках у Ри�

мі. Він найбільш

повно і в хроноло�

гічній послідовно�

сті розповів про

все, що відомо

християнам про

Ісуса Христа і його

вчення. Євангеліст

Лука ретельно до�

слідив факти, ши�

роко використав

усні перекази

церкви і свідоцтва Самої Пречистої Діви Марії.

Святий апостол також написав книгу Діянь святих апосто�

лів, яка є продовженням Чотириєвангелія і розповідає про ді�

яння та подвиги святих апостолів після Вознесіння Спасителя

2 листопада
Великомученика Артемія Антиохійського (362). Праведного

отрока Артемія Веркольського (1545).

Великомученику Артемію моляться при захворюваннях

шлунка, грижах, набряках. Праведному отроку Артемію,

Веркольському чудотворцю, моляться про одужання при

лихоманці, захворюванні очей та при багатьох інших неду�

гах.

3 листопада
Преподобного Іларіона Великого (372). Преподобного Іла�

ріона схимника, Києво�Печерського (1053).

4 листопада
Казанської ікони Божої Матері. Рівноапостольного Аверкія,

єпископа Ієрапольського, чудотворця. Святих сімох Ефес�

ських отроків.

5 листопада
Апостола Іакова, брата Господнього.

День пісний.

6 листопада
Ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість”. Преподоб�

них Феофила, Сисоя, Арефи, Печерських �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

До�Києва�з�Афон�вперше�привезли�мощі�свято�о�вели�омчени�а�Геор�ія�Побідоносця�

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У
чора, 30 жовтня, в Україну з Афону вперше
привезли мощі великомученика Георгія
Побідоносця. Впродовж кількох тижнів ві$
ряни зможуть прикластися до десниці свя$

того. Зустріти святиню до Києво$Печерської лав$
ри прийшли тисячі киян, особливо багато серед
них було жінок, яким, як відомо, заборонено від$
відувати гору Афон. Не випадково і обрали пору
року, адже восени відзначають три дні пам’яті Ге$
оргія Побідоносця. До четвертого листопада свя$
тиню виставлять для поклоніння у Стефанівсько$
му приділі Успенського собору Києво$Печерської
лаври.

Святиня в Києві
До Києва вперше привезли мощі 
великомученика Георгія Побідоносця

При�ластися�до�десниці�свято�о�до�Києво-Печерсь�ої�лаври�прийшли�тисячі��иян
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Легка атлетика. 
Наталя Добринська 
попрощалася 
з великим спортом

Îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà ç áàãàòîáîðñòâà, ÷åì-

ï³îíêà òà ðåêîðäñìåíêà ñâ³òó Íàòàëÿ Äîáðèí-

ñüêà îãîëîñèëà ïðî çàâåðøåííÿ êàð’ºðè.

"Ñïîðòñìåíàì çàâæäè ñêëàäíî çàâåðøóâàòè

êàð’ºðó, áî çäàºòüñÿ, ùî ùå ìîæíà áàãàòî çðî-

áèòè. Àëå º é ³íøå æèòòÿ. Âïåâíåíà, âîíî áóäå

íå ìåíø ö³êàâèì. Ó ìåíå º äóæå áàãàòî ³äåé,

õî÷ó äàòè ñâî¿é êðà¿í³ ùå ùîñü, êð³ì ïåðåìîã,

äîïîìîãòè â ðîçâèòêó ñïîðòó”,— çàçíà÷èëà Íà-

òàëÿ Äîáðèíñüêà. Òåïë³ â³òàííÿ íà àäðåñó óñ-

ëàâëåíî¿ ñïîðòñìåíêè ëóíàëè â³ä ïðåçèäåíòà

ÍÎÊ Ñåðã³ÿ Áóáêè. “Ñïîðòèâíà êàð’ºðà áóäü-

ÿêîãî ñïîðòñìåíà ðàíî ÷è ï³çíî çàâåðøóºòüñÿ.

Ñüîãîäí³ ïðîâîäæàºìî âèäàòíó ñïîðòñìåíêó —

Íàòàë³þ Äîáðèíñüêó. Íàòàë³ÿ, òè çàëèøàºø

ñïîðò íåïåðåìîæåíîþ, àäæå çâàííÿ îë³ìï³é-

ñüêî¿ ÷åìï³îíêè º ïîæèòòºâèì. Êðà¿íà ïèøàº-

òüñÿ òîáîþ, òâî¿ìè âèñîêèìè äîñÿãíåííÿìè, ³

ìè áàæàºìî òîá³ íîâèõ æèòòºâèõ çâåðøåíü”,—

çàçíà÷èâ ó â³òàíí³ ãîëîâíèé îë³ìï³ºöü êðà¿íè �

Бойові мистецтва. 
Українці вдало виступили 
на ІІ Всесвітніх іграх 
з єдиноборств

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ (Ðîñ³ÿ) ïðîéøëè ²² Âñå-

ñâ³òí³ ³ãðè ç ºäèíîáîðñòâ. Çìàãàííÿ ïðîâîäè-

ëèñü ç 17-òè âèä³â ñïîðòó (5 îë³ìï³éñüêèõ, 12

íåîë³ìï³éñüêèõ). Á³ëüøå 1 300 ñïîðòñìåí³â ³ç

ïîíàä 100 êðà¿í ñâ³òó ðîç³ãðàëè 135 êîìïëåê-

ò³â íàãîðîä. Ìåäàë³ ð³çíîãî ´àòóíêó âèáîðîëè

àòëåòè ç 69-òè êðà¿í, ÷åìï³îíàìè ²² Âñåñâ³òí³õ

³ãîð ç ºäèíîáîðñòâ ñòàëè ñïîðòñìåíè ç 39-òè

êðà¿í. Ìóëüòèìåäàë³ñòàìè ²² Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ç

ºäèíîáîðñòâ ñòàëè 8 àòëåò³â ³ç 6-òè êðà¿í: Ðî-

ñ³ÿ (2), Í³äåðëàíäè (1), Ïîëüùà (1), Ìîíãîë³ÿ

(1), ²ñïàí³ÿ (1), Óêðà¿íà (2). Ó íåîô³ö³éíîìó

êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðøå ì³ñöå çà ê³ëüê³ñòþ

çîëîòèõ íàãîðîä ïîñ³ëà êîìàíäà Ðîñ³¿ (47),

äðóãå — Ôðàíö³¿ (12), òðåòº — ßïîí³¿ (11).

Çá³ðíà Óêðà¿íè â ñêëàä³ 51-ãî àòëåòà, ÿêà çìà-

ãàëàñÿ â 11-òè âèäàõ ñïîðòó (2 — îë³ìï³é-

ñüêèõ, 9 — íåîë³ìï³éñüêèõ), ïîñ³ëà 6 ì³ñöå,

âèáîðîâøè 4 çîëîò³, 16 ñð³áíèõ ³ 14 áðîíçî-

âèõ ìåäàëåé. Çà ê³ëüê³ñòþ çäîáóòèõ íàãîðîä

íàø³ ñïîðòñìåíè — íà äðóãîìó ì³ñö³. ×åìï³î-

íàìè ²² Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ç ºäèíîáîðñòâ ñòàëè

²âàí Âàñèëü÷óê (áîðîòüáà ñàìáî), ²ãîð Ëþá-

÷åíêî (òàéñüêèé áîêñ ìóàé-òàé), Â³òàë³é Í³ê³-

ôîðîâ (òàéñüêèé áîêñ ìóàé-òàé) ³ Ñåðã³é Ãó-

çºâ (ïàíêðàò³îí) �

Теніс. 
Юлія Бейгельзімер здобула 
два титули на турнірі серії ITF

Óêðà¿íñüêà òåí³ñèñòêà Þë³ÿ Áåéãåëüç³ìåð

çàâîþâàëà îäèíî÷íèé òèòóë òóðí³ðó ñåð³¿ ITF ó

Ãåðöë³¿ (²çðà¿ëü). Ó ô³íàë³ íàøà ñïîðòñìåíêà,

ÿêà ìàëà ï’ÿòèé íîìåð ïîñ³âó, âèáîðîëà ïåðå-

ìîãó íàä Õðèñòèíîþ Êó÷îâîþ (Ñëîâà÷÷èíà) ç

ðàõóíêîì 6:3, 4:6, 5:2. Äîäàìî, ùî Þë³ÿ ðàçîì

ç Àíàñòàñ³ºþ Âàñèëüºâîþ òàêîæ çäîáóëà ïàð-

íèé òèòóë íà öüîìó òóðí³ð³. Äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿

òåí³ñèñòêè öå âæå 12-é òèòóë â îäèíî÷íèõ çìà-

ãàííÿõ ³ 34-é — â ïàðíèõ íà òóðí³ðàõ ñåð³¿

ITF �

Плавання.
Дмитро Качуровський 
очолив Федерацію плавання
України

Íîâèì ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàö³¿ ïëàâàííÿ

Óêðà¿íè ñòàâ Äìèòðî Êà÷óðîâñüêèé. Éîãî êàí-

äèäàòóðó îäíîãîëîñíî ï³äòðèìàëè äåëåãàòè VII

çâ³òíî-âèáîð÷î¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ êîíôåðåíö³¿

ÔÏÓ, ÿêà â³äáóëàñÿ ó ÷åòâåð â Êèºâ³. Âèá³ð

êàíäèäàòóðè Äìèòðà Êà÷óðîâñüêîãî áóâ çðîá-

ëåíèé íåâèïàäêîâî. Çà ñ³ì ì³ñÿö³â éîãî ðîáîòè

íà ïîñàä³ ïåðøîãî â³öå-ïðåçèäåíòà, ãîëîâè âè-

êîíêîìó Ôåäåðàö³ÿ ïëàâàííÿ Óêðà¿íè òðàíñ-

ôîðìóâàëàñÿ ó ñàìîñò³éíó ³ íåçàëåæíó â³ä äåð-

æàâè îðãàí³çàö³þ, ñòàëà ïóáë³÷íîþ, ðîçïî÷àëà

àêòèâíó âçàºìîä³þ ç ì³æíàðîäíèì ïëàâàëüíèì

òîâàðèñòâîì �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè “Здоровий киянин” визначив
найсильніших
У столиці пройшов фінал популярної спартакіади
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
неділю в Респуб�
ліканському ви�
щому училищі
фізичної культу�

ри відбувся фінал Київ�
ської міської спартакі�
ади “Здоровий киянин”.
Спортивний захід був
організований за під�
тримки КМДА, Київської
міської організації ФСТ
“Спартак”, Київської
міської ради профспі�
лок. За підсумками
трьох змагальних днів,
перемогу здобули пра�
цівники Київської місь�
кої профспілки охорони
здоров’я.

Важливість спартакіади “Здо�

ровий киянин” у спортивному

житті столиці важко переоцінити.

Це на відкритті підкреслив за�

ступник директора Департамен�

ту — начальник управління сім’ї,

молоді та спорту Департаменту

освіти і науки, молоді та спорту

Вадим Костюченко. “Вже третій

рік поспіль програма “Здоровий

киянин” дає змогу усім без винят�

ку мешканцям нашого міста зай�

матись своїми улюбленими вида�

ми спорту та отримувати задово�

лення від спілкування зі своїми

колегами та однодумцями. Ми

сподіваємось, що з кожним роком

армія прихильників здорового

способу життя буде збільшува�

тись, а столична влада буде у цьо�

му активно допомагати."

Розпочались змагання у легко�

атлетичному манежі. Традиційно

жінки та чоловіки проводили

окремі змагання. У бігу на 60 мет�

рів першою стала Віталіна Оле�

щенко з КМП охорони здоров’я. Її

результат становить8,68 с. А от чо�

ловіки бігли 100 м. Тут першість

виборов Кирило Хоменко з КМП

ЖКГ та сфери обслуговування —

11,02. Втім, вирішальним змаган�

ням у легкоатлетичному секторі

стала естафета. За її результатами,

як і у командному заліку, першість

у легкій атлетиці належить КМП

охорони здоров’я, яка випередила

КМП ЖКГ та сфери обслугову�

вання, третє місце у працівників

Київгазу. Цікаво, що результати, у

порівнянні з минулим роком, сут�

тєво поліпшилися, що свідчить

про спортивний розвиток праців�

ників.

У змаганнях з шах фаворита�

ми також були представники ко�

манд КМП охорони здоров’я та

КМП ЖКГ. Яна Мазурок стала

тріумфаторкою “гри тактик” у

жінок, а Анвеш Упадхіаія став

першим серед чоловіків. У ко�

мандному заліку дві команди

(житловики та медики) отрима�

ли однакову кількість балів, але

за правилами змагань перевага

надається жінкам, які посіли

перше місце. Отже, “золото” от�

римала команда житловиків.

Найсильніших учасників ви�

значали у секторах для армрес�

лінгу та гирьового спорту. В ар�

мреслінгу захоплені погляди

вболівальників, які обступили

стіл для змагань з усіх сторін, бу�

ли прикуті до Юрія Гнатишина.

Юрій зумів здобути перемогу

відразу у двох вагових категорі�

ях. Таким чином його команда,

ОП ПАТ “Укртрансгаз”, зайняла

перше загальнокомандне місце.

У гирьовому спорті лише у най�

важчих категоріях не було рівних

представникам Київенерго. Що�

правда, перше місце все ж діста�

лось КМП охорони здоров’я,

представник яких, Іван Мелець,

став переможцем у номінації “до

80 кг”.

Традиційно найбільша інтри�

га спостерігалася у командних

видах спорту — футзалі та во�

лейболі. У непростих поєдин�

ках до фіналу вийшли Департа�

мент житлового забезпечення

та Київська міська профспілка

ЖКГ. Команди вже зустріча�

лись у групі, і тоді перемогу

святкували перші — 4:0. Анало�

гічний рахунок вболівальники

побачили і у фіналі, причому

гору знову узяли гравці Депар�

таменту. А от гра за третє місце

завершилась перемогою Київе�

нерго.

У загальному ж заліку в 7�ми

видах спорту найбільшу кіль�

кість очок набрали працівники

Київської міської профспілки

охорони здоров’я — 730 балів. За

ними розмістилися КМП ЖКГ

та сфери обслуговування — 722

очки, третіми стали працівники

Київенерго — 669 �

Традиційно�найбільша�інтри�а�спостері�алася����омандних�видах�спор-

т� —�ф�тзалі�та�волейболі

“Динамо” набирає обертів
Кияни продовжують боротьбу за нагороди у чемпіонаті
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
чемпіонаті Укра�
їни з футболу
столичне “Дина�
мо” втретє по�

спіль святкувало трі�
умф. Цього разу “біло�
сині” отримали перемо�
гу над маріупольським
“Іллічівцем”. Рахунок
зустрічі 1:0, й автором
єдиного голу у ворота
гостей став Олег Гусєв,
який відзначився в пе�
нальті.

Зустріч проти "Іллічівця" скла�

далася для команди Олега Блохі�

на непросто. В першому таймі

голкіперу киян Олександру Шов�

ковському довелося кілька разів

серйозно вступати у гру, а після

перерви господарі залишилися

вдесятьох. На 70�й хвилині Анд�

рій Ярмоленко отримав червону

картку за те, що наступив на грав�

ця маріупольского "Іллічівця" Ро�

мана Ємельяненка, який лежав

на газоні. Водночас найбільшою

проблемою на цей час було те, що

на табло світилися нулі. Але тут

кияни продемонстрували справ�

жній бійцівський характер. На�

віть залишившись у меншості,

"Динамо" прагнуло вирвати пере�

могу. На 82�й хвилині команді

вдалося домогтися свого. Лукман

Аруна дальньою передачею вивів

один на один Олега Гусєва, якого

збив голкіпер маріупольців Рус�

там Худжамов. Суддя призначив

пенальті, що реалізував сам пос�

траждалий. Кияни виграли 1:0 ,

набрали 27 очок, але залишилися

на п'ятому місці. 

Після зустрічі головний тренер

господарів Олег Блохін розповів

про перемогу своєї команди.

"Ми припускали, що буде важка

гра, враховуючи, що після поє�

динку з "Туном" ми грали через

два дні на третій. У маріупольців

хороша, організована команда,

дисциплінована, добре фізично

підготовлена. Хочу привітати і

футболістів, і вболівальників з

перемогою, думаю, вона була

заслуженою. Команда билася до

кінця — навіть залишившись

удесятьох, хлопці проявили ха�

рактер, і я можу це лише вітати",

— заявив Олег Блохін. 

Тренер "Іллічівця" Микола

Павлов також проаналізував ре�

зультат зустрічі: "Коли ми побачи�

ли всього дві зміни у складі "Дина�

мо" в порівнянні з матчем проти

"Туну", то зрозуміли, що нашому

супернику буде важко. Очікували,

що у зв'язку з цим у киян виник�

нуть можливо не стільки фізичні,

скільки психологічні труднощі.

Але, на жаль, клас "Динамо" поз�

начився і в цій ситуації. Незалеж�

но від складу, це завжди � дуже

сильна команда. Навіть удесятьох

вони нас дотиснули". 

Тим часом у столичного "Ар�

сеналу" справи йдуть дедалі гір�

ше. В цьому ж турі "каноніри" не

з’явилися на виїзну гру проти

сімферопольської "Таврії", за що

були покарані поразкою з ра�

хунком 0:3. Більше того, 28 жов�

тня на адресу ФК "Нива" надій�

шло повідомлення від ФК «Ар�

сенал» (Київ), у якому зазнача�

ється, що гравці на кубковий

матч до Тернополя не прибу�

дуть. А вже наступного дня гене�

ральний директор столичного

клубу Віктор Головко виступив з

заявою, що "каноніри" зніма�

ються зі змагань. "З щирим бо�

лем у серці я змушений оголоси�

ти: футбольний клуб «Арсенал»

(Київ) починає процедуру бан�

крутства, команда знімається зі

змагань", — йдеться у зверненні

пана Головка �

Півзахисни��"Динамо"�Мі�ель�Велоз��(��білій�формі)���боротьбі�проти

сво�о�візаві�з�"Іллічівця"�Віталія�Федотова

“Ìåòàëóðã” (Ç) — “Ìåòà-

ëóðã” (Ä) 0:0

“Øàõòàð” — “Çîðÿ” 4:0

“Ìåòàë³ñò” — “Êàðïàòè”

2:1

“Ñåâàñòîïîëü” — “Âî-

ëèíü” 2:1

“×îðíîìîðåöü” — “Ãîâåð-

ëà” 2:1

“Äí³ïðî “ — “Âîðñêëà” 2:2

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ
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“Кубок Віктора Баннікова — 2013” —
путівка у великий футбол
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Ц
ими днями столиця
стала центром про�
ведення одного з
найкращих дитячих

турнірів у Європі — “Ку�
бок Віктора Баннікова”.
Цьогоріч за почесний тро�
фей поборються 8 най�
кращих команд, що подо�
лали відбірковий етап, з
України, Угорщини та
Узбекистану. Примітно,
що матчі за 3�тє місце, а
також фінал відбудуться
на центральній арені Ки�
єва — НСК “Олімпій�
ський”.

У вівторок стартував XVI Між

народний дитячий турнір на

призи НСК “Олімпійський”

пам’яті першого президента Фе

дерації футболу України Віктора

Баннікова. Змагання зберуть мо

лодих гравців з юнацьких клубів

(категорія U13). За путівку в фі

нал та за 3 місце сперечатимуться

8 колективів. Приємно, що ще

зовсім юні спортсмени зможуть

відчути неймовірну атмосферу

легендарної споруди. “Ми раді

приймати у себе цей міжнарод

ний турнір,— розповів генераль

ний директор Державного кон

церну “Спортивні арени Укра

їни” Сергій Сімак.— Ми завжди

підтримуємо соціальні заходи,

спрямовані на популяризацію

спорту серед дітей та молоді. Цей

футбольний турнір є доброю тра

дицією у спортивному житті Ки

єва, і ми, в свою чергу, сподіва

ємося, що фінальні матчі за Ку

бок Баннікова займуть постійне

місце в календарі подій головної

арени країни”.

Співорганізатор турніру — Фе

дерація футболу міста Києва —

щороку намагається урізнома

нітнити його перебіг. Президент

ФФК Ігор Кочетов зазначив:

“Нам дуже важливо влаштовува

ти такі спортивні заходи, що

сприятимуть вихованню нового

покоління спортстменів. Торік

на 15му розіграші почесного

кубка ми провели змагання для

всіх динамовських шкіл з усього

СНД. Примітним є те, що у кож

ного проведеного турніру в сто

лиці є іменні нагороди — саме це

спонукатиме юних спортсменів

здобути унікальну медаль для

своєї майбутньої колекції. Мені

як президенту міської Федерації

футболу дуже приємно, що з

кожним роком до нас надходить

дедалі більше заявок на участь у

цьому чудовому святі спорту.

Сподіваюсь, що проведення фі

налу на “Олімпійському” до

дасть цим змаганням ще більшої

популярності”.

Підтримувати фіналістів Кубка

Віктора Баннікова зголосився

ексгравець столичного “Дина

мо” Володимир Мунтян. “Най

прекрасніше в турнірі — це пам’

ять про цю видатну людину і та

лановитого гравця. Впевнений,

що для багатьох 13річних футбо

лістів вихід на поле “Олімпій

ського” стане вирішальним фак

тором у виборі майбутнього шля

ху. 55 років тому мені також дове

лося зіграти на цьому стадіоні —

й від того часу це місце для мене

стало святим”,— сказав іменитий

динамовець.

Змагання не залишилися без

уваги і з боку міської влади. Зок

рема, заступник директора Де

партаменту освіти і науки, мо

лоді та спорту КМДА, началь

ник профільного управління

Вадим Костюченко відзначив:

“Київ — це місто, де збуваються

мрії. 1 листопада справдиться

мрія кожного маленького учас

ника змагань — на крок набли

зитися до великого футболу. Тож

ми запрошуємо киян та гостей

міста прийти і долучитися до

цього прекрасного футбольного

свята”.

Зазначимо, що початок фіна

лів о 12.00. Вхід — вільний �

“Будівельник” поступився “Галичині”
Натомість БК “Київ” здобув першу перемогу в 3 турі Суперліги
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
неділю головний фаворит
сезону — “Будівельник” —
зазнав другої поразки в
чемпіонаті України. Кияни на

своєму майданчику досить несподі�
вано поступилися “Політехніці�Га�
личині” — 77:81. Ця невдача стала
другою поспіль для "гладіаторів".
Разом з тим порадував своїх вболі�
вальників інший столичний клуб —
“Київ”. “Вовки” виявилися сильні�
шими за “Черкаських мавп” —
72:63.

Головною несподіванкою нового розіграшу

суперліги став невдалий старт у турнірі чин

ного чемпіона України — “Будівельника”.

Слідом за перемогою над “Києвом” (98:72)

команда Айнарса Багатскіса зазнала дві по

спіль поразки. Спочатку вона програла на ви

їзді запорізькому “ФерроЗНТУ” (89:92), а в

минулому турі поступилася вдома “Політех

ніціГаличині” зі Львова — 77:81. Не допо

могла “Будівельнику” навіть хороша гра цен

трового Даріуша Лавриновича, який до цього

був зосереджений винятково на Євролізі, а в

неділю дебютував у суперлізі. Литовець на

брав 16 очок, зробив 6 підборів і 4 блокшоти.

Втім, цього виявилося замало, аби принести

перемогу для “Будівельника”. Під щитами

домінували центровий “ПолітехнікиГаличи

ни” Владан Вукославлевіч, який зробив дабл

дабл (10 підбирань і 13 очок), і форвард Кін

делл Дайкса, який заробив 21 очко. Саме аме

риканець посприяв вирішальному ривку

львів’ян у заключній чверті, коли після його

влучення перевага гостей сягнула шести

очок. Ліквідувати розрив “Будівельнику” так

і не вдалося. У підсумку — поразка чинного

чемпіона країни з рахунком 77:81. На після

матчевій пресконференції головний тренер

“Будівельника” Айнарс Багатскіс не прихо

вував свого розчарування від поразки: “На

емоціях нічого не хочу говорити. Ті, хто одяг

нув майку “Будівельника”, повинні пишати

ся цим. Це дає їм шанс підняти свій контракт.

З першого дня говориться, що в Україні по

трібно грати. Тут дуже небезпечна і навіть хо

роша ліга. Але ні! У нас є гравці, які в Євролі

зі роблять усе, а вдома виставляють себе кло

унами. Але говорити і робити зараз нічого не

буду. Треба заспокоїтися”.

Разом з тим, для столичних прихильників

баскетболу є й гарна звістка. У цьому ж турі

першу перемогу у суперлізі здобув БК “Ки

їв”.

Програвши боротьбу за підбирання, бас

кетболісти “Києва” продемонстрували гарну

реалізацію триочкових кидків (9/17 проти

5/21 у суперника). 4/6 кидків ізза дуги забив

Владислав Подолян, 3/6 — Лі Хампфрі. “Біг

мен” “Києва” Майк Девіс став найрезульта

тивнішим гравцем зустрічі, здобувши 25

очок. 16 очок своїй команді приніс Влади

слав Подолян. Даблдабл (10 очок + 10 під

бирань + 5 передач) оформив В’ячеслав Боб
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Бокс. 
Фінал четвертого 
сезону Всесвітньої серії 
боксу відбудеться в Києві

26 æîâòíÿ íà îô³ö³éí³é öåðåìîí³¿ íàãîðîä-

æåííÿ AIBA Annual Awards Ceremony 2013

ïðåçèäåíò ÔÁ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ïðîäèâóñ

òà ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíî¿ áîêñåðñüêî¿ àñîö³-

àö³¿ ×³íã-Êóî Âó ï³äïèñàëè óãîäó ïðî ïðîâå-

äåííÿ ô³íàëüíî¿ ìàò÷åâî¿ çóñòð³÷³ ÷åòâåðòîãî

ñåçîíó Âñåñâ³òíüî¿ ñåð³¿ áîêñó, ÿêà â³äáóäåòü-

ñÿ ó òðàâí³ 2014 ðîêó, â ñòîëèö³ Óêðà¿íè —

ì³ñò³ Êèºâ³.

“Ï³äïèñàííÿ óãîäè ç ïðåçèäåíòîì Ôåäåðà-

ö³¿ áîêñó Óêðà¿íè ïàíîì Ïðîäèâóñîì ïðî

ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ìàò÷åâî¿ çóñòð³÷³ ÷åò-

âåðòîãî ñåçîíó Âñåñâ³òíüî¿ ñåð³¿ áîêñó â

Óêðà¿í³ — ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ ÿê äëÿ AIBA, òàê ³

äëÿ óêðà¿íñüêîãî áîêñó,— â³äçíà÷èâ ïàí

×³íã-Êóî Âó.— Ôåäåðàö³ÿ áîêñó Óêðà¿íè âæå

íåîäíîðàçîâî äåìîíñòðóâàëà ñâî¿ âì³ííÿ îð-

ãàí³çîâóâàòè çìàãàííÿ íàéâèùîãî ð³âíÿ. Òàê,

ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó Êè¿â óñï³øíî ïðîâ³â

×åìï³îíàò ñâ³òó ñåðåä þí³îð³â 2013, ÿêèé áóâ

äóæå âèñîêî îö³íåíèé. Ìèíóëèé ñåçîí ÂÑÁ

ïîäàðóâàâ óáîë³âàëüíèêàì áåçë³÷ ïîçèòèâíèõ

åìîö³é çàâäÿêè äåáþòíîìó âèñòóïó óêðà¿í-

ñüêîãî êëóáó “Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè”, ÿêèé â

ï³äñóìêó âèáîðîâ ñð³áíèé êóáîê ó ô³íàë³ â

Êàçàõñòàí³. Ôåäåðàö³ÿ áîêñó Óêðà¿íè ïîêàçà-

ëà ñâî¿ âèñîê³ àìá³ö³¿ â öüîìó ïðîåêò³, òîìó

ìè îõî÷å ïðèéíÿëè ïðîïîçèö³þ ïðî ìîæëè-

â³ñòü ïðîâåäåííÿ ô³íàëó Âñåñâ³òíüî¿ ñåð³¿

áîêñó ñàìå â Êèºâ³. ß ðàäî çàïðîøóþ âñ³õ ó

òðàâí³ â³äâ³äàòè Óêðà¿íó, äå â³í ³ â³äáóäåòü-

ñÿ!”. Íàãàäàºìî, ùî ïðîôåñ³éíèé áîêñåð-

ñüêèé êëóá “Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè” ñòàâ ô³íà-

ë³ñòîì òðåòüîãî ñåçîíó Âñåñâ³òíüî¿ ñåð³¿ áîê-

ñó. Ô³íàëüíà ìàò÷åâà çóñòð³÷ ïðîõîäèëà â Àñ-

òàí³, Êàçàõñòàí �

Фехтування. 
Інна Бровко — 
переможниця етапу 
Європейського кадетського
циклу

²ííà Áðîâêî ñâÿòêóâàëà ïåðåìîãó íà åòàï³

ªâðîïåéñüêîãî êàäåòñüêîãî öèêëó ç ôåõòó-

âàííÿ íà øïàãàõ, ÿêèé â³äáóâñÿ â Êëàãåíôóð-

ò³ (Àâñòð³ÿ). Ó ô³íàë³ íàøà ñïîðòñìåíêà çäî-

ëàëà îï³ð ñóïåðíèö³ ç Ðóìóí³¿ Àëåêñàíäðè

Ïðåäåñêó ç ðàõóíêîì 15:14. Äîäàìî, ùî â ìè-

íóëîìó ñåçîí³ óêðà¿íêà âèáîðîëà “áðîíçó” íà

àíàëîã³÷íîìó òóðí³ð³ â Ãåòåáîðç³ (Øâåö³ÿ), à

ì³ñÿöü òîìó ïîêàçàëà äðóãèé ðåçóëüòàò íà

çìàãàííÿõ ó Çåðíÿíèí³ (Ñåðá³ÿ) �

Важка атлетика. 
Артем Удачин виборов 
“бронзу” на світовій першості

Àðòåì Óäà÷èí íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç âàæêî¿

àòëåòèêè, ÿêèé â³äáóâñÿ â ïîëüñüêîìó ì³ñò³

Âðîöëàâ, çàâîþâàâ áðîíçîâó íàãîðîäó. Ó âà-

ãîâ³é êàòåãîð³¿ ïîíàä 105 êã íàø ñïîðòñìåí

ïîêàçàâ òðåò³é ðåçóëüòàò ó ïîøòîâõó. Óêðà-

¿íåöü ï³äíÿâ øòàíãó âàãîþ 232 êã. ×åìï³îíîì

ñâ³òó â ñóì³ ñòàâ ðîñ³ÿíèí Ðóñëàí Àëáåãîâ

(464 êã: 209 + 255). “Ñð³áëî” — ó Áàõàäîðà

Ìóëà³ ç ²ðàíó (458 êã: 203 + 255) �

Визнання. 
Богдан Бондаренко та Анна
Мельниченко — найкращі 
легкоатлети Європи

ªâðîïåéñüêà ôåäåðàö³ÿ ëåãêî¿ àòëåòèêè íà-

çâàëà ÷åìï³îí³â ñâ³òó Áîãäàíà Áîíäàðåíêà

(ñòðèáêè ó âèñîòó) òà Àííó Ìåëüíè÷åíêî (áà-

ãàòîáîðñòâî) íàéêðàùèìè ëåãêîàòëåòàìè ªâ-

ðîïè çà ï³äñóìêàìè âåðåñíÿ. Áîãäàí Áîíäà-

ðåíêî çàâåðøèâ ñåçîí ïåðåìîãàìè íà òóðí³-

ðàõ ó Ðîâåðåòî òà Áåðäè÷åâ³. Âîíè äàëè ìîæ-

ëèâ³ñòü îá³éòè â ãîëîñóâàíí³ ôðàíöóç³â Ðåíî

Ëàâ³ëëåí³ (ñòðèáêè ç æåðäèíîþ) òà Òåää³

Òàìãî (ïîòð³éíèé ñòðèáîê). Àííà Ìåëüíè÷åí-

êî ó âåðåñí³ ïåðåìîãëà íà ï³äñóìêîâîìó òóð-

í³ð³ áàãàòîáîðö³â Decastar ó Òàëåíñå ³ çàâåð-

øèëà ñåçîí íà ïåðø³é ñõîäèíö³ çàë³êó IAAF

Combined Events Challenge �

Учасни�и�прес-�онференції�презент�вали�на�ороди�XVI�Міжнародно�о�дитячо�о�т�рнір��
"К�бо��Ві�тора�Банні�ова�— 2013"�

Гравці�"Б�дівельни�а"�(��жовтій�формі)�зазнали�др��ої�пораз�и���сезоні�

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

В Києві відбудеться фінал престижного турніру
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Цьогоріч фестиваль модно�

го кіно відкриє біографічна

драма Алана Паркера “Евіта”

(2 листопада о 17.00). В її ос�

нові — однойменний брод�

вейський мюзикл на слова Ті�

ма Райса і музику Ендрю

Ллойда Уеббера. Стрічка роз�

повідає про бідну дівчину Еве

Дуарте, яка стала дружиною

президента Аргентини Хуана

Перона. На великих екранах

демонструватиметься й кла�

сика — “Фотозбільшення”

1966 року італійського режи�

сера Мікеланджело Антоніо�

ні (1 і 3 листопада о 19.00). Го�

ловний герой картини — мо�

лодий талановитий лондон�

ський фотограф Томас — у

міському парку випадково

знімає дивну пару. По повер�

ненні до лабораторії прояв�

ляє плівку й помічає на де�

яких кадрах дещо дивне. Під

час фотозбільшення він ба�

чить, що в кущах за штахет�

ником причаївся невідомий з

пістолетом. Повернувшись у

парк під вечір, Томас виявляє

там тіло зображеного на знім�

ку чоловіка: очевидно, він був

застрелений відразу після по�

бачення... Фільм отримав Зо�

лоту пальмову гілку у Каннах.

Біографічна драма “Квітка

пустелі” (31 жовтня о 17.00, 

2 листопада о 19.30) знай�

омить з історією простої дів�

чинки�кочівниці Варіс Діріє

з Сомалі. Вона втекла з дому,

опинилася в Лондоні й за

кілька років стала однією з

найпопулярніших моделей

світу. Варіс першою публічно

засудила практику жіночого

обрізання, була призначена

спеціальним послом ООН і

створила Фонд по боротьбі з

FGM. А документальна

стрічка “Міста та одяг. Но�

татки” Віма Вендерса (31

жовтня о 19.30, 1 листопада о

17.00) покаже закулісне жит�

тя видатного японського мо�

дельєра Йоджі Ямамото — як

він працює, спілкується з

топ�моделями і радиться з

кравцями. На очах глядачів

створюються бездоганні сук�

ні, а Ямамото розкриває сек�

рети натхнення. Фільми де�

монструються мовою оригі�

налу з українськими субтит�

рами.

Японське посольство дарує

малюкам можливість по�

знайомитися з творчістю

класика анімації Хаяо Мі�

ядзакі. В рамках фестивалю

японського кіно покажуть дві

його стрічки. Містична казка

“Віднесені привидами” 

(1 листопада о 19.15, 3 листо�

пада о 14.00) — про дівчинку,

яка опиняється в населеному

привидами світі — принесла

автору всесвітню славу та от�

римала головний приз на

МКФ в Берліні та Оскар як

кращий іноземний фільм. Ін�

ша стрічка — “Люпен III: За�

мок Каліостро” 1979 року

(2 листопада о 14.00, 3 листо�

пада о 12.00) розповідає про

видатного афериста Арсена

Люпена Третього. Він пода�

ється до замку князів Каліо�

стро, шоб знищити друкар�

ський верстат. Там зустрічає

чарівну принцесу Кларисс та

давнього ворога інспектора

Дзенігата �

Фестиваль модного кіно
“Elle”

Коли: до 3 листопада

Де: Культурний центр 

“Київ”, 

вул. В. Васильківська, 19,

тел.: (044) 234�73�81, 

234�33�80

Вартість квитків: 40�50 грн

Фестиваль фільмів 
Хаяо Міядзакі

Коли: 1�3 листопада

Де: кінотеатр 

“Кінопанорама”, 

вул. Шота Руставелі, 19,

тел.: (044) 287�11�35

Вхід вільний

Гран�прі “Молодості” удостоєна 
“Людська маса”
Фільми�переможці кінофестивалю отримали нагороди
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У
суботу, 26 жовт	
ня, в кінотеатрі
“Київська Русь”
відбулася уро	

чиста церемонія за	
криття 43	го МКФ “Мо	
лодість”. Кращим філь	
мом національного
конкурсу визнали “По	
вернення” Олександра
Ратія. Гран	прі фести	
валю отримав студент	
ський короткометраж	
ний фільм “Людська
маса” режисера Ґабрі	
еля Ґоше. Володаря ж
призу глядацьких сим	
патій — стрічку “Хлоп	
ці, Ґійоме, до столу!” в
грудні обіцяють пока	
зати на широких екра	
нах.

Для глядачів “Молодість”

запам’ятається насамперед

тижнем показів картин на

будь�який смак — від дитячо�

го кіно до стрічок про людей з

нетрадиційною орієнтацією,

добіркою фестивальних хітів,

ретроспективами, кінокалей�

доскопом з різних країн. Зок�

рема це панорами російсько�

го, скандинавського, фран�

комовного та німецького кі�

но. Хоча всесвітньо відомих

зірок серед гостей не було,

приїхало багато режисерів з

усього світу. Для них найго�

ловнішою подією стала цере�

монія нагородження, що від�

булася у великій залі кіноте�

атру “Київська Русь”. Загаль�

ному піднесеному настрою

заважали погано налаштовані

мікрофони і надто затягнута

програма — втім, переможці

залишилися задоволені.

Першими нагороди вруча�

ли фільмам нової дитячої

конкурсної програми. Кра�

щою стрічкою діти визнали

британську картину “Ракета”

Кіма Мордаунта про подо�

лання хлопчиком родового

прокляття. Швейцарська ро�

бота “Клара і таємниця вед�

медів” відзначена спеціаль�

ним дипломом за найцікаві�

шу історію (пошук балансу

між цивілізацією і природою

на прикладі людини й ведме�

дя). Віктор Андрієнко отри�

мав диплом за краще режи�

серське рішення в картині

про українського атлета “Іван

Сила”.

Серед студентських робіт

перше місце — за фільмом

“Матір” польського режисе�

ра Лукаша Остальського про

жінку�політика, якій дово�

диться зробити важкий вибір

між материнськими почуття�

ми і законом. А кращим філь�

мом міжнародного коротко�

метражного конкурсу стала

французька стрічка “Олійна

лампа” Гу Вея — оповідь про

мандрівних фотографів, які

закарбовують життя тибет�

ських родин на фоні екзотич�

них ландшафтів. Переможець

міжнародного повнометраж�

ного конкурсу — сингапур�

ський фільм “Іло Іло” Ентоні

Чена. Зворушлива історія про

стосунки в родині Лім, де по�

коївка Тереза поступово заво�

йовує любов їхнього 10�річ�

ного сина, отримала також

приз міжнародної федерації

кінокритики FIPRESCI.

В національному конкурсі

змагалося аж 24 короткомет�

ражні стрічки. “Серед україн�

ських режисерів з’явилися

нові таланти,— запевнив ге�

неральний директор “Моло�

дості” Андрій Халпахчі.—

Фільми різні за жанрами та

думками, проте приємно, що

автори вже вміють працювати

по�європейськи. Добірку

кращих картин плануємо ви�

пустити на DVD”. З відро�

дженням кінематографа в

країні погоджується і голова

журі національного конкурсу

Сергій Тримбач. “За останні

два роки значно зросла кіль�

кість молодих режисерів і де�

бютів, тож ми можемо впев�

нено говорити про майбутнє

українського кіно”,— під�

креслив він. Переможцем

конкурсу стала стрічка “По�

вернення” Олександра Ратія,

в основу якої автор поклав іс�

торію свого життя. “Моя кар�

тина про дитинство, про

Батьківщину, про маленьку

людину, яка народилася в

країні, якої вже немає на мапі

світу”,— поділився з “Хреща�

тиком” молодий режисер. До

речі, ця стрічка була курсо�

вою роботою, а її бюджет

склав 400 гривень — на кви�

ток з Києва до Алчевська

(рідного міста Ратія) і назад.

Двічі згадували і короткомет�

ражну картину Ірини Цілик

“Помин” про дівчину, яка по�

вертається до рідного села в

хату покійного дідуся. Вона

отримала диплом екуменіч�

ного журі та спеціальну від�

знаку за “За збереження тра�

дицій українського кінемато�

графа”.

Гран�прі — статуетка

“Скіфський олень” та серти�

фікат на 80 тисяч гривень діс�

талися студенту британської

Національної школи кіно й

телебачення французу Ґабрі�

елю Ґоше за короткометраж�

ний фільм “Людська маса”.

За 17 хвилин він розповів не�

ординарну історію, як безро�

бітний спізнився до центру

працевлаштування, за що має

бути оштрафований, та зва�

жується на бунт проти систе�

ми. “Ця стрічка задумувалася

як коротка вправа, але викли�

кала бурхливу реакцію гляда�

чів,— зізнається Ґабріель Ґо�

ше.— Тема є дуже соціальною

і актуальною зараз, особливо

в країнах Західної Європи,

показує, як люди можуть пе�

ретворитися на монстрів”.

Обирали краще кіно й від�

відувачі “Молодості”. За ре�

зультатами їхнього голосу�

вання приз глядацьких сим�

патій завоював дебют фран�

цузького актора Ґійома

Ґальєна “Хлопці, Ґійоме, до

столу!”. Як запевнив Андрій

Халпахчі, кіномани зможуть

оцінити її в кінотеатрах вже з

19 грудня.

Закрила “Молодість” кар�

тина “Конгрес” Арі Фольма�

на, відомого роботою “Вальс

з Баширом”. “Це приклад

великої європейської копро�

дукції шести країн, а також

дуже новаторський фільм, бо

поєднує ігрове, докумен�

тальне та анімаційне”,— за�

значив пан Халпахчі. За сю�

жетом героїні (Робін Райт,

яка грає саму себе) пропону�

ють контракт на сканування.

Він передбачає створення

вічно молодого оцифровано�

го персонажа�двійника,

здатного грати все, що заба�

жає студія. Наступну, 44�ту

“Молодість”, чекаємо у

жовтні 2014 року �

Гран-прі�фестивалю�та�сертифі�ат�на�80�тисяч��ривень�здоб�в�ст�дент�Ґабріель�Ґоше�
за��орот�ометражний�фільм�на��остр��соціальн��темати���"Людсь�а�маса"
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Модне кіно та японська анімація
В столиці стартують два фестивалі для кіногурманів
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З
30 жовтня в кінотеатрі “Київ” триває фес	
тиваль модного кіно “Elle”, що відкриє гля	
дачам таємниці загадкового світу моди
крізь історії японського модельєра Йоджі

Ямамото, простої сомалійської дівчини, яка стала
популярною моделлю, лондонського фотогра	
фа... Також в перші дні листопада для столичних
дітлахів в кінотеатрі “Кінопанорама” відбувати	
муться безкоштовні покази стрічок класика
японської анімації Хаяо Міядзакі.

Біо�рафічна�драма�"Квіт�а�п�стелі"�знайомить�з�історією�сомалійсь�ої�дівчини�Варіс�Діріє,�я�а�стала
відомою�топ-моделлю�та�спеціальним�послом�ООН�
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Пам’ятаємо героїв разом
Киян запрошують відзначити 70�річчя визволення міста
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У
середу в столиці
пройде чимало за�
ходів, присвячених
70�річчю визволен�

ня Києва від фашистських
загарбників. Естафета
пам’яті триватиме цілий
день. Стартуватиме вона з
запалення Вічного вогню
та покладання квітів і про�
довжиться військово�істо�
ричною ходою, меморіаль�
ними акціями та святкови�
ми концертами. Кожен ки�
янин зможе особисто вша�
нувати пам’ять загиблих:
приєднатися до хвилини
мовчання або встановити
лампадку на Алеї Слави.

6 листопада відзначення знамен�

ної дати розпочнеться з самого ран�

ку: о 8.40 відбудеться церемонія за�

палення Вічного вогню біля Націо�

нального музею історії Великої Віт�

чизняннної війни та покладання

гірлянди воїнської слави за участі

голови Київської міської державної

адміністрації Олександра Попова,

офіційних осіб, очільників церков,

роти Почесної варти, ветеранів та

громадськості. О 10.00 Президент

України Віктор Янукович з офіцій�

ними особами і ветеранами покладе

квіти до могили Невідомого солдата

у Парку Слави. Вдень сюди при�

йдуть тисячі киян, аби вклонитись

подвигу своїх батьків і дідів.

З 11.00 на Хрещатику триватиме

військово�історична хода та парад

духових оркестрів від Бессарабської

площі до Європейської. Глядачі по�

бачать бойову техніку часів війни,

урочистою ходою пройдуть військо�

вослужбовці і духові оркестри.

Об 11.30 в Парку Вічної Слави

планується проведення мітингу

Пам’яті до 70�ї річниці визволення

Києва від фашистських загарбників,

а також варта пам’яті учнівської мо�

лоді біля могили Невідомого солда�

та.

О 12�й годині перед центральним

входом Київського палацу дітей і

юнацтва відбудеться святковий кон�

церт дитячих творчих колективів

навчальних закладів міста “Визво�

лителям Києва честь і слава!”. В цей

же час розпочнуться і урочисті захо�

ди в Національному палаці мис�

тецтв “Україна”. Для ветеранів�виз�

волителів співатимуть найпопуляр�

ніші зірки української естради. Свої

пісні героям подарують Тіна Ка�

роль, Таїсія Повалій, Руслана, Олек�

сандр Пономарьов.

“О 12.05 буде оголошена хвилина

мовчання. Концерт припинять, буде

зроблено оголошення по радіо, те�

лебаченню, і ми будемо закликати

всіх киян зупинитись, аби хвили�

ною мовчання вшанувати пам’ять

загиблих”,— розповів заступник го�

лови Київської міської державної

адміністрації Віктор Корж.

Вдень керівництво міста зустріне�

ться з учасниками делегацій з облас�

тей України, міст�героїв України,

Росії та Білорусі. А о 16.30 в Націо�

нальному музеї історії Великої Віт�

чизняної війни молодь з лампадка�

ми влаштує флешмоб пам’яті “Дя�

куємо за Київ”.

З 18�ї до 22�ї години в Парку Сла�

ви триватиме меморіальна акція

“Вшануй пам’ять визволителів”. На

площі перед Алеєю Слави волонте�

ри роздаватимуть усім бажаючим

лампадки зі свічками. Кожен ки�

янин та гість столиці України зможе

безкоштовно встановити їх біля мо�

гили Невідомого солдата або на Алеї

Слави.

А з 19.30 молодь запрошують на

майдан Незалежності, де пройде

святковий концерт. У програмі —

виступи гурту “Скай”, “Друга ріка”.

Також для присутніх співатиме Ар�

сен Мірзоян. Завершиться свято фе�

єрверком о 21.50.

Звісно, головними героями бу�

дуть визволителі столиці — 498 на�

ших звитяжців. До кожного, кому

здоров’я не дозволяє відсвяткувати

разом з усіма, завітають з привітан�

нями додому. А на виконання ініці�

атив Президента про соціальний за�

хист ветеранів — крім квітів, пам’�

ятного знака — вони отримають чо�

тири тисячі гривень фінансової під�

тримки, з яких одна тисяча — бю�

джетна.

Нагадаємо, що в неділю місто за�

прошує на реконструкцію подій

1943 року — форсування Дніпра, в

якому візьмуть участь історико�пат�

ріотичні клуби 12�ти країн
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Теплиць ом Єв ен Леонідович необхідно з'явитись 14.11.2013 ро
об 11.15 до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О. Ко-
шиця, 5-А, аб. 210) для часті с довом роз ляді цивільної справи
№ 753/13545/13 за позовом Коваля Костянтина Ми олайовича до Теп-
лиць о о Єв ена Леонідовича про відш од вання с ми забор ованості.

Теплиць ий Єв ен Леонідович випад неяв и зобов'язаний повідо-
мити с д про причини неяв и.

У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за
наявними справі матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4
ЦПК У раїни.

С ддя В. А. Д бас

Т пі ін Дімитрію Вячеславович необхідно з'явитись 15.11.2013 ро о 14.45 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О. Кошиця, 5-А, аб. 210)
для часті с довом роз ляді цивільної справи № 753/13724/13 за позовом Т пі-
іної Лесі Альбертівни до Т пі іна Дімитрія Вячеславовича про розірвання шлюб .
Т пі ін Дімитрій Вячеславович випад своєї неяв и зобов'язаний

повідомити с д про причини неяв и.
У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
С ддя В. А. Д бас

Відповідач Степчен о Арт р Віталійович , адреса я о о: м. Київ, проспе т
Оболонсь ий, 16-Б, в. 58, необхідно з'явитися 29.11.2013 ро о 09.30 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 103)
для часті в с довом засіданні по цивільній справі № 2-7363/12 за позовомШиян
Євчен Васильович до Степчен о Арт ра Віталійовича про стя нення бор .

У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
С ддя К рен ов Є. С.

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє Ковальч а Володимира
Сер ійовича про те, що цивільна справа за позовом П блічно о а ціонерно о
товариства "Комерційний бан "Надра" до Ковальч а Володимира Сер ійовича
про стя нення забор ованості за редитним до овором призначено до сл хання
на 11 листопада 2013 р. об 11.30 в приміщенні Деснянсь о о районно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 23.

С ддя І. В. Петріщева

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

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць ....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ............96 рн. 00 оп.

на місяць ..................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........144 рн. 00 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

М А Х А Т М А С Т У С

А К Р В А С А Л І Д О

Л Е К І В О К К Б М

И Щ Н К У Г О Р К А

Ш Т А Н Д А Р Т Р О

К У Т Е О Ш О В К

О З И К О С Т Е Н К О

К А З А Ф А В Н

Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   



ОВНАМ відведено�роль�«швидої�допомо�и»,�радо

поспішайте�підставити�плече�том�,�хто�просить�поря-

т�н�,�підтримайте�знедолених�не�на�словах,�а�на�ділі.

Одна�присл�хайтеся�до�інт�їції,�аби�вас�не�виориста-

ли�з�мерантильною�метою.�Психоло�ічне,�енер�етич-

не,�фінансове�паразит�вання�хитро�о�оточення�на�ва-

шій�доброті�може�від��н�тися�підірваним�здоров’ям.�

ТЕЛЬЦІ, розрийте� д�ш�� наз�стріч� людям,� нічо�о

не�таїть�в�собі.�Все,�що��либоо�хвилює,�слід�проана-

ліз�вати,�щиро�об�оворити.�Плеайте�поч�ття�власної

�ідності� й� ніом�� не� нав’яз�йтеся,� щоб� створювати

шт�чн��залежність�від�власної�персони.�

БЛИЗНЯТА,�не�д�же�зацилюйтеся�на�поб�тових,

сімейних�проблемах,�без�фанатизм��поринайте���фа-

мільні�традиції.�Запря�ати�домочадців���тр�дов��лям�

заради�бла�опол�ччя�родини�сенс��немає,�осільи�ви

їх�сприймаєте�я�приватизован��власність�і�ризи�єте

перетворитися�на�домашньо�о�деспота.�

РАКИ, спіл�вання� з� авторитетними� особами,

представниами�влади,�вихідцями�з�інших�раїн�обіцяє

б�ти�надзвичайно�привабливим.� І�нехай�можливі�не-

передбачені�повороти�подій�— не�відст�пайте,�захи-

щайте�справедливість!�

ЛЕВИ, зосередьтеся�на�матеріальній�сфері.�Бажа-

но�зробити�ревізію�в�фінансовом���осподарстві,�роз-

рах�ватися� з� бор�ами,� сористатися� сл�шною� на�о-

дою�для�повернення�позичено�о�чи�відстрочення�ре-

дит�,�вирішення�питань�щодо�оподат�вань,�спадщи-

ни,�аціон�вання,��правління�майном.�

ДІВИ переб�ватим�ть�на�хвилях�амбіцій.�Тож�стри-

м�йте� дратівливість,� не� �аряч�йте,� оли� вас� чіпати-

м�ть�за�живе,�сипатим�ть�сіль�на�ран�.�Адже�маєте�в

р�ах�непереможн��зброю:�це��міння�під�час�несподі-

ваних� онфлітних� с�тичо� вчасно� відпарир�вати� за-

лізними�ар��ментами�с�противни��і�вийти�перемож-

цем�на�зло�всім�недр��ам.�

У�ТЕРЕЗІВ день�відпрацювання�та�повернення�ар-

мічних�бор�ів.�Коло�обов’язів�розшириться,�тож�пли-

віть�за�течією�подій�і�займайтеся�тим,�що�пропон�є�до-

ля.�

СКОРПІОНИ мож�ть�затьмарити�сяйвом�авторите-

т��найамбіційніших�осіб.�Др�зі,� �любленці�б�д�ть�від

вас���захваті,�тож�цемент�йте�др�жні�лави,�завойов�й-

те�серця�симпатиів,�демонстр�ючи�вроджені�таланти,

творчі�здоб�ти.�

СТРІЛЬЦІ, постарайтеся�з�армоніз�вати�бажання�і

можливості,�адже�ваші�запити�зростають,�а�реальність

налаштована�не�остинно.�Спроба�спертися�на�тради-

ції,�підтрим��сім'ї�та�др�зів�б�де�невдалою.�

КОЗЕРОГИ, ер�йтеся� здоровим� �л�здом,� нині� �

вас�світла�холодна��олова�й��аряче�серце,�тож�може-

те�сміливо�відстоювати�свої�по�ляди,�йти�в�бій�заради

справедливості,�різати�правд�-мат����вічі�— в�пере-

мозі�не�с�мнівайтеся,�бо�форт�на�на�вашом��боці!�

ВОДОЛІЇ, події�дня�часто�розвиватим�ться�за�прин-

ципом�"не�б�ло�б�щастя,�та�нещастя�допомо�ло".�Пос-

тавленої� мети� доб’єтеся� несподівано,� вс�переч� �сім

розрах�нам�і�передч�ттям.�

РИБИ, в�сфері�омпромісних�рішень�та�боротьбі�за

справедливість�ви�— сама�досоналість.�Заон�і�авто-

ритет�б�де�на�вашом��боці,�тож�подолати�серйозних

он�рентів� тр�днощів�не�сладе.�Ящо�з�близьими

вас�об’єдн�ють�спільні�інтереси,�переонання,�по�ля-

ди�на�життя�— все�йтиме�ч�дово �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Температура +9°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +11°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +5°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 90 %
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1940 — Êè¿âñüêà ê³íîñòóä³ÿ

ïðèéíÿëà äî ïîñòàíîâêè êîìåä³þ

äðàìàòóðãà Î.Êîðí³é÷óêà «Â ñòå-

ïàõ Óêðà¿íè» (ðåæèñåð ².Ï.Êàâà-

ëåðèäçå); ïî÷àëàñÿ ðåæèñåðñüêà

ðîçðîáêà ñöåíàð³þ ô³ëüìó

«Îëåêñà Äîâáóø» (àâòîð ñöåíà-

ð³þ — ïîåò Ëþáîìèð Äìèòåðêî,

ðåæèñåðè ô³ëüìó — íàðîäíèé

àðòèñò ÓÐÑÐ À.Ì.Áó÷ìà ³

Í.Ï.Êðàñ³é). 

1958 — Ïðåçèä³ÿ ÂÐ ÓÐÑÐ ðà-

òèô³êóâàëè Äîäàòêîâó êîíâåíö³þ

ïðî ñêàñóâàííÿ ðàáñòâà, ðàáîòîð-

ã³âë³ òà ³íñòèòóò³â ³ çâè÷à¿â, ïîä³á-

íèõ äî ðàáñòâà, ï³äïèñàíó ïðåä-

ñòàâíèêàìè ÓÐÑÐ 7 âåðåñíÿ 1956

ðîêó. 

1960 — Äàâ ïðîìèñëîâèé ñòðóì

îñòàíí³é àãðåãàò Êðåìåí÷óöüêî¿

ÃÅÑ. Çàãàëüíà ïîòóæí³ñòü ñòàíö³¿

– 625 êÂò. 

1976 — Âïåðøå â³äçíà÷àºòüñÿ

Äåíü ïðàö³âíèê³â àâòîìîá³ëüíîãî

òðàíñïîðòó. Êîæíîãî äíÿ ò³ëüêè â

ðåñïóáë³ö³ âîíè äîñòàâëÿþòü âàí-

òàæ³ äëÿ äåñÿòê³â òèñÿ÷ ï³äïðè-

ºìñòâ, ïåðåâîçÿòü àâòîáóñàìè 20

ìëí. ïàñàæèð³â, à òàêñ³ – 800

òèñ. îñ³á. 

1979 — Âîëîäàðåì Ãðàí-ïð³ VIII

Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó åñòðàäíî¿

ï³ñí³ â Äðåçäåí³ ñòàâ ñîë³ñò Êè¿â-

ñüêîãî ìþç³ê-õîëó Ìèêîëà Ãíàòþê.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 23-é ñòîð.

ГОРОСКОП
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Вчені з’ясували, що шлю�
би, в яких дружини пога�
но сплять, мають значно

більше шансів розвалитися. 

Жінки зізнаються, що наранок відчу�

вають напади депресії та дратівливість,

що їх “зривають” на своїй другій поло�

вині. Як це не дивно, але сон чоловіка

на якість шлюбу жодним чином не

впливає, повідомляє Утро.ру. “Ми ви�

явили, що проблеми дружин зі сном

впливають на стосунки в сім’ї. Жінки,

які не могли заснути напередодні, по�

відомили, що наступного дня відчува�

ли себе пригнобленими, і в сім’ї насту�

пав розлад. Це ж у поведінці дружин

помічають і чоловіки”,— говорить док�

тор Венді Троксел, професор психіатрії

Університету Піттсбурга.

У дослідженні взяли участь 32 по�

дружжя у віці 32�х років, які мали пси�

хіатричні або медичні розлади і проб�

леми зі сном. Учені спостерігали за ни�

ми десять діб, фіксуючи, скільки парам

потрібно часу на те, щоб заснути, і

скільки триває сон. 

Також дослідники вивчали, як пози�

тивні емоції впливають на якість сну і

чи заважає жінкам виспатися сварка з

чоловіком. Виявилось, що відпочинок

напередодні більше впливає на сімейні

відносини, ніж емоції протягом дня на

сон майбутньої ночі. Дослідники поки

не можуть пояснити цю залежність.

Варто також відзначити, що, згідно з

опублікованими результатами проведе�

ного британськими експертами дослі�

дження, спати жінкам заважають чолові�

ки, які зазвичай голосно хропуть. 

Відповідно до висновків, за 50 років су�

місного життя чоловік, який хропе, по�

збавляє свою кохану в цілому чотирьох ро�

ків сну.  А жінки, які не висипаються, ма�

ють проблеми з тиском, погано запам’�

ятовують інформацію, у них часто псує�

ться настрій �

Друга половина, яка не виспалася, 
робить життя нестерпним

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 31 æîâòíÿ


