
7 листопада 2013 �� ЧЕТВЕР �� № 163 (4370)

Якісна продукція 
для українців 

8стор.

УУУУ    ККККииииєєєєвввв іііі     ммммаааассссшшшшттттааааббббнннноооо
вввв іііі ддддззззннннааааччччииииллллииии     77770000����ттттуууу

рррр іііі ччччннннииииццццюююю    ззззвввв ііііллллььььннннеееенннн нннн яяяя
вввв іііі дддд     ффффаааашшшшииииссссттттссссььььккккиииихххх

ззззааааггггааааррррббббнннниииикккк іііі вввв

У місті відкрили 
52�у станцію метро 

Дарничанам 
подарували 
амбулаторію 

+TVпрограма 

Як бійці 
і бронетехніка
форсували
Дніпро

стор. 8стор. 2

стор. 4стор. 3

Пульс столичної
торгівлі стор. 6



Хрещатик 2 7 листопада 2013 року

Ì²ÑÒÎ

Кирило ФОМІНОВ,
спеціально 
для “Хрещатика”

Урочистості з на�
годи відзначення
70�ї річниці виз�

волення Києва від ні�
мецьких загарбників
відбувалися не тільки
на масових заходах
міста, а й у тихій ат�
мосфері домівок ве�
теранів. Напередодні
святкування голова
КМДА Олександр По�
пов виконував свою
обіцянку і відвідував
ветеранів, які не змог�
ли бути присутніми на
урочистостях. Так,
очільник міськадмініс�
трації завітав до виз�
волителя столиці, 89�
річного полковника у
відставці Петра Рас�
шивалова та привітав
його із пам’ятною да�
тою.

Прийшов Олександр Попов

не з порожніми руками — він

приніс грошову премію, а та�

кож нагородив офіцера пам’�

ятною медаллю “70 років виз�

волення Києва”.

Очільник міськадміністрації

також поцікавився проблема�

ми зі здоров’ям ветерана та по�

обіцяв і надалі приділяти увагу

шанованому визволителю.

Петро Расшивалов під час

Великої Вітчизняної війни був

лейтенантом та командував

взводом протитанкової арти�

лерії. Був декілька разів пора�

нений, визволяв Київ. Після

завершення бойових дій у Єв�

ропі в травні 1945�го брав

участь у Японській війні, а піс�

ля неї ще 50 років ніс службу у

Київському військовому три�

буналі. У запас ветеран пішов

полковником. Вже цивільним

відпрацював 12 років у адвока�

турі. Мешкає зі своєю дружи�

ною, Мірою Василівною, яка і

розповіла нам про чоловіка,

оскільки він має проблеми зі

здоров’ям, йому важко було

говорити. “Я не здивувалася,

коли дізналася, що до нас заві�

тають у гості для привітання,

хоч це і сталося вперше. Це ду�

же приємно”,— поділилася

жінка �

Церковний дзвін —
на честь пам’яті 
загиблих

Кирило ФОМІНОВ,
спеціально 
для “Хрещатика”

Представники
українських ре�
лігійних конфе�

сій Києва підтримали
владу міста у прове�
денні урочистостей з
нагоди відзначення
70�ї річниці визволен�
ня Києва від німець�
ко�фашистських за�
гарбників. Про спів�
працю домовилися
під час засідання Ра�
ди церков, яке відбу�
лося в КМДА.

Зустріч відбулася з метою

максимального залучення жи�

телів міста до святкування

пам’ятної дати.

Заступник голови КМДА

Віктор Корж повідомив, що

міська влада не лише підготу�

вала широкомасштабну про�

граму святкувань Дня визво�

лення Києва, а й подбала про

матеріальну підтримку ветера�

нів. Зокрема 498 визволителів

Києва, які нині проживають у

столиці, отримали від пред�

ставників міської влади та РДА

по 4 000 грн, частина з яких бу�

ла виділена державою, а решту

зібрано на добровільній основі.

Загалом же напередодні Дня

визволення Києва допомогу

отримали майже 77 тис. вете�

ранів, а її розмір становив від

100 до 1 500 грн. На виплати

спрямували майже 30 млн грн.

Релігійні ж представники

подякували за те, що така ваго�

ма дата не забута і вшановуєть�

ся на найвищому рівні. У свою

чергу вони провели просвіт�

ницьку роботу серед своїх ві�

рян, відслужили молебні у

пам’ять про загиблих. “Мо�

лодь не знає ціни тієї перемо�

ги, але вона була дуже вели�

кою. Це не має повторити�

ся”,— звернувся до присутніх

Михайло Паночко, старший

єпископ Церкви Християн Ві�

ри Євангельської в Україні.

Важливим моментом та

своєрідним апогеєм усіх за�

ходів, що проводились, ста�

ла хвилина мовчання, яку

оголосив Президент держа�

ви о 12.05 6 листопада. На

цей час припинилися усі за�

ходи, зупинився громад�

ський транспорт та таксі

міста. Київ повністю зану�

рився у мовчання. Тільки

дзвони храмів та церков

порушили тишу. “Це може

стати традицією, яка буде

усіх нас об’єднувати, неза�

лежно від партійних погля�

дів, релігійних вподобань

тощо”,— зазначив голова

КМДА Олександр Попов �

Представни�и�релі�ійних��онфесій�підтримали�столичн��влад��
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Духовенство сприяло святкуванню 70�ї
річниці визволення Києва

Місто віддячує 
своїм героям
Голова КМДА Олександр Попов завітав 
у гості до визволителя Києва

Голова�КМДА�Оле�сандр�Попов�вр�чив�ветеран��Вели�ої

Вітчизняної�війни�Петр��Расшивалов��пам`ятн��медаль�

"70�ро�ів�визволення�Києва"�
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Ще півтора роки тому на

місці ошатної триповерхівки

було стихійне сміттєзвалище, а

щоб потрапити на огляд до ме�

диків, мешканцям приватного

сектору мікрорайону “Осо�

корки” доводилося долати по�

над 8 кілометрів з кількома пе�

ресадками в громадському

транспорті. Тепер майже 6 ти�

сяч дарничан отримуватимуть

необхідну допомогу поблизу

власної домівки. В амбулаторії

працюватимуть 4 лікарі загаль�

ної практики, які приймати�

муть як дорослих, так і дітей,

діятиме денний стаціонар. За�

вітав на відкриття і голова

КМДА Олександр Попов.

“Поява культурно�оздоров�

чого комплексу — це справді

знаменна подія для мешканців

мікрорайону, адже тут розміс�

тилися, окрім амбулаторії, і

бібліотека, і соціальні праців�

ники, і орган самоорганізації

населення. А працюватиме тут

висококваліфікований фахі�

вець — один із перших сімей�

них лікарів України — Микола

Дяченко”,— сказав Олександр

Попов та зазначив, що від�

криття цього комплексу при�

урочене до 70�ї річниці визво�

лення Києва від фашистських

загарбників.

Завідуючий амбулаторії сі�

мейної медицини, яка, до речі,

входить до складу КНП

“Центр первинної медико�са�

нітарної допомоги № 2 Дар�

ницького району м. Києва”,

Микола Дяченко розповів

“Хрещатику”, що вже понад

десять років працює сімейним

лікарем, і на власному прикла�

ді переконався в успіхах такої

форми роботи. “Сімейний лі�

кар — це більше, ніж педіатр і

терапевт в одній особі. Це осо�

блива форма стосунків із паці�

єнтами, вона тримається на

взаємній довірі та повазі, яка

допомагає знизити кількість

захворювань, особливо у зане�

дбаній формі” �

Фонтани у зимовому
тайм�ауті
У Києві закінчився цьогорічний сезон 
водограїв

“Київводоканал” експлу�

атує 22 столичні водограї: ве�

ликий фонтан та 6 малих на

парному боці вулиці Хреща�

тик, а також “Водяна куля”,

“Каскадний” і “Засновникам

міста Києва” — на непарно�

му. Усі вони розміщені на

Майдані Незалежності. Крім

того, під нашою опікою —

фонтан на вул. Хрещатик, 23,

каскад на Великій Васильків�

ській, 119 та унікальний ком�

плекс із 10�ти фонтанів у Ру�

санівській протоці”,— розпо�

віла начальник дільниці з

експлуатації фонтанів Вален�

тина Пономарьова.

Дбає про все це господар�

ство спеціальний підрозділ,

де працює 26 співробітників,

у тому числі начальник, інже�

нер та 24 робітники. У сезон

роботи фонтанам щотижня, у

понеділок, влаштовують “са�

нітарний день”. І хоча цен�

тральні водограї використо�

вують питну воду з міського

водогону, купатися чи тим

більше пити з них не можна,

адже воду замінюють раз на

тиждень.

Тепер же, коли фонтани

перебувають у своєрідному

зимовому тайм�ауті, співро�

бітники дільниці з експлуата�

ції займаються підготовкою

водограїв до нового сезону.

“Київводоканал” закликає

усіх дбайливо ставитись до

фонтанів, адже вони за багато

років стали справжньою

окрасою і візитівкою нашої

столиці”,— зауважила рад�

ник голови правління з пи�

тань інформаційної політики

“Київводоканалу” Вікторія

Яковлєва �

У�Дарниць�ом��районі,�на�в�лиці�Завальній,�1-В,�від�рили�новий

��льт�рно-оздоровчий��омпле�с

Під�час�зимової�"�онсервації"

фонтанів�фахівці��от�ватим�ть

столичні�водо�раї�до�ново�о

сезон�

Амбулаторія, 
бібліотека та ОСН
під одним дахом
Для дарничан відкрили унікальний 
культурно�оздоровчий комплекс

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Київські фонтани працюють майже шість
місяців на рік за чітким графіком. У кінці
жовтня центральні столичні водограї на

Майдані Незалежності та Русанівській протоці
“засинають” до весни. Процес сезонної “кон�
сервації” фонтанів — справа досить клопітка.
Треба не лише спустити воду, зняти насоси та
форсунки, а й почистити і промити резерву�
ари, убезпечити ринви від потрапляння бруду
та пошкодження. Цікаво, що фонтани очищу�
ють вручну за допомогою дезінфікуючих ми�
йних засобів та щіток.

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Мешканці приватного сектору у Дарниць�
кому районі отримали минулого тижня
неабиякий подарунок. На вулиці Заваль�

ній, 1�В відкрили новий культурно�оздоровчий
комплекс, де розмістилася амбулаторія за�
гальної лікарської практики/сімейної медици�
ни, а також бібліотека імені Квітки�
Основ’яненка, кабінети соціальних працівників
та приміщення для органу самоорганізації на�
селення “Осокорська садиба”.
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За словами прем'єрмініс

тра України Миколи Азарова,

поява цих пам'ятних знаків до

70ї річниці звільнення Ки

єва від фашистських загарб

ників дуже символічне яви

ще, адже ці два видатні пред

ставники нашого народу

командували великими вій

ськовими з'єднаннями, які

брали участь у визволенні

міста.

"Створення цієї алеї — це

передусім данина пам'яті на

шим героям. Саме на таких

прикладах необхідно вихову

вати нашу молодь",— зазна

чив Микола Азаров.

Завершити Алею Воїнської

Слави у Парку Вічної Слави

планують у 2015 році, саме

тоді Україна відзначатиме 

70ту річницю звільнення від

фашистських загарбників. Як

відзначив голова КМДА

Олександр Попов, до того ча

су тут з'являться 40 пам'ятних

знаків видатним українським

воєначальникам, авіаторам,

воїнам, партизанам.

Зокрема цього року тут вже

були відкриті погруддя двічі

Героям Радянського Союзу

генераллейтенанту авіації

Григорію Береговому, підпол

ковнику авіації АхметХану

Султану, генералмайору Си

дору Ковпаку та генерал

майору Олексію Федорову.

Вітають створення такого

меморіального комплексу

вшанування героїв і їхні війсь

кові побратими — ветерани.

"Це для фронтовиків дуже

приємна подія, адже пам'ять

про героїв відтепер вічно збе

рігатиметься народом Укра

їни. І до прийдешніх поколінь

у мене одне прохання: бере

жіть пам'ять про подвиг своїх

предків",— розповів "Хреща

тику" Герой Радянського Со

юзу, учасник звільнення Укра

їни Іван Селіфонов

Бронзова пам’ять
про героїв
На Алеї Воїнської Слави з’явилося 
два погруддя визволителям Києва

Напередодні 70-ї річниці визволення міста від фашистсь их
за арбни ів Пар Слави б ли від риті по р ддя видатним
воєначальни ам

Під час ВВВ Зінаїда Іванів

на була зв'язковою на заліз

ниці. У 1943 році її відкоман

дирували зпід Москви до

Києва, де вона працювала на

вулиці Лисенка. Після закін

чення війни та декретної пе

рерви жінка продовжила ро

боту на тій самій вулиці, про

те вже у мирний час, коли

бомби перестали сипатися на

голови службовців. Там вона і

відпрацювала аж до виходу на

пенсію.

Через місяць пані Зінаїді

виповниться 89 років, проте

вона досі не знає, яку саме ін

формацію отримувала та пе

редавала. Причина у секрет

ності: усі дані шифрувалися, і

лише автор та отримувач мог

ли зрозуміти сенс повідом

лення. Попри те, зруйновані

пейзажі Києва ветеранка не

забуде ніколи. "Таке не забу

вається, проте життя продов

жується і я рада тому, що до

мене завітали в гості. Рада,

що нас пам'ятають",— запев

нила жінка.

Відвідав шановну визволи

тельку і перший заступник

голови КМДА Анатолій Го

лубченко. Він вручив пані

Гончарук пам'ятний знак "70

років визволення Києва" та

інші подарунки й відзначив,

що таку подяку від прийде

шніх поколінь до знаменної

дати отримав кожен визволи

тель міста.

"За кожним ветераном був

закріплений керівник, був

складений графік виїздів, і

тому ми встигли привітати

всіх ветеранів, які обороняли

чи звільняли наше місто.

Приємно, що попри все пере

жите, у більшості з них ще го

рять очі, ще багато енергії",—

наголосив Анатолій Голуб

ченко.

Нагадаємо, що за ініціати

ви КМДА районне та міське

керівництво привітало 498

його визволителів, які нині

проживають у столиці Укра

їни

Станція “Теремки”
розпочала роботу
Вчора у Києві урочисто відкрили 52�у станцію
столичної підземки
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Станція "Теремки"
завершить Куре�
нівсько�Черво�

ноармійську лінію та
значно покращить не
лише транспортне
сполучення мешкан�
ців житлового масиву,
а й містечок�супутни�
ків. Вона зможе об�
слуговувати більше 40
тисяч пасажирів за го�
дину.

Вчора урочисто 52у стан

цію підземки відкрили Пре

зидент України Віктор Яну

кович, голова КМДА Олек

сандр Попов, метробудівці та

мешканці столиці.

"Шановні кияни, мені при

ємно бути з вами на цьому чу

довому святі, і я хотів би,

перш за все, висловити слова

подяки будівельникам, які

вже багато років прикладають

зусилля для розвитку цієї ду

же зручної для киян транс

портної мережі. Ми з вами,

кожен на своєму місці, роби

мо великий вклад в розвиток

нашої столиці, що є однією з

найкращих в Європі. Переко

наний, що ці кроки будуть

вести до будівництва чудово

го міста. Сьогоднішня по

дія — це подія, яка увійде в іс

торію столиці, головне, щоб

ми не зупинилися на цьому. Я

пообіцяв декілька років тому,

що метробудівці не зали

шаться без роботи, і ми буде

мо будувати далі",— зазначив

під час відкриття Віктор Яну

кович.

Так, за останні 3 роки стан

ція "Теремки" — вже шоста

збудована станція підземки.

Утім, на цьому спорудження

метрополітену в столиці не

припиниться, уже цього року

розпочнеться прокладання

четвертої лінії на Троєщину.

Станція відразу розпочала

обслуговувати пасажирів. Ос

кільки за нею збудовані обо

ротновідстійні тупики, по

тяги курсуватимуть у звичай

ному режимі по обох коліях.

Раніше зі станції "Виставко

вий центр" в цьому напрямку

потяги курсували у човнико

вому режимі. "Теремки" об

лаштовані для людей із осо

бливими потребами, а побли

зу створений перехоплюючий

паркінг.

До речі, під час відкриття

станції було презентовано 5

вагонів, модернізованих на

"Крюківському вагонобудів

ному заводі" за кошти Кіот

ського протоколу

Ювілейн медаль, віти та подар н и Зінаїді Гончар вр чили
перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о та олова
Святошинсь ої РДА Юрій Бондар

У столиці рочисто від рили 52- станцію столичної підзем и —
"Терем и"

Зінаїді Гончарук
вручили медаль на дому
Колишня зв’язкова також отримала грошову
премію та подарунок
Кирило ФОМІНОВ
спеціально 
для "Хрещатика"

Знагоди відзна�
чення 70�ї річниці
визволення Ки�

єва від фашистських
загарбників посадовці
завітали в гості до
кожного ветерана, які
приймали участь у
звільненні міста. Так,
пам'ятну медаль "70
років визволення Ки�
єва", грошову премію
та інші подарунки
днями до учасниці
визвольної операції
Зінаїди Гончарук при�
несли представники
КМДА та Святошин�
ського району.

“Ні” протизаконним
палаткам
Комунальні служби міста демонтують об’єкти
сезонної торгівлі

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Напередодні 70�ї річниці визволення міста
від фашистських загарбників у Парку Сла�
ви були відкриті погруддя двом воєначаль�

никам, які брали участь у звільненні столиці
України — двічі Героям Радянського Союзу ге�
нералу армії Івану Черняховському та маршалу
бронетанкових військ Павлу Рибалку. 
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Кирило ФОМІНОВ
спеціально 
для "Хрещатика"

УКиєві тривають
роботи з де�
монтажу само�

вільно встановлених
об'єктів сезонної тор�
гівлі. Строк їхнього
законного функціону�
вання закінчився 30
жовтня, після чого
власники мали їх при�
брати. Проте деякі на�
мети доводиться де�
монтовувати примусо�
во.

Днями на столичній Вок

зальній площі, 2 відбувся

примусовий демонтаж чоти

рьох об'єктів сезонної торгів

лі. Представники власників

цих наметів не хотіли здава

тися без бою. Спочатку вони

продемонстрували комуналь

никам копію рішення суду, у

якому значилося про продов

ження терміну знаходження

об'єктів. Проте документ до

зволяв розміщення лише двох

точок торгівлі за адресою

"Вокзальна площа, 13", а

фактично їх було чотири та й

розташовані вони були на

Вокзальній площі, 2. Після

цього продавці намагалися

фізично завадити проведен

ню робіт, проте приїзд викли

каного наряду міліції змусив

їх заспокоїтися та дав змогу

відповідальним особам закін

чити демонтаж самовільно

встановлених об'єктів.

"30 жовтня 2013 року відпо

відним розпорядженням

КМДА у місті Києві закін

чився веснянолітній період

торгівлі, а також термін дії

всієї дозвільної документації

на неї. Власники були попе

реджені щодо самостійного

демонтажу своїх об'єктів. Це

відбулося як особисто, так і

через сайти КМДА та нашого

підприємства. Але не всі

вчасно їх прибрали",— поді

лилася з "Хрещатиком" за

ступник директора КП "Київ

благоустрій" Вікторія Криво

носова.

Нагадаймо, що у період з 

1 листопада примусово демо

нтовано робітниками кому

нальних служб вже більше

150ти подібних об'єктів. Де

які власники торговельних

точок сумлінно прибирають

їх самостійно, решту демо

нтують у примусовому поряд

ку, іноді з залученням міліції.

У всіх палатках продавали ал

когольні напої, тютюнові ви

роби та продукти харчування

сумнівної якості. Роботи з

припинення діяльності по

дібних самовільно встановле

них торговельних місць три

ватимуть і надалі

Днями на столичній Во зальній площі, 2 відб вся прим совий
демонтаж чотирьох об`є тів сезонної тор івлі
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Шлях до якості
Реформа системи безпечності харчової продукції 
відкриває нові економічні можливості для України

В умовах застарілих та неефективних

стандартів контролю безпечності харчо�

вих продуктів, які діють в Україні, але не

визнаються світовою спільнотою, пос�

тає потреба в реформуванні системи

контролю безпечності харчової продук�

ції. До того ж, реформування аграрного

сектору економіки є однією з нагальних

проблем, яка потребує вирішення на

шляху до підписання Угоди про асоці�

ацію між Україною та ЄС. Як наголошу�

ють фахівці, впровадження європей�

ських стандартів для контролю й безпеч�

ності харчових продуктів дасть можли�

вість Україні стати конкурентоспромож�

ною на світових ринках. Відкриття но�

вих економічних перспектив для нашої

держави очікується після прийняття за�

конопроекту № 3102 "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України

щодо безпечності харчових продуктів",

який був зареєстрований у Верховній

Раді 20 серпня 2013 року за ініціативи

Кабміну та внесений до порядку денно�

го на цьому тижні.

За радянським взірцем
В Україні стандарти регулювання без�

печності харчової продукції, прийняті

ще за часів Радянського Союзу, діють і

дотепер, хоча вже досить застарілі та не

визнаються у більшості країн. Як наслі�

док — у державі відсутній компетентний

контрольний орган, що був би відпові�

дальний за якість та безпечність продук�

ції, однак натомість існує багато кон�

трольних процедур, які є не лише не�

ефективними й економічно витратними

для виробників, та ще й, окрім цього, не

гарантують високої якості продукції. "Ті

документи, які ми маємо купувати у дер�

жави, жодним чином не відіграють роль

у безпечності продуктів. З іншого бо�

ку — ця реформа ускладнюється тим, що

будь�які контрольні функції — це, перш

за все, контроль за певними грошовими

потоками. Тому існує потужний чинов�

ницький спротив",— скаржиться прези�

дент Асоціації "Укркондпром" Олек�

сандр Балденюк.

Та все ж реформування системи кон�

тролю якості та безпечності продукції є

однією з необхідних умов на шляху до

підписання Угоди про асоціацію Укра�

їни з ЄС. Так, на думку експертів, прий�

няття згаданого законопроекту гаранту�

ватиме ефективне регулювання харчової

системи в межах одного компетентного

органу, що забезпечить прозорість його

діяльності, розширить можливості до�

ступу українських продуктів на ринки

ЄС та підвищить їхню конкурентоспро�

можність.

Переймаємо європейський
досвід 

Наслідування прикладу країн Європи

має стати взірцем для українських ре�

форм. Насамперед, реформа сприятиме

захисту українських споживачів, підви�

щуючи якість української продукції.

"Українська система повинна бути екві�

валентна європейській, яка, в свою чер�

гу, визнана в 103�х країнах світу. І якщо

наша система також буде визнана, укра�

їнська продукція автоматично уникне

інспектування в цих країнах. І ми маємо

прямувати до цієї мети. Тому саме під�

писання Угоди про асоціацію та ство�

рення зони вільної торгівлі дозволить

українським товарам потрапити на єв�

ропейські ринки",— зазначив заступник

голови Державної ветеринарної та фіто�

санітарної служби України Віталій Ба�

шинський.

В свою чергу, європейські фахівці на�

голошують: якщо потенціал української

економіки належним чином використо�

вувати, то він може бути швидко матері�

алізований вже в короткостроковій пер�

спективі. Саме тому експерти заклика�

ють впроваджувати НАССР (система

аналізу ризиків і критичних контроль�

них точок), що забезпечить високий рі�

вень виробництва харчових продуктів,

які будуть конкурентоспроможними на

внутрішньому та міжнародних ринках.

Ця система здійснює контроль на всіх

етапах на будь�якій стадії процесу ви�

робництва, зберігання й реалізації про�

дукції. Як надійний захист споживачів,

вона застосовується майже в усіх країнах

світу — ЄС, США, Канаді, Японії та ін�

ших провідних країнах.

Зокрема досвідом впровадження сис�

теми НАССР на прикладі таких країн, як

Македонія, Албанія, Сербія, поділилась

сербський фахівець Годана Рістіч, яка

спеціалізується на питаннях безпечності

харчової продукції. "Імплементація для

великих компаній створює можливості

для розширення доступу до нових рин�

ків збуту продукції, й вони це розуміють.

В свою чергу, представники малих та се�

редніх підприємств стурбовані тим, що

доведеться багато інвестувати і знадо�

биться багато часу для досягнення рівня

рентабельності",— розповіла вона. Та

попри всі складності, які існують на по�

чатковому етапі, впровадження НАССР

допоможе компаніям проаналізувати

помилки та уникнути значних витрат в

подальшому, наголосила пані Рістіч. В

середньому цим країнам знадобилось

приблизно 3� 5 років для імплементації

НАССР, що дало змогу компаніям в по�

дальшому експортувати продукцію до

країн ЄС. Як приклад, сербська компа�

нія, що спеціалізується на виготовленні

корму для тварин, за 10 років після мо�

дернізації збільшила свої прибутки з 15

млн євро до 22 млн євро.

Нові горизонти
Для України європейська інтеграція

відкриває нові можливості для розвитку

економіки, зовнішньої торгівлі, просу�

вання українських товарів на ринки ЄС,

підвищення їхньої конкурентоспромож�

ності. Та все це неможливе без реформу�

вання системи безпечності харчової

продукції. До того ж, за словами Віталія

Башинського, впродовж найближчих

трьох років необхідно щорічно валідува�

ти до європейського законодавства 62

стандарти і 5 регламентів. В будь�якому

випадку, як влучно зауважив керівник

третього відділу програм допомоги

"Енергетика, транспорт та навколишнє

середовище" Представництва ЄС в

Україні Роман Лора, "краще мати неіде�

альний закон, але сумлінних виконав�

ців, ніж ідеальний закон, але несумлін�

них виконавців".

Тож реформування системи безпеч�

ності харчових продуктів — це набли�

ження українського законодавства до

європейських стандартів та запорука

успішного розвитку аграрного сектора

економіки. Водночас це складний і

довготривалий процес, пов'язаний із

кардинальними змінами в державному

законодавстві, створенням прозорої

системи регулювання якості харчової

продукції та досягненням її конкурен�

тоспроможності на міжнародній арені,

а також підвищенням рівня захисту

споживачів

Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

Е
ксперти зауважують, що
чинна система безпеч�
ності харчових продук�
тів України має низку

недоліків, які негативно впли�
вають на розвиток економіки
та водночас не гарантують
ефективної безпеки спожива�
чів. Сьогодні оператори харчо�
вого бізнесу повинні дотриму�
ватися низки обтяжливих адмі�
ністративних процедур, які час�
то дублюють одна одну й при
цьому не впливають на безпеч�
ність самих продуктів. А витра�
ти на їхнє дотримання часто
додаються до ціни готового
продукту і лягають на плечі
споживачів. Міжвідомча систе�
ма контролю, яка діяла впро�
довж десятиліть, не в змозі
швидко реагувати на потреби
сьогодення. Те, що реформи в
галузі вже давно на часі, ви�
знають також представники
влади, які обіцяють рухатися в
цьому напрямку, адже він від�
криє нові горизонти для вітчиз�
няної продукції.
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Україна змінює модель розвитку
Âèêëèêè ãëîáàë³çîâàíîãî ñâ³òó ôîðìóþòü ïåðåä Óêðà-

¿íîþ íèçêó àêòóàëüíèõ çàâäàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ïîøóêîì íî-
âèõ äæåðåë êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ñòâîðåííÿì íîâèõ
åêîíîì³÷íèõ ïàðòíåðñòâ, ó âçàºìîä³¿ ç ÿêèìè íàøà êðà¿íà
ìîãëà áè ïðèñêîðèòè ìîäåðí³çàö³þ åêîíîì³êè. Ïðî öå
Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷ çàÿâèâ, âèñòóïàþ÷è íà Ðåã³î-
íàëüíîìó çàñ³äàíí³ Âñåñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó â
Êèºâ³. Çà éîãî ñëîâàìè, Óêðà¿íà êðîê çà êðîêîì çì³íþº
ìîäåëü åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ åêîíîì³-
êè, çì³íà ÿêîñò³ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ïåðåõ³ä â³ä åêñ-
òåíñèâíîãî ðîçâèòêó äî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ òåõíîëîã³÷íîñò³
âèðîáíèöòâà º îñíîâíèìè çàâäàííÿìè. "Îáèðàþ÷è ïîë³òè-
êó çáëèæåííÿ ç ªâðîïåéñüêèì ñîþçîì, ìè ðîáèìî ïðàãìà-
òè÷íèé âèá³ð îïòèìàëüíî¿ ìîäåë³ íàö³îíàëüíî¿ ìîäåðí³çà-
ö³¿",— ñêàçàâ ãëàâà äåðæàâè. "Â òîé æå ÷àñ îá'ºêòèâíî
Óêðà¿íà çàö³êàâëåíà ó ãëèáø³é åêîíîì³÷í³é âçàºìîä³¿ ç êðà-
¿íàìè ºâðàç³éñüêîãî ïðîñòîðó, îñíîâîþ çàö³êàâëåíîñò³ ó
òàê³é ñï³âïðàö³ º ñòðàòåã³÷í³ åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè Óêðà-
¿íè",— äîäàâ â³í. Íà ïåðåêîíàííÿ Ïðåçèäåíòà, îáðàíà
Óêðà¿íîþ ìîäåëü ñï³âðîá³òíèöòâà ç³ ñòðàòåã³÷íèìè ïàðòíå-
ðàìè — çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ — º íàéá³ëüø ïðèéíÿòíîþ íà
ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó êðà¿íè. "²ìïåðàòèâîì åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè â íàéáëèæ÷îìó äåñÿòèë³òò³ áóäå â³ä-
íîâëåííÿ âèñîêèõ ïîêàçíèê³â åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ÿêå
ñïèðàòèìåòüñÿ íàñàìïåðåä íà ïîçèòèâíó äèíàì³êó â ðåàëü-
íîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè",— ï³äêðåñëèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷.
Êð³ì òîãî, âäîñêîíàëþºòüñÿ ñèñòåìà àíòèêîðóïö³éíèõ ³í-
ñòèòóö³é. "Ñåðåä íàéâàæ÷èõ, àëå ïðèíöèïîâèõ çàâäàíü
íàéáëèæ÷îãî ÷àñó — íàâåäåííÿ ïîðÿäêó â äåðæàâíèõ çà-
êóï³âëÿõ, çîêðåìà ïðèâåäåííÿ çàêîíîäàâñòâà äî ñòàíäàðò³â
ïðîçîðîñò³, äîáðî÷åñíîñò³, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ äîñòóïó íà
öåé ðèíîê ³íîçåìíèõ ïàðòíåð³â",— íàãîëîñèâ â³í

Інфляція у жовтні склала 4 %
²íäåêñè ñïîæèâ÷èõ ö³í òà ö³í âèðîáíèê³â ïðîìïðîäóê-

ö³¿ ó æîâòí³ 2013 ðîêó â Óêðà¿í³ ñòàíîâèëè 100,4 % ³ 100,2
%, ç ïî÷àòêó ðîêó — 99,8 % ³ 102,3 % â³äïîâ³äíî, ïîâ³äîì-
ëÿº Äåðæñòàòèñòèêè. Ö³íè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà
áåçàëêîãîëüí³ íàïî¿ çðîñëè íà 0,6 %. Íàéñóòòºâ³øå (íà
11,5 % òà 7,2 %) ïîäîðîæ÷àëè ÿéöÿ òà îâî÷³. Íà 2,2-0,5 %
çðîñëè ö³íè íà ìîëîêî, ìàñëî, ñàëî, êèñëîìîëî÷íó ïðî-
äóêö³þ, ñèðè, ñìåòàíó, öóêîð. Íà 2,3-0,2 % ïîäåøåâøàëè
ôðóêòè, ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ, ïðîäóêòè ïåðåðîáêè çåðíî-
âèõ, ðèñ, ìàêàðîíí³ âèðîáè, ì'ÿñî òà ì'ÿñîïðîäóêòè, ðè-
áà òà ïðîäóêòè ç ðèáè. Ö³íè íà àëêîãîëüí³ íàïî¿ òà òþ-
òþíîâ³ âèðîáè ï³äâèùèëèñÿ íà 0,5 %. Çðîñòàííÿ ö³í (òà-
ðèô³â) íà æèòëî, âîäó, åëåêòðîåíåðã³þ, ãàç òà ³íø³ âèäè
ïàëèâà íà 0,1 % çóìîâëåíî ï³äâèùåííÿì ö³í íà ñêðàïëå-
íèé ãàç (íà 2,4 %). Ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ö³íè çðîñëè
íà 0,4 %, ó ò. ÷. ïîñëóãè ë³êàðåíü — íà 0,5 %, ôàðìàöåâ-
òè÷íà ïðîäóêö³ÿ — íà 0,4 %, àìáóëàòîðí³ ïîñëóãè — íà
0,2 %. Ï³äâèùåííÿ ö³í íà òðàíñïîðò íà 0,2 % ïîâ'ÿçàíî ç
ïîäîðîæ÷àííÿì àâòîìîá³ë³â, ïåðåâåçåíü ïàñàæèðñüêèì
çàë³çíè÷íèì òà àâòîäîðîæí³ì òðàíñïîðòîì (íà 1,1-0,4 %).
Ó äîáóâí³é ïðîìèñëîâîñò³ ³ ðîçðîáëåíí³ êàð'ºð³â â³äáóëî-
ñÿ ïîäîðîæ÷àííÿ ïðîäóêö³¿ íà 0,4 %. Ïðîäóêö³ÿ ï³äïðè-
ºìñòâ ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ïîäåøåâøàëà íà 0,1 %.
Ó ìåòâèðîáíèöòâ³ ö³íè çíèçèëèñü íà 0,4 %, âèðîáíèöòâ³
ãóìîâèõ ³ ïëàñòìàñîâèõ âèðîá³â, ³íøî¿ íåìåòàëåâî¿ ì³íå-
ðàëüíî¿ ïðîäóêö³¿ — íà 0,3 %, õ³ìðå÷îâèí ³ õ³ì³÷íî¿ ïðî-
äóêö³¿ — íà 0,2 %, ïðîäóêò³â íàôòîïåðåðîáëåííÿ — íà
0,1 %. Íà 0,8-0,2 % çðîñëè ö³íè ó âèðîáíèöòâ³ êîêñó òà
êîêñîïðîäóêò³â, îñíîâíèõ ôàðìàöåâòè÷íèõ ïðîäóêò³â ³
ôàðìïðåïàðàò³â, àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðè÷åï³â ³
íàï³âïðè÷åï³â, åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ, ìàøèí. Ó âèðîá-
íèöòâ³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â
ö³íè çíèçèëèñü íà 0,2 %, ó ò. ÷. ãîòîâèõ êîðì³â äëÿ òâà-
ðèí — íà 8,9 %, îë³¿ òà òâàðèííèõ æèð³â — íà 5,7 %, ì'ÿñà
òà ì'ÿñíèõ ïðîäóêò³â — íà 0,5 %. Ó âèðîáíèöòâ³ òþòþíî-
âèõ âèðîá³â, ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â, ÷àþ òà êàâè, öóêðó, íà-
ïî¿â, õë³áà, õë³áîáóëî÷íèõ ³ áîðîøíÿíèõ âèðîá³â ö³íè
çðîñëè íà 3,1-0,2 %. Ó ïîñòà÷àíí³ åëåêòðîåíåðã³¿, ãàçó, ïà-
ðè òà êîíäèö³éîâàíîãî ïîâ³òðÿ òàðèôè çðîñëè íà 0,8 % çà
ðàõóíîê ïîäîðîæ÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ íà 0,9 %

Перевірки для комунальних тарифів
Ì³íåêîíîìðîçâèòêó ï³äãîòóâàëî ïðîåêò íàêàçó, ÿêèì

âíîñÿòüñÿ çì³íè äî Ïîðÿäêó íàäàííÿ âèñíîâê³â ùîäî
ðîçðàõóíê³â åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ ïëàíîâàíèõ âè-
òðàò ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà îêðåì³ âèäè æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Ó ñåðïí³ 2013 ðîêó Êàáì³í íàäàâ
Äåðæö³í³íñïåêö³¿ ïîâíîâàæåííÿ ç íàäàííÿ âèñíîâê³â
ùîäî ðîçðàõóíê³â åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ ïëàíîâà-
íèõ âèòðàò ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó
åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ïîñòà÷àí-
íÿ, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè, öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäî-
â³äâåäåííÿ, óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ìåõàí³çìó íàäàííÿ âèñ-
íîâê³â Ì³íåêîíîìðîçâèòêó ï³äãîòîâëåíèé ïðîåêò íàêà-
çó, ÿêèì âèçíà÷àºòüñÿ âè÷åðïíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â,
ùî ïîäàþòüñÿ ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ íàäàþòü
â³äïîâ³äí³ ïîñëóãè ÆÊÃ, â Äåðæö³í³íñïåêö³þ äëÿ îòðè-
ìàííÿ âèñíîâêó, ôîðìè êàëüêóëÿö³¿ ðîçðàõóíêó âèòðàò,
ïðîöåäóðà ³ ñòðîêè ¿õ ðîçãëÿäó òà ³íøå

Ä³ëîâ³ íîâèíè
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К
іно не випадково
колись було назва�
не наймасовішим із
мистецтв. Але якщо

раніше публіка вщерть на�
повнювала кінозали, то ни�
ні дедалі частіше глядачі
воліють самі собі знімати
фільми, на власний смак.
У таких проектах вони і
режисери, і оператори, ба,
навіть актори. Новий тренд
кіномистецтва набуває
розмаху, а для небагатих
країн, де бракує коштів на
підтримку кіновиробниц�
тва, стає своєрідною пу�
тівкою бодай на фестива�
лі. А фестивальний ус�
піх — це "маячок" для ін�
весторів. То може україн�
цям варто "піднажати" на
аматорське кіно?

Великі гроші для великого
кіно

Кіно у нас розвивається, попри

всі перепони. Незважаючи на те, що

державні бюджети в Україні з року в

рік дефіцитні, на кіномистецтво

кошти виділяються постійно. На

поточний рік Державному агент%

ству з питань кінематографії виділе%

но 141 млн грн, наступного року об%

сяги фінансування навряд чи будуть

меншими. Цього вистачить, аби, за

програмою виробництва і розпов%

сюдження національних фільмів,

надати підтримку більш ніж 100

проектам протягом 2013%2014 року.

Також 18 вересня Верховна Рада

внесла зміни до законодавства, ра%

тифікувавши Європейську конвен%

цію про спільне кінематографічне

виробництво, згідно з якими ком%

петентним органом з надання ста%

тусу продукту спільного виробниц%

тва в Україні є Державне агентство з

питань кіно. До цього відповідними

повноваженнями було наділено Мі%

ністерство культури. Після того, як

відповідний закон було підписано

Президентом, Держагентство за%

явило про розробку нового законо%

проекту про кіно, котрий би впо%

рядкував продюсерську систему та

полегшив би роботу продюсерам в

Україні. Можливо, підтримка віт%

чизняного кіно навіть у скрутні

кризові роки виправдана, оскільки

народ тяжіє до кіномистецтва. І як%

що глядачам бракує українських

картин, то вони не скаржаться, а

знімають його самі. Та так, що бе%

руть призи на міжнародних фести%

валях.

Дешево, талановито 
і призерно

Останній приклад: українська

дівчинка Дар'я Котелянець півто%

рахвилинним мультиком виборола

першу нагороду на Міжнародному

фестивалі дитячої анімації. Витра%

ти на анімашку "Оля%ля!" достоту

ніхто не рахував, але, за приблиз%

ною калькуляцією, це вартість

двох коробок пластиліну та, влас%

не, відеогаджету. Тут можливі варі%

анти: від професійної камери (ціна

необмежена) до камери у мобіль%

ному телефоні. Навіть за умови ку%

півлі якісної любительської каме%

ри, комп'ютера та ліцензійних

програм для обробки відео, витра%

ти не перевищили б $2 тисяч. Тиж%

день роботи, який було затрачено

на виробництво анімаційної ко%

роткометражки, не зараховується

до витрат, адже нікому платити

зарплатню не довелося, як і спла%

чувати за оренду офісу тощо. Але у

таких низькобюджетних роботах

помітніший талант "самих собі ре%

жисерів".

Різниця — у підходах
Незалежний режисер, співоргані%

затор Київського фестивалю треше%

вого кіно "Кінофронт" Дмитро За%

харєвич, розповів "Хрещатику", що

відносно нове явище поки що не

має ємкої назви "одним словом",

але вже зайняло помітне місце у кі%

номистецтві: "Це не зовсім пра%

вильно — називати таке кіно "ама%

торським" чи "любительським", ос%

кільки люди можуть сприйняти як

"гірше за якістю". Це було раніше,

за часів СРСР — аматори, тобто рух

такий. Аматорство і за технікою від%

різнялося: спочатку була аматор%

ська плівка 8 мм, потім 16 мм. А на%

разі техніка настільки розвинена,

що за розмежування доцільно брати

фінансовий чинник". Тож експерт

радить називати таке кіно знятим

людьми без професійної освіти і не

вважає, що ці роботи гірші за про%

фесійні стрічки, хоча поки що тех%

нічно поступаються блокбастерам,

та у художньому сенсі можуть спе%

речатися з "великим кіно". Пан За%

харєвич вважає розвиток такого кі%

нонапрямку своєрідною відповіддю

на те, що стандарти професійної ос%

віти не на всі 100 % відповідають су%

часним вимогам, а багато хто з тала%

новитої молоді просто не має фі%

нансових можливостей навчатися

за профілем: "Більшість людей от%

римують освіту не ту, чим надалі

займаються. Якість продукту відпо%

відна. Окрім того, в професійній кі%

ноосвіті є такий нюанс: там людей

"ведуть", вони звикли, що є коман%

да, бюджети. А ті, хто хоче знімати

кіно сам, навчаються самостійно.

Це Інтернет, майстер%класи, фести%

валі, де є однодумці, можна обміня%

тися досвітом, але процес вони ви%

вчають та опановують з "нуля". Від%

повідно, це зовсім інший підхід".

Четверта робота —
вирішальна

І витримують його люди, справді

віддані кіно, які розглядають це не

як хобі, а як серйозну справу, під%

тверджує фахівець: "Десь я читав,

що для того, аби виростити одного

олімпійського чемпіона, потрібно

"пропустити" через тренування, від%

бір від 10 до 15 тисяч дітей. Так і в

кіно. Я не можу навести точні циф%

ри, але потрібно пропустити вели%

чезну кількість людей, аби залиши%

лися ті, хто буде серйозно займати%

ся цим. З нашого досвіду, зі 120%130

робіт на фестивалі десь 2%3 роботи є

четвертими для групи однодумців.

В Україні виникає десь 50%60 нових

груп кожні 2%3 роки, котрі знімають

своє кіно, до четвертої роботи дохо%

дить з них групи 3%4. Зазвичай пер%

ші роботи випадкові, друга знімає%

ться осмислено і вона, як правило,

краща за першу. І от група знімає

третю роботу, і тут намічається пе%

релом, адже третя робота мало чим

відрізняється від другої. Настає пе%

реломний момент: вони починають

серйозно розмірковувати, тому що

бачать: аби розвиватися, треба сут%

тєво попрацювати над собою. Але

якщо вони не кидають цю справу

після третьої%четвертої роботи, у

них розпочинається значний розви%

ток".

Прибутки у потенціалі
За словами Дмитра Захарєвича,

мінімальні витрати на кінопродукт

у таких людей склали 500 грн. Але

очікувати на прибутки від малобю%

джетних картин, знятих людьми без

професійної освіти, поки що зара%

но, хоча усе ще попереду: "Прибут%

ків це заняття поки що не при%

носить, але є люди, котрі почина%

ють думати у цьому напрямку, і во%

ни знаходять свої моделі. Напри%

клад, є група "Тотем" у Херсоні. Во%

ни об'єдналися в організацію, отри%

мали навіть юридичний статус і

працюють з фондами, не лише

українськими, але й зарубіжними,

польськими, грузинськими, здобу%

вають фінансування для своїх ро%

біт". Іншим, також вдалим прикла%

дом виходу альтернативного кіно на

прибутковість, пан Захарєвич на%

звав Інтернет%шоу "Саботаж%ТВ" на

відеоресурсі Youtube. "Там кілька

передплатних каналів, проект неве%

личкі кошти приносить. Хоча не

окуповується, але головне — спро%

бувати. Кожен шукає свій шлях". Та

у короткостроковій перспективі

альтернативне українське кіно нав%

ряд чи принесе значні прибутки:

"Запит на такі роботи є, в Інтернеті

вони збирають десятки тисяч пере%

глядів, отже, мають свою аудиторію.

Для отримання прибутків треба шу%

кати моделі фінансування малобю%

джетних проектів. І тоді все стане на

свої місця: авторам буде за що жити,

а глядачам буде що дивитись". Од%

нак експерт зазначає, що хоч потен%

ціал у малобюджетних картин і ве%

ликий, але порівнювати їх із вели%

кобюджетними проектами неко%

ректно, "адже це різні шляхи", хоча

орієнтація звичного кіновиробниц%

тва на великі бюджети нерідко грає

в "мінус", наприклад, у проектах із

великими бюджетами ніколи не бу%

де нових ідей, цікавих сюжетів, но%

вих імен, все будується на опробо%

вуваних прийомах через страх перед

фінансовим провалом.

Кінотеатр не одного
глядача

Добре спробувати себе у високо%

му мистецтві. Але кожне відео має

цільову аудиторію. Непогано за%

фільмувати щось для себе. Та наві%

що змагатися з серйозним вартіс%

ним кіно? Тим не менше, рація у

цьому є. Фактично глядачі за допо%

могою "маленьких екранів" показу%

ють, що вони хочуть бачити на ве%

ликому "полотні". А хочуть вони ба%

чити себе, улюблених, зі своїми

проблемами, мріями, успіхами,

життєвими історіями, бачити красу

життєвої метушні і не бути пасив%

ними споживачами того, що їм про%

понують у кінотеатрах

Зніми собі фільм
Аматори створюють новий імпульс для розвитку кінобізнесу

Äåíèñ ÌÀÑË²ÊÎÂ, 
ãåíäèðåêòîð Àñîö³àö³¿ ïðîäþñåð³â Óêðà¿íè 

— Ìè ìîæåìî çàïðîïîíóâàòè àìàòîðàì ñï³âïðàöþ ò³ëüêè ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî áà÷èìî òâîð÷èé ïîòåí-
ö³àë. Íàïðèêëàä, ê³íåìàòîãðàô³ñò "çàñâ³òèâñÿ" íà ÿêîìóñü ôåñòèâàë³, ïîòðàïèâ ó ïðåñó, àáî éîãî ô³ëüìè
íàáèðàþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â íà Youtube, éîãî ðîáîòè ÷àñòî êîìåíòóþòü ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.
Òàêå âàæêî çàðàç íå ïîì³òèòè, àëå ïîêè ùî òàêèõ ñàìîðîäê³â íå ïîì³÷àëè. Ïðèêëàä ïåðåìîãè Äàð'¿ Êî-
òåëÿíåöü ÿêðàç ³ ãîâîðèòü ïðî òàêèé ï³äõ³ä. ßêùî ä³â÷èíêà äîñÿãëà òàêèõ ðåçóëüòàò³â, ö³ëêîì ìîæëèâî,
ùî âîíà ñòàíå ïðîôåñ³éíèì àí³ìàòîðîì. Ìè ¿¿ ïîì³òèëè ³ ãîòîâ³ äîïîìîãòè ïðîôåñ³éíî ðîçâèâàòèñÿ. Äî
ñëîâà, ïðî êîìåðö³éíó ñêëàäîâó ëþáèòåëüñüêîãî ê³íî. ×åñíî êàæó÷è, ó íàñ íàâ³òü ïðîôåñ³éíå ê³íî íå º
á³çíåñîì, âîíî ³ñíóº ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøò³â. Â³äòàê ³ àìàòîðñüêå ê³íî ó íàø³é êðà¿í³
íå ìîæå áóòè ³íäóñòð³ºþ. ßêùî áðàòè ÑØÀ, òî òàì öå äàâíî ñôîðìîâàíèé íàïðÿì: º ëþáèòåëüñüêå ôàí-
òàñòè÷íå ê³íî, ïàðîä³éíå, ìóëüòèïë³êàö³éíå, º òðåø òà ³íø³. Ïðîâîäèòüñÿ áàãàòî ôåñòèâàë³â ñàìå àìàòîð-
ñüêîãî ê³íî. Äåÿê³ ç òàêèõ ê³íåìàòîãðàô³ñò³â ïîò³ì ïîòðàïëÿþòü ó ïðîôåñ³éíå ê³íî, ó ê³íîá³çíåñ. Àëå öå
â³äáóâàºòüñÿ òàì, äå ê³íî³íäóñòð³ÿ ì³öíî ñòî¿òü íà íîãàõ.

Äåíèñ ÐÆÀÂÑÜÊÈÉ,
ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ Ê³íî-Àñîö³àö³¿

— Ëþáèòåëüñüêå ê³íî ö³êàâå íàñàìïåðåä òèì, ùî ç íüîãî ïîò³ì âèðîñòàþòü òàëàíîâèò³ ðåæèñåðè, àêòî-
ðè, ñöåíàðèñòè. Öåé ïðîöåñ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé äëÿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ê³íî³íäóñòð³¿, àäæå â³í ïî-
ñèëþº äèíàì³êó ê³íîïðîöåñó — ÷èì á³ëüøå çí³ìàþòü ô³ëüì³â, òèì á³ëüø ö³êàâèì, ïðîôåñ³éíèì, õâèëþ-
þ÷èì ñòàº ê³íî. ² òèì á³ëüøå éîãî ö³íóº ³ ëþáèòü ãëÿäà÷. Öå îäíà ç³ ñôåð, äå ê³ëüê³ñòü íåìèíó÷å ïåðåõî-
äèòü ó ÿê³ñòü. Ñüîãîäí³ âàæêî ñêàçàòè ç³ 100 % ãàðàíò³ºþ, íàñê³ëüêè ïðèáóòêîâèì ñòàíå ïåâíèé ô³ëüì, áà-
çóþ÷èñü ëèøå íà êîøòîðèñ³ âèðîáíèöòâà. Ïåâíîþ ì³ðîþ öå âñå ùå àêòóàëüíî äëÿ ìàñîâîãî ê³íî, äëÿ Ãî-
ë³âóäó, áëîêáàñòåð³â. Àëå ìè âñ³ áà÷èìî, ÿê íåçàëåæí³ êàðòèíè âèãðàþòü íàãîðîäè íà êøòàëò Îñêàðó òà
ïîò³ì çðèâàþòü "áàíê" ó ïðîêàò³ ïðè ì³í³ìàëüí³é âàðòîñò³ ñàìîãî ïðîäóêòó. Óìîâíî êàæó÷è, ñüîãîäí³ â
YouTube ëþäèíà, ÿêà çà÷åïèòü ãëÿäà÷³â ïî ³íøó ñòîðîíó åêðàíó "çà æèâå", çìîæå çàðîáèòè á³ëüøå, í³æ
íà 2-3-õ ô³ëüìàõ, ÿê³ âèõîäÿòü â øèðîêèé ïðîêàò.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ² ÅÊÑÏÅÐÒ²Â

Скільки коштує кіно для себе, улюбленого 
Ëþáèòåëüñüêà êàìåðà âèñîêî¿ ÿêîñò³ – äî 7 òèñ. ãðí 
Ñìàðòôîí ç 8-ìåãàï³êñåëüíîþ êàìåðîþ – äî 8 òèñ. ãðí 
Êîìï`þòåð äëÿ îáðîáêè â³äåî (ïîòð³áíà ïîòóæíà â³äåîêàðòà) –
3—5 òèñ. ãðí 
Ïðîãðàìè äëÿ îáðîáêè â³äåî (ë³öåíç³éí³) – äî 1 òèñ. ãðí 
Åëåêòðîåíåðã³ÿ äëÿ ãàäæåò³â – 30—150 ãðí íà ì³ñÿöü.

ÄÎÂ²ÄÊÀ "ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"
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Фермерські господарства у тренді
З початку року (станом на 4 листопада) в Україні зареєс�

тровано 789 фермерських господарств (юрособи), з яких

7,6 % або 60 юросіб були створені у минулому місяці, пові�

домили “Хрещатику” в Укрдержреєстрі. У жовтні 2013 ро�

ку така форма підприємницької діяльності найчастіше ре�

єструвалася на Хмельниччині — 8 фермерських госпо�

дарств, у Київській області — 6, Вінницькій області — 5 та

по 4 на Закарпатті, Полтавщині та Херсонщині. При цьому

на Хмельниччині реєструвалося майже кожне 8�ме фер�

мерське господарство. Фермерське господарство (відповід�

но до ЗУ “Про фермерське господарство”) — це форма під�

приємницької діяльності громадян зі створенням юрособи,

які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподар�

ську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з

метою отримання прибутку на земельних ділянках, нада�

них їм для ведення фермерського господарства �

Аренда столичного майна: новації
Фахівці сто�

личного управ�

ління Міндохо�

дів інформують

киян, які зда�

ють власну не�

рухомість в

оренду, що рі�

шенням Київ�

ради від 2

жовтня 2013

року № 42/9630

“Про визна�

чення міні�

мальної варто�

сті місячної оренди одного квадратного метра загальної

площі нерухомого майна фізичних осіб” встановлена міні�

мальна вартість місячної оренди одного кв. м у розмірі

7,53 грн. Також зазначеним документом встановлені до�

даткові коефіцієнти, які застосуються під час визначення

мінімальної вартості місячної оренди одного кв. м загаль�

ної площі нерухомого майна фізосіб. Отже, з 1 січня 2014

року для визначення оподаткованого доходу від надання в

оренду нерухомого майна податком на доходи фізосіб буде

застосовуватися мінімальна вартість оренди нерухомості,

встановлена вказаним рішенням Київради. З текстом рі�

шення можна ознайомитись на субсайті ГУ Міндоходів у

м. Києві у банері “Рішення місцевих рад” �

Контроль доріг та штрафи збільшать
Верховна Рада 5 листопада прийняла за основу проект

закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

щодо посилення контролю за безпекою автомобільних пе�

ревезень вантажів і відповідальності за порушення правил

дорожнього руху. Пропонується посилити контроль за до�

триманням автоперевізниками обмежень осьових наван�

тажень, загальної маси та габаритних параметрів транс�

портних засобів при здійсненні перевезень вантажів авто�

мобільними дорогами загального користування. Зокрема

передбачається встановити адмінвідповідальність посадо�

вих осіб за адміністративні правопорушення, пов’язані з

недодержанням установлених правил у сфері безпеки до�

рожнього руху. Також пропонується викласти у новій ре�

дакції ст. 132�1 Кодексу України про адміністративні пору�

шення, збільшивши розміри штрафів за порушення пра�

вил проїзду великогабаритних і великовагових транспорт�

них засобів автомобільними дорогами, вулицями та заліз�

ничними переїздами. Кодекс передбачається доповнити

новою статтею 132�2 “Порушення правил дорожнього пе�

ревезення небезпечних вантажів автомобільними дорога�

ми, вулицями та залізничними переїздами”, а також внес�

ти зміни до низки статей, якими визначити повноваження

посадових осіб, які мають право складати протоколи про

вчинення таких адміністративних правопорушень та роз�

глядати їх. Працівникам міліції пропонується надати пра�

во зупиняти транспортні засоби для здійснення габарит�

но�вагового контролю центральним органом виконавчої

влади, що реалізує держполітику з питань безпеки на на�

земному транспорті. Зміни передбачається внести до За�

кону “Про міліцію”. Відповідний законопроект зареєстро�

вано за № 3067 �

Інтернет"запис на держреєстрацію
У реєстраційній службі ГУ юстиції в м. Києві запрова�

джено попередній запис на прийом до відділів держреєст�

рації речових прав на нерухоме майно та держреєстрації

актів цивільного стану через мережу Інтернет. Запис на

прийом здійснюється через офіційний веб�сайт реєстра�

ційної служби ГУ юстиції у м. Києві (http://kiev�drsu.org)

шляхом заповнення запропонованої електронної форми,

після чого на вказану електронну адресу направляється

лист�підтвердження запису на прийом. Прийом громадян,

які скористалися послугою попереднього запису, здійсню�

ється в окремому вікні. При цьому прийом відвідувачів,

які звертатимуться без попереднього запису, здійснюється

у звичайному режимі �

Європейський тренд
Столичний бізнес обирає надійні торговельні 
майданчики для експорту та імпорту своєї продукції

Аби збагнути плюси та міну�

си процесу приєднання до того

чи іншого торговельного 

об’єднання, необхідно насам�

перед подивитися на статис�

тичні дані, які красномовно

малюють картину соціально�

економічного становища за

певний період часу. Тож про�

аналізуємо зовнішньоторго�

вельні операції столиці нашої

держави за останні вісім міся�

ців цього року, щоб зрозуміти

тенденції на зовнішніх та внут�

рішніх торгових майданчиках.

Які товари імпортує столиця?

Що київські підприємства від�

правляють на експорт? Яка до�

ля зовнішньої торгівлі з кра�

їнами ЄС та Митним союзом,

а також які тенденції у сфері

зовнішньоекономічної діяль�

ності в Києві? Відповіді на ці та

інші запитання допоможуть

нам зрозуміти вектор подаль�

шого розвитку столиці.

Купуємо більше, 
ніж продаємо

Як свідчать офіційні дані ГУ

статистики м. Києва, загалом

суб’єкти зовнішньоекономіч�

ної діяльності столиці у ниніш�

ньому році здійснювали зов�

нішньоторговельні операції з

партнерами із 189�ти країн сві�

ту. При цьому тенденції є пози�

тивними — у січні�серпні 2013

року обіг зовнішньої торгівлі

товарами в Києві склав 24,5

млрд дол. США і збільшився

проти тогорічних показників

відповідного періоду на 1,9 %.

У структурі зовнішньої торгівлі

експорт товарів складає 7,38

млрд дол. США, натомість ім�

порт — 17,15 млрд дол. США.

Прикметно, що у порівнянні з

минулим роком обсяги екс�

порту зменшились на 3,4 %, а

обсяги імпорту навпаки –

зросли на 4,3 %. Щоправда, в

наведених даних щодо обсягу

імпорту товарів не враховують�

ся імпортні поставки природ�

ного газу.

Та все ж, як бачимо, столиця

купує закордонних товарів

майже у 2,3 рази більше, ніж

поставляє своєї продукції на

зовнішні ринки. Якщо говори�

ти економічною мовою, то

від’ємне сальдо зовнішньої

торгівлі товарами Києва сягну�

ло 9,76 млрд дол. США. Нага�

даємо: минулорічний показ�

ник цього періоду становив 8,8

млрд дол. США.

Позитивна динаміка
Якщо ж поглянути на гео�

графію експортно�імпортних

операцій столичних комер�

сантів, то вона виглядає на�

ступним чином. До країн СНД

київські експортери постави�

ли 21,5 % усіх товарів, а до кра�

їн ЄC — 25,7 %. Причому у січ�

ні�серпні минулого року ці по�

казники складали відповідно

20,3 % та 25,4 %. Тобто пози�

тивна динаміка спостерігаєть�

ся в обох напрямках.

Щодо імпортних поставок

товарів, то з країн СНД було

імпортовано за перші вісім

місяців поточного року 24,1 %

усіх товарів Києва, а з країн

Євросоюзу — 40,1 %. Згадав�

ши, що минулорічні показ�

ники становили відповідно

26,2 % та 39,5 %, побачимо,

що столичний споживач цьо�

го року зміг отримати трохи

більший доступ до європей�

ських товарів.

Якщо ж ми подивимося на

основу товарної структури зов�

нішньої торгівлі Києва, то її

переважно складають продук�

ти рослинного походження,

машини, обладнання та меха�

нізми, електротехнічне облад�

нання, продукція хімічної та

пов’язаних з нею галузей про�

мисловості, мінеральні про�

дукти. Також це засоби назем�

ного транспорту, літальні апа�

рати, плавучі засоби, жири та

олії тваринного або рослинно�

го походження, готові харчові

продукти, недорогоцінні мета�

ли та вироби з них, полімерні

матеріали, пластмаси та виро�

би з них, маса з деревини або

інших волокнистих целюлоз�

них матеріалів.

Як бачимо, і експорт до кра�

їн Європейського Союзу, а

особливо імпорт товарів з ЄС

перевищує у відсотковому

співвідношенні експортно�ім�

портні операції з країнами

СНД та Митного союзу. При

цьому велика кількість екс�

портно�імпортних торговель�

них операцій столичних біз�

несменів припадає саме на

торгівлю з Росією. До речі, по�

дібна тенденція простежується

й щодо країни в цілому. Зов�

нішня торгівля з Євросоюзом у

нас йде трохи жвавіше, аніж з

Митним союзом. Якщо гово�

рити про зовнішню торгівлю

саме з Митним союзом, то ле�

вова частка такої торгівлі укра�

їнськими товаровиробниками

загалом припадає саме на Ро�

сійську Федерацію, і лише 

4�6 % експортно�імпортних

операцій припадає на Білорусь

та Казахстан разом узятих.

500�мільйонні 
перспективи

Можна впевнено прогнозу�

вати, що для київських бізнес�

менів, втім, як і для підприєм�

ців з інших куточків нашої кра�

їни після підписання угоди про

Асоціацію з Європейським Со�

юзом, а відтак й угоди про зону

вільної торгівлі відкриються не�

погані зовнішньоторговельні

перспективи. Насамперед

йдеться про зниження тариф�

них та, що найважливіше, нета�

рифних бар’єрів для виходу на

ринок Євросоюзу, який на сьо�

годні є найбільшим регіональ�

ним торговельним майданчи�

ком. Що б не казали євроінтег�

раційні скептики, але мусимо

визнати, що європейський 500�

мільйонний ринок втричі біль�

ший за ринок, що охоплюється

країнами Митного союзу. Після

входження до ЗВТ прогнозу�

ється позитивна динаміка щодо

доступу (зокрема товарів, що

виробляються у Києві та облас�

ті) на ринки третіх країн, тобто

не лише країн Євросоюзу (за�

вдяки гармонізації українських

технічних регламентів та стан�

дартів із відповідними норма�

тивними актами ЄС). Також

має значно покращитися внут�

рішній бізнес�клімат, адже по�

трібно буде приймати нове, єв�

ропейське законодавство і вста�

новлювати прозорі правила гри

для бізнесу. Без цього інвестиції

до Києва не прийдуть і це —

беззаперечний факт. Безумов�

но, на київський бізнес очікува�

тиме жорстка конкуренція, яка

значно підвищить ефектив�

ність та стійкість столичного

ринку, переформатує його. Та

пересічний споживач від цього

лише виграє, адже, окрім висо�

кої якості продукції, значно

підвищиться асортимент това�

рів як вітчизняного виробниц�

тва, так і імпортного походжен�

ня. Товаровиробник, аби кон�

курувати на київському ринку,

вимушений буде виробляти

продукцію високої якості, вста�

новлюючи при цьому помірну

ціну на продукт. Але потрібно

розуміти, що всі ці перетворен�

ня проходитимуть поступово, а

не водночас, як мріють деякі

кияни.

Насамкінець зазначимо, що

загалом вибір торговельних

партнерів великою мірою зале�

жить від економічних інтересів

сторін. Якщо ж говорити про

київський бізнес, то він вже

давно обрав надійні торговель�

ні майданчики для експорту

своєї продукції та імпорту то�

варів із зовнішніх ринків парт�

нерів, а офіційна статистика

цей вибір ще раз підтверджує.

Експерти вважають, що угода

про асоціацію з Європейським

Союзом лише додасть динамі�

ки розвитку економіки Києва,

і столичні підприємства вже

невдовзі відчують переваги єв�

роінтеграції. Водночас торгів�

ля з Росією та СНД займає не

менш важливе місце в еконо�

міці столиці, а обсяг експорту в

ці країни лише трохи поступа�

ється показникам торгівлі з

Євросоюзом. Відтак зрозуміло,

що усі наші країни “прирече�

ні” і в майбутньому на взаємо�

вигідну співпрацю та подальше

зміцнення господарських

зв’язків �
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Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Ч
им ближче Україна до Вільнюського самі�
ту, запланованого на кінець листопада,
тим вище градус політичної дискусії в су�
спільстві навколо приєднання нашої країни

до зони вільної торгівлі з ЄС або ж до Митного
союзу з Росією, Білорусією та Казахстаном. При�
хильники та скептики того чи іншого об’єднання
наводять свої аргументи та контраргументи, од�
нак, як відомо, правда знаходиться завжди десь
посередині. Тож “Хрещатик” вирішив з’ясувати,
що й до чого, на прикладі столиці, дослідивши
тенденції її економічного розвитку та взаємодії 
з торговельними партнерами з інших країн.
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Коментар до динаміки 
коливань цін на основні
дорогоцінні метали

Світові ціни на золото,

срібло, платину та паладій

формувалися під суттєвим

впливом рішення ФРС

США продовжити дію

програми підтримки еко"

номіки QE3 без скорочен"

ня її обсягів. Тому помітне

зниження цін на золото

виявилося очікуваним.

“Жовтий” метал дорожчав

на тлі запровадження ФРС США заходів з підтримки економіки країни, оскільки програма

QE3 стала підтвердженням її кризового стану. Рішення ФРС від 30 жовтня дозволяє хоча б де"

який час не непокоїтися через економіку США, відтак золото подешевшало. Окрім того, на

“золоті” ціни вплинув і Китай. Наразі спостерігається скорочення обсягів закупівлі золота Ін"

дією, досі найбільшим покупцем цього металу. Під впливом цих чинників “жовтий” метал і де"

шевшає, що позначається на цінах срібла, платини та паладію.

Срібло подешевшало майже на $1 і, скоріше всьго, буде втрачати у ціні й надалі. Після стрім"

кого злету цін на цей метал до $23 спостерігається стабілізація цін, спричинена поєднанням та"

ких чинників, як низький попит і досягнення даним металом цінової “стелі” у межах періоду.

Суттєвий вплив на срібло здійснює тренд зниження цін на золото, тому найближчим часом

можна очікувати стабілізації цін на срібло на низьких значеннях.

Ціни на платину протягом періоду показали різкі коливання, але загалом тренд був висхід"

ним. Після досягнення максимальних значень протягом періоду, на тлі загального занепокоєн"

ня на ринку через очікування результатів засідання ФРС, платина дорожчала, але після зміц"

нення долара США ціни на платину почали падати.

Натомість паладій поступово стає привабливим активом для короткострокових спекуляцій.

Ціни на метал зростають, і лише помірні попит та обсяги закупівель стримують це зростання.

Тим не менше, паладій помірно дорожчає. Як і платина, паладій може і надалі зберегти висхід"

ний тренд, та у певному діапазоні.

Коментар до динаміки у парі EUR/USD
З 30 жовтня по 6 листопада на світовому валютно"

му ринку євро помітно слабшав, тоді як долар США

зміцнив свої позиції. Суттєву підтримку долару США

надало рішення ФРС США продовжити дію програ"

ми підтримки економіки QE3. Незважаючи на те, що

інвестори були готові до такого сценарію, бодай

якась певність на найближчу перспективу відносно

американської економіки посилила інтерес до заку"

півель доларів США, адже на найближчі місяці тренд

цієї валюти можна спрогнозувати з більшою вірогід"

ністю. Окрім того, рішення ФРС США було позитив"

но сприйняте ще й з огляду на тривожні сигнали еко"

номіки США, зокрема на суттєве зниження у вересні 2013 року кількості тих, хто подав заявки

на будівництво житла. Що ж до євровалюти, вона торгувалася в умовах значного тиску. З одно"

го боку, зміцнення долара США відразу “підкосило” євровалюту, адже саме слабкість долара

США була одним із основних чинників зміцнення євровалюти протягом попереднього періо"

ду. З іншого, макроекономічна статистика по єврозоні, котра виходила протягом періоду, до"

зволяла протистояти тискові долара США, та інвестори приділили посилену увагу негативним

даним, що також обумовило тренд євро. Зокрема позитивні дані рівнів споживацької та діло"

вої довіри по єврозоні, а також оптимістична динаміка зайнятості у Німеччині надавали підста"

ви для стабільності цін євровалюти. Однак після рішення ФРС США інвестори сконцентрува"

ли свою увагу на грудневому засіданні Європейського центробанку. Очікування зниження

ЄЦБ облікової ставки стане тривалим чинником тиску на євро.

Коментар до коливань цін на нафту
на світовому ринку

Ціни на нафту на світовому ринку наприкінці

жовтня — на початку листопада 2013 року пока"

зали помітне зниження. Окрім рішення ФРС по

QE3, на тренд цін на нафту суттєво вплинули

очікування, що обсяги запасів нафти у США є

значними. Принаймні, інвестори очікують саме

такої інформації від Міністерства енергетики

США. Спекуляції навколо обсягів нафтових за"

пасів були посилені ще й заявами Лівії про намі"

ри відновити роботу одного з терміналів для екс"

порту нафти, що збільшить обсяги пропозиції на

ринку.

Світові ринки

Українські ринки

Коментар до українського валютного ринку 

На українському валютному ринку протягом 30 жовтня — 6 листопада спостерігалося помірне зростання долара США та зміцнення гривні відносно євро та рубля. Цьому сприяла ситуація на

світовому валютному ринку. Стрімке зростання долара на світовому ринку наприкінці минулого тижня зумовило посилення тиску на гривню, але заходи НБУ по стабілізації ситуації на україн"

ському валютному ринку та по дедоларизації економіки стримують попит, що дозволяє обмежити коливання цін на долар помірним “коридором”. Випереджальне зростання цін на долар на між"

банку, порівняно з готівковим ринком у Києві, свідчить про безперспективність спекуляцій із готівковим доларом, а також про ситуативність зростання цін на безготівковий долар. З огляду на

це, можна очікувати найближчими днями стабілізації цін на долар. Натомість суттєве зниження цін на євро може виявитися тривалим, оскільки порівняно низький попит на цю валюту в Укра"

їні та очікування інвесторами рішення ЄЦБ на світовому ринку зумовлюють непевні позиції євровалюти. Більш ніж помітна реакція українського валютного ринку на зниження євро на світово"

му ринку свідчить про намагання якомога прибутковіше “відіграти” коливання євровалюти, відтак можна очікувати й надалі різких коливань цін цієї валюти. Російський рубль дешевшав в Укра"

їні, як і на світовому ринку, під подвійним тиском зміцнення долара та зниження цін на нафту. Скоріше всього, зниження рубля триватиме протягом найближчих днів, але буде помірним. Бага"

то що залежатиме від тренду цін на нафту.

Коментар до коливань 
готівкових цін на банківські 
метали 

З чотирьох основних банківських ме"

талів у Києві з 30 жовтня по 6 листопа"

да дорожчала лише платина, що можна

пояснити зниженням цін на золото та

срібло, а також подорожчанням плати"

ни на світовому ринку. Попри те, що

світові ціни на платину є нестабільни"

ми і протягом останніх днів демонстру"

ватимуть епізоди зниження, у Києві

платина суттєво додала у цінах. Це

зростання навряд чи буде суттєвим і

тривалим. Але можна очікувати стабілі"

зації цін на платину на досягнутих зна"

ченнях, якщо ситуація на світовому

ринку металів буде неоднозначною, а

золото залишатиметься під тиском.

Коментар динаміки коливань цін на пальне 
Середні ціни на бензин марки А"95, дизельне паливо

та газ (СПБТ) залишалися стабільними з тенденцією

до помірного зниження, з огляду на зниження цін на

нафту на світовому ринку. Як і передбачав “Хреща"

тик”, коливання цін на ці види палива протягом попе"

реднього періоду не свідчило про можливість подорож"

чання бензину, дизпалива та газу (СПБТ). Натомість

баланс чинників складається на користь подальшого

зниження цін на пальне: сезонне зниження попиту, по"

гіршення погодніх умов. Однак варто взяти до уваги

подорожчання безготівкового долара США, що може

спричинити до фіксації цін на пальне на поточних зна"

ченнях, а на початку наступного тижня — до помірно"

го подорожчання бензину та дизпалива.

За матеріалами з відкритих джерел
(www.teletrade.com.ua, finance.com.ua,

bank.gov.ua, minfin.com.ua, yahoo.finance, macd.ru 
та інших) 

Підготувала Інна ШЕЛЕСТ

²ÍÄÈÊÀÒÎÐÈ
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Кияни вшанували пам’ять визволителів

“Даєш Київ!”
В урочищі Ситняки, що у Деснянському районі, відбулася реконструкція 
форсування Дніпра і визволення столиці України від фашистських загарбників

Столиця України масштабно відзначила 70#ту річницю звільнення 
від фашистських загарбників
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

6
листопада — дата для Києва
непересічна. Адже саме в цей
день 70 років тому героїчними
зусиллями бійців місто було

звільнене від фашистських окупан"
тів. У столиці України немає родини,
якої б не торкнулися жахіття війни,
тож вшанувати пам’ять визволителів
та їхній подвиг на різноманітні захо"
ди та акції прийшли тисячі киян.

Відзначати цю знаменну дату розпочали у Ки�

єві з запалення Вічного вогню біля Національ�

ного музею історії Великої Вітчизняної війни.

Висока честь запалити полум’я пам’яті була на�

дана найкращому курсанту Київського військо�

вого ліцею імені Івана Богуна, відміннику на�

вчання Миколі Бойку. Також військові поклали

гірлянду квітів до пам’ятника воїнам Великої

Вітчизняної війни.

“Ми, покоління післявоєнних років, щасливі

люди, бо народилися в часи мирного неба і мо�

жемо розбудовувати вільну Україну. Разом з тим

ми маємо честь спілкуватися зі справжніми ге�

роями, нашими ветеранами, які вибороли для

нас це право. Ми пам’ятаємо, якою ціною заво�

йоване мирне сьогодення, і наш святий обо�

в’язок — передати пам’ять про їхній подвиг на�

ступним поколінням”,— з такими словами

звернувся до присутніх голова Київської міської

державної адміністрації Олександр Попов.

Під час урочистостей також було здійснено

передання Всеукраїнської Естафети пам’яті від

міста�героя Києва до Черкас.

Окрім посадовців та ветеранів, вшанувати

пам’ять визволителів до монументу прийшли і

кілька тисяч киян.

А от в церемонії покладання квітів до могили

Невідомого солдата в Парку Слави взяло участь

майже 30 тисяч мешканців та гостей міста. Ра�

зом із Президентом України Віктором Янукови�

чем та офіційними особами кияни вшанували

пам’ять воїнів, які загинули у Великій Вітчизня�

ній війні. Багатотисячна колона рухалася від

станції метро “Арсенальна” до Парку Вічної

Слави з квітами та символікою. “Мій дід заги�

нув у боях за Дніпро. Тож разом з онуками я

прийшов сюди вшанувати його пам’ять та под�

виг всіх тих героїв, які звільнили територію на�

шої держави від окупантів. Правда про їхню зви�

тягу має жити у серцях молодих”,— розповів

“Хрещатику” киянин Петро Конюшов.

А от о 12. 05 все місто завмерло, аби вшанува�

ти тих, кого забрала війна. Під час загальномісь�

кої “хвилини мовчання” був призупинений на�

віть рух громадського транспорту.

Відзначали дату і в центрі столиці. Так, на

Майдані Незалежності відбувся урочистий ри�

туал підняття Штандарту, а Хрещатиком прой�

шла військово�історична хода. На головній пло�

щі країни вишикувалися Рота почесної варти,

прапороносна і салютна групи та Національний

президентський оркестр. Для участі в параді бу�

ли також запрошені військові оркестри, які роз�

ташувалися на Хрещатику від вулиці Городець�

кого до Прорізної. Від вулиці Прорізної до Бог�

дана Хмельницького розмістили військову тех�

ніку часів Великої Вітчизняної війни.

Надвечір до відзначення дати долучилася і

молодь. Понад тисяча людей влаштували тан�

цювальний флешмоб�подяку “Дякуємо за Ки�

їв” на території Меморіального комплексу “Му�

зей Великої Вітчизняної війни”. Молодь вико�

нала танець, наприкінці якого із лампадками в

руках виклали символічну цифру “70”. Після

цього вони колоною вирушили до могили Неві�

домого Солдата та долучилися до акції “Вшануй

пам’ять визволителів”. Разом з ними запалити

вогники пам’яті у Парк Слави прийшли тисячі

небайдужих киян. До 22.00 усім охочим безкош�

товно роздавали лампадки та свічки. Багато лю�

дей прийшли з фотографіями своїх родичів, які

загинули під час війни. Тож схили Дніпра на де�

кілька годин перетворилися на справжній ме�

моріал пам’яті полеглим у кровопролитних бо�

ях — нашим дідам та прадідам, яким ми завдячу�

ємо мирним небом над головою.

Ще один захід, який провели для молодого

покоління — концерт на Майдані Незалежно�

сті. Все дійство було присвячене військовій те�

матиці. Виступами порадували всіх присутніх

гурти “Скай”, “Друга ріка” та Арсен Мірзоян.

Кульмінацією відзначення 70�ї річниці визво�

лення міста�героя Києва від фашистських за�

гарбників став святковий феєрверк, який про�

лунав о 21.50.

Зі знаменною датою привітали киян та вете�

ранів міста й керівники столиць держав�сусі�

дів — Москви та Мінська. Урочиста телеграма

також надійшла від Президента Російської Фе�

дерації Володимира Путіна �

У неділю мешканці столиці стали свідка�

ми майже справжніх воєнних дій. Історична

реконструкція форсування Дніпра проходи�

ла в Деснянському районі поряд із житло�

вим масивом Троєщина. В ході уявного бою

була задіяна артилерія, велика кількість бро�

ньованої мототехніки, танків, кавалерії та

авіації.

Голова КМДА Олександр Попов, який теж

відвідав дійство, щиро подякував організато�

рам і гостям. “Мені здається, організаторам

вдалося відтворити та передати той дух, який

панував на цьому місці сімдесят років тому.

Дуже приємно, що присутні тут учасники не

тільки з України, а й з інших країн світу, на�

самперед, велика кількість чехословацьких то�

варишів,— розповів Олександр Павлович.—

Дякую військово�історичним клубам, які, на

мою думку, з великим ентузіазмом долучилися

до виступу. Це підтвердження нашої дружби та

того, що ми ніколи не забудемо нашої історії.

Хочу подякувати всім учасникам дійства. Це

справді особливі люди, які фанатично бере�

жуть історію, шанують ветеранів та передають

своє захоплення усім глядачам”.

Голова київського клубу “Червона Зірка”

Артем Гусинський зазначив: “Вся робота з під�

готовки та організації показового виступу

продовжувалась близько трьох місяців. Була

надана величезна допомога з боку київської

міськадміністрації та адміністрації Деснян�

ського району”. За його словами, усі без ви�

нятку органи державної влади відгукнулися на

прохання проведення фестивалю і сприяли

відзначенню 70�ї річниці визволення міста�ге�

роя Києва.

Бійцям на полі бою — як червоноармій�

цям, так і німецько�фашистській піхоті — був

наданий відповідний військовий інвентар,

щоб вони могли продемонструвати глядачам

свої вміння та силу вогнепальної зброї. Гвин�

тівками з учасниками поділилася кіностудія

імені Довженка, а боєприпасами, технікою і

танками — Міністерство оборони. Серед

останніх було декілька вже відомих усім ра�

дянських Т�34 з одного боку та однією "Пан�

терою" з боку гітлерівців. Крім цього, було

два літаки — Як�18 та Як�52. На жаль, в Укра�

їні немає оригінальних повітряних суден ча�

сів Другої світової війни, тому бійці спеціаль�

но відновили й пофарбували вищезгадані та

нанесли на них відмінні знаки ВВС Червоної

армії та німецьких Люфтваффе. Таким чи�

ном, вдалося показати якісний повітряний

бій, що справив колосальне враження на пуб�

ліку. Нагадуємо, що дійство проходило з мак�

симальним дотриманням усіх правил техніки

безпеки. Боєприпаси були холостими, а спе�

ціально відведена зона метання снарядів зна�

ходилася якомога далі від глядачів. Що ж до

літаків, то вони літали лише над Дніпром та

над полем бою. Також кожен боєць без ви�

нятку пройшов інструктаж з техніки безпеки.

На воді чергували рятівники, а сушею пере�

сувались пожежники та лікарі, які, у випадку

потреби, могли надати відповідну допомогу.

На щастя, цього не знадобилося.

Полковник у відставці, ветеран Великої

Відчизняної війни Анатолій Георгійович Ко�

пацевич, також залишився під враженням

від побаченого. Він зазначив: “Сьогодні бій

прошов дуже швидко, насправді ж, це відбу�

валося значно довше. Пригадую, після за�

хоплення Дніпра і взяття плацдарму кавале�

рія і літаки з’явилися не відразу,— розповів

ветеран.— Крім того, певний час авіація не

могла виконувати свої функції, бо було по�

хмуро. Пам’ятаю, що всього вона зробила

1 175 вильотів. Гордий тим, що також брав

участь у звільненні Києва”. Ветеран додав,

що подібні заходи особливо корисні для мо�

лоді, бо знання власної історії є основним

атрибутом патріотизму. До слова, почесною

гостею дійства стала донька генерала Ватуті�

на — Олена Миколаївна �

В�історичній�реонстр�ції�форс�вання�Дніпра�і�визволення�столиці�Ураїни�від�фашистсьих

за�арбниів�брало��часть�понад�дві�тисячі��часниів

З�на�оди�свята��оловною�в�лицею�столиці�пройшла�війсьово-історична�хода

Вадим ПОНЬКА,
спеціально для “Хрещатика”

В
сього в історичній рекон"
струкції форсування Дніпра і
визволення столиці України
від фашистських загарбни"

ків брало участь понад дві тисячі
учасників. Відтворення подій дале"
кого 1943 року стало наймасштабні"
шою історичною реконструкцією не
лише в Україні, а й на пострадян"
ському просторі. Для цього органа"
ми державної влади була надана
військова техніка, літаки та боєпри"
паси, а гвинтівки були запозичені у
кіностудії. За дійством, організова"
ним військово"історичними клубами
як з України, так і з інших держав,
спостерігали ветерани Великої Віт"
чизняної війни, гості з Російської
Федерації, Чеської Республіки  та
понад 15 тисяч киян і гостей столи"
ці.
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“Я ніколи не хилиталась: вибрала
собі лінію в житті й по ній ішла”
Олександра Василівна Андреєва воювала радисткою з першого дня війни й до перемоги

Сімнадцятирічна Шурочка

Ісиченко з Балаклеї мріяла

після закінчення школи стати

актрисою, співати на великій

сцені. Але всі її мрії перекрес�

лила війна. Прямо з випуск�

ного вечора вони усім класом

пішли до військкомату. Дівчат

грізний воєнком просто про�

гнав додому, а кільком хлоп�

цям одразу вручили повістки.

Батько Олександри, спеціа�

ліст військового заводу, отри�

мав наказ евакуювати підпри�

ємство аж у край вічної мерз�

лоти — в Челябінську область.

Але донька сказала твердо: "Я

з вами нікуди не поїду! Я піду

на фронт. Я комсомолка, і моє

місце там, де вимагає Батьків�

щина". Батьки, звісно, проси�

ли й благали дівчину припи�

нити оббивати пороги військ�

комату, але Олександра твердо

стояла на своєму (недаремно

ж їй дали чоловіче ім'я, що в

перекладі з давньогрецької

означає "захисник"). Це була її

перша серйозна сварка з бать�

ками. І Саша вперше побачи�

ла, як її батько, такий сильний

і мужній, плаче. Але дівчина

була непохитною.

Собака�радист
рятував життя бійців
і військову таємницю

17�річна Олександра Іси�

ченко розпочала свій бойо�

вий шлях 23 липня 1941 року,

а закінчила 22 грудня 1945 ро�

ку. Після трьохмісячних кур�

сів радистів�телефоністів дів�

чина отримала направлення в

місто Камишин під Сталін�

градом. Попросилася в піхо�

ту, бо згадала, що її батько ко�

лись розповідав, що служив у

піхоті — "цариці полів": "А я

дуже хотіла бути "царицею"

чи королевою, хай навіть і по�

лів",— з гіркою усмішкою зга�

дує Олександра Василівна.

Перше поранення дівчина

отримала на Курській дузі.

Підлікувалася у польовому

шпиталі й знову — на передо�

ву. Увесь час в ефірі лунав її

голос: шифровки й радіогра�

ми, ведення бою й підтримка

авіацією піхоти й танків,

зв'язок із Великою Землею...

На фронтовому фото, біля

дерев'яної хати десь у Закар�

патті, під Ужгородом, радіо�

станція на колесах РСБ�1 і

фронтові друзі радисти�шиф�

рувальники: "три Сашки" —

Ісиченко, Пихтін і Кочкін,

водій Юра Солодовніков, по�

сильний Магніт і пес Буран.

"Як же я їх любила — обох

Олександрів,— згадує колиш�

ня радистка.— Але вони про це

не знали, хоча могли здогаду�

ватися. Я думала, що коли за�

кінчиться війна, тоді я зможу

якось дати комусь із них знак,

або вони мені. Але обидва моїх

Сашка лишилися спати віч�

ним сном на нескінченних

фронтових дорогах. Так само,

як і мої фронтові подруги".

При радіостанції всю війну

поруч з нами воював собака.

Ми його страшенно любили й

оберігали, ділилися останнім

шматком хліба. Це було не ли�

ше душевне тепло, а й надійна

охорона. Знаєте, на війні, як і

скрізь, є люди, а є й нелюди.

Чимало траплялося шпигунів,

диверсантів, а то й просто зрад�

ників, які під виглядом послан�

ців зі штабів намагалися про�

никнути до шифрувальників,

будь�якою ціною роздобути

секретні дані. Але наш Буран

завжди був насторожі, рятуючи

не лише військові таємниці, а й

наші життя, а іноді й навіть

життя сотень тисяч бійців. Він

завжди відчував чужого. Іноді,

звісно, помилявся й нападав на

свого. Зате жодна таємниця не

потрапила до рук ворога.

Навколо ДОТу, 
у Святошині,
валялися шматки
людських тіл...

Олександра Василівна діс�

тає із заповітної шухлядки

найдорожчі серцю докумен�

ти, серед яких фронтові фо�

тографії, бойові нагороди,

листи, Книжка червоноар�

мійця й посвідчення за номе�

ром 16, у якому вказано, що

саме їй, сержанту Олександрі

Ісаченко, "надається право

вимикати радіостанцію, не

відповідаючи за наслідки, як�

що переговори й радіопереда�

чі ведуться відкритим тек�

стом. Незважаючи на звання

й чини".

Олександра Василівна зга�

дує кровопролитні бої за Ки�

їв: "У Фастові ми отримали

сигнал, що поблизу Києва

знаходиться смертельно по�

ранений Ватутін. Для нас це

був шок, хоча, здавалося, за

два роки війни ми настільки

звикли до смерті, що вже

просто її не помічали. З Фас�

това нас перекинули на Бук�

ринський плацдарм. Там без�

перестанку працювали ра�

діостанції, літали літаки,

щоб створити видимість під�

готовки до форсування

Дніпра. А тим часом під по�

кровом ночі тисячі одиниць

військової техніки й сотні

тисяч людей переправлялися

на інший берег бурхливої

річки, аби розпочати штурм

Києва з Лютіжського плац�

дарму".

Лише за офіційними дани�

ми, під час Букринської на�

ступальної операції загинуло

близько трьохсот тисяч ра�

дянських людей. Неофіційні

дані називають цифру втричі

більшу.

Вранці, 3 листопада, після

потужної артпідготовки з Лю�

тіжського плацдарму розпо�

чали наступ головні сили

фронту. До вечора війська 38�

ї армії, спільно з 5�м гвардій�

ським танковим корпусом і

частини 60�ї армії просунули�

ся на 5�12 км. 4�5 листопада в

бій вступила 3�тя гвардійська

танкова армія, яка перерізала

шосейну дорогу Київ — Жи�

томир. Ніч з 5 на 6 листопада

стала вирішальною в битві за

Київ. По Брест�Литовському

шосе (зараз — проспект Пе�

ремоги) у місто пробились

танкісти капітана Д. А. Чума�

ченка.

"Наша частина після

страшного форсування

Дніпра по Житомирській

трасі, через Святошин, захо�

дила в Київ,— згадує Олек�

сандра Василівна.— Обабіч

дороги — гори трупів. Осо�

бливо страшно було, коли ми

проїжджали поблизу ДОТів:

навколо них валялися шмат�

ки людських тіл: там — чобіт,

там — рука, там — голова.

Мені стало так погано... (по�
чинає плакати). Київ лежав у

руїнах. Люди були страшен�

но перелякані. Але ніколи

було зупинятися — треба бу�

ло йти далі на захід. Нам ду�

же допомагали і партизани, і

прості люди. Особливо нам,

дівчатам. Адже ми були бруд�

ні, обідрані, страждали від

вошей і корости. На привалі

знімаєш ватяні штани, прос�

тягаєш їх до багаття, аби

прожарити паразитів (а вони

аж тріщать!), і знову одяга�

єш. Ні про які засоби осо�

бистої гігієни не було й мови:

для особистих потреб дерли

на шмаття спідні сорочки,

онучі, а брусочок мила, який

інтендант видавав на місяць,

ділили чоловік на десять. А

коли того інтенданта згодом

взяли за барки й потруси�

ли — у нього знайшли пов�

ний чемодан мила, котушок

з нитками, голок і навіть оде�

колон був. А ми гинули не

тільки від ворожих куль, а й

від ран, спричинених брудом

і вошами. Я вже й не пам'�

ятаю, чи того інтенданта у

штрафбат відправили, чи

зразу у розход пустили.

Недаремно ж кажуть: "Ко�

му — война, а кому — мать

родна". Дуже виручали нас

мешканці населених пунк�

тів, через які ми проходили:

пускали помитися, давали

простирадла, чисті ганчірки.

Якось на Закарпатті одна жі�

ночка, у хату до якої ми по�

просилися, щоб помитися й

переночувати, глянула на

мої розпухлі, натерті грубим

сукном груди, на рани по ті�

лу — й відразу кинулася мене

рятувати: зробила якусь

мазь, обв'язала мої груди

бинтами, надертими з про�

стирадла, й наказала завжди

так робити, якщо не хочу за�

гинути. Це була моя перша

жіноча білизна. А справжню

білизну нам видали аж у

1944�му році, поблизу кор�

дону з Румунією. Про це на�

віть у Книжці червоноармій�

ця записано.

Родина капітана
Андреєва загинула 
в полум’ї Хатині

У липні 1945 року в Чехії

Олександра отримала тяжке

поранення. Тоді ж було пора�

нено і її командира — капіта�

на Андреєва. Виписавшись зі

шпиталю й демобілізував�

шись у грудні 45�го, лейте�

нант Олександра Ісиченко

попрощалась зі своїми бойо�

вими побратимами, обміня�

лася з ними адресами й поча�

ла добиратися додому. Діста�

лася до рідної Балаклеї, а за�

мість хати — лише землянка,

мама й трирічна сестричка,

які нещодавно повернулися з

евакуації. Батько загинув у

42�му під Сталінградом.

"Наговорилися, наплакали�

ся, назгадувалися. Невдовзі

приходить лист від капітана

Андреєва, у якому він пише,

що від його рідного села Ха�

тинь у Білорусії навіть горбоч�

ка не лишилося. У страшному

полум'ї згоріла уся його рідня.

Питає офіцер, який пройшов

усю війну, визволяючи народи

Європи, але не зумівши вряту�

вати свою родину, чи можна

йому приїхати до Олександри

й перебути хоча б якийсь час

біля когось із близьких людей.

А згодом за листом — і гість до

хати — увесь перебинтований,

зранений, скалічений. Мама —

в сльози: "Доню, куди ж йому

йти?!". І залишився мій капітан

у мене. Так і стала я Андре�

євою. Але щастя було недов�

гим. Війна продовжувала зби�

рати данину. Від тяжких воєн�

них ран чоловік мій помер, за�

лишивши мене з двома дітка�

ми. І з солдатськими нагорода�

ми.

Діти виросли, стали самодо�

статніми, відомими у своїх га�

лузях особистостями. Олек�

сандра Василівна Андреєва

майже півстоліття працювала у

київській школі вчителем істо�

рії, вела активну громадську ді�

яльність, очолювала Фонд ми�

ру, працювала у ветеранських

організаціях столиці. Її груди

прикрашають бойові й трудові

нагороди. А в очах досі вибли�

скує вогник. І навіть у свої 90

ця красива, мужня й сильна

жінка не виглядає старою ба�

бусею чи "живою історією".

Повірте, вона ще може дати

фору молодим. Дивлячись на

неї — хочеться жити

Ветеран Вели ої Вітчизнянної війни Оле сандра Василівна
Андреєва. Листопад 2013 ро

Оле сандра Василівна серед бойових товаришів. За арпаття. 1944 рі

Війсь овий омісар вр чає дівчатам-добровольцям направлення
на рси радистів. Червень 1941 ро (Оле сандра на фото др а
справа)
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Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для "Хрещатика"

"З
захопленням дівчаток не стрічали: додому їх проганяв за�
хриплий воєнком. Так було в сорок першому. А медалі та ін�
ші всі регалії були потім..."
Цією фразою можна було б почати розповідь про сотні ти�

сяч дівчат, які пройшли через горнило Великої Вітчизняної війни. Ка�
жуть: у війни — не жіноче обличчя... Але скільки жінок, зовсім юних
дівчат виносили на своїх тендітних плечах поранених, збивали ворожі
літаки, були снайперами, виконували чоловічу роботу в тилу ворога і в
партизанських загонах. Вони ходили в розвідку, лікували бійців, забез�
печували зв'язок з Великою Землею і гинули, не проронивши ні слова,
в руках фашистських катів. Дівчина у сірій шинелі, в куцих, простих чо�
бітках йшла, де зривались шрапнелі, йшла з автоматом в руках. Дівча�
та в бої йшли крізь ночі, з калюж умивались дощем, їм марились коси
дівочі під грізним гарматним вогнем. Недобрії очі лякали і танків бо�
ялись в бою...
Серед десятків тисяч таких дівчат, яким випала нелегка доля пройти
горнило Великої Вітчизняної, і наша героїня — у ті далекі роки Олек�
сандра Ісиченко, а нині киянка Олександра Василівна Андреєва.
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ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua

7�листопада�(чт.) —�19.00 “Любов-

не�божевілля”,�м�зична�вистава,�1

�од.�50�хв.

8�листопада�(пт.) —�20.00 “Справжній

чолові��на�почат���тисячоліття...”,�1��од.

10�хв.

9�листопада�(сб.) —�12.00 “Валенти-

нів�день”,�драма,�2��одини

9�листопада�(сб.) —�18.00 “Останнє

�охання”,�мелодрама,�2��од.�15�хв.

9�листопада�(сб.) —�19.00 прем’єра

“Нахлібни�”,�1��од.�55�хв.

9�листопада�(сб.) —�20.00 “Оле�сандр

Вертинсь�ий.�Бал�Господень...”,�моно-

спе�та�ль,�1��од.�30�хв.

10�листопада�(нд.) —�12.00 “Занад-

то�одр�жений�та�сист”,��омедія,�2��од.

30�хв.

10�листопада�(нд.) —�18.00 “Про-

щальне�тан�о”,�тра�і�омедія,�2��од.�30

хв.

10�листопада�(нд.) —�19.00 “Про-

щальне�тан�о”,�тра�і�омедія,�2��од.

30�хв.

10�листопада�(нд.) —�20.00 “EdithPiaf:

життя�в�рожевом��світлі”,�1��од.�20�хв.

11�листопада�(пн.) —�19.00�“Вишне-

вий�сад”,��омедія,�3��од.�15�хв.

11�листопада�(пн.) —�20.00 “Шлюби

��ладаються�на�небесах”,�моновистава,

1��од.�10�хв.

13�листопада�(ср.) —�19.00 “У�полоні

пристрасті”�(“Кам’яний�володар”),�дра-

ма,�1��од.�25�хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua

7�листопада�(чт.) —�19.00 “Весілля�Фі-

�аро”,�П’єр-О�юстен�Бомарше

8�листопада�(пт.) —�19.00�“Дві��віт�и

�ольор��інди�о”,�хорео�рафічна�драма,

Оле�сандр�Білоз�б

8�листопада�(пт.) —�19.00 “Увертюра

до�побачення”,�сценічна�версія�Андрія

Приходь�а�за�новелою�Івана�Фран�а

“Сойчине��рило”

9�листопада�(сб.) —�19.00 “Дами�і���-

сари”,��омедія,�Оле�сандр�Фредро

10�листопада�(нд.) —�12.00 “Мартин

Бор�ля”,��омедія,�Іван�Карпен�о-Карий

10�листопада�(нд.) —�19.00 “Кін�IV”,

тра�і�омедія,�Гри�орій�Горін

12�листопада�(вт.) —�19.00 “Ромео�і

Дж�льєтта”,�Вільям�Ше�спір

13�листопада�(ср.) —�19.00 “Гре��Зор-

ба”,�театральний�роман,�Ні�ос�Казандза�іс

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua

7�листопада�(чт.) —�19.00 “Глядачі

на�вистав��не�доп�с�аються!”,�М.

Фрейн,�3��од.�40�хв.

7�листопада�(чт.) —�19.00�“Дні�про-

літають�зі�свистом”,��омедія�і�драма��о-

хання,�М.�Коляда,�1��од.�40�хв.

8�листопада�(пт.) —�19.00 “Не�все

�от��масляна”,��омедія,�Оле�сандр�Ос-

тровсь�ий,�2��од.�45�хв.

9�листопада�(сб.) —�15.00 “Трохи

вина...�або�70�обертів”,��омічне�дійство

з�неаполітансь�ими�піснями,�Л.�Піран-

делло,�1��од.�40�хв.

9�листопада�(сб.) —�19.00�“Брешемо

чист��правд�”,�Х.�Бер�ер,�2��од.�30�хв.

10�листопада�(нд.) —�15.00 “Мене

немає�(Пізно�ля�ати...)”,�В.�Си�арєв,�Л.

Проталін,�2��од.

10�листопада�(нд.) —�19.00 “Чер�а”,

О.�Мардань,�2��од.�50�хв.

11�листопада�(пн.) —�19.00 прем’-

єра�“Ідеальна�пара”,�Мар��Камолетті,�2

�од.

12�листопада�(вт.) —�19.00 прем’єра

“Брид�ий”,�за�п’єсою�Марі�са�фон�Має-

нб�р�а,�1��од.�15�хв.

12�листопада�(вт.) —�19.00 “Глядачі�на

вистав��не�доп�с�аються!”,�М.�Фрейн,�3

�од.�40�хв.

13�листопада�(ср.) —�19.00 “Опіс�ін.

Фома!”,�е�сцентрична��омедія,�Ф.�Досто-

євсь�ий,�2��од.�30�хв.

13�листопада�(ср.) —�19.00 “Дзвіно��з

мин�ло�о”,�А.�Крим,�1��од.�30�хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна")
Тел: (044)33�222�17,

www.theatreonpodol.com
7�листопада�(чт.) —�19.00 прем’єра

“Старомодна��омедія”,�лірична��омедія,

театральна��остьова

8�листопада�(пт.) —�19.00 прем’єра

“Щоденни��молодо�о�лі�аря”,�с�орбот-

ний�лист�(історія�хвороби),�Михайло

Б�л�а�ов,�2��од.,�театральна��остьова

9�листопада�(сб.) —�19.00 “Лист�Бо-

��”,�театральне�оповідання,�1��од.�30

хв.,�театральна��остьова

10�листопада�(нд.) —�19.00�“Ніч�на

двох”,�лірична��омедія,�1��од.�40�хв.,�те-

атральна��остьова

13�листопада�(ср.) —�19.00 “La

bonne�Anna,�або�Я��збере�ти�сім’ю”,��о-

медія,�1��од.�50�хв.,�малий�зал�Палац�

“У�раїна”

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
7�листопада�(чт.) —�15.00 “Ляль�овий

дім”,�драма,�Г.�Ібсен,�2��од.�50�хв.

7�листопада�(чт.) —�19.00 “Чай�а”,�по-

вість�для�театр�,�А.�Чехов,�2��од.�50�хв.

8�листопада�(пт.) —�17.00 “Над�прір-

вою...”,�фантазія�тінейджера,�Дж.�Селінджер

8�листопада�(пт.) —�19.00 “Обережно —

жін�и!”,�мелодраматична��омедія,�А.�К�рей-

чи�,�2��од.�30�хв.

9�листопада�(сб.) —�19.00 “Мольєріана”,

М.�Б�л�а�ов

10�листопада�(нд.) —�19.00 “Лісова�піс-

ня”,�драма-феєрія,�за�мотивами�п’єси�Лесі

У�раїн�и,�2��од.�30�хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua

8�листопада�(пт.) —�19.00 “Ци�ансь�ий

барон”,�оперета,�Й.�Штра�с

9�листопада�(сб.) —�19.00 “Welcome�to

Ukraine,�або�Подорож����охання”,�романтич-

ний�мюзи�л

10�листопада�(нд.) —�19.00 “Та�е�єврей-

сь�е�щастя”,�мюзи�л,�І.�По�лад

12�листопада�(вт.) —�19.00 “Летюча�ми-

ша”,�оперета,�Й.�Штра�с

13�листопада�(ср.) —�19.00 “Містер�І�с”,

оперета�І.�Кальмана

ÖÈÐÊ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua
8�листопада�(пт.) —�19.00,�9�листопада�(сб.) —

13.00,�17.00,�10�листопада�(нд.) —�13.00,

17.00 про�рама�“Караван�ч�дес”,�дітям�до�5-ти�ро-

�ів�вхід�без�оштовно�без�надання�вільно�о�місця

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: вул. Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
10�листопада�(нд.) —�12.00�“Острів�с�арбів”,�ди-

тячий�мюзи�л,�В.�Бистря�ов

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
9 листопада�(сб.) —�11.00 “Зеленими�па�орбами

о�еан�”,��аз�а,�С.�Козлов,�1��од.�20�хв.,�для�дітей�від

5-ти�ро�ів

9�листопада�(сб.) —�12.00 “Ярмар�овий��арми-

дер”,�народний�б�рлес�,�Я.�та�І.�Златопольсь�і,�1

�од.�30�хв.,�для�дітей�від�7-ми�ро�ів

10�листопада�(нд.) —�11.00 “Не�хоч��б�ти�соба-

�ою”,��аз�а-�ра�на�1�дію,�С.�Бєлов,�С.�К�ваєв,�1��од.

10�хв.,�для�дітей�від�5-ти�ро�ів

10�листопада�(нд.) —�12.00 “Принц�і�принцеса”,

�аз�а,�Г.-Х.�Андерсен,�1��од.�40�хв.,�для�дітей�від�5-

ти�ро�ів

13�листопада�(ср.) —�14.00 “При�оди�Тома�Сойє-

ра”,�життєпис�хлопчи�а,�М.�Твен,�2��од.,�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
9�листопада�(сб.) —�12.00�“Дванадцять�місяців”,

мюзи�л-�аз�а�на�2�дії,�С.�Баневич

9�листопада�(сб.) —�15.00 “Дванадцять�місяців”,

мюзи�л-�аз�а�на�2�дії,�С.�Баневич

10�листопада�(нд.) —�12.00 “Спляча��рас�ня”,�ба-

лет-феєрія�на�2�дії,�П.�Чай�овсь�ий

13�листопада�(ср.) —�13.00�“Бармалей�та�Айбо-

лить”,�балет�на�2�дії,�Ю.�Шевчен�о,�1��од.�40�хв.

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
9�листопада�(сб.) —�11.00�“Золоте���рча”,�В.

Орлов,�45�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів

9�листопада�(сб.) —�13.00�“Червона�шапоч�а”,

Є.�Шварц,�50�хв.,�для�дітей�від�4-х�ро�ів

9�листопада�(сб.) —�15.00�“Вов��і��озенята”,�Є.

Гімельфарб,�для�дітей�від�3-х�ро�ів

9�листопада�(сб.) —�17.00�“Золотий��лючи�”,

О.�Толстой,�65�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів

10�листопада�(нд.) —�11.00�“Троє�поросят”,�Г.

Усач,�С.�Єфремов,�45�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів

10�листопада�(нд.) —�13.00�“Пан�Коць�ий”,�С.

Брижань,�40�хв.,�для�дітей�від�4-х�ро�ів

10�листопада�(нд.) —�15.00�“Попелюш�а”,�Є.

Шварц,�50�хв.,�для�дітей�від�4-х�ро�ів

10�листопада�(нд.) —�17.00 “Пітер�Пен”,�Є.

О�ородній�за�Дж.�Баррі,�60�хв.,�для�дітей�від�5-ти

ро�ів

"ÆÈÒÒß ÀÄÅËÜ" 

Країна: Франція

Ст�дія:�Wild�Bunch�

Режисер:�Абдельлатіф�Кешиш

У�ролях:�Леа�Сейд�,�Адель�Е�зар�оп�лос

Тривалість: 179�хв.

Ві�ові�обмеження:�21�рі��

Фільм-переможець�66-�о�міжнародно�о�Каннсь�о�о

�інофестивалю,�знятий�за�мотивами��рафічно�о

роман��Жюлі�Маро�"Синій�-�найтепліший��олір".�15-

річна�франц�зь�а�ш�оляр�а�Адель�з�стрічається�з

милим�хлопчи�ом�Томасом.�Але�одно�о�раз��вона

знайомиться�зі�ст�дент�ою�Еммою,�я�а�виділяється

волоссям�синьо�о��ольор��і�нетрадиційною

орієнтацією.�Спіл��ючись,�Адель�роз�міє,�що

за�ох�ється�в�синьоволос��Емм�.�Підтрим�вати

стос�н�и�з�Томасом�все�с�ладніше.�Ще�важче�їй

вдома�-�адже�бать�и�не�роз�міють,�що�для�дівчини

все�це�серйозно.�

У��інотеатрах�"Київ",�"Жовтень"�

"ÐÀÑÏÓÒ²Í" 

Країна:�Росія,�Франція

Режисер:�Іра�лій

Квири�адзе

У�ролях:�Жерар

Депардьє,�Володимир

Маш�ов,�Анна�Михал�ова,

Данило�Козловсь�ий,

Костянтин�Хабенсь�ий

Тривалість:�97�хв.�

Ві�ові�обмеження:�12

ро�ів

Про�особистість

Гри�орія�Расп�тіна

досі�ходить�безліч�ч�то�.�При�написанні�сценарію

автори�нама�алися�ви�ористов�вати�достовірні

до��ментальні�матеріали.�Картина�переносить

�лядача�в�Росію�1905�ро��,��оли�невідомий�лі�ар

Гри�орій�Расп�тін�допома�ає�єдином��синові��лави

держави�-�царевич��Оле�сію�-�справлятися�з

�емофілією.�Цар�вводить�Расп�тіна���свій�двір,

оточ�є��сіля�ими�бла�ами,�особливо�тепло�приймає

йо�о�імператриця.�Расп�тін,�звісно,�не�проти

с�ористатися�сит�ацією�і�привілеями.�Хто�він,

справжній�чарівни��медицини�або�ж�шарлатан�і

лжепроро�,�я�ий�сми�ає�за�ниточ�и�царсь���сім`ю?�

У��інотеатрах�"У�раїна",�"Київ",�мережі

�інотеатрів�"Баттерфляй"�

"ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈÂ" 

Країна:�Росія�

Режисер: Оле�сандр�Велединсь�ий

В�ролях:�Костянтин�Хабенсь�ий,�Оле�сандр�Роба�,�Олена

Лядова�

Тривалість:�120�хв.�

Ві�ові�обмеження:�16�ро�ів�

Біоло��Ві�тор�Сер�ійович�-�типовий��ерой�нашо�о

час�.�Він�запл�тався���собі,�не�має�певних�цілей,

але�з�романти�ою�і�я�имсь�бла�ородством�в�д�ші

є�ці�авою�особистістю.�Ві�тор�виріш�є

влашт�ватися�на�робот��-�вчителем���ш�ол�.

Гео�рафії�він�добре�не�знає,�та�й�на�звично�о

вчителя�не�схожий.�Ви�ладаючи�на��ро�ах,��рім

вивченої�наспіх��ео�рафії,�ще�й��ро�и�життя,

втрачений���собі�чолові��нама�ається�зроз�міти,

чо�о�хоче�він�сам.�

У��інотеатрах�"У�раїна",�"Київ",�мережах

�інотеатрів�"Баттерфляй"�і�"Одеса��іно"�

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 

"Київ",�в�л.�В.�Василь�івсь�а,�19,�тел.: (044)234-73-81,

234-33-80,�www.kievkino.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�льв.�Перова,�36,�тел: (044)538-17-70,�538-

17-71

Вед�ча�р�бри�и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 7 — 13 ëèñòîïàäà

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ

Хрещатик 177 листопада 2013 року



ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Хрещатик 18 7 листопада 2013 року

Володимир ДОЛОТ: 

“У лікарняній касі Києва сьогодні
вже нараховується 18 тисяч містян”

“Спектр
захворювань, які
покриває лікарняна
каса, дуже й дуже
широкий”

— Скажіть, будь ласка, з
якою метою було створено лі!
карняну касу в Києві?

— Мета одна — надати

якісну, своєчасну і в повному

обсязі медичну допомогу ки�

янам. Створення лікарняної

каси було на часі в зв’язку із

кризовою ситуацією, яка

склалася у світі, в країні і в

медичній галузі. Це й недо�

статнє фінансування, і недо�

статня кількість лікарських

засобів. Наприклад, розра�

хункова вартість одного ліж�

ко�дня на медикаменти в за�

кладах охорони здоров’я

складає 7�8 гривень на добу.

Щоб покращити ситуацію,

ми вирішили використати ме�

ханізми лікарняної каси, яка

засновується на солідарній

системі. Всі сплачують одна�

ковий внесок щомісячно, а

використовуються ці кошти

для потреб тих осіб, які на да�

ний момент захворіли.

В Києві це була ініціатива

голови КМДА Олександра

Павловича Попова. В грудні

2010�го ми оформили всі не�

обхідні статутні документи і з

2011 року почали працювати.

Перший пацієнт у нас отри�

мав фінансування в травні

2011 року.

— А на які послуги можуть
розраховувати члени лікарня!
ної каси?

— Лікарняна каса — благо�

дійна організація, що має свої

статутні положення, відповід�

но до яких ми працюємо. В

положеннях записані всі ви�

падки, коли вона надає допо�

могу своїм членам. Я можу

сказати, що це — всі гострі ви�

падки захворювань, всі загос�

трення хронічних захворю�

вань, які є на сьогодні. Існу�

ють і певні обмеження, як�от,

наприклад, хвороби, що пере�

даються статевим шляхом,

хвороби, які лікуються за ра�

хунок держави та захищені

державними програмами, тоб�

то онкологія, діабет тощо. Але

тут є теж свої особливості. Так,

наприклад, хіміотерапію лі�

карняна каса не оплачує, а

всім, що стосується оператив�

них втручань, всім, що необ�

хідно при операції, ми забез�

печуємо. Спектр захворювань,

які покриває МЛК, дуже і ду�

же широкий, він набагато

ширший за наявні обмеження.

— Що робити членові лі!
карняної каси, якщо йому від!
мовили у наданні допомоги? І
взагалі, чи трапляються такі
випадки?

— Щодо наших статутних

положень, то якщо людина

почала сплачувати внески,

медичну допомогу як член лі�

карняної каси вона зможе от�

римати тільки за три місяці,

починаючи з дати першого

внеску. Якщо цей період вже

минув, особа отримала по�

свідчення, вона вже має право

на лікування в стаціонарі чи

поліклініці. На жаль, в нашій

роботі були випадки, коли

членам лікарняної каси від�

мовляли в допомозі. Головна

причина тому — суто люд�

ський фактор. Або лікар, до

якого звернувся пацієнт, вза�

галі не знав про існування лі�

карняної каси, або ж не хотів

про це знати. Але ми маємо

механізми вирішення подіб�

них проблемних ситуацій. На

кожному членському квитку є

телефон "гарячої лінії", за

яким можна звернутися до на�

шого лікаря�експерта і пові�

домити про відмову в наданні

послуги члену МЛК. Наші

фахівці можуть проблемні пи�

тання вирішити на місці, пря�

мо в медичному закладі. Або,

якщо людина пролікувалася

самостійно, вона може звер�

нутися до нас за відшкодуван�

ням вартості медичних послуг.

Член каси надає заяву, випис�

ку з історії хвороби і чеки про

придбання ліків. Цей випадок

обговорюється на Правлінні

організації, й у залежності від

препаратів, які були виписані

пацієнтові, йому впродовж

місяця відшкодовується вар�

тість лікування. Без допомоги

член лікарняної каси не зали�

шатиметься в жодному разі.

“Якщо хворий
потребує
оперативного
втручання, лікарняна
каса забезпечує
медзаклад усім
необхідним”

— А як члени каси можуть
брати участь у роботі організа!
ції чи впливати на її політику?

— "Муніципальна лікарня�

на каса міста Києва" — це

громадська ор�

ганізація. Ми

абсолютно від�

криті для учас�

ті в нашій ро�

боті всіх заці�

кавлених гро�

мадян. Постій�

но діє офіцій�

ний сайт орга�

нізації, інформація на якому

регулярно оновлюється.

Кожний може зайти на цей

сайт, зареєструватися та в ре�

жимі "он�лайн" поставити за�

питання до фахівців органі�

зації або ж надіслати нам свої

зауваження та пропозиції.

Всі повідомлення обов’язко�

во розглянуть — на кожне за�

питання буде надано відпо�

відь. Більше того, ми постій�

но звітуємо перед владою та

громадськістю про те, що

зроблено, на яку суму було

надано допомогу.

— Чи існують обмеження
щодо членства в лікарняній
касі?

— Згідно зі статутними по�

ложеннями, в нашій органі�

зації немає обмежень за ві�

ком, вартістю лікування та

щодо його кількості. Йдеться

про кількість разів на рік, ко�

ли людина зверталася за ме�

дичною допомогою. Серед

членів нашої організації є й

молоді люди, і громадяни ві�

ком за 60 років. Ми на сього�

дні пролікували більше чоти�

рьох тисяч киян різного віку.

Те ж саме стосується кіль�

кості захворювань. Буває, що

особа кілька разів на рік

звертається за медичною до�

помогою, травму отримала

чи захворіла, чи було усклад�

нення хронічного захворю�

вання. Експерти каси це фік�

сують, і їй обов’язково на�

дається допомога.

Щодо місця проживання,

то всі громадяни, зареєстрова�

ні на території міста Києва,

можуть бути

членами лікар�

няної каси, на�

віть якщо в них

немає постій�

ної прописки,

а лише тимча�

сова реєстра�

ція. Охочі ста�

ти нашими

членами просто звертаються

до лікувального закладу за

місцем проживання й запов�

нюють відповідні документи.

Обмежень в нас немає.

На зустрічах з людьми я

розповідаю, що це не лікар�

няна каса надає допомогу або

ж я особисто зі своїм колек�

тивом... Ні. Ми надаємо до�

помогу завдяки саме вашим

коштам, вашим внескам. Лі�

карняна каса вже три роки

своєю роботою доводить, що

всі ці гроші працюють тільки

на людей. Лікарняна каса —

це неприбуткова організація,

всі надходження використо�

вуємо на лікування. Згідно із

законом, 20 % ми можемо

витрачати на адміністративні

справи, на зарплатню робіт�

никам каси та оренду офісу.

Все решта — тільки на ме�

дичну допомогу членам каси.

І це не лише медикаменти, а

все, що необхідно для подо�

лання хвороби. Якщо є по�

треба в оперативному втру�

чанні, то лікарняна каса за�

безпечує медзаклад усім, що

портібно — лезами, однора�

зовими халатами для лікарів,

анестезією тощо. Пацієнтові

нічого купувати вже не треба.

Як на практиці це відбуває�

ться? Людина відвідала лікаря

в поліклініці, їй виписали ме�

дикаменти на рецептах лікар�

няної каси, вона безкоштовно

отримує їх в аптеці цієї полі�

клініки, а потім аптека нам

надає рахунок, який ми пере�

віряємо і розраховуємося. Па�

цієнтові просто варто дотри�

муватися головного правила

солідарної системи — чесно і

вчасно вносити певну суму

внеску на рахунок МЛК.

От для порівняння — вне�

сок в лікарняну касу складає

370 гривень на рік, а середня

вартість лікування одного

випадку в нас становить 600

гривень, тобто майже вдвічі

більше, середня ж вартість

лікування в стаціонарі —

1200 гривень, або втричі біль�

ше, ніж щорічний внесок.

— Володимире Денисовичу,
а які основні проблеми сього!
дні існують в діяльності підпо!
рядкованої Вам структури?

— Основною проблемою

залишається людський фак�

тор. Є медпрацівники, які не

бажають знати чогось ново�

го, брати на себе додаткове

невелике навантаження чи

відповідальність. Ми дуже

чітко відстежуємо якість на�

дання медичних послуг, які

саме препарати призначаю�

ться людині. І, звісно, не

кожному лікарю подобається

такий контроль. Але ми від�

повідаємо за кошти людей,

які нам довірилися, і тому

постійно працюємо з голов�

ними лікарями та ведемо з

ними роз’яснювальну роботу

про те, що співпрацювати з

лікарняною касою треба. Об�

слуговувати членів каси вони

повинні за ухваленими стан�

дартами, і так, як треба, а не

так, як хочеться лікарю.

Я впевнений, що найбільш

тяжкий період каса вже

пройшла. Минув період ста�

новлення, коли ми починали

налагоджувати відносини з

медичними закладами, ліка�

рями, формували інститут

експертів. Нині в більшості

лікувальних закладів Києва є

такий лікар�експерт — він

відповідальний за кожного

члена лікарняної каси, який

звернувся до цього закладу.

Кращим свідченням нашої

роботи є те, що "Муніципаль�

на лікарняна каса міста Ки�

єва" нараховує сьогодні 18 ти�

сяч членів, і надалі ми будемо

тільки зростати, адже кияни

задоволені нашою роботою.

“Максимальна сума,
на яку був
пролікований пацієнт
лікарняної каси,
складає 21 100
гривень”

— А чи існує різниця між лі!
карняною касою в столиці та в
інших регіонах країни?

— Як я вже зазначав рані�

ше, лікарняні каси в Україні

діють на підставі одних і тих

самих законів. Мета в них так

само єдина — надати вчасно,

в повному обсязі допомогу

населенню.

Якщо заглиблюватись в іс�

торію, виходить, що перші

лікарняні каси в Європі ви�

никли саме у нас, на терито�

рії України. Вони дуже

успішно працювали до 1927

року, тоді радянська влада

взагалі скасувала каси взає�

модопомоги. Про них знову

згадали в 1998�му, коли поча�

лася криза в медицині. Від�

роджувати лікарняні каси в

Україні почали в Миколаїв�

ській та Херсонській облас�

тях. І то був лише початок.

На сьогодні вже 11 років діє

лікарняна каса в Житомирі, 8

років — у Полтаві. До речі,

цікавий факт нещодавно

озвучили наші колеги з Пол�

тави. Там спеціалісти місце�

вої лікарняної каси підраху�

вали, що за рік каса надала

допомоги лікарняним закла�

дам у шість з половиною ра�

зів більше, ніж страхові ком�

панії.

— І наостанок: які головні
переваги лікарняних кас в по!
рівнянні з іншими страховими
організаціями?

— Ми всі говоримо про

обов’язкове медичне страху�

вання, яке мають ввести в

Україні через кілька років. В

цьому контексті робота саме

лікарняних кас є базою для

подальшого запровадження

медичного страхування, бо

вони вже відпрацювали стан�

дарти якості, механізми взає�

модії з медичними заклада�

ми. Враховуючи недостат�

ність фінансування медичної

галузі, я вважаю, що на сьо�

годні альтернативи лікарня�

ній касі не існує. Що ж до пе�

реваг, то страхова компа�

нія — це, перш за все, страхо�

вий механізм для більш фі�

нансово забезпечених верств

населення України, тоді як

лікарняна каса опікується

наданням медичної допомо�

ги тим, хто має невеликі

статки. І віддати гривню в

день на випадок, якщо захво�

рієш, — це нормально. До ре�

чі, сьогодні максимальна су�

ма, на яку був пролікований

пацієнт лікарняної каси,

складає 21 100 гривень. І не�

хай кожен поставить собі пи�

тання, чи зможе він витрати�

ти таку суму на лікування

Розмову вів 
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ,

спеціально 
для "Хрещатика"

Н
евідворотно наближається той час, ко�
ли в Україні буде введена страхова ме�
дицина. Принаймні, про це неодноразо�
во говорили високопосадовці з Адмі�

ністрації Президента, Міністерства охорони
здоров’я України та інших державних установ.
Справді, відповідно до Програми економічних
реформ на 2010—2014 роки "Заможне суспіль�
ство, конкурентоспроможна економіка, ефек�
тивна держава", до кінця наступного року має
бути завершено останній етап підготовки до
введення обов'язкового соціального медично�
го страхування. І поки відповідальні особи ви�
значаються з переліком необхідних кроків, у
Києві вже існує приклад того, як може працю�
вати нова система страхування здоров’я гро�
мадян. Благодійна організація "Муніципальна
лікарняна каса міста Києва" з 2011 року забез�
печує киян послугами з медичного страхуван�
ня. За тридцять гривень на місяць, стверджу�
ють керівники МЛК, людині буде надано своє�
часну медичну допомогу в необхідній кілько�
сті — й платити при цьому в саму лікарню або
за медикаменти не треба. Про історію, пробле�
ми та особливості муніципального страхуван�
ня ми поговорили з виконавчим директором
"Муніципальної лікарняної каси міста Києва"
Володимиром Долотом.
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Після урочистої зустрічі десниці святого

Георгія Побідоносця біля храму Всіх святих,

навколо будівництва Кафедрального собору

УПЦ, було звершено хресний хід з мощами

святого, а також проведено молебень.

Десниця великомученика Георгія Побідо'

носця перебуватиме у храмі Всіх святих до 10

листопада, а потім мощі повезуть у храми

кількох українських єпархій.

“Дуже багато чудотворних ікон та святинь

є на Афоні. Але не кожен паломник має мож'

ливість побувати там, приложитися до святої

ікони, до мощей. Тому, я думаю, це хороша

можливість для людей прикластися до вели'

кого святого — великомученика Георгія По'

бідоносця”,— розповів “Хрещатику” голова

Парафіяльної ради Кафедрального собору на

честь Воскресіння Христового єпископ Бо'

родянський Варсонофій.

Нагадаємо, що правицю великомученика

Георгія Побідоносця привезли з монастиря

Ксенофонт Святої Гори Афон до України з

благословення Константинопольського Пат'

ріарха Варфоломія І і Митрополита УПЦ

(МП) Володимира та за сприяння Президен'

та України �

Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

Н
еподалік Щекавицької гори,
де за легендами знайшов віч�
ний притулок “віщий” князь
Олег, та Юрківського спуску,

на горі Юрковиця, що на Татарці, ви�
сочіє Свято�Макаріївська церква —
єдина дерев’яна на весь Київ пам’ят�
ка архітектури ХІХ ст. Ще віднедав�
на, за радянських часів, церква не
мала величних куполів, не виблиску�
вала золотими маківками та хреста�
ми, стояла на Татарці скромним де�
рев’яним будиночком. Але, незважа�
ючи на непоказну зовнішність, храм
відвідували не тільки паломники з ін�
ших міст України, а й віряни з усього
Радянського Союзу. За свою більш
ніж вікову історію Свято�Макаріїв�
ська церква зберегла свої духовно�
просвітницькі традиції, закладені в
неї при будівництві.

Священномученик Макарій, Митрополит

Київський і всієї Руси, на честь якого була зве'

дена й освячена церква, був обраний на Київ'

ську митрополичу кафедру у 1494 році. Після

загарбання Києва Батиєм у 1240 році, митро'

полити київські перебували по різним містам

Київської Русі, тільки не в столичному граді. У

1497 році, зібравши кошти для відбудови Софі'

ївського собору та Києво'Печерської лаври,

Митрополит Макарій вирушив з Вільно до

зруйнованого татарами Києва, незважаючи на

всі вмовляння відмовитися від цієї небезпечної

подорожі. Дорогою святитель зупинився на не'

дільне богослужіння у храмі села Скриголов бі'

ля Прип’яті на Білій Русі. У цей час татари

здійснювали свій набіг на цю місцевість, та

митрополит мужньо не полишив службу Божу

в церкві, і загарбники, вдершись у святе місце,

вбили його у вівтарі.

Київська Релігійно'Просвітницька Громада

вирішила у 1896 році на честь 400'ліття кончи'

ни священномученика провести урочисте

святкування його ювілею і збудувати церкву'

школу в ім’я Митрополита Макарія на горі

Юрковиці. Ініціатором цього став священик о.

Костянтин Терлецький, настоятель Лук’янів'

ської Свято'Феодорівської церкви. Саме за йо'

го активної участі стало можливе зведення хра'

му на початку спуску від Верхньої Юрковиці на

Нижню.

У цьому районі Києва жили дрібні продавці і

перекупки, візники і ремісники, які потребува'

ли моральної та духовної підтримки. Комісія з

питань відведення земель задовольнила клопо'

тання Релігійно'Просвітницької Громади, ви'

ділила 900 кв. сажень землі з тим, що у разі, як'

що за три роки Громада не забудує ділянку, во'

на повертається назад у власність міста.

30 листопада 1897 року о 9'й ранку Свято'

Макаріївська церква була освячена єпископом

Сергієм (Уманським) — головою Київської Ре'

лігійно'Просвітницької Громади.

Влітку 1899 року було закінчено будівництво

великого будинку для школи і квартири свяще'

ника. Настоятелем призначили о. Михаїла

Алабовського. Під його опікою виникло Свя'

то'Макаріївське братство, яке відкрило ден'

ний притулок для дітей.

Більшовики, прийшовши до влади, відібра'

ли школу і притулок, віддавши першу під жит'

ловий будинок, а з другого зробили тубдиспан'

сер. У 1937 році заарештували настоятеля о.

Никодима, на церкві зруйнували дзвіницю і

купол, а з храму зробили лимарню.

Відродилася Свято'Макаріївська церква

взимку 1942 року, коли місцеві віряни зареєс'

трували церковну громаду. Та повне відро'

дження церкви священномученика Макарія

розпочалося 17 грудня 1945 року — в день ве'

ликомучениці Варвари, коли Митрополит Ки'

ївський і Галицький Іоанн (Соколов) поставив

настоятелем цієї церкви священика Георгія Єд'

лінського. Він зумів об’єднати довкола церкви

парафіян і сприяти відродженню колишньої

краси церкви. На прохання о. Георгія писати

ікони для храму взявся видатний митець — на'

родний художник України Іван Їжакевич.

Майстер створив образи священномученика

Макарія, Божої Матері “Несподівана Радість”,

святителя Николая “Мокрого”, великомуче'

ниці Варвари, Феодора Освяченого, священ'

номученика Іоанна воїна, преподобного Сера'

фима Саровського.

6 травня 1984 року о. Георгію прийшла до'

стойна заміна в особі протоієрея Анатолія За'

товського, завдяки натхненню якого парафія

зміцнювалася — провели великі роботи з бла'

гоустрою храму, відремонтували стіни, відно'

вили куполи та дзвіницю, повернули примі'

щення колишньої церковної парафіяльної

школи, було створено Православне педагогіч'

не товариство, храм має свій веб'сайт:www.

makariy. kiev. ua, на якому активно спілкується

з вірянами.

Нинішній настоятель протоієрей Владислав

Софійчук, який очолив парафію у 2006 році,

зазначив, що кожного дня у храмі о 7'й ранку

служать літургію та проводять вечірні богослу'

жіння. Церковна громада продовжує активно

займатися духовно'просвітницькою та соці'

альною діяльністю. Коштами парафіян будує'

ться дитячий центр з домовим храмом на честь

великомученика Георгія Побідоносця. Отець

Владислав намагається зберігати спадкоєм'

ність духовних традицій, що безперервно пере'

даються від настоятеля до настоятеля, почина'

ючи від священика Михаїла Єдлинського, на'

стоятеля Борисо'Глібської (Різдво'Предтечен'

ської) церкви на Подолі, якого було розстріля'

но в застінках КДБ у 1937 році в 87'річному ві'

ці, а в останні часи Західною Російською церк'

вою причислено до сонму святих новомучени'

ків до сина о. Георгія Єдлінського, котрий пе'

редав служіння о. Анатолію Затовському, а той

у свою чергу о. Владиславу. “З часу свого відро'

дження храм ніколи не зачинявся,— розпові'

дає о. Владислав.— Є парафіяни, які пам’ята'

ють настанови видатних духівників Києва, про

котрих говорилося вище” �

7 листопада
Преподобного Мартирія і другого Мартирія, Печерських.

День пісний.

8 листопада
Великомученика Димитрія Солунського, Мироточця

(близько 306).

У народі кажуть: “До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра —

ще хитріша”, тому що вийшла заміж. Після дня Дмитра весіл'

ля бувають рідко.

* * *

Великомученик Димитрій Солунський народився у місті Со'

луні в Греції. Батьки його, таємні християни, хрестили сина й

укріпили у вірі. Батько Димитрія, римський проконсул, помер,

коли той досяг повноліття. Імператор Максиміан Галерій на'

значив Димитрія на місце батька правителем і воєводою Фе'

ссалонікийської області. Головним обов’язком правителя було

захищати свій край від зовнішніх ворогів, але імператор волів,

щоб він також знищував християн. Замість цього Димитрій по'

чав викорінювати язичницькі звичаї, а язичників залучати до

християнської віри.

Звісно, про це стало відомо імператору. Повертаючись із по'

ходу супроти сарматів, Максиміан зупинився у Солуні... Готу'

ючись до смерті, Димитрій роздав майно бідним, молився і по'

стував. Імператор ув’язнив проконсула в темницю і розпочав

розважати себе і жителів Солуні гладіаторськими боями у цирку.

Християн розшукували і тягли на арену. Гладіатор Лій легко

одержував перемогу над смиренними християнами, і під реви'

сько озвірілого натовпу скидав їх на списи воїнів. Нестор, із

х р и с т и я н ,

відвідав Ди'

митрія у в’яз'

ниці й одер'

жав благо'

словення на

бій із Лієм.

Нестор за до'

помогою Бо'

жою подолав

гладіатора,

але замість

того, аби на'

городити пе'

реможця, йо'

го стратили

як христи'

янина. За на'

казом імпе'

ратора Ди'

митрія вбили

списами у

306 році. Під

час правління імператора Костянтина Великого (324 — 337 ро'

ки) над могилою великомученика спорудили храм, а ще через

сто років були віднайдені мощі святого. За правління імперато'

ра Маврикія авари, які жили на Дону, обложили Солунь. Святий

Димитрій явився на міській стіні, й стотисячне вороже військо

змушене було відступити. Іншим разом святий урятував місто

від голоду. Житіє святого Димитрія розповідає, що він визволяв

полонених і допомагав їм повернутися до Солуні.

З VII століття мощі почали мироточити. В XIV столітті Ди'

митрій Хризолог писав про миро: “... за властивостями не во'

да, але густіше за неї й не схоже на жодну відому нам речови'

ну... Воно найдивовижніше за всі аромати не тільки штучні, а й

природно створені Богом”. Через це великомученика Димит'

рія називають ще Мироточивим.

9 листопада
Преподобного Нестора Літописця. Мученика Нестора Со'

лунського.

10 листопада
Неділя 20'та після П’ятдесятниці. Мучениці Параскеви.

Преподобного Іова Почаївського.

11 листопада
Седмиця 21'ша після П’ятдесятниці (рядове ап. і єв. читан'

ня 24'ї седмиці). Преподобномучениці Анастасії Римлянки.

12 листопада
Мучеників Зиновія й Зиновії. День пісний. Озерянської іко'

ни Божої Матерi (ХVI).

13 листопада
Преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Печер'

ських �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Упонеділок, 4 листопада, у
день пам’яті ікони Божої Ма�
тері Казанської відбулося

перенесення мощей великомуче�
ника Георгія Побідоносця з Ки�
єво�Печерської лаври до храму
Всіх святих на місце будівництва
Кафедрального собору Воскре�
сіння Христового УПЦ.

Прикластися 
до мощів 
Георгія 
Побідоносця 
можна у храмі 
Всіх святих

Оаза духовності на Татарці
Свято�Макаріївська церква продовжує традиції, 
закладені ще у ХIX столітті

Більше�ста�роів�прирашає��ори�Татари�

Свято-Мааріївсьий�храм
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Баскетбол.
“Будівельник” переміг 
БК “Миколаїв”

Äî ìàò÷ó ç “Ìèêîëàºâîì” êîìàíäà Àé-

íàðñà Áàãàòñê³ñà ï³äõîäèëà, ïîñ³äàþ÷è äå-

ñÿòå ì³ñöå â òóðí³ðí³é òàáëèö³ (íà îäíó ñõî-

äèíêó íèæ÷å, í³æ ñóïåðíèê). Äàëèñÿ âçíà-

êè äâ³ ïîñï³ëü ïîðàçêè â³ä “Ôåððî” é “Ãà-

ëè÷èíè”. Âò³ì, ñàìå â Ìèêîëàºâ³ “Áóä³âåëü-

íèê” çóì³â ïåðåðâàòè ñìóãó íåâäà÷ ó ÷åì-

ï³îíàò³ Óêðà¿íè “Ñóïåðë³ãà”, çäîáóâøè ïå-

ðåêîíëèâó ïåðåìîãó. Óæå â ïåðø³é ïîëîâè-

í³ ìàò÷ó ãîñò³ îêðåñëèëè âëàñíó ïåðåâàãó,

õî÷à “Ìèêîëà¿â” ã³äíî òðèìàâñÿ, íàìàãà-

þ÷èñü íå â³äïóñòèòè ñóïåðíèêà äàëåêî â³ä

ñåáå. Ïðè÷îìó öåíòðîâèé “êîðàáåë³â” Êåð-

â³í Áð³ñòîë ìàëî ÷èì ïîñòóïàâñÿ ñâî¿ì îïî-

íåíòàì. Ïðîòå êðàùà ðåàë³çàö³ÿ ãðè äîçâî-

ëèëà “áóä³âåëüíèêàì” âèãðàòè ïåðøó ïîëî-

âèíó ç ðàõóíêîì 43:33. Îñòàòî÷íî æ ïèòàí-

íÿ ïðî ïåðåìîæöÿ ìàò÷ó áóëî çíÿòå ï³ñëÿ

òðåòüî¿ ÷âåðò³, çà ï³äñóìêàìè ÿêî¿ ïåðåâàãà

ñòîëè÷íîãî êëóáó ñÿãíóëà 18-òè î÷îê. Íàäà-

ë³ Äàð³óø Ëàâðèíîâè÷, Ìèõàéëî Àí³ñ³ìîâ, à

òàêîæ ñíàéïåðè “Áóä³âåëüíèêà” âïåâíåíî

òðèìàëè äèñòàíö³þ ³ç ãîñïîäàðÿìè òà íà-

â³òü çá³ëüøèëè ðîçðèâ ó ðàõóíêó. Ó ï³äñóì-

êó — 86:65 íà êîðèñòü ñòîëè÷íîãî êëóáó �

Гандбол.
Збірна України очолила 
відбірну групу ЧС�2015

×îëîâ³÷à çá³ðíà Óêðà¿íè ç ãàíäáîëó â

ðàìêàõ â³äáîðó íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó 2015 ðî-

êó ïðîâåëà ìàò÷ ç êîìàíäîþ Ñëîâåí³¿. Íàø³

ñïîðòcìåíè äîì³íóâàëè ç ïî÷àòêó ãðè ³ äî

ñàìîãî ê³íöÿ. Ãîñòÿì ê³ëüêà ðàç³â äî ïåðå-

ðâè ³ ùå äâ³÷³ íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó

âäàâàëîñÿ ðåçóëüòàò çð³âíÿòè, àëå íå á³ëü-

øå. Ïðåêðàñíèé ïîºäèíîê ïðîâ³â íà îñòàí-

íüîìó ðóáåæ³ ñèíüî-æîâòèõ Ãåííàä³é Êîìî,

ÿêèé íåîäíîðàçîâî âèðó÷àâ íàøó çá³ðíó â

ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ. Òàêîæ éîãî êîëåãà Âà-

ëåíòèí Êîøîâèé íå ï³äâ³â, êîëè çà ðàõóíêó

25:22 âèéøîâ íà ñåìèìåòðîâèé ³ â³äáèâ éî-

ãî. Ïîïåðåäó óäàðíî ïîïðàöþâàëè “ìîòî-

ð³âö³” Ñåðã³é Îíóôð³ºíêî ³ Âëàäèñëàâ Îñ-

òðîóøêî. Ðàçîì âîíè çàáèëè ïîëîâèíó êî-

ìàíäíèõ ì’ÿ÷³â. Ñëîâåíöÿì, ï³âô³íàë³ñòàì

ïîïåðåäíüîãî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó â ²ñïàí³¿, í³-

÷îãî íå çàëèøàëîñÿ, ÿê âèçíàòè êàï³òóëÿ-

ö³þ ó öüîìó ïðîòèñòîÿíí³. Ïåðåìîãó ñâÿò-

êóâàëè íàø³ ñïîðòñìåíè. Âîíè âèáîðîëè

çâèòÿãó ç ðàõóíêîì 32:28. Â³äòàê óêðà¿íö³

î÷îëþþòü òóðí³ðíó òàáëèöþ òðåòüî¿ â³äá³ð-

íî¿ ãðóïè.

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ: 1. Óêðà¿íà — 4 î÷êè; 

2. Øâåéöàð³ÿ — 2 î÷êè; 3. Ñëîâåí³ÿ — 2 î÷-

êè; 4. Ëþêñåìáóðã — 0. Äîäàìî, ùî íàñòóï-

í³ ÷îòèðè ìàò÷³ â³äáîðó ×Ñ-2015 çá³ðíà

Óêðà¿íè ç³ãðàº â ñ³÷í³ 2014 ðîêó. Ïåðåìî-

æåöü ãðóïè ïîñïåðå÷àºòüñÿ çà âèõ³ä íà

Ìóíä³àëü 2015 ðîêó â ïëåé-îôô ðàóíä³,

ïðîâåäåííÿ ÿêîãî çàïëàíîâàíî íà 7 òà 8, 14

³ 15 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó �

Регбі. 
Національна дружина здолала
команду Швеції

Ó ìàò÷³ ñüîìîãî òóðó Êóáêà ºâðîïåéñüêèõ

íàö³é ç ðåãá³-15 çá³ðíà Óêðà¿íè çäîáóëà ïå-

ðåìîãó íàä êîìàíäîþ Øâåö³¿ ç ðàõóíêîì

35:11 (28:6). Ó òóðí³ðí³é òàáëèö³ Äèâ³ç³îíó

“1B” íàø³ ñïîðòñìåíè ï³äíÿëèñÿ ç ï’ÿòîãî

ì³ñöÿ íà òðåòº. Âîíè ìàþòü ó ñâîºìó àêòè-

â³ 15 î÷îê. Íàñòóïíèé ìàò÷ Êóáêà ºâðîïåé-

ñüêèõ íàö³é íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè ïðîâåäóòü

16 ëèñòîïàäà íà âè¿çä³ ç³ çá³ðíîþ ×åõ³¿ �

Бойове самбо. 
Київ прийматиме чемпіонат
України

9 òà 10 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó â Êèºâ³ â³äáó-

äåòüñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áîéîâîãî ñàìáî

ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. Ñïîðòñìåíè çìàãàòèìóòüñÿ

â ñåìè âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ: 57, 62, 68, 74, 82,

90 òà ïîíàä 90 êã. Òóðí³ð ñòàíå â³äá³ðíèì äî

ñêëàäó çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè íà ÷åìï³î-

íàò ñâ³òó òà ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ. Çàõ³ä

ïðîéäå çà àäðåñîþ: âóë. Êîëåêòîðíà, 3,

ñïîðòêîìïëåêñ ³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè У столиці розіграли 
“Кубок Визволення�2013”
У напруженому фіналі почесний трофей здобула команда 
Кабінету Міністрів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

1
та 2 листопада у
Місті спорту, що у
Гідропарку, від�
бувся товариський

футбольний турнір “Ку�
бок Визволення�2013”,
присвячений 70�річчю з
дня визволення Києва
від німецько�фашист�
ських загарбників.
Участь у змаганнях взя�
ли команди Кабінету Мі�
ністрів України, Верхов�
ної Ради України, Київ�
ської та Севастополь�
ської міських державних
адміністрацій.

“Ніхто не забутий, ніщо не за�

буте” — саме під таким гаслом

пройшов товариський турнір

“Визволення�2013”, присвяче�

ний 70�річчю з дня визволення

Києва від німецько�фашист�

ських загарбників. На півфі�

нальній стадії змагань між собою

зустрічалися збірні команди

КМУ та ВРУ, а також КМДА та

СМДА. За підсумками поєдин�

ків 1/2 фіналу до головного мат�

чу турніру вийшли команди Ка�

бінету Міністрів України та Ки�

ївської міської державної адмі�

ністрації. Працівники міністер�

ства впевнено здолали представ�

ників Верховної Ради з рахунком

7:3. Більш інтригуючим видався

поєдинок між адміністраціями

двох міст�героїв — Києва і Се�

вастополя. І хоча перший тайм

завершився з рахунком 4:0 на

користь киян, у другій половині

гри гостям вдалося нав’язати бо�

ротьбу і змусити столичний ко�

лектив дещо понервувати. Од�

нак у підсумку команда на чолі з

Олександром Поповим проби�

лася таки у фінал змагань, пере�

мігши з результатом 5:3.

Фінальний поєдинок та матч

за третє місце відбулися наступ�

ного дня. Спершу у поєдинку за

“бронзу” зійшлися команди

Верховної Ради та Севастополь�

ської міської державної адмініс�

трації. Тут глядачі стали свідка�

ми голів на будь�який смак. І це

не дивно, адже у зустрічі було за�

бито 13 голів. Перемогу з рахун�

ком 7:6 святкувала збірна народ�

них обранців у складі Євгенія

Гєллєра, Ельбруса Тедеєва, Лео�

ніда Клімова та Андрія Павелка.

Переможцем же першого розі�

грашу “Кубка Визволення” ста�

ла збірна Кабінету Міністрів

України, яка у фінальному по�

єдинку перемогла команду

КМДА. Рахунок матчу — 5:2.

Після поєдинків голова

КМДА Олександр Попов поді�

лився враженнями від турніру:

“70 років тому наші діди здійс�

нили справжній подвиг — звіль�

нили Київ від фашистської на�

вали. Ми прагнули провести ці�

кавий турнір, аби вшанувати

пам’ять усіх, хто причетний до

цієї перемоги.

Такі команди за сучасну істо�

рію столиці зібрались вперше.

Тут представлені два міста�герої:

Севастополь та Київ; Верховна

Рада, Кабінет Міністрів. Ми на�

звали цей турнір — “Кубок Виз�

волення”. Тут, я вважаю, голов�

не — позитивні емоції та гарна

гра, адже перемагає дружба. Хо�

тів би подякувати усім учасни�

кам цих змагань за захоплюючу

гру, і сподіваюсь, що у такому

складі ми будемо зустрічатися

регулярно". �

У�півфінальном�матчі��оманда�КМДА�перемо�ла�своїх��оле��

із�Севастополя�з�рахн�ом�5:3

“The Golden Gate” зібрав 
найсильніших фехтувальників
У столиці пройшли престижні міжнародні змагання
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
Національному універси�
теті фізичного виховання і
спорту України відбувся
юніорський етап Кубка

світу з фехтування “The Golden
Gate”. Змагання проходили у
трьох видах зброї — жіночій шпа�
зі, а також у чоловічій та жіночій
шаблях.

У далекому 1999 році “The Golden Gate”

стартував як турнір серед юнаків та дівчат —

найсильніших фехтувальників України на

шпагах. Поступово змагання досягли рівня

міжнародної спортивної акції, взяти участь

у яких прагнули провідні юні фехтувальни�

ки з багатьох країн близького й далекого за�

рубіжжя. У 2007 році турнір почали прово�

дити як етап Кубка світу з фехтування на

шпагах серед дівчат�юніорів, яким він доте�

пер і залишається.

Назва “The Golden Gate” символічна: для

багатьох переможців і призерів турнірів стала

справжніми “золотими воротами” у професій�

не фехтування. Імена власників найвищих на�

город “The Golden Gate” красуються на сто�

рінках історії світового фехтування й донині.

Так, Ігор Рейзлін, який одержав перемогу в

2000 році, здійнявся на другу сходинку п’єдес�

талу пошани чемпіонату Європи 2010 у Лейп�

цизі. Чемпіонка 2002 року Яна Шемякіна

всього через три роки взяла "золото" дорослого

чемпіонату Європи в Залаегерсезі і рівно через

10 років стала олімпійською чемпіонкою Лон�

дона 2012.

У перший день змагань переможницею сьо�

мого етапу Кубка світу з фехтування на шпагах

стала естонська спортсменка Катріна Лехіс. У

півфіналі майбутня чемпіонка обіграла італій�

ку Роберту Марзанів (15:6), а у фіналі здобула

перемогу над іще однією представницею Італії

Аліс Клерічі (15:12). Ще одну бронзову наго�

роду завоювала Тетяна Рибакова з Росії, про�

гравши у півфіналі Аліс Клерічі (10:15). З два�

дцяти українок, які брали участь у турнірі, в

1/8 фіналу вдалося пройти лише Інні Бровко,

яка, до речі, зовсім нещодавно завоювала зо�

лоту нагороду на етапі європейського кадет�

ського циклу в австрійському Клагенфурті.

Увійти до вісімки найсильніших нашій спів�

вітчизниці завадила італійка Алберта Сантуччі,

яка перемогла українку з рахунком 15:12.

У фінальний день змагань фортуна також

була не на боці наших спортсменів. Лише

одного удару не вистачило до потрапляння в

четвірку найсильніших дівчат�шаблісток

Ірині Щукле, яка поступилася майбутній

бронзовій медалістці турніру туркені Ільгін

Сарбан з рахунком 14:15, а Марія Цімбота на

цій же стадії змагань не впоралася з росіян�

кою Тетяною Суховою, яка у підсумку стала

чемпіонкою “Золотих Воріт 2013” (9:15). У

юнаків до чвертьфіналу пройшов тільки

один представник України — Богдан Лисен�

ко, проте шлях до нагород Богдану перего�

родив італієць Масімілляно Ланделла, який

довів свою перевагу перед українцем всього

двома ударами — 15:13. Переможцем “Золо�

тих Воріт 2013” серед юнаків став росіянин

Олександр Туршаков, "срібло" завоював іта�

лійський спортсмен Франческо Д’арміенто,

а "бронзу" поділили між собою Михайло Гор�

ський (Росія) і Масімілляно Ланделла (Іта�

лія). У дівчат три з чотирьох місць п’єдесталу

пошани зайняли росіянки. Чемпіонкою ста�

ла Тетяна Сухова, друге місце і срібну наго�

роду завоювала Ганна Башта, а "бронзу" —

Яна Обнітцева і представниця Туреччини

Ільгін Сарбан �

На�трнір�"Golden�Gate"�щоро��приїздить�понад�250�спортсменів�із�25-ти��раїн�світ
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Ірина КОНДРАТЮК
“Хрещатик”

У
країна й Білорусь
мають давню істо�
рію побратимських
взаємин у всіх ас�

пектах життєдіяльності
своїх столиць. Не виня�
ток — і освітянська сфера.
Спільне радянське минуле
було поштовхом до того,
що в навчальних галузях
міст існують схожі пробле�
ми, хоча за роки незалеж�
ного розвитку сформува�
лися й певні відмінності.
Тож з метою розширення
міжнародного партнерства
у галузі освіти минулого
тижня делегація педагогів
Києва відвідала Мінськ, де
ознайомилася з системою
освіти столиці Білорусі. Ре�
зультатом зустрічі стало
підписання низки догово�
рів про співробітництво як
на рівні відповідних струк�
турних підрозділів міськад�
міністрацій, так і окремих
навчальних закладів обох
столиць.

Новий етап 
співробітництва

Навчальні заклади Києва та Мін�

ська мають давні побратимські вза�

ємини. Ідея вивести їх на офіційно

новий рівень виникла під час прове�

дення Міжнародного педагогічного

клубу в українській столиці. З цією

метою минулого тижня в Мінську

відбулися Дні освіти Києва. Під час

візиту української делегації було

підписано низку домовленостей про

співпрацю, і з найважливіших — до�

говір про співробітництво між Де�

партаментом освіти і науки, молоді

та спорту КМДА та Комітетом з ос�

віти Мінського міського виконавчо�

го комітету.

“Саме за такої співпраці наро�

джуються хороші думки та проекти,

які згодом будуть успішно реалізо�

вані. Адже за нами — діти, й ми хо�

чемо, щоб вони ніколи не знали між

собою кордонів. Київ та Мінськ —

братські міста, і ми повинні зберіга�

ти ті стосунки, які були сформовані

роками. Наші навчальні заклади ма�

ють гарну історію співпраці, і наше

завдання — підтримати таку взаємо�

дію. Ми вперше проводимо Дні ос�

віти Києва у Мінську, але сподіва�

юся, що це стане доброю традицією.

А договір, який ми підписали, за�

кладе основу нашої стабільності,

дружби та впевненості, що ми по�

трібні один одному”,— зазначила

директор Департаменту освіти і на�

уки, молоді та спорту КМДА Оксана

Добровольська.

Така зустріч освітян двох столиць

закономірна, адже педагогічна

спільнота завжди відрізнялася праг�

ненням до професійних зв’язків.

Про це після підписання документа

заявив голова Комітету з освіти Мін�

міськвиконкому Михайло Миро�

нчик. “В сучасній ситуації професій�

ні контакти освітян дуже потрібні.

Адже стрімка інформатизація су�

спільства диктує необхідність знахо�

дити нові точки дотику, розвивати

локальні та глобальні проекти. І до�

мовленості, досягнуті між педагогіч�

ними спільнотами наших міст, спри�

ятимуть налагодженню більш тісних

контактів. Приємно, що прагнення

до такої взаємодії у нас спільне”,—

відзначив пан Мирончик.

Окрім загальної угоди між струк�

турними підрозділами міськадмініс�

трацій, були підписані договори між

окремими навчальними закладами

двох міст. Серед них — Київське ви�

ще професійне училище залізнич�

ного транспорту імені В. С. Кудря�

шова та Мінський державний про�

фесійно�технічний коледж заліз�

ничного транспорту ім. Є. П. Юш�

кевича.

Як розповів “Хрещатику” дирек�

тор київського навчального закладу

Олександр Мельник, суттєвої від�

мінності між системами профтехос�

віти двох міст немає. “Дорога всюди

єдина. Було цікаво подивитися, як

працюють білоруські колеги. Вони

теж не стоять на місці, розвивають�

ся. Але суттєвої різниці з Києвом

немає. Початок співпраці покладе�

но — і це головне”,— відзначив

Олександр Мельник.

У рамках візиту до Мінська пред�

ставники професійних училищ сто�

лиці України відвідали навчальні за�

клади різних профілів підготовки.

Як результат — вже наступного року

планується візит білоруських колег

до Києва.

Обмін досвідом за різними
напрямками

Знаково, що окрім офіційних зу�

стрічей, освітяни Києва мали змогу

ознайомитися і з роботою навчаль�

них закладів за різними напрямка�

ми. Так, директори середніх на�

вчальних закладів столиці України

завітали до гімназій №№ 36 та 16

Центрального району Мінська. Ки�

ївські фахівці зазначають: колеги з

Білорусі значну увагу приділяють

інноваційному розвитку, підтримці

здоров’я прийдешнього покоління

та позашкільній роботі, створенню

ресурсних центрів — кабінетів біо�

логії, фізики, хімії за державними

програмами. “Ми давно співпрацю�

ємо з білоруською Асоціацією керів�

ників шкіл, і я завжди знала, що

працюють вони багато та плідно.

Мені сподобався серйозний підхід

до роботи, коли задіяно багато мо�

лоді, і працюють вони за різними

напрямками. Дуже цікавий напря�

мок формування здорового способу

життя та енергозберігаючі техноло�

гії”,— ділиться враженнями прези�

дент Асоціації керівників шкіл

України, директор спеціалізованої

школи № 41 Шевченківського райо�

ну Олена Онаць.

Подивилися, як працюють їхні

колеги, і працівники дошкільних

закладів столиці України. Заува�

жують — у системі надання освітян�

ських послуг є як багато спільного,

так і відмінного. Зокрема перед бі�

лоруськими колегами київські осві�

тяни змогли похвалитися більш

досконалою нормативно�правовою

базою у галузі дошкільної освіти та

виховання. Як розповіла “Хрещати�

ку” головний спеціаліст відділу до�

шкільної освіти і соціального захис�

ту дітей профільного департаменту

Тетяна Жиліна, зацікавив керівни�

ків дошкільних закладів Мінська

досвід Києва в реалізації проекту

електронного запису дітей до садоч�

ків. У столиці Білорусі намагалися

запустити подібну схему в одному з

районів, однак вона себе не виправ�

дала, тоді як у Києві цей проект вже

поширений на всю територію міста

та набуває все більшої популярно�

сті. Водночас деякі моменти освітя�

ни української столиці взяли собі на

замітку, як�от: систему оздоровлен�

ня.

“Ми йдемо одним шляхом, і пи�

тання, які є — попри те, що йдеться

про різні країни, — вони у нас одна�

кові. Точнісінько так само не виста�

чає місць в дитячих садках, адже

зростає народжуваність, є проблеми

з педагогічними кадрами”,— додала

пані Жиліна.

Ознайомилися київські педагоги і

з роботою центру розвитку дитини,

де фахівці здійснюють психокорек�

цію дітей, надають необхідну медич�

ну допомогу для малечі. Такої форми

виховання дітей в столиці України

поки немає. Перший комунальний

заклад подібного зразка з’явиться в

Києві наприкінці цього року.

Також мали змогу подивитися ки�

ївські освітяни, як навчають в Мін�

ську дітей з особливими потребами,

відвідавши один із реабілітаційних

центрів. Начальник управління до�

шкільної, загальної середньої та по�

зашкільної освіти департаменту Іри�

на Пархоменко ділиться враження�

ми: “До центру беруть навіть ма�

леньких дітей, до 3�х років, і беруть

всього на один рік. Там навчають

дитину правильно слідкувати за со�

бою, проводять відповідну роботу з

батьками”.

Загалом всі учасники Днів Києва

в Мінську відзначають високий

емоційний рівень зустрічі та безсум�

нівну її користь для освітянських

систем обох столиць. Тож вже най�

ближчим часом на білоруських ко�

лег київські педагоги чекають в гос�

ті з візитом�відповіддю �
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Міст дружби між освітянами двох столиць
Київ та Мінськ підписали низку договорів про співпрацю в освітній сфері

У Києві відбувся форум
шкіл міст#героїв СНД

У Києві з 29 жовтня по 2 листопада проходив

ІІ Міжнародний форум асоціації шкіл міст�ге�

роїв країн СНД “Пам’ять — енергія вічності”,

присвячений 70�літтю звільнення міста Києва

від німецько�фашистських загарбників, у рам�

ках міської естафети “Галерея великих пере�

мог”.

У рамках заходу відбулося урочисте засідання

шкільного клубу “Пам’ять”; міжнародна Вахта

пам’яті, Пост № 1 біля Вічного вогню Меморі�

алу Вічної Слави (Парк Слави), а також війсь�

ково�спортивна гра “Зірниця” та акції “Пара�

сольки миру” і “Пошта пам’яті поколінь”.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закла�

дів влаштували фестиваль віртуальних екскур�

сій шкільними музеями. А також екскурсії

“Давній Київ”, до Національного музею історії

Великої Вітчизняної війни 1941�1945 рр., до

Національного музею�заповідника “Битва за

Київ 1943 року” �

Фестиваль творчості дітей 
з функціональними 
обмеженнями

Сьогодні, 7 листопада, у Голосієві в Бу�

динку дитячої та юнацької творчості прохо�

дить фестиваль творчості дітей та молоді з

функціональними обмеженнями “Повіри�

мо у себе”. Захід організовано Голосіїв�

ським районним у м. Києві центром соці�

альних служб для сім’ї, дітей та молоді.

У рамках заходу виставка творчих робіт та

гала�концерт. У фестивалі беруть участь ді�

ти та молодь віком від 7 до 35 років. Кон�

курсанти змагатимуться у вокально�хоро�

вому, хореографічному, образотворчому

мистецтві та інших жанрах.

“Участь у таких заходах — це, перш за

все, моральний стимул, спосіб залучення

дітей та молоді з функціональними обме�

женнями до активного, повноцінного жит�

тя, хороший засіб їхнього самовиражен�

ня”,— пояснюють у Голосіївському район�

ному у м. Києві центрі соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді.

Переможці районного фестивалю будуть

представляти Голосіїв на міському фестива�

лі творчості дітей та молоді з інвалідністю

“Мрії збуваються” 26�28 листопада 2013 ро�

ку �

В ефірі телеканалу 
“Київ” — “Урок мужності”

Телеканал “Київ” спільно зі столичним

Департаментом освіти і науки, молоді та

спорту до 70�ї річниці визволення Києва від

фашистських загарбників провели “Урок

мужності”. Це зустріч учнів київських шкіл,

визволителів міста і голови КМДА Олек�

сандра Попова у Національному музеї істо�

рії Великої Вітчизняної війни.

У залі, експозиція якого присвячена фор�

суванню Дніпра 1943 року, обговорювали,

що таке війна для теперішніх 16�17�річних

школярів. Які мрії так і не вдалося здійсни�

ти тим, хто 70 років тому йшов захищати

Батьківщину? Чому ніколи не можна забу�

вати трагічні події 70�річної давнини? Та чи

є місце мужності у мирний час?

“Чим більше часу минає від закінчення

Великої Вітчизняної війни, тим складніше

про цю трагедію розказувати дітям, утім ро�

бити це необхідно, аби в їхньому житті не

сталося чогось подібного. Ми попросили

столичних школярів розпитати батьків і ді�

дусів з бабусями, який слід у їхньому житті

залишила війна, і ці розповіді були дуже

зворушливими і трагічними водночас”,—

зазначила директор телеканалу “Київ”

Світлана Криворучко.

Протягом сорока хвилин — невигадані іс�

торії від дітей, які розповідали про долі ви�

датних медиків, які у роки війни не лише

повертали на фронт більше 70 % поране�

них, а й винайшли препарати, які змогли

запобігти епідеміям на фронтах.

В ефір програма вийшла 5 листопада �
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Під�час�візит��до�Білор�сі�б�ло�підписано�до�овір�про�співробітництво�між

Департаментом�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��КМДА�та�Комітетом�з�освіти

Мінсь�о�о�місь�ви�он�ом��

З�метою�розширення�міжнародно�о�партнерства���Мінсь����иївсь�і�педа�о�и

ознайомилися�з�системою�освіти�столиці�Білор�сі�за�різними�напрям�ами�



ÊÓËÜÒÓÐÀ
Хрещатик 22 7 листопада 2013 року

Війна без купюр, товариство
незалежних та сучасне мистецтво
“Хрещатик” дізнався про нові виставки столиці
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

До 70�річчя визволен�
ня Києва від фа�
шистських загарб�
ників у Музеї історії

міста відкрилася експози�
ція "Війна. Місто. Люди". Її
експонати, кінохроніка та
відеоспогади свідків дають
уявлення про життя столи�
ці та її мешканців у ті важкі
часи. Колекцію творів оде�
ських художників�авангар�
дистів початку ХХ сторіччя,
яку відшукували роками,
презентують в Національ�
ному художньому музеї, а
з сучасним молодим мис�
тецтвом знайомлять в за�
лах PinchukArtCentre.

Уся правда про війну крізь
життя Києва

Мультимедійний проект "Війна.

Місто. Люди" у Музеї історії Києва

переносить відвідувачів у довоєнні

роки, у період окупації, визволення

міста і його відбудови. Війна між ар#

міями супроводжувалася війною

ідеологій і пропаганди. Вперше

представлені плакати, які друкували

німці в часи окупації, а також радян#

ська пропаганда, фотоматеріали, які

відображають побут вояків під час

Другої світової війни. "Ми показу#

ємо війну з обох боків: як з німець#

кого, так і з радянського,— розповів

куратор виставки Віталій Нахмо#

вич.— У побудові експозиції вико#

ристали принцип паралелізму, на#

впроти німецького плакату — ра#

дянський, так само і зі зброєю".

Як зазначають організатори, ви#

ставка розповідає правду про фронт

і місто тих часів — без пафосу і воєн#

ної романтики. У Другій світовій

війні не було сторонніх спостеріга#

чів, вона торкнулася кожного. Два

основних блоки експозиції — армія і

цивільне населення у період 1939#

1948 років. Основне завдання ви#

ставки — не просто показати експо#

нати, а відтворити тогочасну атмо#

сферу: чим жили мирні мешканці

Києва, коли почалася Друга світова

війна, що їм довелось пережити під

час окупації фашистів.

Нові музейні технології дозволя#

ють гостям зануритися у ті часи. На

17#ти кіноекранах і моніторах одно#

часно демонструються кадри з ні#

мецької та радянської архівної кіно#

хроніки, особисті відеоспогади учас#

ників і свідків війни та окупації. Є

тут німецька аерофотозйомка Києва

1941#го та 1943#го років та непарадні

фотографії війни і мирного життя,

зроблені як з радянського, так і з ні#

мецького боків. А ще — зброя, одно#

строї та прапори часів війни та су#

часні реконструкції, бойові ордени

та відзнаки мирного часу, радянські

та окупаційні гроші, особисті доку#

менти та фронтові листи.

Усе це дає змогу кожному скласти

власне неупереджене ставлення до

суперечливого минулого, відчути

глибину трагедії народу та міста, що

опинилися в епіцентрі війни між

двома наймогутнішими тоталітар#

ними імперіями ХХ сторіччя.

9 листопада Музей історії міста

Києва та Культурний Проект запро#

шує на відкриту лекцію кінознавця

Надії Заварової, яка відбудеться в

рамках виставки. Тема лекції —

"Спогад про мрію: зарубіжні фільми

на вітчизняних екранах в період

Другої світової війни, трофейне кі#

но". Вхід — за списком попередньої

реєстрації на сайті Культурного

Проекту (www.culturalproject.org).

"Війна. Місто. Люди"
Де: Музейно#виставковий центр

Музею історії міста Києва, вул.

Богдана Хмельницького, 7

Коли: до 24 листопада, розклад

роботи: пн.— з 10.00 до 16.00,

вт.#нд.— з 10.00 до 20.00

Вартість квитків: 30 грн для до#

рослих, 15 грн для дітей, студен#

тів, пенсіонерів

Повернення “Товариства
незалежних”

Унікальна художня збірка оде#

ських художників#авангардистів по#

чатку ХХ сторіччя була вивезена з

України Яковом Переменом у 1919

році. З часом вона розгубилася по

всьому світу, і меценати доклали чи#

мало зусиль, розшукуючи твори

мистецтва у родичів, друзів, діста#

ючи їх з пильних підвалів і смітни#

ків. Значну частину колекції (86 тво#

рів живопису і графіки) на аукціоні

Sotheby's придбав київський фонд

"Український авангард". Першими в

країні оцінити її можуть відвідувачі

Національного художнього музею.

Численні пейзажі, портрети, ескізи і

замальовки розповідають глядачам

цілі історії.

Одеське об'єднання молодих ху#

дожників "Товариство незалежних"

на початку ХХ сторіччя здійснило

переворот у мистецькому світі. Тео#

філ Фраєрман, Амшей Нюренберг,

Ісаак Малік, Михайло Гершен#

фельд, Ізраїль Мексін, Сигізмунд

Олесевич, Сандро Фазіні — послі#

довники Сезанна і Матісса, кубістів

і фовістів — одними з перших осяг#

нули форми і грані авангардних на#

прямів мистецтва і склали гідну опо#

зицію традиційному живопису "То#

вариства південноросійських ху#

дожників".

"Без одеського "Товариства неза#

лежних" уявлення про культурне

життя України початку ХХ століття

було б неповним,— вважає директор

музею Марія Задорожна.— Картини

були придбані колекціонером, гро#

мадським діячем Яковом Переме#

ном й вивезені у Палестину, подалі

від знищення і переслідувань. Пере#

мен не просто врятував твори своїх

талановитих сучасників, перших

українських авангардистів, — він

створив колекцію, яка свідчила про

європейський рух у мистецькому

житті України".

"Товариство незалежних"
Де: Національний художній му#

зей України

Коли: до 1 грудня, розклад робо#

ти: ср., чт., нд.— з 10.00 до 18.00,

пт.— з 12.00 до 20.00, сб.— з

11.00 до 19.00, пн., вт.— вихідні

Вартість квитків: 20 грн, 10

грн — для студентів, 5 грн — для

пенсіонерів і дітей

Від “Куплетів” 
до осмислення реалій

На пару місяців PinchukArtCentre

віддав простір молодому мистецтву.

Британська художниця Лінетт

Ядом#Боак’є, володарка Головної

премії Future Generation Art Prize

2012, привезла експозицію "Купле#

ти". Її роботи досить реалістичні і в

той же час експресивні. Вони не зо#

середжуються на єдиному зобра#

женні, а пропонують візуальний до#

свід, побудований на різних часових

елементах і на присутності повторю#

ваних мотивів, форм і настроїв. Ці#

каво, що на створення картини ху#

дожниця відводить всього один

день — і якщо робота не завершена,

вона викидається. Герої робіт Ядом#

Боак’є — вигадані персонажі на тлі

абстрактних рельєфів. Для України

вона створила вісім портретів тем#

ношкірих чоловіків.

Крім британського живопису, від#

відувачі побачать групову виставку

20#ти номінантів Премії PinchukArt

Centre 2013 — першої приватної за#

гальнонаціональної премії у сфері су#

часного мистецтва для молодих укра#

їнських художників до 35 років. Це і

як уже відомі молоді митці, так і нові

імена. У спеціально створених проек#

тах вони втілили свої прогресивні ідеї.

Серед робіт — стовпи із солі, міліцей#

ські чоботи з граніту, архітекторські

креслення, фарбовані дерева, фоторе#

портажі з повсякденного життя.

Персональна виставка Лінетт
Ядом'Боак’є "Куплети"

Виставка 20'ти номінантів Премії
PinchukArtCentre 2013

Коли: до 5 січня 2014 року, роз#

клад роботи: вт.#нд. з — 12.00 до

21.00, пн.— вихідний

Де: вул. Велика Васильків#

ська/Басейна 1/3#2

Вхід вільний

Вистав а по аз є війн з німець о о і радянсь о о бо ів, демонстр ючи то очасн пропа анд та зброю

Твори одесь их х дожни ів-аван ардистів знайомлять відвід вачів з маловивченою та майже за бленою частиною
вітчизняно о мистецтва
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Відповідач Бре с Олені Володимирівні, адреса я ої: м. Київ, в л. Росій-
сь а, б д. 52/16, в. 48 необхідно з'явитися 27.11.2013 р. о 14.30 до Дар-
ниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для
часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "ПРИ-
ВАТБАНК" до Бре с Олени Володимирівни про стя нення забор ованості.

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

С ддя Є. І. Вов

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара терис-
ти а

Місцезнаходження
За альна площа,

в. м
Запропонована заявни ом мета ви орис-

тання приміщення

Стро оренди
запропонований

заявни ом

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн

1
Департамент льт ри ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) (01004, Шев-
чен а Тараса б льв., 3, 279-61-09)

2 поверх
Шевчен а Тараса б льв.

3, літ. А
55,00

Розміщення ом нально о підприємства, ста-
нови, я і част ово трим ються за рах но міс-

цево о або державно о бюджетів

Станом на 18.10.2013

2 ро и 364 дні 1 рн на рі

2
Київсь а місь а лінічна лі арня № 4

(03110, Солом'янсь а, 17, . 1,
270-30-20, 249-78-46)

1 поверх Солом'янсь а 17, . 1 77,00
Розміщення приватно о за лад охорони здо-
ров'я (діа ностично о центр з встановлення
апарат ма ніто-резонансної томо рафії)

Станом на 31.07.2013

2 ро и 364 дні 75,43 5808,33

3
Київсь а місь а лінічна лі арня № 7
(03179, Котельни ова Михайла, 95,

450-02-55, 424-81-32)

цо оль,
1 поверх

Котельни ова Михайла
95, . 1

6,00
Розміщення тор овельно о автомат ,
що відп с ає продовольчі товари

Станом на 31.07.2013

2 ро и 364 дні
111,75

1005,75
1 поверх

Котельни ова Михайла
95, . 3

3,00
Розміщення тор овельно о автомат ,
що відп с ає продовольчі товари

111,75

4
Київсь а місь а лінічна лі арня № 8
(04201, Кондратю а Юрія, 8, . 8,

502-37-00)
1 поверх Кондратю а Юрія, 8, . 1 99,50

Розміщення приватно о за лад охорони здо-
ров'я (діа ностично о центр з встановленням
апарат ма нітно-резонансно о томо раф )

Станом на 01.08.2013

2 ро и 364 дні 74,87 7450,0

5

КП "Київжитлоспеце спл атація" (01034,
м. Київ, Володимирсь а, 51-а, 234-02-62,

234-89-45)

5 поверх Юри Гната, 9, літ. А 22,10
Розміщення с б'є та осподарювання, що здій-

снює поб тове обсл ов вання населення

Станом на вересень 2013

2 ро и 364 дні 28,73 634,89

6 1 поверх Гарматна, 31, літ. А
60,40 Розміщення с лад

Станом на вересень 2013

2 ро и 364 дні
80,73

6218,44
13,30 Розміщення офіс 100,92

7 Ком нальне підприємство "Київпастранс"
в л. Набережне шосе, 2,

м. Київ, 04070,
тел. 254-65-20, 279-20-31

1 поверх Усен а Павла, 6, орп. 6 60,60 Розміщення офіс
Станом на 31.07.2013

2 ро и 364 дні 106,25 6438,93

8 1 поверх
Гон адзе Геор ія просп.,

32-Б
86,62

Розміщення їдальні, я а не здійснює продаж то-
варів піда цизної р пи

Станом на 31.08.2013

2 ро и 364 дні 32,06 2777,33

9
Ком нальне підприємство "Київсь а місь-

а стоматоло ічна полі ліні а" (04050,
Пимонен а Ми оли, 10-а, 482-12-69)

3 поверх,
6 поверх

Пимонен а Ми оли 10-А
400,00 (3 поверх —
238,00 в.м, 6 поверх

— 162,00 в.м )

Розміщення приватно о за лад охорони здо-
ров'я

Станом на

2 ро и 364 дні 81,05 32419,67

10
Ком нальне підприємство
"Київсь ий метрополітен"

(03055, Перемо и просп., 35, 238-44-00)

частина вес-
тибюлю № 1

станція метро "Борис-
пільсь а" б/н

1,00 Розміщення бан омат
Станом на серпень 2013

2 ро и 364 дні 427,5 427,5

11
Ком нальне підприємство міжнародний

аеропорт "Київ" (Ж ляни) (03036,
Повітрофлотсь ий пр-т, 79, 241-20-01)

1 поверх
Повітрофлотсь ий
просп., 86-А, літ. Д

190,60
Розміщення майстерні, що здійснює технічне

обсл ов вання та ремонт автомобілів (автосер-
віс)

Станом на 30.09.2013

2 ро и 364 дні 59,53 15458,78
1 поверх

Повітрофлотсь ий
просп., 86-А, літ. П

69,10
Розміщення майстерні, що здійснює технічне

обсл ов вання та ремонт автомобілів
(мий а автомобілів)

Відповідно до рішення позачер ових За альних зборів часни ів

(Прото ол №01/04 від 24 р дня 2012 р.) Міжнародний бла одій-

ний фонд "Фонд Допомо и і Розвит Дітям Чорнобиля" о о-

лош є про свою лі відацію. Фонд зареєстрований Міністерством

Юстиції У раїни 01 серпня 2003 р. (Номер свідоцтва про реєстра-

цію: 0614), од за ЄДРПОУ 26410103. Претензії редиторів прийма-

ються до 15 січня 2014 ро за адресою: м. Київ, в л. Володимир-

сь а 49-А; тел. (044) 494-47-74.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача
Ахмедова Даш ин Сари О ли в с дове засідання, я е призначено на 17.00
14 листопада 2013 ро по цивільній справі за позовом Зінчен о Н.С. до
Зінчен а B.В., Ахмедова Д.С. О ли, Тертишни а O.С. про визнання
правочинів недійсними ( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

Втрачене свідоцтво про право власності на житло на в. 11
Хар івсь е шосе, 158.

Видане відповідно до розпорядження відділ приватизації житла
Хар івсь ої райдержадміністрації від 15.09.2001 р. за № 30339
вважати недійсним.

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

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 237 листопада 2013 року

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

П Е Н Т А Г Р А М А В О
О Е М У Н А Р В А Л
Х Р Е Щ А Т И К І Л І
І В А З А Е П О С Й
Д І Р О К Р Е З Я Н

С И Г Н А Л Н О С К И
М А К К У Х А И К

К А Р А М Б О Л І Н А

Відповіді на сканворд 
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"Почесний меч"
— ан .

письменни

ма ічний зна
(п`яти тни )

австрал. птах

ви Архімеда

єдинорі (мор.)

деталь
одинни а

Х Р Е Щ А Т И К
мати бо ів
(міф.)

ф тляр для
р чо

"Вбити
пересмішни а"

— амер.
письменниця

пос д для вітів

чоловіче ім`я
(він засміється)

об`єдн є
людей за
певними

інтересами

висо а хвиля

рід х дож. літ-
ри

мати др жини

співправитель
Ас ольда (іст.)

с лоплавильний
завод (заст.)

надзвичайно
ба ата людина

польсь . Іван

спад оємець
бать а

воєнні дії

до , сирена

ш арпет и
(рос.)

народ в Азії

вбрання для
верхової їзди

червона віт а

юш а з риби
во альний твір
з речитативом

(в опері)
тибет. би

більярдна ра
на п`ять ль

р. поет,
поема

"Доро а",
"Сива ластів а"

Температура +7°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +9°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +6°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 74 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 7 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1708 — óêðà¿íñüêèé ãåòüìàí
²âàí Ìàçåïà ç ÷àñòèíîþ ñâîãî
â³éñüêà ç'ºäíàâñÿ ç â³éñüêàìè
øâåäñüêîãî êîðîëÿ Êàðëà XII á³ëÿ
ñåëà Ã³ðêè

1917 — á³ëüøîâèêè ðîçïî÷àëè
æîâòíåâó ðåâîëþö³þ 1917 ðîêó

1918 — ïî÷àòîê òðåòüîãî íàñòó-
ïó á³ëüøîâèê³â íà Óêðà¿íó

1919 — â ²çÿñëàâ³ ÓÍÐ ³ Ïîëü-
ñüêà Ðåñïóáë³êà ï³äïèñàëè ïðîòî-
êîë ïðî âñòàíîâëåííÿ äåìàðêà-
ö³éíî¿ ë³í³¿ ì³æ óêðà¿íñüêèìè é
ïîëüñüêèìè â³éñüêàìè

1921 — Êè¿â. Ó Äðóãîìó äåðæàâ-
íîìó òåàòð³ ÓÑÐÐ ³ì. Â. Ëåí³íà
â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà âèñòàâè "Ñëþ-
ñàð ³ êàíöëåð" À. Ëóíà÷àðñüêîãî.

1933 — ãàçåòà "Â³ñò³" ÂÓÖÂÊ
îïóáë³êóâàëà ïåðåäîâó "Âåëèêà
ïåðåìîãà á³ëüøîâèê³â Óêðà¿íè —
ïëàí õë³áîçäà÷³ âèêîíàíî". Çàçíà-
÷åíî, ùî Óêðà¿íà "äîñòðîêîâî ³
ö³ëêîì äî 6-ãî ëèñòîïàäà çàê³í÷è-
ëà õë³áîçäà÷ó ç óñ³õ êóëüòóð ³ ïî
âñ³õ ñåêòîðàõ"

1992 — Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåî-
í³ä Êðàâ÷óê âèäàâ Óêàç "Ïðî ðå-
ôîðìó ãðîøîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè".
Ç 12 ëèñòîïàäà ïðèïèíèëîñÿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ðóáëÿ ó ãðîøîâîìó îá³-
ãó, âñòàíîâèâñÿ ºäèíèé çàêîííèé
çàñ³á ïëàòåæó — óêðà¿íñüêèé êàð-
áîâàíåöü, â ãîò³âêîâîìó îá³ãó âè-
ñòóïàâ êóïîí Íàöáàíêó Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 23-é ñòîð.

Лікарі вважають, що де�
пресією страждають май�
же 20 % всіх людей. По�

чинаються депресивні розлади
зі втрати інтересів — людина
не отримує задоволення від
життя, розваги не приносять
радості й утіхи.

Дослідження довели, що депресія має

спадковий характер, а також може бути

пов'язана з недоліком біогенних амінів —

норадреналіну, допаміну і серотоніну в

мозку. Психоаналітики вважають, що ос�

новою депресії є погані стосунки в ди�

тинстві між матір’ю та дитиною.

Депресія починається з настанням осе�

ні та повертається в лютому�квітні, пере�

важно "навалюється" зранку.

У депресивному стані в настрої людей

переважають пригніченість, печаль, без�

порадність і безнадійність. Сповільнює�

ться мислення, важче зосередитися, за�

звичай переслідують нав'язливі ідеї, є

схильність до егоцентризму і нарцисизму,

що віддаляє їх від оточення. 

Лікарі�психіатри зазначають, що існує

безліч способів приборкати осінню де�

пресію. В першу чергу — займатися

справою, не ледарювати і за жодних об�

ставин не жаліти себе. Ходіть в гості,

відвідуйте театри й кіно, робіть те, чого

ви не робили влітку — радять фахівці.

Крім того, цілком природно, що з на�

станням холодної пори року організм

вимагає калорійнішої їжі. Не відмовляй�

те собі в цьому. Якщо не можете подола�

ти денну сонливість, не мучтеся, до�

звольте собі п'ятнадцятихвилинний від�

починок, який допоможе швидко відно�

вити сили. Дуже важливо підтримувати

організм вітамінами — адже те, що ви

їли влітку, вже давно засвоїлося. Ефек�

тивно діє і тонізуючий чай, наприклад, з

елеутерококом. І врешті — не варто не�

хтувати можливістю гуляти на свіжому

повітрі та заряджатися сонячною енер�

гією, якої так бракує восени

Сонячна енергія допоможе побороти
осінню депресію

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 7 ëèñòîïàäà

ОВНИ, я що овни-жін и самостійно пробивають
доро в соці мі чи ар’єрній сфері, то їм саме час
вдало старт вати, адже ця спішна см а тривати-
ме до 5 березня. А ось овнів-чолові ів навпа и —
про рес залежатиме від вплив жіно .
ТЕЛЬЦІ переб ватим ть на оні, сміливо дола-

ючи різні перепони, дося аючи намічених цілей.
Слід йте власним пере онанням, і ви сво о доб’є-
теся завдя и природній пра тичності, здоровом
л зд , висо им діловим я остям. Навіть ролі бор-
ця за справедливість б дете неперевершені, еро-
їчно захищаючи правд від ривди.
БЛИЗНЯТА мають проявити вищий пілотаж фа-

ховості, зібраності, самодисципліни, дбайливості.
Ле оважність — це смертельна прірва. Інтимне
б ття потреб є термінової модернізації, встановіть
жорст ий виховний онтроль за оханими, дітьми.
Я що маєте вільне творче захоплення, спроб йте
знайти он ретне орисне застос вання здоб т ам.
РАКИ, день рожайний, йо о плоди матим ть

надзвичайний вплив на майб тнє. Поводьтеся бла-
ородно — орона з вас не спаде, я що йтимете на-
з стріч вимо ам партнерів.
ЛЕВИ, дотрим йтеся посадової с бординації, на

сл жбі — фронтова боє отовність! Керівництво по-
силить онтроль чи завітають з перевір ою офіційні
інстанції, тож б де не до творчих заба ано . Я що
ви обіймаєте ерівн посад , за личте до поряд
підле лих.
ДІВИ, життя ч дове — радійте, сонце щастя про-

меніє на небосхилі, втілюючи більшість ваших ба-
жань! Ждіть любовних та творчих сюрпризів, що на-
повнять серце наснажливими поч ттями. Одночас-
но нама айтеся б ти в рсі всіх новин, відновлюй-
те давні онта ти.
ТЕРЕЗИ, я що поставите за мет поліпшити доб-

роб т, доведеться піти на я ісь ардинальні зміни в
планах, том порадьтеся з домочадцями, прорах й-
те бюджетний "дебет- редит", візьміть до ва и
ори інальні зад м и шлюбних партнерів, тоді день
промайне на динамічній прод тивній хвилі.
СКОРПІОНИ, присл хайтеся до ч жих д мо , за-

важень, пелен йте з ефір все, що вас ці а-
вить, — там є лючи до правильних дій. Пам'ятай-
те асло "попереджений, отже озброєний" і тоді
ни нете серйозних невдач.
СТРІЛЬЦІ, я що ви завчасно впоряд вали фі-

нансові справи, різали витрати на зайв роз іш,
поставившись відповідально до довірених вам
владних важелів та рошових рес рсів, то можете
нічо о не боятися.
КОЗЕРОГІВ спіт ають непереборні тр днощі, але

то ілюзія, й, швидше за все, вони є лише за ономір-
ним етапом зад мано о масштабно о план . На ро-
боті мобіліз йтеся, т т доведеться поборотися з ді-
ловими он рентами та довести ерівництв фахо-
в омпетентність, аби ріпити ар’єрні р бежі.
ВОДОЛІЇ переб ватим ть ритмі армічних по-

дій, том с оріться обставинам і жертовно робіть
все, до чо о вони зм ш ють. Інт їція під аже, оли
зробити правильний нетрадиційний ро (в профе-
сійній, ор анізаційній сфері) і вирватися вперед.
РИБИ, майб тнє малюватиметься в похм рих

фарбах, долатим ть с мніви, тривожачи д ш , але
не дозволяйте взяти себе в полон ж рбі, це тимча-
совий не ативний імп льс, життя пре расне! Спіл -
вання з др зями, оле ами, фаховими людьми, ви-
со опосадовцями нині в рай потрібне
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