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Ціна майна
"затверділа"

4стор.

Столичні 
стимули 

У місті відкрили 
Школу діабету 

ЛЛееннііннггррааддккуу
ззррообблляяттьь
ттррииррііввннееввооюю

Тенденції на ринках
світу й України

+TVпрограма 

Якими будуть
столичні парки 
та сквери стор. 8стор. 7ссттоорр.. 8

стор. 5стор. 2



Кирило ФОМІНОВ
спеціально 
для “Хрещатика”

Днями в Києві на
вулиці Стрий�
ській запрацюва�

ла пілотна точка про�
дажу сільськогоспо�
дарських продуктів
харчування. У рамках
проекту заготівельно�
збутової мережі “Рід�
не село” тут киянам
пропонують найсвіжі�
шу продукцію безпо�
середньо від виробни�
ка.

Точка торгівлі є пересув�

ною і працює у години пік

вранці та ввечері. Тут прода�

ють найсвіжіші молочні та

м’ясні продукти, фрукти та

овочі, що привозяться безпо�

середньо з сільськогосподар�

ських підприємств. Кияни

можуть придбати ці продукти

дешевше, аніж в магазинах та

на ринках. Наразі товаром

продавців забезпечує коопе�

ратив “Рідне село”, що скла�

дається з чотирьох підпри�

ємств та знаходиться у Берди�

чеві.

Цей проект підтримується

Міністерством аграрної полі�

тики України та КМДА і

спрямований перш за все на

те, щоб забезпечити жителів

столиці натуральними та сві�

жими продуктами безпосе�

редньо від виробника за ви�

гідними цінами.

“Це серйозна конкуренція

як ринкам, де зовсім інші ці�

ни, так і іншим торговель�

ним точкам, які продають

несвіжі продукти. Тому наше

завдання зараз — це провес�

ти експеримент і підвести

підсумки. Якщо все піде нор�

мально, то у кожному районі

будуть визначені та розпоч�

нуть працювати подібні пе�

ресувні місця торгівлі”,—

повідомив перший заступ�

ник голови КМДА Анатолій

Голубченко.

Святошинський район був

обраний пілотним для цього

проекту. У разі, якщо ініці�

атива буде вдалою, її поши�

рять на все місто. Організато�

ри в успіху не сумніваються,

та й перші відгуки клієнтів

підтверджують очікування.

Так, пані Людмила, яка від�

відала нову пересувну торго�

вельну точку, прокоментува�

ла: “Це дуже добре, бо це

близько і тут продають деше�

ву сільськогосподарську про�

дукцію, яка набагато корис�

ніша за магазинну” �

Нагороди знайшли
своїх героїв

Кирило ФОМІНОВ
спеціально 
для “Хрещатика”

Минулого тижня
у КМДА відбу�
лася урочиста

церемонія нагоро�
дження дипломами та
медалями Праведни�
ків народів світу. Від�
значили людей, які у
роки окупації терито�
рії України нацистами
допомагали врятувати
життя євреям, яких
переслідували.

Церемонія відбулася за

сприяння Посольства Держа�

ви Ізраїль в Україні та керів�

ництва міської адміністрації.

Відзнаки отримували родичі,

адже самі герої, на жаль, не

дожили до цього часу. Подвиг

Праведників — найвищий

прояв людяності, оскільки у

роки війни вони допомагали

євреям, незважаючи на смер�

тельний ризик.

“Можна зрозуміти герой�

ство під час бою, бойовий за�

пал, проте зрозуміти, чому

людина рятує сусідську дити�

ну чи зовсім незнайому єв�

рейську родину, ризикуючи

власним життям, дуже важко.

Це найвищий прояв людяно�

сті”,— заявив Надзвичайний

та Повноважний посол Дер�

жави Ізраїль в Україні пан Ре�

увен Дін Ель.

Проте одна нагорода не

знайшла тих, кому признача�

лася. Ілля та Орина Веприць�

кі померли, а про їхніх близь�

ких нічого не відомо. Тому

диплом та медаль поки що за�

лишаються у Посольстві.

Невипадково цьогорічна

церемонія відбувалася у Ки�

ївській адміністрації, адже ге�

роями події стали кияни, які

проявили найгуманніші

якості і, ризикуючи інколи

власним життям, рятували та

переховували євреїв, яким

загрожувала смерть.

“Дуже символічно, що це�

ремонія відбувається у дні,

коли Україна та місто Київ

відзначають славетні річниці

визволення від фашистських

військ. Українська спільнота є

багатонаціональною, і вона

об’єдналася для боротьби з

окупантами, що надало нам

можливість відзначати ці да�

ти. Київська влада завжди бу�

де підтримувати заходи, по�

в’язані з вшануванням пам’яті

героїв”,— зазначив заступник

голови КМДА Віктор Корж.

Зазначимо, що подібні за�

ходи з увіковічнення та наго�

родження Праведників наро�

дів світу проводяться щоріч�

но з 1953 року �

У�столичній�держадміністрації�відб�лася�церемонія�на�ородження

дипломами�та�медалями�Праведни�ів�народів�світ�
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У мерії відзначили людей, які рятували
євреїв від переслідувань нацистів
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Фермери стають
ближчими
У Києві стартував проект “Рідне село”

У�рам�ах�прое�т��"Рідне�село"��иянам�пропон�ють�найсвіжіш�

прод��цію�безпосередньо�від�виробни�ів

Заклад розмістили на базі

Консультативно�діагностич�

ного центру № 1 Дарницько�

го району за адресою: вул.

Архітектора Вербицького, 5.

Керівник медичної установи

Оксана Корчадим розпові�

дає “Хрещатику”: записати�

ся сюди може кожен. Всього

потрібно пройти 5 занять по

годині кожне. За цей час фа�

хівці не лише розкажуть про

хворобу, а й навчать, як пра�

вильно за собою доглядати,

аби повноцінно жити з нею.

При цьому у разі, якщо стан

хворого змінився чи виник�

ли додаткові запитання, две�

рі закладу для нього завжди

відкриті. Пані Оксана від�

значає: приходити сюди мо�

жуть і родичі пацієнтів, аби

навчитися, як доглядати за

хворими на цукровий діабет.

Серед перших відвідувачів

школи і пані Тетяна. З цією

хворобою жінка живе вже 47

років. До школи прийшла діз�

наватися про новинки у ліку�

ванні.

Для Дарницького району та�

ка школа перша. Всього ж у

місті їх 14. За словами директо�

ра Департаменту охорони здо�

ров’я Віталія Мохорєва, дуже

важливо, що всі ці школи не

стоять пусткою, а користують�

ся популярністю серед пацієн�

тів.

“Приємно, що динаміка з

відкриття таких закладів у нас

постійна, щороку ми відкри�

ваємо по одній школі. В цьому

році це вже друга. Особливість

цукрового діабету в тому, що

це захворювання вимагає не

лише медичного втручання, а

й соціальної адаптації пацієн�

тів. Тут недостатньо просто

приймати ліки, необхідний ці�

лий багаж знань для того, щоб

знаходитися в суспільстві”,—

зазначив пан Мохорєв.

Він додав, що не менш

важливим завданням таких

закладів є попередження ус�

кладнень, які можуть вини�

кати при цукровому діабеті �

Рейтинг охайності
У місті визначили кращі райони 
за підсумками місячника з благоустрою

Як розповів під час засі�

дання колегії КМДА дирек�

тор Департаменту міського

благоустрою та збереження

природного середовища Сер�

гій Садовой, під час місячни�

ка міська комісія на п’яти ви�

їзних засіданнях обстежила

території всіх районів за ви�

значеними маршрутами та

виявила 578 недоліків, з яких

ліквідовано 95 %.

Знаково, що попри еконо�

мічні труднощі нині райадмі�

ністраціями на заходи з бла�

гоустрою було виділено на 

45 % більше фінансових засо�

бів, ніж в аналогічний період

2012 року — 709 млн грн. І

474 млн грн із зазначеної су�

ми — позабюджетні кошти.

Вже традиційно за підсум�

ками місячника з благоуст�

рою сформували рейтинг

районів. Цьогоріч майже всі

місця парні — тож райони

розмістилися на 5�ти позиці�

ях. У лідерах вже звично —

Оболонський та Печерський

райони. Переможцям вручи�

ли символічний кубок, а міс�

то обіцяє за можливості ви�

найти кошти й на матеріаль�

не заохочення. Другу сходин�

ку посів Шевченківський,

третю між собою поділили —

Голосіївський, Дніпровський

та Дарницький, на четверто�

му місці — Подільський і Со�

лом’янський райони, а в аут�

сайдерах — Деснянський та

Святошинський.

“Всі райони стараються та

дуже відповідально ставлять�

ся до оцінки їхньої діяльно�

сті. Тому цього року ми вирі�

шили таким чином розподі�

лити місця, однак так не бу�

де постійно. Це свого роду

стимул для багатьох РДА, у

яких ситуація не настільки

добра, щоб вони ще активні�

ше працювали та ліквідову�

вали недоліки, які є без ви�

нятку в кожного”,— зазна�

чив перший заступник голо�

ви КМДА Анатолій Голуб�

ченко �

Дире�тор�Департамент��охорони�здоров`я�Віталій�Мохорєв�

(на�фото�лівор�ч)��рочисто�від�рив�Ш�ол��діабет��на�базі

Конс�льтативно-діа�ностично�о�центр��№�1�Дарниць�о�о�район��

Під�час�осінньо�о�місячни�а�з�бла�о�строю��ияни�взяли�а�тивн�

�часть���прибиранні�лісопар�ових�територій

Хвороба — не вирок
У Дарницькому районі запрацювала
Школа діабету

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вже традиційно у Києві з 30 вересня по 31
жовтня тривав осінній місячник з благо�
устрою. Цього року райони попрацювали

на славу, тож у рейтингу багато парних пози�
цій — всі РДА розмістилися на 5�ти місцях. У
лідерах вже звично — Оболонський та Печер�
ський райони.
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

УКиєві 85 тисяч осіб хворіють на цукровий
діабет, з них 11 тисяч — інсулінозалежні.
Кожен третій мешканець столиці у групі

ризику. Як жити навіть з таким діагнозом, на�
вчають у спеціальних медичних школах. Нині
у Києві таких закладів 14. Днями перша Шко�
ла діабету запрацювала і в Дарницькому
районі.



Ì²ÑÒÎ

Хрещатик 314 листопада 2013 року

У рамках реалізації завдань

Президента України Віктора

Януковича щодо розвитку

громадянського суспільства

та залучення громадськості

до формування й реалізації

державної та регіональної по"

літики в КМДА провели мо"

лодіжний форум “Твій

старт”.

Загалом участь у заході взя"

ли понад 40 провідних між"

народних та вітчизняних

компаній та фондів, а також

450 молодих спеціалістів та

найкращих студентів — чле"

нів Золотого кадрового ре"

зерву.

Важливою складовою фо"

руму став запуск проекту

skillsacademy.com.ua — “Ака"

демія навичок”, що є новіт"

нім освітнім проектом не ли"

ше в Україні, а й у всьому сві"

ті. Ресурс дозволяє молодим

людям здобувати навички,

необхідні для отримання

першого робочого місця та

подальшої успішної роботи.

Це курси з самопрезентації,

ораторського мистецтва, здо"

буття комунікаційних нави"

чок тощо. Окрім того, ство"

ривши анкету на цьому сайті,

вся освітня діяльність корис"

тувача буде відкритою для

потенційних роботодавців,

які, зацікавившись, можуть

запропонувати реальну ва"

кансію.

“Не просто так ця подія

відбувається в стінах КМДА.

Адже Київ — це не тільки сто"

лиця України, а ще й інтелек"

туальний та освітній центр

держави. “Академія нави"

чок” — унікальний проект,

оскільки саме тут зустрічаю"

ться роботодавці та мо"

лодь”,— зазначив заступник

директора Департаменту ос"

віти і науки, молоді та спор"

ту — начальник управління

сім’ї, молоді та спорту Вадим

Костюченко.

Посадовець також заува"

жив, що в місті найближчим

часом буде реалізовано низку

цікавих проектів, де, зокрема

молоді спеціалісти, зможуть

знайти перше місце роботи.

Йдеться насамперед про ба"

гатофункціональний ком"

плекс “Київська бізнес"га"

вань” та інноваційний парк

Bionic Hill �

Дорогу молоді!
У КМДА презентували Інтернет�платформу
для самоосвіти “Академія навичок”

У��олонній�залі�КМДА�відб�вся�молодіжний�фор�м�«Твій�старт»,

присвячений�питанням�працевлашт�вання�молодих�спеціалістів

Як розповів “Хрещатику”

заступник директора КП

“Київблагоустрій” Юрій

Іванченко, ятки тут були

встановлені в жовтні цього

року й розмістилися на газоні

поряд з тротуаром. Відразу

демонтувати кіоски, встанов"

лені всупереч мораторію, не

вдалося, адже власники архі"

тектурних споруд пред’явили

ухвалу Святошинського

районного суду про заборону

демонтажу яток.

На це спеціалісти Департа"

менту міського благоустрою

та збереження природного

середовища подали апеля"

ційну скаргу, й у ході судово"

го провадження було вста"

новлено, що зазначена спра"

ва у Святошинському суді не

зареєстрована. Отже, ухвала

про заборону проведення де"

монтажних робіт була під"

роблена власником новов"

становлених тимчасових

споруд. “Винесення таких

ухвал судами для власників

кіосків не є панацеєю захис"

ту своїх торгових точок.

Адже ці документи можна

оскаржити, й тоді рішення

скасовується без права на ка"

саційне оскарження, а ятка

все одно демонтується”,—

пояснює “Хрещатику” пан

Іванченко.

Директор профільного Де"

партаменту Сергій Садовой

відзначив, що випадки вине"

сення таких ухвал суду остан"

нім часом набирають масово"

го характеру. “Нині у нашому

Департаменті зареєстровані

65 таких ухвал про заборону

демонтажу, з яких 8 уже ска"

совані, три — фальсифікова"

ні, за якими будуть відкриті

кримінальні справи, решту ж

ми будемо оскаржувати й

зробимо усе, аби ці МАФи

покинули вулиці Києва”,—

наголошує Сергій Садовой �

Ялинка вже 
на Майдані
У столиці розпочали встановлювати 
головний символ Нового року
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Днями, 12 листо

пада, фахівці
розпочали робо


ти зі спорудження
каркасу новорічної
ялинки. Встановлю

ють на Майдані Неза

лежності минулорічне
штучне дерево, адже
саме воно з оригі

нальним оформлен

ням припало до душі і
киянам, і гостям сто

лиці.

Цьогорічна зелена красуня

майже нічим не відрізняти"

меться від тієї, що радувала

мешканців міста минулого

року. Про це заявив заступ"

ник директора Департаменту

культури — начальник управ"

ління економіки та фінансів

Євген Бондар.

“Минулого року ялинка

сподобалась і киянам, і гостям

столиці. Тож і цьогоріч ми вирі"

шили нічого кардинально не

змінювати. Однак ми розгляда"

ємо можливість залучення но"

вих програм, які перемикають

світлові ефекти. Минулого ро"

ку їх було чотири, цьогоріч пла"

нуємо запустити понад де"

сять”,— зазначив пан Бондар.

Ще 12 листопада фахівці

профільного департаменту

розпочали монтаж каркасу

ялинки. Завершать усі роботи

зі спорудження зеленої кра"

суні за місяць — 15 грудня.

Тоді за неї візьмуться елек"

трики, а вже 19 грудня, як і

щорічно на День Святого

Миколая, головний символ

Нового року засяє різнома"

нітними барвами.

Наразі всі роботи прово"

дяться комунальними праців"

никами, а до кінця листопада

буде завершений тендер, який

визначить організацію, що бу"

де обслуговувати та охороняти

ялинку. Вчора депутати Київ"

ради прийняли зелену красу"

ню на баланс міста.

Нагадаємо, що традиційну

ялинку з розлогим гіллям ство"

рювали з урахуванням поба"

жань киян. На верхівці у неї

сяятиме 3Д маківка. Висота

ялинки — 35 м, вага з дованта"

женням — до 30"ти тонн �

Столичні��ом�нальни�и�розпочали�зносити��іос�и�за�с�асованими

�хвалами�с�д��про�заборон��демонтаж��

Фахівці�розпочали�монтаж��ар�ас��%оловної�новорічної�ялин�и,�

я���план�ють�засвітити�19�%р�дня,�на�День�Свято%о�Ми�олая�

Столиця без МАФів
“Київблагоустрій” розпочав зносити 
кіоски за скасованими ухвалами суду 
про заборону демонтажу
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Тисячі нелегаль

них яток уже
зникли з вулиць

столиці, але роботи
тривають, аби цілком
звільнити місто від
неохайних малих ар

хітектурних форм та
врегулювати їх діяль

ність. Так, днями ко

мунальники прибрали
ряд з трьох нововста

новлених великих па

вільйонів на вул. Де

кабристів, 5 в Дар

ницькому районі, за
якими скасовано
ухвалу суду про забо

рону демонтажу.

Влада та громада
разом
У грудні на сайті КМДА з’явиться розділ
електронних консультацій з громадськістю

Кирило ФОМІНОВ,
спеціально для “Хрещатика”

Днями у стінах КМДА відбувся молодіжний
форум “Твій старт”, присвячений питан

ням працевлаштування молодих спеціа


лістів. Також був представлений освітній Інтер

нет
ресурс “Skills Academy”, який дасть мож

ливість молоді безкоштовно набувати необхід

ні знання та навички для отримання першого
робочого місця. 
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Активно працює столична

влада над шляхами реального

діалогу з активними мешкан"

цями. Днями на розгляд Гро"

мадської ради при КМДА

представили проект змін до

Програми розвитку громадян"

ського суспільства та місцево"

го самоврядування, яку Київ

удосконалює на виконання

завдання Президента України

щодо участі громадськості у

формуванні державної і регіо"

нальної політики. Ним перед"

бачаються додаткові зустрічі

та семінари, а також спецкур"

си для активного населення

щодо діловодства, щоб пра"

вильно і ефективно взаємоді"

яти з владними структурами.

Також з наступного року сто"

лиця започатковує конкурс

кращих проектів громадських

організацій.

“Ми намагалися акумулю"

вати всі ті зміни, які є у зако"

нодавстві, прибрати те, що на

сьогодні є абсолютно недіє"

вим, та підійти більш дина"

мічно до роботи з громадські"

стю. Для того, щоб справді бу"

ла така співпраця, а не норми,

які нібито є, але ми їх не мо"

жемо реалізувати через зв’яза"

ні руки”,— зазначила Марина

Хонда, директор Департамен"

ту суспільних комунікацій

КМДА �

Нещодавно�відб�лося�спільне�засідання�Громадсь�ої�ради�при�КМДА�та�представни�ів

місь�адміністрації
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Співпраця з громадою — важливий аспект
для успішного розвитку будь
якого міс

та, в тому числі й Києва. Адже лише при

реальному діалозі активних киян та влади
можна ефективно вирішити проблемні питан

ня життєдіяльності столиці. Задля посилення
такої взаємодії днями відбулося спільне засі

дання Громадської ради при Київській міській
державній адміністрації та представників сто

личної влади.
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Столичні стимули
Київрада підтримала медиків, посприяла розвитку громадянського суспільства, 
а також затвердила містобудівну “конституцію” столиці
Марта КОХАН,
Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

У
середу, 13 листопада,
столичні депутати
провели чергову се�
сію, на якій ухвалили

низку соціально важливих
рішень. Зокрема Київрада
надала дозвіл на створення
органів самоорганізації на�
селення, що сприятиме роз�
витку місцевого самовряду�
вання, та затвердила цільо�
ву програму місцевих стиму�
лів для медичних працівни�
ків столиці на 2013–2016 ро�
ки. Депутати підтримали ще
два важливих документи —
міську програму створення
містобудівної документації
до 2015 року та проект рі�
шення про основні засади
містобудівної політики в міс�
ті Києві.

Київрада вчора традиційно пра�

цювала на фоні мітингу опозиції під

стінами мерії. Хоча цього разу акція

була мирною й тривала недовго.

Опозиціонери не намагалися про�

рвати міліцейський кордон, а закли�

кали припинити засідання і йти під

стіни парламенту — наполягати там

на євроінтеграції України. У відпо�

відь на це депутати запевнили жур�

налістів, що мають намір виконува�

ти свої обов’язки перед киянами і

продовжувати вирішувати нагальні

питання міста, яких накопичилося

чимало. Як розповіла перед почат�

ком сесії заступник Київського

міського голови — секретар Київра�

ди Галина Герега, до розгляду було

заплановано 251 проект рішень.

“Сьогодні у нас доволі насичений

порядок денний. Ви знаєте, що на�

прикінці року місту треба розраху�

ватись за всіма зобов’язаннями та

закрити фінансування ключових 

об’єктів, тому ми намагалися внести

до порядку денного максимальну

кількість бюджетонаповнювальних

та соціально орієнтованих питань.

Більшість пунктів з блоку “влас�

ність” — це надання приміщень в

оренду за 1 гривню громадським ор�

ганізаціям, художникам, навчаль�

ним та медичним закладам, вете�

ранським організаціям, держуста�

новам, комунальним підприєм�

ствам”,— повідомила вона.

“Київрада — це не політичний ор�

ган, і ми не є суб’єктом баталій. І як�

би вони (опозиціонери), наприклад,

звернулись із закликом піти до пар�

ламенту та вимагати змін у закон про

бюджет, аби повернути дотації в бю�

джет Києва, це, може, і було б під�

тримано. Але в будь�якому випадку,

під час роботи сесії йти мітингува�

ти — неправильно. Нехай обирають

інший час, щоб запрошувати на мі�

тинги”,— зазначив, у свою чергу, го�

лова депутатської фракції “Партії

регіонів” Олексій Омельяненко.

Тож Галина Герега відкрила пле�

нарне засідання XII сесії Київради

VI скликання. У сесійній залі заре�

єструвалися 83 депутати. Насампе�

ред були прийняті зміни до бюджету

та Програми економічного й соці�

ального розвитку Києва, які дозво�

лять вчасно виплатити зарплату бю�

джетникам, а також підтримати ма�

лозабезпечених киян. Зокрема за

рахунок дотації від Кабміну 104 млн

грн спрямовано на зарплати праців�

никам бюджетних установ, а 4,6 млн

грн — на допомогу по догляду за ін�

валідом І чи ІІ групи внаслідок пси�

хічного розладу. Ще 50 млн грн міс�

то отримає у вигляді субвенції на

компенсацію за пільговий проїзд.

Також за рахунок додаткового над�

ходження від розташування об’єктів

зовнішньої реклами 5 млн грн виді�

лено на зарплати працівникам кому�

нальних підприємств; 1,9 млн грн —

на ремонт приміщень житлового

фонд. Ще 6,7 млн грн передбачено

для продовження робіт з рекон�

струкції проспекту Перемоги і 

5,3 млн грн — Андріївського узвозу.

Крім того, за рахунок субвенції з

держбюджету 11 млн грн піде на бу�

дівництво гiдровузла в мiкрорайоні

Бортничi.

Увага — ОСНам 
та медикам

Також Київрада ухвалила низку

рішень про надання дозволу на

створення органів самоорганізації

населення. За словами голови

постійної комісії Київради з питань

гуманітарної політики Алли Шла�

пак, такі організації на практиці до�

вели, що є надзвичайно ефективним

механізмом відстоювання громадя�

нами своїх інтересів. “Протягом

останніх трьох років столична влада,

голова КМДА Олександр Попов

здійснювали політику максималь�

ного сприяння розвитку ОСНів, і

позитивний результат такої роботи

відчули десятки тисяч киян. Тому

ми й надалі створюватимемо якнай�

кращі умови для діяльності органів

самоорганізації населення”,— за�

значила пані Шлапак. Вона підкрес�

лила, що це, згідно з Концепцією

реформи місцевого самоврядування

та територіальної організації влади в

Україні, розробленою Координацій�

ною радою з питань розвитку грома�

дянського суспільства при Прези�

дентові України, в майбутньому має

стати основою нової системи місце�

вого самоврядування.

Була затверджена й міська цільова

програма “Місцеві стимули” на

2013–2016 роки, якою запроваджує�

ться система заохочувальних заходів

для підвищення престижності робо�

ти в комунальних закладах охорони

здоров’я Києва. Йдеться про забез�

печення житлом працівників пер�

винної мережі в рамках програми

“Доступне житло”, в першу чергу

молодих фахівців, у разі укладання з

ними контракту на термін роботи не

менше 10 років. Також працівникам

амбулаторно�поліклінічних та ліку�

вально�профілактичних закладів ви�

плачуватиметься двадцятивідсоткова

муніципальна надбавка до посадово�

го окладу з наступним підвищенням.

Крім того, заплановано виплату пра�

цівникам швидкої медичної допомо�

ги та відділень паліативної (хоспіс�

ної) допомоги — до 50 % посадового

окладу. Передбачено відзначення

кращих працівників охорони здо�

ров’я до Дня медичного працівника

та Дня медичної сестри, привітання

працівників, які відпрацювали в

міських установах охорони здоров’я

25 років. Заплановано й розширення

контингенту тих категорій містян,

які матимуть пільговий проїзд у

міському транспорті в робочі дні.

Містобудівна "конституція"
Депутати ухвалили також міську

програму створення містобудівної

документації та проект рішення про

основні засади містобудівної полі�

тики в місті Києві. “Ці документи

мають стати свого роду містобудів�

ною “конституцією” Києва. Їх

прийняття забезпечить виконання

положень Генплану та Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року, комплекс�

ний містобудівний розвиток, спри�

ятиме спрощенню процедурних пи�

тань, поліпшенню інвестиційного

клімату в будівництві, екологічних

та соціальних умов життєдіяльності

населення, стану довкілля, збере�

женню і ефективному використан�

ню об’єктів культурної спадщи�

ни”,— пояснила Галина Герега. “Ми

йдемо на випередження процесу за�

твердження Генплану столиці, він

пройшов громадське обговорення,

прем’єр�міністр поставив Генплан

Києва в приклад усім регіонам, тоб�

то ми йдемо в авангарді”,— зазна�

чив директор Департаменту місто�

будування та архітектури КМДА, го�

ловний архітектор столиці Сергій

Целовальник. До розробки деталь�

них планів територій планується за�

лучити інвестиційні кошти.

До того ж депутати підтримали

проект рішення, який передбачає

обмеження щодо перейменування

об’єктів міського підпорядкування.

“Перейменування має бути обов’яз�

ково схвалене місцевими мешкан�

цями у ході громадського обгово�

рення. І тільки після цього питання

може бути винесене на розгляд Ки�

ївради”,— розповів голова постійної

комісії з питань місцевого самовря�

дування Київради депутат Олег Кач�

кан.

Київрада затвердила й низку рі�

шень про виділення землі дитячим

садкам, школам, медичним закла�

дам. Як пояснив заступник голови

КМДА Віктор Корж, ці землевідве�

дення зроблені з метою захистити

об’єкти соціальної інфраструктури

від зазіхань забудовників. “Якщо ді�

лянка нічия, то будь�який забудов�

ник цілком може рано чи пізно роз�

почати процедуру оформлення цієї

землі під своє комерційне будівниц�

тво. Щоб такого не сталося, КМДА

за дорученням Олександра Попова

ще з минулого року здійснює переда�

чу у власність бюджетних установ ді�

лянок, на яких вони розташовують�

ся”,— зазначив Віктор Корж. Також

Київрада вирішила питання земле�

користування низки комунальних та

держструктур. Крім того, внесено

зміни до міської цільової програми

“Діти столиці”, за якими майже 800

тис. грн направлено на закінчення

ремонтів у двох дитячих будинках сі�

мейного типу в Шевченківському та

Голосіївському районах.

Без заторів і реклами
Під час сесії вчора депутати обго�

ворювали й нагальне питання недо�

статньої кількості місць для парку�

вання. З метою вирішення проблеми

ухвалено побудувати сім багаторів�

невих паркінгів й облаштувати нові

відкриті автостоянки. Так, “Київ�

міськбуд” зведе два паркінги: у Дар�

ницькому районі на перетині Хар�

ківського шосе й вулиці Вірменської

та у Дніпровському районі — на

проспекті Возз’єднання, 21�д. “Ки�

ївтранспарксервіс” отримав чотири

земельні ділянки на Оболонському

проспекті (№№ 6, 20, 21 і на перети�

ні з вулицею Героїв Дніпра) для бу�

дівництва багаторівневих паркінгів і

одну — для будівництва паркінгів�

перехоплювачів в Голосіївському

районі, на проспекті Академіка

Глушкова, 1. За словами заступника

голови КМДА Руслана Крамаренка,

розпочати будівництво паркінгів

можна буде вже в першій половині

наступного року. Планується це зро�

бити як за допомогою інвесторів, так

і за рахунок міського бюджету.

Київська влада відтепер також ма�

тиме більше можливостей демонту�

вати незаконні рекламні конструк�

ції, які встановлені без належних до�

зволів або з порушеннями. Відповід�

ні зміни внесені до “Порядку розмі�

щення реклами в м. Києві”. “Голов�

ним нововведенням в Порядку є

право міської влади на демонтаж

рекламних конструкцій, що вста�

новлені з порушенням вимог Кон�

цепції розвитку зовнішньої реклами

в місті Києві. Це є логічним кроком,

оскільки створює механізм реаліза�

ції Концепції стосовно тих гравців

ринку, які не поспішали виконувати

її вимоги. Отримавши такий важіль,

ми зможемо швидше врегулювати

ринок зовнішньої реклами”,— пояс�

нив заступник голови КМДА — ке�

рівник апарату Олександр Пузанов.

За його даними, загалом з початку

2013 року в столиці було демонтова�

но 1045 рекламних конструкцій, які

не мали чинних дозволів.

На сесії депутати приділили окре�

му увагу екологічним питанням.

Зокрема статус скверу отримала зе�

мельна ділянка площею 2 га навпро�

ти житлових будинків № 52�в по

вул. Марини Раскової та № 15�а по

вул. Туманяна у Дніпровському

районі столиці. Створено тимчасову

контрольну комісію з питань пере�

вірки діяльності ринків, автомийок

та автостоянок, розташованих на те�

риторії зелених зон загального ко�

ристування, на відповідність вимо�

гам природоохоронного законодав�

ства. Як повідомив голова постійної

комісії Київради з питань екологіч�

ної політики Денис Москаль, тим�

часова контрольна комісія впро�

довж шести місяців вивчить ситу�

ацію щодо діяльності автомийок та

стоянок на зелених зонах і розро�

бить механізми боротьби з такими

порушеннями. “Досить часто не�

дбалі підприємці облаштовують

просто на газонах автомобільні

мийки та стоянки. Така діяльність

призводить до знищення зелених

зон. На ці порушення природоохо�

ронного законодавства постійно

скаржаться небайдужі кияни й

представники екологічних громад�

ських організацій”,— наголосив він.

Ціни на проїзд
Також учора стали відомі подро�

биці щодо планів підвищення вар�

тості проїзду в усіх видах комуналь�

ного транспорту Києва після Ново�

го року до 3�х грн. Відповідний про�

ект розпорядження, який днями бу�

ло опубліковано на сайті КМДА, ще

має пройти громадські обговорен�

ня. “Протягом місяця ми зважува�

тимемо всі “за” і “проти”: врахову�

ватимемо звернення, побажання й

розрахунки. Відбуватимуться дис�

кусії між технічними фахівцями та

дебати між економістами. Лише

після цього буде прийнято відповід�

не рішення. Водночас ми робимо

все для того, аби не допустити під�

вищення на оптові транспортні по�

слуги. Наразі ми працюємо над тим,

щоб вартість проїзних квитків була

збережена”,— розповів заступник

голови КМДА Михайло Костюк.

Зазначимо: чинна ціна на проїзд у

комунальному транспорті діє з лис�

топада 2008 року. За словами дирек�

тора департаменту транспортної ін�

фраструктури КМДА Євгена Водо�

возова, нинішні ціни на квитки не

покривають собівартості переве�

зень. Відтак комунальні транспорт�

ні підприємства потерпають від

збитків і неспроможні оновлювати

рухомий склад, що може призвести

до погіршення якості та безпеки на�

дання транспортних послуг. Що

стосується запланованого впрова�

дження системи єдиного електрон�

ного квитка на всі види транспорту,

яка мала запрацювати в столиці вже

з Нового року, Київрада відклала це

питання до 1 липня 2014�го �
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

В
же два тижні в Україні ді�
ють нові правила оцінки
майна. Вони мали бути
запроваджені ще в серп�

ні, але уряд відклав введення в
дію відповідної постанови, аби
ринок мав час підготуватися до
змін. Нині можна зробити перші
висновки. Як і в кожній новій
справі, те, чого боялися, не
справдилося. Та це не означає,
що немає проблем. Доки одні
стверджують, що стало краще,
решта взагалі лякає втратою
майна.

Оцінювати мають тільки профі

У березні цього року Кабмін ухвалив по�

станову № 231, котра викликала неабияке

пожвавлення на ринку. Суть змін зводиться

до того, що оцінювати майно з метою спла�

ти податків мають спеціально навчені фахів�

ці з відповідним рівнем та профілем підго�

товки. А сама вартість майна, що фігурувала

б в угодах купівлі�продажу, прив’язувалася

до ринкових цін (що б дозволило протидіяти

штучному зменшенню сум податків). Та тих,

хто мав безпосередньо відчути на собі на�

слідки запровадження нових правил, враз�

ило не це, а зовсім інше. Оскільки на момент

уведення у дію постанови таких фахівців не

існувало, як і програм навчання, експерти

припустили стрімке зростання цін на послу�

ги оцінювачів. Ринку нерухомості, напри�

клад, пророкували ступор через брак оціню�

вачів і зависокі ціни на їхні послуги. Загалом

пересічних громадян лякала саме перспек�

тива зростання цін, адже жодна операція з

майном, як�от купівля чи продаж, а також

успадкування, дарування чи заповіт, не об�

ходилася без акту про оцінку майна.

Тарифи лишилися старі, 
а оцінювачів поменшало

Через побоювання експертів та очевидну

неготовність ринку до змін постанову було

запроваджено з 1 листопада 2013 року. Впро�

довж кількох місяців були підготовлені фа�

хівці, та й ринок адаптувався до змін. Проте

не зовсім. “Хрещатик” зателефонував до де�

кількох структур, які займаються оцінкою

майна, й поцікавився, в яку суму обійдеться

оцінювання стандартної двокімнатної квар�

тири у районі столиці середньої престижно�

сті. Виявилося, що ціни залишилися при�

близно на тому самому рівні, що й були. Се�

редня оцінка майна з метою оподаткування

стартує від 250�300 грн, але одна структура

повідомила, що досі не встановила спеціаль�

ної програми, тому потрібно почекати. Най�

вища ціна послуг з оцінювання майна, що її

ми почули, склала майже 2000 грн. Однак

звідки подібні тарифи, нам не пояснили. Се�

редня ж ціна на послуги сертифікованих

оцінювачів у столиці коливається у межах

300�600 грн. З десяти структур, до котрих ми

телефонували, три фірми повідомили, що

вже не працюють за цим профілем діяльно�

сті та порадили шукати на сайті ФДМУ тіль�

ки тих, у кого проставлено профіль 1.8.

Утім, є нюанси. Наприклад, якщо всі до�

кументи на те ж майно оформлено до 1 лис�

топада (право власності, техпаспорт тощо),

можна здійснити його оцінку і за допомогою

тих структур, що не мають профілю підго�

товки 1.8. за зниженими цінами. Але такий

перехідний період триватиме до 1 лютого

2014 року. Отже, оцінювачів справді помен�

шало, але ціни на свої послуги більшість із

тих, хто отримав підготовку, суттєво не під�

вищила. Один зі співрозмовників не став

приховувати, що питання ціни — важливе, і

оцінювачі на першому етапі таки б зіграли

на чиннику “мало фахівців — багато клієн�

тів”, якби Мін’юст не вивів із�під дії поста�

нови операції дарування, заповіту та спад�

щини. Потенційних клієнтів стало менше,

що певною мірою збалансувало попит і про�

позицію.

Випадкові люди підуть
Напруження навколо проблеми оцінки

майна створене штучно, й не виключено —

тими, хто може втратити свої позиції на рин�

ку. За словами голови правління ВГО “Асо�

ціація спеціалістів банківської оцінки Укра�

їни” Сергія Фролова, нові правила оцінки

спрямовані, насамперед, на покращення

якості цих послуг та на встановлення прозо�

рих правил гри на ринку. А заступник голо�

ви “Союзу оцінювачів України” Володимир

Мироненко наголошує, що результатом но�

вацій стало зменшення контактів оцінювача

з клієнтом та скорочення можливостей клі�

єнта впливати на результат оцінки. Тобто

значно меншим стає вплив так званого

“людського чинника”. Чого хотіли уникну�

ти? “До цього було чимало угод, коли, ска�

жімо, квартира на Червонозоряному прос�

пекті діставала оцінку в 120 тис. грн. Або,

приміром, просять оцінити квартиру у 149

тис. грн, щоб не проводити гроші через

банк”,— зазначив він. А пан Фролов під�

креслює, що “більшість експертів замовчує

головне — що Фонд держмайна створює ба�

зу даних. Раніше оцінювач попрацював, на�

писав звіт, і ця робота потрапляє у “чорну ді�

ру”. Тепер формуватиметься база даних зві�

тів, що дозволить урівноважити умови кон�

куренції між сумлінними та несумлінними

оцінювачами. Посилюється можливість

контролю діяльності оцінювачів, і це декому

не подобається”. Тож він прогнозує, що ви�

падкові люди підуть з ринку внаслідок змін,

а послуги стануть більш якісними.

“Страшилки” проіснували 
недовго

Одна з популярних “страшилок” через но�

ві правила — це вартість комп’ютерної про�

грами, за якою начебто має обов’язково пра�

цювати сертифікований СОД (суб’єкт оці�

ночної діяльності). Наразі періодично спли�

ває інформація про буцімто страшенну вар�

тість програми та необхідність відраховувати

майже 80 % заробленого інституту, що її роз�

робив. Але Сергій Фролов спростував це, ос�

кільки, за його словами, є декілька програм,

а оцінювач обирає, з якою йому зручніше

працювати. “Жодної програми, котру оці�

нювач зобов’язаний би був установити і за

нею працювати, не існує, як не існує жодно�

го нормативного документа, в якому прямо

чи опосередковано йшлося б про це”,— по�

відомив він. Як наголосив експерт, існує 3�4

пристойні програми, але “я не знаю в Укра�

їні жодної програми, яка б визначала ціну без

оцінювача”. Отже, з програмами — жодних

проблем. А з кількістю самих фахівців? Оці�

нювач і викладач Міжнародного науково�

технічного університету Віктор Кожевніков

зауважив, що кількість СОД, які реально

працюють, значно менша за офіційні дані:

“Ми обдзвонили 239 підприємств з 961 суб�

’єкта, вказаного у переліку ФМДУ, або 25 %.

Що отримали на виході? 36 % з опитаних

узагалі не виконують ці функції, вони від нас

дізналися, що мають цим займатися, 5 % не

готові, не відповідають 18 %. Відсутній веб�

сайт компанії, що є обов’язковим, у 54 %,

відсутній телефон чи адреса — у 51 %. У 35 %

наявні порушення кваліфікаційних вимог,

СОД знаходиться не в офісному приміщенні.

Готові працювати всього 13 % СОД та їхніх

регіональних представників”. Більше того,

пан Кожевніков наголошує, що з оцінюва�

чів, які пройшли курси спеціальної підготов�

ки, вимагалися мало не хабарі у сумі від 60 до

70 тис. грн за успішне складання підсумко�

вих іспитів. Натомість інші експерти визна�

ють, що оцінювачів поменшало, але їх таки

достатньо, аби громадяни не переймалися

оцінкою майна. Як розповів голова виконав�

чої ради Асоціації оцінювачів України Кос�

тянтин Черниш, станом на 1 листопада нара�

ховувалося майже 1760 осіб, котрі склали

кваліфікаційний іспит, а сертифікована та

зареєстрована у ФМДУ 361 компанія�СОД:

“Ринок був готовий. Спостерігалося незнач�

не збільшення замовлень до 1 листопада, але

воно пішло на спад”. Що ж до хабарів, то,

“коли всі почали показувати документи на

отримання сертифікату, з’явилися аферис�

ти”. Зі свого боку Сергій Фролов наголосив,

що тут саме та ситуація, коли входження на

ринок не потребувало додаткових витрат, а

кількість СОД та оцінювачів зростатиме:

“Кількість компаній, кажуть, скоротилася у

10 разів. Так, але на ринку близько 4,5 тис.

компаній, одні самі вирішили, що не будуть

цим займатися, з�поміж решти й раніше да�

леко не всі працювали, і не всі — достатньо

активно”. Як розповів експерт, середнє за�

вантаження компанії — 3�5 оцінок.

Як оцінюється нерухомість нині
За словами фахівців, суть нових правил

оцінки майна у практичному сенсі полягає в

тому, щоб унеможливити штучне занижен�

ня, а то й завищення оціночної вартості.

Програми, через які було стільки гомону, бу�

дуть “схоплювати” низку пропозицій на

аналогічні квартири, враховуватимуть район

розташування, інші особливості, і виводи�

тиметься середня оціночна вартість, скажі�

мо, квартири. Навіть тип будинку (напри�

клад, якщо це “хрущовка”) матиме значен�

ня. Але рішення прийматиме не програма, а

оцінювач, оскільки її дані матимуть реко�

мендаційний характер. Тут, звісно, попри

жорсткі правила залишається шпаринка для

нечистих на руку спритників. Наприклад,

вони можуть розміщувати декілька оголо�

шень з низькою ціною на квартири, аби об�

манути програму й “розбавити” оціночну

вартість конкретної квартири. Але, на думку

експертів, і тут шахраям райдужні перспек�

тиви “не світять”, бо такі оголошення легко

вирахувати у масиві пропозицій �
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Українці обирають Євросоюз
×àñòèíà ïðèõèëüíèê³â ºâðî³íòåãðàö³¿

ïðîäîâæóº çðîñòàòè. ßê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòà-

òè äîñë³äæåííÿ, ÿêå GfK Ukraine çä³éñíèëà

ó æîâòí³ 2013 ðîêó, 45 % óêðà¿íö³â óïåâíå-

í³, ùî êðà¿íà ìàº ï³äïèñàòè Óãîäó ïðî àñî-

ö³àö³þ ç ªâðîñîþçîì. Ó êîìïàí³¿ ââàæà-

þòü, ùî ïîä³áíó øâèäêó çâîðîòíó ðåàêö³þ

óêðà¿íö³â ñïðè÷èíèëà àãðåñèâíà ðåàêö³ÿ

ÐÔ íà íàì³ð Óêðà¿íè ï³äïèñàòè öþ Óãîäó.

Ïðè öüîìó ëèøå 14 % óêðà¿íö³â ñåðåä âàð³-

àíò³â ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè îáèðàþòü âñòóï äî

Ìèòíîãî ñîþçó, ³ ùå 15 % â³äñòîþþòü ïî-

çèö³þ, ùî êðà¿íà íå ìàº âõîäèòè â æîäí³

ñîþçè. Ïðèõèëüíèêè ºâðî³íòåãðàö³¿ çàãà-

ëîì ïîä³ëÿþòü ö³ííîñò³ ªÑ, ñïðÿìîâàí³ íà

âïîðÿäêóâàííÿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ÿê-îò

â³äìîâà â³ä õàáàð³â, âèêîíàííÿ ïðàâèë ïàð-

êóâàííÿ òà äîòðèìàííÿ äîçâîëåíî¿ øâèäêî-

ñò³ ðóõó àâòîøëÿõàìè òîùî. Íàãàäàºìî òà-

êîæ, ùî çà îö³íêàìè GfK, â 2013 ðîö³ êóï³-

âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ ºâðîïåé-

ñüêèõ êðà¿í ñêëàäå 12,890 òèñ. ºâðî íà ð³ê

ó ðîçðàõóíêó íà îäíîãî æèòåëÿ êîíòèíåí-

òó, à Óêðà¿íè — 2,206 òèñ. ºâðî. Ìåíøå

ò³ëüêè â Ìîëäîâ³ — 1,284 òèñ. ºâðî �

Вирішення проблем 
на митниці

Ì³íäîõîä³â ðàçîì ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà

åêñïåðòàìè íàïðàöþþòü ìåõàí³çìè äëÿ âè-

ð³øåííÿ ïðîáëåì âèçíà÷åííÿ ìèòíî¿ âàðòî-

ñò³. Òàêî¿ äîìîâëåíîñò³ äîñÿãëè ì³í³ñòð

Îëåêñàíäð Êëèìåíêî òà ó÷àñíèêè çàãàëü-

íîóêðà¿íñüêîãî çàñ³äàííÿ ãðîìàäñüêèõ ðàä

ïðè îðãàíàõ äîõîä³â ³ çáîð³â, ïîâ³äîìèëè ó

â³äîìñòâ³. Çîêðåìà ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ ïî-

ãîäèëèñÿ ç ïðîïîçèö³ºþ ì³í³ñòðà ðîçãëÿíó-

òè âàð³àíò ïåðåíåñåííÿ ïðîöåäóðè âèçíà-

÷åííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ íà åòàï ïîñòàóäèòó,

àëå ç ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³

äëÿ áðîêåð³â òà ñóá’ºêò³â ÇÅÄ. Òàêîæ ó÷àñ-

íèêè ï³äòðèìàëè ïëàíè Ì³íäîõîä³â ùîäî

ïîäàëüøî¿ àâòîìàòèçàö³¿ âñ³õ ïðîöåñ³â íà

ìèòíèö³, àëå çâåðíóëè óâàãó íà íåîáõ³ä-

í³ñòü âèð³øåííÿ ïðîáëåì ³ç çàòðèìêîþ

âàíòàæ³â â Îäåñüêîìó ïîðòó, äå çàðàç ÿê

ï³ëîòíèé ïðîåêò âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñêàíó-

þ÷³ ñèñòåìè òà GPS-çàìêè. Äî ðå÷³, ç 12

ëèñòîïàäà ÐÔ çì³íèëà ïðàâèëà îôîðìëåííÿ

òðàíçèò³â íà êîðäîí³ ç Ñóìñüêîþ, Õàðê³â-

ñüêîþ òà ×åðí³ã³âñüêîþ îáëàñòÿìè, ùî òà-

êîæ ñïðè÷èíèëî çàòîðè íà êîðäîí³. Çîêðå-

ìà ñêàñîâàíî ä³þ êíèã ì³æíàðîäíèõ äîãî-

â³ðíèõ ïåðåâåçåíü — çàì³ñòü íèõ áóäóòü

çàñòîñîâóâàòèñÿ ³íø³ âèäè çàáåçïå÷åííÿ

ìèòíîãî òðàíçèòó. Ç 1 ãðóäíÿ ö³ ïðàâèëà

íàáóäóòü ÷èííîñò³ íà âñ³é òåðèòîð³¿ ÐÔ �

Гречки вистачить на всіх

Ó öüîìó ðîö³ â Óêðà¿í³ âèðîáèëè ìàéæå

190 òèñ. òîíí ãðå÷êè. Âðàõîâóþ÷è ïåðåõ³ä-

í³ çàïàñè ó 80 òèñ. òîíí, öèõ îáñÿã³â ö³ëêîì

âèñòà÷èòü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âíóòð³øíüîãî

ïîïèòó. Òîæ äëÿ äåô³öèòó öüîãî òîâàðó íå-

ìàº æîäíèõ ïåðåäóìîâ. À ïðèäáàòè ãðå÷êó

çà ïðèéíÿòíîþ ö³íîþ ìîæíà íà ñ³ëüñüêî-

ãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðêàõ, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ

â óñ³õ ðåã³îíàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð

äåïàðòàìåíòó çåìëåðîáñòâà Ì³í³ñòåðñòâà

àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Îëåê-

ñàíäð Äåìèäîâ, ³íôîðìóº â³äîìñòâî. “Öüî-

ãîð³÷ óêðà¿íö³ áóäóòü ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³

òàêèì ïîïóëÿðíèì ïðîäóêòîì ÿê ãðå÷êà.

Ïðè öüîìó äëÿ âíóòð³øí³õ ïîòðåá ö³ëêîì

âèñòà÷èòü âëàñíîãî ïîòåíö³àëó âèðîáíèö-

òâà ö³º¿ êóëüòóðè. Àäæå ôîíä ñïîæèâàííÿ

äëÿ Óêðà¿íè â öüîìó ðîö³ ñòàíîâèòü 

187 òèñ. òîíí”,– çàçíà÷èâ ïàí Äåìèäîâ �

Ä³ëîâ³ íîâèíèЦіна майна “затверділа”
Нові правила оцінки зменшать простір для шахрайств, 
але не дадуть змоги приховати щось від оподаткування
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Á²ÇÍÅÑ
Своя справа для села
Мале та середнє підприємництво на сільських територіях отримало шанс для розвитку

“Рідне село”

Як зауважив директор де�

партаменту економічного роз�

витку аграрного ринку Мініс�

терства аграрної політики Ві�

талій Саблук, аграрна страте�

гія України — це вагомий крок

вперед, і документ, який було

прийнято, дасть змогу суттєво

поліпшити розвиток АПК.

“Під час розробки стратегії в її

основу було покладено три

завдання. Перше — це відійти

від звичної з радянських часів

системи підходу до економіки,

коли результативність оціню�

вали лише економічними по�

казниками — ефективність,

продуктивність і т. д. В умовах

сьогодення будь�яке рішення

має оцінюватись з точки зору

екології, а також соціального

впливу розвитку економіки на

сільське населення,— розповів

пан Саблук.— Друге — це

стратегічна ініціатива “Рідне

село”. Майже третина сільсь�

ких мешканців монозалежна

від сільського господарства.

Тому необхідно шукати мож�

ливості, які б сприяли в аграр�

ному секторі утворенню еко�

номічного підґрунтя. І третє

(макроекономічне) завдан�

ня — це розвиток внутрішньої

економіки і внутрішнього по�

питу, оскільки 14,2 млн сіль�

ського населення є його носі�

ями. І через зростання їхніх

доходів ми будемо долати

мультиплікаційний ефект”. До

документа вводиться й новий

термін “внутрішньосільські

господарства”, до яких нале�

жать сімейні форми господа�

рювання, кооперативи, неве�

ликі підприємства, де їхні

власники працевлаштовують

односельців. За офіційною

статистикою Мінагрополіти�

ки, великі агрогосподарства

працевлаштовують приблизно

620 тис. із загальної кількості

мешканців села. Водночас 

4,3 млн домогосподарств да�

ють роботу ще 7–9  млн. І дер�

жава приділятиме більше ува�

ги та сприятиме розвитку цьо�

го економічного устрою. При�

чому майже четверта частина

одноосібників ставлять за мету

вихід продукції на ринок збуту.

Зі слів директора департамен�

ту економічного розвитку аг�

рарного ринку Міністерства

аграрної політики, на сьогодні

великі господарства дають 

45 % ВВП, тоді як 55 % ВВП

приносять саме одноосібники.

“Перебуваючи за кілька кроків

від підписання Угоди про асо�

ціацію з ЄС, ми повинні нада�

ти можливість цим малим

формам увійти в організова�

ний ринок”, — впевнений Ві�

талій Саблук.

У пошуках 
інвестицій

Натомість фахівці зауважу�

ють, що хоча економіка Укра�

їни переживає серйозні випро�

бування, сільське господар�

ство має найбільші перспекти�

ви для розвитку, відтак — по�

требує пітримки. “Позитивна

динаміка може змінитися, як�

що не вжити заходів на серед�

ню та довгострокову перспек�

тиву. І саме таким заходом має

бути стратегія, яку ухвале�

но”,— підкреслює президент

Української аграрної конфеде�

рації Леонід Козаченко. Фахі�

вець упевнений — стратегія

потребує значного доопрацю�

вання, але вагомим позитивом

можна відзначити те, що вона

стане комплексним докумен�

том, на основі якого будуть

створені державні програми

розвитку аграрного сектору.

“За останніх 15 років було

прийнято 47 державних про�

грам, проте жодна з них так і не

була виконана”,— зауважив

експерт. За його словами, у но�

вому документі дуже мало ува�

ги приділено питанням, які б

сприяли поліпшенню інвести�

ційної привабливості: “70 млрд

доларів потрібно вкласти в

сільське господарство для того,

щоб воно мало змогу конкуру�

вати з європейським. Цих гро�

шей в нашій державі немає. Їх

треба взяти тільки ззовні”. На

його думку, інтеграція аграрно�

го комплексу України в євро�

пейський буде нести в собі

певні загрози. Причина тому —

недостатня державна підтрим�

ка АПК. Так, якщо Україна

спрямовує 1,5 % бюджету на

підтримку галузі, то Європей�

ський Союз — 42 %.

В свою чергу, експерт з сіль�

ського господарства Міжна�

родного фонду Блейзера Тама�

ра Кирик підтверджує, що в

стратегії про інвестиції майже

нічого не сказано. “В розділі

щодо ключових проблем галузі

не йде мови про залучення ін�

вестиційних ресурсів і взагалі

про проблему інвестицій як та�

ку. Але в стратегічних цілях за�

значена необхідність покра�

щення інвестиційного клімату.

Звісно, цю проблему необхідно

вирішити. До того ж прописа�

ти права інвесторів. Немає

жодного згадування про рин�

кові механізми — вважається,

що ми їх дотримуємось. Але

про це необхідно заявити, в

першу чергу, інвесторам для їх�

нього розуміння, що ми визна�

ємо важливість цих ринкових

механізмів. Залишається від�

критим питання і щодо земель

сільськогосподарського при�

значення. Мораторій повинен

бути або подовжений, або ж

відмінений”,— упевнена пані

Кирик. Також досить незрозу�

міла ситуація виникла з одним

із секторів агропромислового

комплексу. За словами експер�

та, “дивно, але при тому, що

рослинництво на сьогодні є

локомотивом галузі й держава

покладає на нього великі надії

та розуміє його потенціал, во�

но якимось чином розвиваєть�

ся самостійно”. Оскільки стра�

тегія його розвитку — відсутня.

Президент асоціації “Зе�

мельний союз України” Ан�

дрій Кошиль, зі свого боку, іро�

нічно зауважує — “є у револю�

ції початок, немає революції

кінця”, ототожнюючи цей

процес із земельною рефор�

мою. Попри те, що реформа не

досягла свого завершення, во�

на жодним чином не повинна

впливати на подальший розви�

ток АПК, а її кінець можливий

за умови націоналізації, впев�

нений він. Тому в першу чергу

необхідно вирішувати пробле�

ми, які безпосередньо вплива�

ють на аграрний сектор: спро�

щувати процедури реєстрації

земельних ділянок для їх отри�

мання в користування, про що

не згадується в стратегії. На да�

ний момент для сільгоспви�

робника за часом — це досить

витратна та складна процеду�

ра. “Україна, мабуть, одна з

держав світу, яка “роздає” зем�

лю безоплатно, нібито згідно із

Земельним кодексом. Й кінця�

краю цьому роздаванню нема.

Якщо так і далі триватиме, то

які нас можуть очікувати пер�

спективи? “ — запитує пан Ко�

шиль. На його думку, ринок зе�

мель повинен контролюватись

державою. Світовий досвід

свідчить, що регулювання зе�

мель сільськогосподарського

призначення відбувається на

державному рівні, оскільки це

є її стратегічним ресурсом. Тож

рушієм для розвитку економі�

ки має бути саме АПК. Страте�

гія аграрного розвитку еконо�

міки має покращити перспек�

тиви розвитку бізнесу для ма�

лих та середніх підприємців

сільського господарства, а та�

кож відкрити доступ аграріїв

до дешевих фінансових ресур�

сів. Відповідно, очікується

збільшення рівня зайнятості

сільських жителів.

Рятівна органіка
Тим часом одним з рятівни�

ків села та стимулюючим фак�

тором для розвитку малого та

середнього бізнесу може стати

органічне виробництво. Віт�

чизняна влада визначила роз�

виток органічного сільського

господарства перспективним

напрямком для України, адже

це сприятиме забезпеченню

здоров’я як самих громадян,

так і ґрунтів та екосистем. Зага�

лом органічний ринок стрімко

розвивається останнім часом в

усьому світі, що пов’язано зі

зростанням зацікавленості

споживачів у якісних та без�

печних продовольчих товарах.

Відтак зростання обсягів спо�

живання органічної продукції,

яке сьогодні спостерігається і в

нашій державі, може стати ім�

пульсом для комплексного

розвитку сільських територій.

“Кожного з нас дуже хвилює

тема українського села. Сього�

дні тільки лінивий з високих

трибун не говорить, що воно в

занепаді. Звісно, нам нікуди не

подітися від великих агрохол�

дингів, але як би так зробити,

щоб і самі села не вимирали? У

звіті Французької асоціації про

діяльність органічного сектору

наводиться така цікава річ. Для

обробітку 1 гектара з традицій�

ної площі у Франції потрібно

1,5 людини, а для органічної —

2,4. Тобто, органічне вироб�

ництво потребує на 60 % біль�

ше людських ресурсів. Хіба це

не шлях до відродження се�

ла?” — зазначив голова Спілки

виробників сертифікованої ор�

ганічної продукції “Органічна

Україна”, голова правління

ПрАТ “ЕтноПродукт” Олег

Жуковський.

До того ж полегшить життя

сумлінних виробників та по�

сприяє розвитку галузі нещо�

давно прийнятий Закон Укра�

їни “Про виробництво та обіг

органічної сільськогосподар�

ської продукції та сировини”,

який має запрацювати вже на

початку січня. “Закон досить

рамковий, потрібно ще розро�

бити та прийняти технічні рег�

ламенти й правила. Але він вже

відіграє свою роль. Наприклад,

забороняється використовува�

ти терміни “екологічний”,

“біологічний”, “еко”, “біо”,

якщо продукція не відповідає

вимогам цього закону. Відпо�

відно, буде менше зловживань

та введення в оману спожива�

чів, менше псевдо�органічних

продуктів на поличках”,— роз�

повів директор сертифікацій�

ного органу “Органік Стан�

дарт” Сергій Галашевський.

Крім того, вітчизняна орга�

нічна продукція вже впевнено

завойовує свою частку на сві�

товому ринку. “Органічне ви�

робництво в усьому світі дуже

швидко розвивається. Наразі

товарообіг органічної продук�

ції складає $ 60 млрд, а орга�

нічний ринок зростає з тем�

пом 5–10 % на рік. Це гарний

шанс для експорту україн�

ської продукції, і ми дуже пи�

шаємося, що цього року 10

тис. тонн органічних зерно�

вих буде експортовано до Єв�

ропи”,— констатує Гуідо

Бельтрані, директор Швей�

царського бюро співробіт�

ництва в Україні, яке зокрема

надає підтримку середнім і

малим підприємствам вітчиз�

няного органічного сектору.

Водночас для подальшого

розвитку ринок органічної про�

дукції потребує, знову ж таки,

окремої державної програми.

Сьогодні інші країни мають до�

свід як прямої, так і непрямої

підтримки галузі. “Наприклад,

Туреччина виділила півгодини

кожного тижня на державних

телеканалах та у державних

ЗМІ для надання інформації

щодо органічного виробниц�

тва. А мінекономіки Нідерлан�

дів запровадило дуже цікавий

індикатор — 75 % продуктів у

їхніх їдальнях мають бути орга�

нічними. Тому вони стимулю�

ють виробників не субсидіями,

скажімо, які надаються погек�

тарно або ж поголівно на вели�

ку рогату худобу, а підтримують

їх саме цим безпосереднім спо�

живанням”,— розповіла мене�

джер швейцарсько�українсько�

го проекту “Розвиток органіч�

ного ринку в Україні” Наталія

Прокопчук, яка є співавтором

книги “Можливості державної

підтримки для розвитку орга�

нічного сектору”, розробленої

на запит Мінагрополітики.

Презентація книги, яка містить

інформацію про успішні при�

клади взаємодії між державним

та органічним секторами в світі,

відбулась у рамках міжнародної

конференції “Розвиток орга�

нічного ринку в Україні” на по�

чатку листопада в Києві. До ре�

чі, саме наше місто є сьогодні

лідером за обсягами споживан�

ня органічної продукції, його

частка становить понад 50 % се�

ред регіонів. Тож це питання є

особливо актуальним для міс�

тян, які, обираючи якісну нату�

ральну продукцію, тим самим

підтримують вітчизняних ви�

робників і загалом українське

село

Світлана МАЖУРІНА,
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Н
априкінці жовтня 2013 року Кабмін ухва�
лив Стратегію розвитку аграрного секто�
ру економіки на період до 2020 року, ме�
тою якої є покращення перспектив роз�

витку бізнесу для малих та середніх підприємців
у галузі сільського господарства, а також збіль�
шення рівня зайнятості сільських мешканців.
Експерти дещо критично оцінюють документ, за�
значаючи, що він, на жаль, ще не є досконалим
та потребує суттєвого доопрацювання. Водночас
вони визнають, що новозатверджена стратегія
має зіграти свою роль у подальшому розвитку
сільського господарства, яке сьогодні має най�
більші перспективи серед вітчизняних секторів
економіки.
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До ва и потерпілих, я і отрим ють
страхові виплати Фонді ССНВ!

Інформація про перехід з пенсії по інвалідності
на пенсію за ві ом.

У разі настання страхово о випад Фонд соціально о
страх вання від нещасних випад ів на виробництві та
професійних захворювань У раїни зобов'язаний своєчасно
та в повном обсязі відш од вати ш од , заподіян
працівни ові внаслідо ш одження йо о здоров'я або в разі
йо о смерті, виплач ючи йом або особам, я і мають на це
право:
- допомо зв'яз з тимчасовою непрацездатністю до
відновлення працездатності або встановлення інвалід-
ності;

- одноразов допомо разі стій ої втрати професійної
працездатності або смерті потерпіло о;

- щомісячн страхов виплат в разі част ової чи повної
втрати працездатності, що омпенс є відповідн частин
втрачено о заробіт потерпіло о;

- страхов виплат потерпілом розмірі йо о середньомі-
сячно о заробіт при тимчасовом переведенні йо о на
ле ш нижче оплач ван робот ;

- страхов виплат потерпілом під час йо о професійної
реабілітації;

- щомісячн страхов виплат особам, я і мають на неї
право разі смерті потерпіло о;

- відш од вання вартості рит альних посл , пов'язаних з
похованням померло о.

У випад переход потерпіло о з пенсії по інвалідності
внаслідо нещасно о випад на виробництві або
професійно о захворювання на пенсію за ві ом, то з дати
переход з пенсії по інвалідності на пенсію за ві ом,
збері аються виплати на до ляд, санаторно- рортне
лі вання, додат ове харч вання, а та ож на медичні та
соціальні посл и, передбачені виснов ом МСЕК.

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

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



Коментар до динаміки коливань цін на
основні дорогоцінні метали

На ринку металів ціни і тренди форму�

вали два головних чинники. Перший —

це макроекономічна статистика — пере�

важно із США. Наприкінці минулого

тижня оптимістичні дані щодо ринку

зайнятості США стали причиною поміт�

ного зниження цін на золото, до того ж

зміцнення долара США також сприяло

цьому. На початку поточного тижня по�

зитивні макроекономічні відомості із

США підтвердили версію тих учасників торгів, які вважають, що перше скорочення QE3 має статися у листо�

паді�грудні поточного року. Другим чинником тиску на золото став пленум Компартії Китаю, за підсумками

якого проголошено курс на ринкові реформи. Оскільки Китай останнім часом скуповував його у великих об�

сягах, очікування результатів пленуму тримало жовтий метал “у чорному тілі”. Ціни на срібло на світовому

ринку коливаються у вузькому діапазоні, але перепади цін є достатньо різкими, оскільки на срібло впливають

динаміка цін на золото й обсяги попиту, власне, на саме срібло. Його здешевшання на початку поточного тиж�

ня, викликане суттєвим зниженням цін на золото, поступово переходить у стабілізацію на низьких значеннях.

Платина, що наприкінці минулого тижня подорожчала до багатомісячних максимумів, від початку поточно�

го тижня помітно “просіла”. На відміну від срібла, ціни на платину хоча й формувалися під впливом тренду

цін на золото, але враховували й такий чинник, як обсяги видобутку цього металу у Південній Африці.

Паладій, як і платина, дорожчав наприкінці минулого тижня і дешевшав упродовж останніх кількох днів. Ціни

на паладій “просіли” після виходу прогнозу про вірогідне зниження попиту на нього за підсумками 2013 року. Та�

кож вплив на ціни на паладій мало досягнення ним цінових поточних максимумів у перших числах листопада.

Коментар до динаміки у парі EUR/USD
З 6 по 13

листопада єв�

ро у парі

EUR/USD на

світовому ва�

лютному рин�

ку суттєво

здав свої по�

зиції. Розво�

рот висхідно�

го тренду євровалюти було обумовлено першими підсумками засідання Європей�

ського центрального банку. Зокрема інвесторів шокувало несподіване рішення

ЄЦБ знизити процентну ставку рефінансування до 0,25 %, від чого намагався ут�

римуватися з травня 2013 року. Вочевидь, підстави були більш ніж вагомими. То�

му учасники торгів почали “зливати” євро не відразу після інформації про ухва�

лене рішення, а тільки після виступу голови ЄЦБ Маріо Драги, який заявив, що

в такий спосіб регулятор намагається вберегти єврозону від дефляції. Повільна ін�

фляція — недостатня причина для зниження ставки. Відтак рішучі дії регулятора

підтвердили те, що викликало занепокоєння інвесторів — кризовий стан еконо�

міки єврозони. Попри заяви про вихід з рецесії, негативні явища в деяких сферах

подолати не вдалося, зокрема це скорочення промислового виробництва та зрос�

тання рівня безробіття. Але до рішення ЄЦБ негативні моменти вважалися ситу�

ативними. Після зниження ставки може йтися про системність негативів. Додат�

ковим чинником тиску на євровалюту наприкінці минулого тижня стали відомо�

сті про суттєве поліпшення ситуації на ринку праці США та про прискорення

темпів зростання ВВП США у III кварталі. Від початку поточного тижня — впро�

довж понеділка�вівторка (11 та 12 листопада) — євро почав поступово поновлю�

вати свої позиції з прицілом на рівень у $1,34. Але цей процес радше є корекцією

євро після обвалу у середу, 6 листопада, аніж новим розворотом ринку. Оскільки

протягом найближчих днів не очікується подій, що могли б суттєво вплинути на

позиції двох основних валют, учасники торгів орієнтуватимуться на поточну мак�

роекономічну статистику, що може призвести до різких коливань євро наприкін�

ці поточного тижня, але навряд сформує чіткий тренд. Єдиним чиником, на яко�

му можна здійснити короткострокові спекуляції, могло б стати голосування у

конгресі США у четвер, 14 листопада, щодо кандидатури голови ФРС США, але

там, скоріше, сюрпризів не буде: наступником Бена Бернанке має стати Жаннет

Йелен, від якої очікують продовження політики підтримки економіки. Втім, мо�

мент непередбачуваності все ж є, адже дата першого етапу згортання QE3 залиша�

ється невизначеною. Тому наприкінці поточного тижня долар США може пере�

бувати під тиском, що, в свою чергу, стане підтримкою євровалюти.

Коментар до коливань цін на нафту марки Brent
на світовому ринку

Наприкінці минулого тижня настрої на світо�

вому ринку нафти були нестабільними. З одного

боку, учасники торгів брали до уваги позитивну

макроекономічну статистику із США, що дода�

вала вірогідності прогнозам про близьке згортан�

ня QE3 (також ціни на нафту зазнали впливу чу�

ток про пом’якшення Сполученими Штатами

санкцій щодо Ірану). З іншого — рішення ЄЦБ

про зниження ставки рефінансування як свід�

чення системних проблем в економіці єврозони

стало опосередкованим підтвердженням для тих,

хто непокоїться через зниження попиту на нафту. В перші дні поточного тижня чинником тиску на ціни на

нафту стало очікування звіту Міністерства енергетики США, де будуть відображені поточні й прогнозні дані

видобутку сланцевої нафти у США. Учасники торгів очікують, що завдяки сланцевій нафті США стануть вза�

галі найбільшим експортером нафти, а Росія поступиться першою позицією і перейде на друге місце. Звіт бу�

де оприлюднено у четвер, 14 листопада, а до того ціни на нафту залишатимуться нестабільними, без чіткого

тренду.

Світові ринки

Українські ринки

Коментар до українського валютного ринку з 6 по 13 листопада
Український валютний ринок протягом 6�13 листопада відбув своєрідний іспит на стійкість, оскільки негативні прогнози міжнародних рейтингових агентств стали суттєвими чинниками тис�

ку на гривню. До них додалися окремі макроекономічні дані, як�от скорочення обсягів золотовалютного резерву та визнання урядом України наявності негативних тенденцій в економіці. Однак

зовнішні та внутрішні негативи було збалансовано завдяки кільком подіям. Перша — це перемовини президентів України та РФ, після яких “Нафтогаз України” може припинити закуповувати

російський газ. Друга — загалом позитивні відгуки місії МВФ про перебування в Києві, що дозволяє сподіватися на відновлення співпраці з фондом. Третя — не стільки сама подія підписання

Угоди про Асоціацію з ЄС, скільки прояснення зовнішньополітичних перспектив України, що дозволить бізнесу скоригувати свої плани та бюджети.

Загалом на українському валютному ринку не спостерігалося ажіотажу, навіть попри заяви про вірогідну м’яку девальвацію гривні та зростання долара США на світовому ринку. Помітніше до�

лар США дорожчав на міжбанку, аніж на готівковому ринку в столиці, що свідчить про занепокоєння саме у ділових колах. Натомість падіння євро на світовому ринку було відігране й на між�

банку, і на готівковому ринку Києва. Рубль стрімко дешевшав, що було спричинено як зміцненням долара США, так і зниженням цін на нафту.

Коментар до коливань готівкових цін на бан�
ківські метали

Готівкові ціни на банківські метали в Киє�

ві показали помітні коливання. Але перепад

цін на золото був очікуваним — з огляду на

подешевшання золота на світовому ринку

“стрибки” вниз закупівельних цін на плати�

ну і паладій у п’ятницю, 8 листопада, є біль�

ше ситуативними і не відображають настроїв

щодо цих металів. А помірне здешевлення

закупівельних цін на срібло є наслідком

інерційного впливу зниження цін на золото

й обмеженого попиту на срібло на ринку.

Коментар динаміки коливань цін на пальне на АЗС Києва
Середні ціни на бензин А�95, дизельне пальне та газ (СПБТ)

у Києві впродовж 6�13 листопада показали помірні коливання,

але загалом залишалися стабільними. Зниження цін на нафту

наприкінці минулого тижня призвело до намагання зафіксува�

ти ціни на середніх показниках. Протягом першої половини

поточного тижня ціни тут “просіли” як реакція на різноспря�

мований рух вартості нафти на світовому ринку.

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
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У
світі стрімко змі�
нюється ставлен�
ня до зелених на�
саджень у мега�

полісах. Із своєрідних
музеїв під відкритим не�
бом вони перетворюють�
ся на місця активного
відпочинку і оздоровлен�
ня для дітей, молоді та
людей похилого віку.
Днями у мерії науковці,
експерти та київзеленбу�
дівці під час круглого
столу обговорили, якими
будуть київські парки та
сквери у майбутньому.

“По газонам ходити заборо�

нено!” — такі таблички сьогодні

можна побачити у багатьох пар�

ках Києва та й України загалом.

Незабаром усе може змінитися,

і у нас з’являться “соціопар�

ки” — соціально орієнтовані зе�

лені зони, де будуть створені

майданчики для занять спортом

та розваг, затишні куточки для

пенсіонерів та сади�лабіринти

для цікавих. Такі проекти дуже

популярні у Європі та Америці,

але і в Україні вже є приклад —

Центральний парк розваг імені

Горького у Харкові. За словами

професора, фахівця з лан�

дшафтної архітектури Анатолія

Жирнова, міській владі та інвес�

торам знадобилося менше року

для того, аби перетворити ка�

зенний об’єкт в улюблене місце

відпочинку харків’ян. У столиці

є чимало чудових місць, які

можна добре облаштувати.

У Києві упродовж кількох ро�

ків теж було зроблено чимало

для облаштування парків та

скверів. Варто лише згадати

Пейзажну алею, яка стала візи�

тівкою міста. Парк імені Шев�

ченка, парк Слави, Маріїн�

ський, Володимирська гірка

славляться своїми дитячими

майданчиками. Проте фахівці

“Київзеленбуду” не зупиняти�

муться на цьому і обіцяють, що

у багатьох парках з’являться ще

й спортивні майданчики.

У Києві заплановано створити

єдину концепцію розвитку зеле�

ного господарства столиці, де ще

й враховуватимуть національні

особливості. Зокрема ще у XVIII

столітті (на місці стадіону “Дина�

мо”) була Долина троянд, а каш�

танами прикрашали садиби Ки�

єво�Печерської лаври та Голосіїв�

ської пущі. Сьогодні у Києві від�

роджують ці традиції — у місто

повертаються троянди, їх зараз

чимало висаджують не лише у

центральних парках на клумбах, а

й у квітниках на узбіччі головних

автомагістралей. До речі, профе�

сор Василь Пушкар пропонує

“згадати” про багаторічні квітучі

рослини. “Канни, лаванда, флок�

си, алісум, жоржини, дзвоники —

на жаль, їх рідко нині побачиш на

клумбах! Ці прекрасні багаторіч�

ники не лише мають гарний ви�

гляд, а й є “економними”, бо мо�

жуть рости на одному місці до де�

сяти років, не потребуючи осо�

бливого догляду",— зауважив пан

Пушкар.

А от при висадженні дерев фа�

хівці радять враховувати той

факт, що в умовах мегаполісу, де

високий рівень загазованості, чи�

мало звичних сортів почувають

себе погано й сохнуть. Крім того,

алеї з одних порід дерев частіше

атакують шкідники. Зокрема на�

уковці не можуть порадити зе�

ленбудівцям якогось дієвого спо�

собу, аби швидко й ефективно

врятувати каштани від мінуючої

молі.

“Досвід показує, що якщо трап�

ляється різке зростання чисельно�

сті шкідників, то з часом і у них

з’являються природні вороги.

Будь�який адвентивний вид

“пришельців”, яким є і каштано�

ва, і тополева міль, обов’язково

отримує свого паразита”,— пояс�

нює ентомолог Анатолій Котенко.

“Сьогодні ми здатні дослуха�

тись один до одного. Адже без

підтримки науково обгрунтова�

них концепцій неможливо прий�

няти правильне рішення на ко�

ристь міста і людини. Ми враху�

ємо усі пропозиції для того, аби

наші парки, сквери та вулиці ста�

ли більш затишними для міс�

тян”,— підсумував гендиретор

КО “Київзеленбуд” Михайло Ца�

ренко �
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Кияни активно 
самоорганізовуються

Ó Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî 122 ì³êðî-

ðàéîííèõ, êâàðòàëüíèõ òà áóäèíêîâèõ 

ÎÑÍ³â — îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ. Íàéàêòèâí³øå ó 2012—2013-õ ðî-

êàõ òàê³ êîì³òåòè ñòâîðþâàëè ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ.

Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê

â³ää³ëó ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é

ÊÌÄÀ Â³êòîð Ãàëåòà.

“Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ â

Êèºâ³ íà ïðàêòèö³ äîâîäÿòü, ùî âîíè º

íàäçâè÷àéíî åôåêòèâíèì ìåõàí³çìîì â³ä-

ñòîþâàííÿ ³íòåðåñ³â ãðîìàäè. Âïðîäîâæ

ê³ëüêîõ ðîê³â ì³ñüêà âëàäà ïðîïîíóº 

ÎÑÍàì ñàìîñò³éíî âèçíà÷èòèñÿ ç òèì, ÿê

ðîçâèâàòè ïðèëåãëó òåðèòîð³þ, à êðàùèì

ãðîìàäñüêèì ³í³ö³àòèâàì ãàðàíòóº ùå é

ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó. Çîêðåìà — ÷åðåç

ì³ñüêèé êîíêóðñ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîç-

âèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ”.

Óæå äâ³÷³ öåé êîíêóðñ âèãðàâàâ “Êîì³-

òåò ì³êðîðàéîíó “Ìèëîñëàâñüêèé” ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³. Ïåðøà éîãî ïðîãðàìà

áóëà ñïðÿìîâàíà íà íàäàííÿ þðèäè÷íèõ

êîíñóëüòàö³é íàñåëåííþ, à öüîãîð³÷ —

íà îáëàøòóâàííÿ àëå¿ ïîáëèçó øê³ë

¹ 300 òà ¹ 30. Ó ì³êðîðàéîí³ âæå âèñà-

äæåíî äåðåâà òà âñòàíîâëåíî ëàâè.

Ñåðåä íàéàêòèâí³øèõ òàêîæ ÎÑÍ “Êî-

ì³òåò ì³êðîðàéîíó “Áåðåçíÿêè-Òåëüá³í”

òà ÎÑÍ “Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó “Ðóñàí³â-

êà” — îáèäâà â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³;

ÎÑÍ Áóäèíêîâèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Àííè

Àõìàòîâî¿, 41, 43, Äàðíèöüêîãî ðàéîíó";

“ÎÑÍ Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó “Òåðåìêè-2”

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó; ÎÑÍ “Êîì³òåò

ì³êðîðàéîíó “Ñèðåöü-1” Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó; ÎÑÍ “Êâàðòàëüíèé êîì³òåò

“Øóëÿâêà” Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó òà

³íø³ �

Оболонський район 
приймав делегацію 
міста Тули

Ìèíóëîãî òèæíÿ Îáîëîíñüêà ÐÄÀ çó-

ñòð³÷àëà 2 äåëåãàö³¿ ç ì³ñòà Òóëè. Â³çèò

â³äáóâñÿ ó ðàìêàõ ²² Ì³æíàðîäíîãî ôîðó-

ìó àñîö³àö³¿ øê³ë ì³ñò-ãåðî¿â êðà¿í ÑÍÄ

“Ïàì’ÿòü — åíåðã³ÿ â³÷íîñò³”. Äî ðàéîíó

çàâ³òàëè ïðåäñòàâíèêè øê³ë ¹ 19 òà ¹ 70,

ñòàðøîêëàñíèêè, ïåäàãîãè òà êåð³âíèêè

ìóçå¿â. Ó÷èòåë³ òà ó÷í³ øêîëè ¹ 104 (Ïó-

ùà-Âîäèöÿ) á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà çàãèáëèì â

ðîêè â³éíè çàïî÷àòêóâàëè “Àëåþ äðóæáè

ì³ñò-ãåðî¿â”. Çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ðàéîí³

äåëåãàö³¿ çóñòð³÷àëèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè

Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ, â³äâ³äàëè åêñêóðñ³¿, çó-

ñòð³ëèñÿ ³ç ÷ëåíàìè ïîøóêîâèõ çàãîí³â

ìóçå¿â ïðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿê³ âè-

ñâ³òëþþòü ïîä³¿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ òà ÂÂÂ.

Äåëåãàö³ÿ ç Òóëè çàâ³òàëà äî ñïåö³àë³çîâà-

íî¿ øêîëè ¹ 239. Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â

íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ãîñòÿì ïðåäñòàâèëè

çðàçêîâèé ìóçåé “Ï³âí³÷íèé ñåêòîð ïåð-

øî¿ ë³í³¿ îáîðîíè ì³ñòà Êèºâà 1941 ðîêó”.

Ó ìóçå¿ ó÷àñíèêè äåëåãàö³¿ ñï³ëêóâàëèñÿ ç

÷ëåíàìè ïîøóêîâèõ çàãîí³â íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó �

Дніпровці провели музичне
Свято урожаю

Ó â³ää³ëåíí³ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³-

òàö³¿ ä³òåé, õâîðèõ íà ÄÖÏ, òà ðàííüî¿ ñî-

ö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â Òåðè-

òîð³àëüíîãî öåíòðó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ñòîëèö³ â³äáóëîñü ìóçè÷íå Ñâÿòî óðîæàþ.

Ä³òè çà äîïîìîãîþ âèõîâàòåë³â çàçäàëå-

ã³äü ãîòóâàëèñü äî öüîãî çàõîäó. Êîëüîðî-

â³ ÿñêðàâ³ ìàëþíêè þíèõ õóäîæíèê³â

Ãàííè Âàñèëåíêî, Êàðèíè Ãåðàñèìåíêî,

Â³îëè Ãðèöê³â, Îêñàíè Áîéêî òà ³íøèõ äå-

ìîíñòðóâàëèñü ó ñâÿòêîâî óáðàí³é çàë³.

Íà ñâÿò³ ïðîâîäèëèñü ð³çíîìàí³òí³ ìóçè÷-

í³ êîíêóðñè: õîðîâîä “Ìè íà ëóã õîäèëè”,

ãðà-çàãàäêà “Õîäèòü ãàðáóç ïî ãîðîäó” òî-

ùî. Ãàííà Âàñèëåíêî, Áîãäàí Ãàëäåöüêèé,

Ïàâëî Âàñèëåíêî, Ð³íàò Ìåìäæàíîâ, Àë³-

íà Ïàðõîìåíêî ÷èòàëè â³ðø³ ïðî îñ³íü.

Ïî çàê³í÷åííþ ñâÿòà “êðàñóíÿ-îñ³íü”

Ãàííà Âàñèëåíêî ïðèãîùàëà âñ³õ ñìà÷íè-

ìè ÿáëóêàìè �

Ленінградку розведуть
На одній з найбільших в столиці площ планують звести 
трирівневу транспортну розв’язку
Віталій КУРІННИЙ
“Хрещатик”

С
еред перспективних транс�
портних об’єктів, які в сто�
лиці потребують рекон�
струкції і оновлення, фа�

хівці називають Ленінградську
площу. Проект реконструкції Ле�
нінградки передбачає споруджен�
ня трирівневої автомобільної роз�
в’язки.  Після оновлення пропуск�
на спроможність цього
транспортного об’єкта зросте з 12
до 16 тисяч машин на годину.

У столиці вже реконструювали Московську

площу. Свого часу це був один з найбільш за�

вантажених автомобілями транспортних об’�

єктів. У пробках і заторах тут можна було про�

стояти не одну годину. Нині на Московській

площі вже вдалося зняти напруження в русі.

Наразі в місті масштабні роботи тривають на

Подолі. Тут реконструюють ще один важли�

вий транспортний об’єкт — Поштову площу.

На черзі оновлення й інших важливих авто�

мобільних артерій Києва. Зокрема Шуляв�

ського шляхопроводу і Ленінградської площі.

Щодо Ленінградки, то проект її реконструкції

було затверджено ще у 2008 році. Тоді уже все

було готове для початку робіт, але завадила

криза.

Як розповів “Хрещатику” директор Інсти�

туту “Київдормістпроект” АК “Київпроект”

Володимир Воробйов, вартість реконструкції

Ленінградської площі за цінами позаминуло�

го року оцінюється в понад 700 мільйонів гри�

вень. За його словами, все залежить від мате�

ріалу, з якого будуть виготовлені конструкції

естакади. Якщо вони будуть металевими, вар�

тість об’єкта суттєво зросте у ціні. “Загалом

проектом передбачено спорудження трирів�

невої автомобільної розв’язки,— повідомив

Володимир Владиславович.— Нижній рі�

вень — це поворот з Харківського шосе на

проспект Возз’єднання, середній рівень —

зворотний рух машин та зв’язок між проспек�

том Миру, вулицями Празькою, Будівельни�

ків і проспектом Гагаріна. І верхній рівень —

це усі інші напрямки руху, зокрема з проспек�

ту Гагаріна на проспект Возз’єднання і у зво�

ротному напрямку. І з Гагаріна на Харківське

шосе та у зворотному напрямку”. Директор

проектного інституту додав, що реалізація

розробки дозволить надовго забути про проб�

ки і затори в цьому районі Лівобережжя сто�

лиці.

Володимир Воробйов пояснив, що най�

більш напруженими із згаданих є три напрям�

ки: Харківське шосе — Возз’єднання, Харків�

ське шосе — Гагаріна і Харківське шосе — Бу�

дівельників. Вони практично рівні по інтен�

сивності руху. В цьому й полягає вся склад�

ність транспортної розв’язки на Ленінград�

ській площі.

“Щоправда, є й одна відмінність від інших

столичних об’єктів. На Ленінградській площі

машини рухатимуться безперервно. Світло�

фори будуть лише на вулиці Празькій і на

проспекті Миру. До речі, на сьогодні цього

поєднання немає, тому Празька наче відріза�

на, бо на неї потрапити досить складно,— за�

значив пан Воробйов.— Після реконструкції

Празька і проспект Миру стануть практично

продовженням одне одного. Завдяки транс�

портній розв’язці поблизу Дарницького вок�

залу з’явиться вихід на вулицю Бориспільську

і відповідно на Харківське шосе”.

Володимир Воробйов вважає, що будів�

ництво транспортної розв’язки на Ленінград�

ській площі буде значно простішим від, ска�

жімо, Поштової. Адже під час виконання ро�

біт авто продовжуватимуть курсувати через

площу. Тут не доведеться повністю перекри�

вати рух транспорту. Його лише частково об�

межать.

Як розповів “Хрещатику” генеральний

директор КК “Київавтодор” Петро Берего�

вий, Ленінградська площа є досить важли�

вим транспортним об’єктом в столиці, який

потребує негайної реконструкції. “Головне

— сконцентрувати кошти, потрібну техніку

для виконання робіт на одному об’єкті,—

зазначив Петро Іванович.— Тоді не дове�

деться реалізовувати заплановане упродовж

2—3 років, як на Московській площі, а

вдасться виконати реконструкцію вчасно і

якісно” �

Прое�т�ре�онстр
�ції�Ленін�рад�и�передбачає

спор
дження�трирівневої�автомобільної

розв`яз�и

Парки майбутнього
У Києві обговорили проблеми та шляхи розвитку 
зеленого господарства

У�Києві�чимало�зроблено�для�облашт
вання�пар�ів�та�с�верів,�зо�рема

впоряд�овано�Пейзажн
�алею,�я�а�стала�візитів�ою�міста
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Хрещатик 914 листопада 2013 року

Казахстан запозиче українську систему
реєстрації нерухомості

Влада Казахстану планує створити систему реєстрації неру�

хомості, яка є аналогом української, де право реєстрації неру�

хомості також мають нотаріуси. Про це розповів Єрнар Ібраєв,

заступник голови Комітету реєстраційної служби і надання

правової допомоги Міністерства юстиції Республіки Казах�

стан. “В парламенті ми ініціювали законопроект, який, в тому

числі, дозволить заносити до бази даних інформацію, яка є ре�

зультатом посвідчення угоди нотаріусом”,— зазначив Єрнар

Ібраєв.

Він також додав, що зараз у Казахстані існує система реєс�

трації нерухомості, коли нотаріус посвідчує угоду і лише потім

звертається до реєстраційної служби. Нагадуємо: 11 листопада

2013 року до Державної реєстраційної служби України прибу�

ла делегація Міністерства юстиції Республіки Казахстан. Мета

візиту — вивчення механізму реєстрації прав на нерухоме май�

но, ознайомлення з особливостями проведення процедури ре�

єстрації, а також з практикою запровадження нововведень у

цій сфері та системи реєстрації прав на нерухомість нотаріуса�

ми в Україні. Фахівці Укрдержреєстру презентували казах�

ським колегам систему державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно, яка діє в Україні �

На Дніпропетровщині зробили 
три унікальні операції

У Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні

провели перші три операції з використанням сучасних штуч�

них кришталиків. Вони є новими не лише для Дніпропетров�

щини, але й для всієї країни та навіть країн СНД. На відміну

від раніше існуючих штучних кришталиків вони дозволяють

бачити однаково добре на близьку, середню та дальню відстані.

Це надає можливість пацієнтам вільно читати, працювати за

комп’ютером та вести повноцінне життя без окулярів. Як по�

яснив директор обласної офтальмологічної лікарні Валерій

Сердюк, до цього дня українські офтальмологи для заміни по�

мутнілого кришталика у пацієнтів використовували лише

мультифокальні штучні кришталики. “Вони дозволяють люди�

ні добре бачити на далеку і близьку відстань, проте не забезпе�

чують чіткого бачення на середню відстань. Саме тому подаль�

ша корекція зору відбувається за допомогою окулярів. Нові ж

лінзи, представлені німецьким виробником, здатні повністю

ліквідувати цю проблему”,— пояснив лікар. Проведення такої

операції саме в Дніпропетровській обласній офтальмологічній

лікарні стало не випадковим, адже заклад абсолютно відпові�

дає усім європейським стандартам — це і робота висококвалі�

фікованих лікарів, і наявність сучасного медобладнання. Нага�

даємо: на початку вересня у лікарні з’явився фемтосекундний

лазер. Використання такого обладнання під час імплантації

штучного кришталика забезпечує його стабільне положення в

оці, а також дозволяє досягати найвищої точності операції,

значно знижує її травматичність та скорочує період реабіліта�

ції пацієнта �

На Черкащині з’явиться 
паломницький маршрут

Одним із незаперечних надбань українського народу є між�

національна злагода та толерантне ставлення до людей різного

віросповідання. “Наша держава й надалі упереджуватиме

будь�які прояви релігійної та етнічної нетерпимості на україн�

ській землі”,— неодноразово наголошував Президент України

Віктор Янукович. Яскравим прикладом злагодженої, ефектив�

ної співпраці між різними національностями та релігіями на

Черкащині є щорічний прийом паломників�хасидів в Умані.

Цьогоріч він пройшов на належному рівні та засвідчив готов�

ність обласної влади до відвертого діалогу з представниками

інших народностей. Нині ж Черкаська, Житомирська, Полтав�

ська та Хмельницька області обговорюють можливість ство�

рення спільного паломницького маршруту, який об’єднає

близько десяти культових об’єктів іудаїзму. “Наші землі здавна

заселяли представники різних народів,— каже голова Черкась�

кої облдержадміністрації Сергій Тулуб.— Усі вони залишили

по собі пам’ятки історії, архітектури, сакрального мистецтва та

духовності. На Черкащині також чимало історичних місць, які

є святинями єврейського народу і об’єктами щорічного палом�

ництва брацлавських хасидів. Зараз ці пам’ятки можуть стати

об’єктами релігійного туризму та основою створення повно�

цінного туристичного маршруту”. За словами голови облдерж�

адміністрації, Черкаський край має реальний ресурсний по�

тенціал для розвитку та позиціонування (у тому числі й на сві�

тових ринках туристичних послуг) напрямку паломництва.

Зокрема паломницьких маршрутів до Уманського, Тальнів�

ського та Смілянського районів, оскільки саме там поховані

лідери іудаїзму. Тож наразі вносять зміни до затвердженої про�

грами розвитку туризму на 2012�2020 роки, складовим елемен�

том якої є розробка паломницьких маршрутів, що спрямовано

на поліпшення умов організованого прийому хасидів та забез�

печення комфорту самих уманчан �

Більше сиріт отримає 
соціальне житло 

Цьогоріч в Україні соціальне житло отримають у п’ять разів

більше дітей�сиріт, ніж у попередні роки. Про це заявив упов�

новажений Президента з прав дитини Юрій Павленко під час

спілкування з журналістами в рамках робочої поїздки на Во�

линь. “За підсумками 2013 року в масштабах країни соціальне

житло отримають у п’ять разів більше дітей�сиріт, ніж у попе�

редні роки. А згодом жодна дитина�сирота після досягнення

повноліття не залишиться без даху над головою. Розробити та�

кі програми на місцях та розпочати забезпечувати дітей таких

категорій соціальним житлом передбачено відповідним дору�

ченням, яке дав півтора року тому Президент України Віктор

Янукович”,— підкреслив Юрій Павленко. За його словами, до

2012 року в нашій державі взагалі не було точних даних про

кількість дітей, які потребують житла. Після детального аналі�

зу у розрізі регіонів з’ясувалося: щорічно набувають повноліт�

тя близько 12 тис. таких дітей. Однак житло у праві власності

мають не більше 4 тис. У решти воно або відсутнє, або непри�

датне для проживання. “Окремо за завданням глави держави

Кабінет Міністрів України розробляє загальнодержавну про�

граму, і я не виключаю, що з наступного року на допомогу міс�

цевим бюджетам із забезпечення житлом сиріт долучиться і

державний бюджет”,— наголосив пан Павленко �

Українців застерігають від поїздок 
у Єгипет

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам

України утриматися від поїздок до деяких районів Єгипту. Про

це заявив директор департаменту інформаційної політики

МЗС Євген Перебийніс.

“Враховуючи ситуацію безпеки в Єгипті та спалахи зіткнень

на тлі політичних протистоянь, Міністерство закордонних

справ підтверджує свої попередні рекомендації і радить утри�

матися від туристичних поїздок до таких міст: Каїр, Олексан�

дрія, Асьют, Іcмаілія, Таба, Північний Синай, Порт�Саїд та

Суец”,— сказав він. При цьому тим українцям, які на даний

момент відпочивають у Єгипті, МЗС рекомендує утриматися

від відвідування великих міст і центральних площ, а також

місць великого скупчення людей. Також МЗС радить не зали�

шати територію готелів, а також не вступати у розмови з місце�

вим населенням на теми про політику і релігію. Раніше МЗС

вже закликало українців утриматися від поїздок у Єгипет, та

туристи продовжують туди їхати, незважаючи на ситуацію з

безпекою �

National Geographic обрав найкращі
країни для подорожей

Опубліковані підсумки щорічної премії National Geographic

Traveler Awards 2013. Користувачі Інтернету вибрали найкращі

місця для пляжного, зимового, екскурсійного, пригодницько�

го, оздоровчого та ековідпочинку. Так, у номінації “Кращий

зимовий відпочинок” перемогла Швейцарія, “Пляжний від�

починок” — Греція. Кращим місцем для екскурсійного туриз�

му названа Італія, а для пригодницького — Австралія. Кращою

країною для оздоровчого відпочинку було обрано Ізраїль, а для

екологічного — Нову Зеландію. “Відкриттям року” стала Вір�

менія. Кращими авіакомпаніями названі “Трансаеро” і

Lufthansa, а тревел�спільнотою — “Моя Планета”. В Інтернет�

голосуванні премії взяли участь більше 65�ти тисяч осіб. Нага�

даємо: журнал National Geographic виходить на 15�ти мовах в

18�ти країнах �

ЄС і США поновили переговори 
про вільну торгівлю

Європейський Союз і Сполучені Штати розпочинають дру�

гий раунд переговорів щодо укладання угоди про трансатлан�

тичне торговельне й інвестиційне партнерство (11�15 листопа�

да у Брюсселі).

До порядку денного цього переговорного етапу включено

питання врегулювання послуг, інвестицій, відносини у сфері

енергетики й сировини. Третій раунд переговорів планується

провести 16 грудня у Вашингтоні. Нагадаємо, ЄС і США ухва�

лили політичне рішення розпочати переговори про укладання

угоди про трансатлантичне торговельне й інвестиційне парт�

нерство у лютому 2013 року. Водночас у жовтні переговорний

процес було перервано у зв’язку із викриттям розвідувальної

діяльності Сполучених Штатів на території країн ЄС. За дани�

ми Єврокомісії, після імплементації угоди очікується зростан�

ня ВВП Євросоюзу на рівні 119 млрд євро на рік. Зі свого боку,

Білий дім очікує щороку отримувати 95 млрд євро щорічного

прибутку �

Білорусь примусить дармоїдів 
платити податки

Уряд Білорусі планує встановити податок для громадян, які

ніде не працюють, але активно користуються соціальними

благами. Про це заявила начальник головного управління фі�

нансування соцсфери і науки Мінфіну Білорусі Світлана Кре�

това. “В даний час в уряді розглядається питання про встанов�

лення податку для громадян, які не беруть участь у формуван�

ні дохідної частини бюджету шляхом сплати податків, оскіль�

ки ніде формально не працюють, але користуються соціальни�

ми благами, які фінансуються з бюджету”,— сказала вона. Від�

повідний проект наказу вже підготовлений владою та наразі

розглядається в зацікавлених республіканських органах. Зок�

рема передбачається, що дармоїди будуть зобов’язані щорічно

платити державі 2,6 млн білоруських рублів (приблизно 280 до�

ларів). У документі також визначена категорія громадян, яких

можна віднести до дармоїдів. Очікується, що гроші, які надхо�

дитимуть від непрацюючих громадян, підуть на витрати у соці�

альній сфері �

В Англії запустять 
безпілотні таксі

З 2015 року в англійському місті Мілтон�Кейнс запрацюють

безпілотні таксі. Відомо, що в розпорядження міської адмініс�

трації передадуть 20 автоматизованих машин, які зможуть пере�

возити двох пасажирів зі швидкістю 19 км/год. При цьому рух

робо�таксі буде проходити не по проїжджій частині, а по троту�

ару. Городяни зможуть викликати безпілотне таксі за допомогою

спеціального додатка для смартфона. Крім того, в салоні нового

транспортного засобу вони зможуть отримати доступ до Інтер�

нету, прослуховування музики та інших розваг. Нині поки пла�

нується запустити всього один маршрут руху безпілотної техні�

ки — між залізничним вокзалом і одним із торгових центрів. А у

разі успішного завершення пілотного проекту в 2017 році адмі�

ністрація міста планує розширити парк безпілотників до 100

одиниць. Нагадаємо, що це не єдиний проект з впровадження

автоматизованого таксі. Наприклад, система безпілотників за�

стосовується в британському аеропорту Хітроу �

Тайфун на Філіппінах: 
понад 10 тисяч жертв

За даними ЗМІ, внаслідок тайфуну “Хайян” на Філіппінах за�

гинули понад 10 тисяч людей, постраждали 9,5 мільйонів. За офі�

ційними ж даними, у моргах наразі понад півтори тисячі жертв.

Та кількість загиблих може зрости, кілька міст лежать у ру�

їнах, і під завалами можуть залишатися люди. Поміж тим,

мешканцям постраждалого регіону бракує продуктів та питної

води. Рятувальники не можуть дістатися до потерпілих міст ос�

трова через заблоковані дороги. На допомогу прийшла світова

спільнота. Літаки з гуманітарною допомогою до острівної дер�

жави надсилають ООН та Європейський Союз. Надати філіп�

пінцям техніку для пошуку потерпілих та гелікоптери для ева�

куації пообіцяли Пентагон та Японія, Австралія ж виділить по�

страждалим понад 9 млн доларів �

Підготувала 
Оксана ЛИСИНЮК, 

“Хрещатик”



Òåàòðàëüíà àô³øà    

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
14�листопада�(чт.) —�19.00 "Сільва",

оперета�на�2�дії,�І.�Кальман.

15�листопада�(пт.) —�19.00 "Ціл�й�ме-

не,�Кет!",�мюзи�л,�К.�Портер

16�листопада�(сб.) —�19.00 "Бал���Са-

войї",�оперета,�П.�Абрахам

17�листопада�(нд.) —�19.00 "Сорочин-

сь�ий�ярмаро�",�оперета,�О.�Рябов

19�листопада�(вт.) —�19.00�"Весела

вдова",�оперета,�Ф.�Ле)ар

20�листопада�(ср.) —�19.00�"Та�е�єв-

рейсь�е�щастя",�мюзи�л,�І.�По�лад

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www. rusdram. com. ua
14�листопада�(чт.) —�19.00 "Дерева

помирають�стоячи",�2�)од.�10�хв.

14�листопада�(чт.) —�20.00 прем’єра

"Жін�а�і�чиновни�",��омедія,�1�)од.�30�хв.

15�листопада�(пт.) —�19.00 № 13�("Бо-

жевільна�ніч,�або�Весілля�Пі)дена"),��оме-

дія,�2�)од.�30�хв.

15�листопада�(пт.) —�20.00 "І)ри�на

задньом��дворі",�драма,�1�)од.�30�хв.

16�листопада�(сб.) —�18.00 "С�ажена

�ров",�1�)од.�30�хв.

16�листопада�(сб.) —�19.00 "Занадто

щасливий�бать�о",��омедія,�2�)од.�20�хв.

17�листопада�(нд.) —�12.00 "Пізансь�а

вежа",�фарс,�2�)од.

17�листопада�(нд.) —�18.00 прем’єра

"Жін�а�і�чиновни�",��омедія,�1�)од.�30�хв.

17�листопада�(нд.) —�19.00�№ 13

("Божевільна�ніч,�або�Весілля�Пі)дена"),

�омедія,�2�)од.�30�хв.

17�листопада�(нд.) —�20.00�"Страж-

дання�юно)о�Вертера",�драма,�1�)од.

19�листопада�(вт.) —�19.00 "Заповіт

цнотливо)о�баболюба",��омедія,�2�)од.�

30�хв.

19�листопада�(вт.) —�20.00 "Ян)олят�о,

або�Се�с�альні�неврози�наших�бать�ів",�

1�)од.�50�хв.

20�листопада�(ср.) —�19.00 "Уявний

хворий",��омедія,�2�)од.�35�хв.

20�листопада�(ср.) —�20.00 "Edith�Piaf:

життя�в�рожевом��світлі",�1�)од.�20�хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
14�листопада�(чт.) —�19.00 "Дами�і�)�-

сари",��омедія,�Оле�сандр�Фредро

14�листопада�(чт.) —�19.00 "С�ляний

звіринець",�Теннессі�Вільямс

16�листопада�(сб.) —�19.00 "Едіт�Піаф.

Життя�в��редит",�мюзи�л,�Юрій�Рибчин-

сь�ий,�Ві�торія�Васалатій

17�листопада�(нд.) —�12.00 "Шельмен-

�о-денщи�",��омедія,�Гри)орій�Квіт�а-Ос-

нов’янен�о

17�листопада�(нд.) —�18.00 Ювілейний

вечір�І)оря�Афанасьєва,�"Ур�с-Шайтан",

бай�и�про�Сір�а

19�листопада�(вт.) —�19.00 "С�ляний

звіринець",�Теннессі�Вільямс

20�листопада�(ср.) —�19.00�"Квіт�а�Б�-

дя�",�за�мотивами�п'єси�Ми�оли�К�ліша

"Ма�лена�Граса"

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
14�листопада�(чт.) —�19.00 "Повернен-

ня�бл�дно)о�бать�а",�Ілля�Ноябрьов,�

2�)од.

15�листопада�(пт.) —�19.00 "Чотири

причини�вийти�заміж",��омедія�про��охан-

ня,�Р.�Баер,�2�)од.

16�листопада�(сб.) —�15.00 прем’єра

"Дві�дамоч�и���бі��півночі",�ілюзії�з�м�зи-

�ою,�П.�Нотт,�1�)од.�40�хв.

16�листопада�(сб.) —�19.00 "Анна�Ка-

реніна",�Лев�Толстой,�2�)од.�30�хв.

17�листопада�(нд.) —�15.00 "Ти,��о)о

любить�д�ша�моя...",�еротична�драма,�На-

дія�Пт�ш�іна,�2�)од.�10�хв.

17�листопада�(нд.) —�19.00 "Корси�ан-

�а",�історичний�ане�дот,�Іржі�Г�бач,�2�)од.

10�хв.

19�листопада�(вт.) —�19.00 "Брешемо

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

19�листопада�(вт.) —�19.00 "Дні�пролі-

тають�зі�свистом",��омедія�і�драма��охан-

ня,�М.�Коляда,�1�)од.�40�хв.

20�листопада�(ср.) —�19.00 "Войце�.

Карнавал�плоті",�спе�та�ль-�онцерт,

Геор)�Бюхнер,�1�)од.�40�хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
14�листопада�(чт.) —�19.00 "На�дні",

драма,�3�)од.,�Малий�зал�Палац��"У�ра-

їна"

15�листопада�(пт.) —�19.00 "Осінь��

Вероні,�або�Правдива�історія�Ромео�і

Дж�льєтти",�тра)і�омедія,�Анатолій�Крим,

Малий�зал�Палац��"У�раїна"

16�листопада�(сб.) —�19.00 "Моє�сто-

річчя",�мелодрама,�2�)од.,�Мішель�Ло-

ранс,�театральна�)остьова

16�листопада�(сб.) —�19.00 прем'єра,

"Лебедине�озеро.�С�тін�и",�м�зичний

спе�та�ль,�театральна�)остьова

17�листопада�(нд.) —�19.00 "Лю�сем-

б�рзь�ий�сад",�фантазія-шансон,�1�)од.

10�хв.,�театральна�)остьова

17�листопада�(нд.) —�19.00 "Тра�тир-

щиця",��омедія,�Малий�зал�Палац��"У�ра-

їна"

19�листопада�(вт.) —�19.00 "Звід�и�бе-

р�ться�діти",�лірична��омедія,�2�)од.�

30�хв.,�Малий�зал�Палац��"У�раїна"

20�листопада�(ср.) —�19.00 прем’єра

"Щоденни��молодо)о�лі�аря",�с�орботний

лист�(історія�хвороби),�Михайло�Б�л)а�ов,

2�)од.,�театральна�)остьова

20�листопада�(ср.) —�19.00 "Фараони",

�омедія-фарс,�2�)од.�15�хв.,�Малий�зал

Палац��"У�раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
14�листопада�(чт.) —�19.00 "Шинель",

тра)і�омедія,�М.�Го)оль,�1�)од.�20�хв.

17�листопада�(нд.) —�17.00 "Сирена�та

Ві�торія",��омедія,�О.�Галін

17�листопада�(нд.) —�19.00 "Шалений

день",��омедія,�П.-О.�Бомарше,�3�)од.

19�листопада�(вт.) —�13.00 "Ромео�і

Дж�льєтта",�мюзи�л,�В.�Ше�спір,�2�)од.

45�хв.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
15�листопада�(пт.) —�19.00,�16�листопада�(сб.) —

13.00,�17.00,�17�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: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www. operetta. com. ua
17�листопада�(нд.) —�12.00 "Лампа�Аладдіна",

м�зична��аз�а,�С.�Бед�сен�о

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
15�листопада�(пт.) —�12.00 "Вождь�червонош�і-

рих",�тра)і�омедія,�за�мотивами�оповідання�О’Генрі,

1�)од.�45�хв.,�для�дітей�від�7-ми�ро�ів

15�листопада�(пт.) —�18.00 "Привид�зам���Кен-

тервіль",�мюзи�л,�В.�Бас�ін,�В.�Вербін�за�мотивами

оповідання�О.�Уальда,�2�)од.�50�хв.,�для�дітей�

від�12-ти�ро�ів

16�листопада�(сб.) —�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�ро�ів

16�листопада�(сб.) —�12.00 "Привид�зам���Кен-

тервіль",�мюзи�л,�В.�Бас�ін,�В.�Вербін�за�мотивами

оповідання�О.�Уальда,�2�)од.�50�хв.,�для�дітей�

від�12-ти�ро�ів

16�листопада�(сб.) —�13.00 "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�ро�ів

17�листопада�(нд.) —�12.00 "Троє�поросят",�м�-

зична��аз�а�на�1�дію,�за�мотивами��омі�сів�Волта

Діснея,�1�)од.,�для�дітей�від�5-ти�ро�ів

20�листопада�(ср.) —�13.00 "Чарівна�Пеппі",�м�-

зична�вистава�на�2�дії,�А.�Лінд)рен,�1�)од.�40�хв.,�

для�дітей�від�7�ро�ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ

ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
14�листопада�(чт.) —�13.00 "Дванадцять�місяців",

мюзи�л-�аз�а�на�2�дії,�С.�Баневич

15�листопада�(пт.) —�13.00 "Л�с��нчи�",�балет-

феєрія�на�2�дії,�П.�Чай�овсь�ий

16�листопада�(сб.) —�12.00 "Історія�Кая�та�Гер-

ди",�романтична�опера�для�дітей�на�2�дії,�С.�Баневич

16�листопада�(сб.) —�19.00 "Болеро",�балет�на

одн��дію,�М.�Равель,�"Дощ",�хорео)рафічна�фантазія

на�м�зи���народів�світ��та�Й.�С.�Баха,�"Київ�Модерн-

балет"

17�листопада�(нд.) —�12.00 "Лебедине�озеро",

балет�на�3�дії,�П.�Чай�овсь�ий

19�листопада�(вт.) —�19.00 Вечір�хорео)рафії

К.�Шиш�арьової

20�листопада�(ср.) —�13.00 "Історія�Кая�та�Гер-

ди",�романтична�опера�для�дітей�на�2�дії,�С.�Баневич

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
16�листопада�(сб.) —�11.00 "Про�сміливе�поро-

сят�о",�Я.�Мірса�ов,�М.�Т�ровер,�35�хв.,�для�дітей�від

3-х�ро�ів

16�листопада�(сб.) —�13.00 "Наш�веселий��оло-

бо�",�Г.�Усач,�40�хв.,�для�дітей�від�3�ро�ів

16�листопада�(сб.) —�15.00 "Царівна-Жаба",�

А.�Дєж�ров,�40�хв.,�для�дітей�від�4-х�ро�ів

16�листопада�(сб.) —�17.00 "Кіт���чоботях",�Ю.�Сі-

�ало�за�Ш.�Перро,�45�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів

17�листопада�(нд.) —�11.00 "Про���роч���Ряб��та

сонеч�о�золоте",�М.�Петрен�о,�35�хв.,�для�дітей�від

3-х�ро�ів

17�листопада�(нд.) —�13.00 "За�щ�чим�велінням",

Є.�Тараховсь�а,�50�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів

17�листопада�(нд.) —�15.00 "Нові�при)оди�Піфа",

Є.�Ж��овсь�а,�М.�Астрахан,�45�хв.,�для�дітей�від�3-х

ро�ів

17�листопада�(нд.) —�17.00 "Дюймовоч�а",�Б.�За-

ходер,�за�Г.�Х.�Андерсеном,�50�хв.,�для�дітей�від�4-х

ро�ів,�вистава�російсь�ою�мовою.

"ÐÀÄÍÈÊ"

Країна: США,�Вели	а�Британія

Ст�дія: Twentieth�Century�Fox

Режисер: Рідлі�С	отт

У�ролях: Бред�Пітт,�Май	л�Фассбендер,�Кемерон�Діаз,�

Хав’єр�Бардем,�Пенелопа�Кр"з

Тривалість: 118�хв.

Успішний�адво�ат,�я�ий�збирається�одр�житися,�че-

рез�)роші�й�ці�авість�по)одж�ється�на�ризи�ован�

пропозицію�сво)о�давньо)о�знайомо)о.�Той�тісно�по-

в'язаний�зі�злочинним�світом�і�дор�чає�перевезти�з

Ме�си�и�до�США�партію��о�аїн��вартістю�20�мільйо-

нів�доларів.�Але�знайд�ться�й�охочі�в�расти�товар�з

р���новач�а —�отже,�йо)о�життя�та�життя�йо)о��оха-

ної�опиняється�в�небезпеці.

Картин��зняв�Рідлі�С�отт,�відомий�роботою�"Гладі-

атор",�а�сценаристом�і�продюсером�вист�пив�ла�ре-

ат�П�літцерівсь�ої�премії,�прозаї��Корма��Ма��арті.

У��інотеатрах�"Київ",�"У�раїна",�"Сінема-Сіті�Ки-

їв",�мережах��інотеатрів�"Лінія��іно",�"Баттерф-

ляй"�і�"Одеса��іно"

"STARÏÅÐÖ²"

Країна: США

Ст�дія: Good�Universe

Режисер: Йон�Тартлта"б

У�ролях: Май	л�Д"&лас,�Роберт�де�Ніро,�Мор&ан�Фрімен,�Кевін

Клайн

Бюджет: 28�млн�дол.�США

Тривалість: 105�хв.

Ві�ові�обмеження:�16�ро	ів

Немолодий�Біллі�одр�ж�ється�з�дівчиною,�вдвічі�мо-

лодшою�за�ньо)о.�Розставання�з�холостяць�им�жит-

тям�він�вирішив�відзначити�)рандіозною�пар�бочою

вечір�ою.�Біллі�запрош�є�до�Лас-Ве)аса�своїх�близь-

�их�др�зів�Сема,�Педді�й�Арчі,�я�і,�попри�солідний

ві�,�)отові�відриватися�на�повн�.�А�одночасно�й�пе-

ревірити�свою�др�жб��на�міцність.

У��інотеатрах�"У�раїна",�"Сінема-Сіті�Київ",�ме-

режах��інотеатрів�"Лінія��іно",�"Баттерфляй"�і

"Одеса��іно"

"ÀÑÒÐÀË 2"

Країна: США

Ст�дія: Sony�Pictures�Entertainment

Режисер: Джеймс�Ван

У�ролях: Патрі	�Вілсон,�Ро"з�Бірн,�Ті�Симп	інс

Бюджет: 5�млн�дол.�США

Тривалість: 110�хв.

Ві�ові�обмеження: 16�ро	ів

У�центрі�сюжет� — сі�вел��фільм��жахів�— �се�та�сама

сім'я�Ламбертів.�Вони�переїжджають�до�б�дин���мате-

рі�Джоша,�Лорейн.�І�нама)аються�роз�рити�страшн�

таємницю�сво)о�зв'яз���з�потойбічнім�світом.�Вони�на-

віть�не�підозрюють,�саме�про�що�їм�доведеться�дізна-

тися�та�з�я�ою�примарою�вст�пити�в�боротьб�.

На�зйом�и�фільм��пішло�всьо)о�26�днів,�і�відб�вали-

ся�вони�на�території�Лос-Анджелеса.

В��інотеатрах�"Кінопалац",�"Сінема-Сіті�Київ",

мережах��інотеатрів�"Лінія��іно"�і�"Одеса��іно"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ

"Кінопалац",�в�л.�Інстит�тсь�а,�1,�тел.: (044)�490-70-60,

www.kinopalace.net

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

234-33-80,�www.kievkino.com.ua

"У�раїна",�в�л.�Городець�о�о,�5,�тел.: (044)�279-67-50,�

279-82-32,�www.kino-ukraina.com.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�"Лінія��іно", www.liniakino.com

ТЦ�"Аладдін",�в�л.�Гриш�а,�5,�тел.: (044)�521-30-01

ТЦ�"Ма�еллан",�в�л.�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�13-б,�тел.: (044)

521-30-01

ТЦ�"Метрополіс",�в�л.�Малиновсь�о�о,�12,�тел.: (044)�521-30-01

Мережа��інотеатрів�"Одеса��іно", www.kinoodessa.com

ТЦ�"У�раїна",�пр.-т�Перемо�и,�3,�тел: (044)496-15-11,�496-15-51

ТЦ�"Квадрат",�б�л.�Перова,�36,�тел: (044)�538-17-70,�

538-17-71

"Сінема-Сіті�Київ",�ТРЦ�"О�шен�плаза",�в�л.�Горь�о�о,

176,�тел.: (044)�230-72-30,�www.cinemaciti�kiev.ua

Вед�ча�р�бри�и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 14 — 20 ëèñòîïàäà

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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Михайло МАКАРЕНКО: 

“Головне завдання перинатальних 
центрів — надати своєчасну допомогу 
у випадку, коли життю матері 
або дитини загрожує небезпека”

— Михайле Васильовичу,
як ви можете оцінити ситуацію
із дитячою та материнською
смертністю в Києві? Чи є по#
зитивні зміни?

— Звичайно. Навіть у по�

рівнянні з результатами, які

ми мали п’ять років тому, без�

перечно, знижується і дитя�

ча, і материнська, і специфіч�

на для пологових будинків

так звана перинатальна

смертність. Наприклад, по�

казники материнської смерт�

ності відчутно змінилися. Як�

що в 2007�му в Києві спосте�

рігалося 17,2 летального ви�

падка на 100 000 живонаро�

джених, то торік цей показ�

ник становив лише 12,5 ви�

падка. Також зараз спостері�

гається значне зменшення

так званої перинатальної

смертності.

— Поясніть, будь ласка, що
таке “перинатальна смерт#
ність”?

— Це смертність дітей від

22�х тижнів вагітності до 7�ми

діб після народження. В по�

няття перинатальної смертно�

сті включаються і ті діти, які

народжуються вже мертвими,

а також діти, які можуть заги�

нути безпосередньо при поло�

гах, але в нашій практиці такі

випадки є поодинокими. В за�

гальній структурі дитячої або

малюкової смертності (від на�

родження та віком до одного

року) саме перинатальна

смертність становить основну

частину таких випадків.

— А в чому полягає причина
перинатальної смерті?

— Частіше за все перина�

тальна смерть викликана вро�

дженими пороками розвитку

у діток, які або виявляються

до народження, або ж ні. По�

ки така дитина живе в мате�

ринській утробі, материн�

ський організм забезпечує та

захищає її. Але як тільки вона

народжується, починає диха�

ти вже без мами, відразу ж ви�

являється ця вроджена проб�

лема. Це можуть бути пробле�

ми з роботою серцево�судин�

ної системи, центральної нер�

вової системи або легенів. В

таких випадках необхідна діа�

гностика та раннє виявлення

вроджених проблем і, звичай�

но ж, допомога дитині вже

після народження.

На другому місці в структу�

рі причин перинатальної

смерті знаходяться передчасні

пологи та неготовність дити�

ни до життя після народження

через недостатню розвине�

ність основних органів та сис�

тем життєзабезпечення.

— Передчасні пологи? А в
чому полягає небезпека?

— Якщо дитина народжує�

ться передчасно, то і розвиток

внутрішніх органів та систем

зупиняється саме на тому ета�

пі, який відповідає строку ва�

гітності. Якщо народилася ди�

тина на шостому місяці, то і

серце буде функціонувати як у

шестимісячної дитини, воно і

не може бути інакше. В таких

випадках необхідна рання діа�

гностика та раннє втручання з

боку лікарів. Зустрічаються та�

кі випадки, коли втручання

необхідно робити вже в най�

ближчі години після наро�

дження. Маються на увазі ви�

падки з вадою серця, наяв�

ність якої виявляється ще до

народження або ж відразу піс�

ля появи дитини. У спеціаліс�

тів нашого пологового будин�

ку є позитивний досвід допо�

моги в таких випадках. Ми

впродовж 5�ти років плідно

працюємо з Науково�прак�

тичним медичним центром

дитячої кардіології та кардіохі�

рургії МОЗ України, який очо�

лює Ілля Ємець, і маємо дуже

великий практичний досвід

допомоги новонародженим

дітям із проблемами серця.

Коли до нас надходить вагітна

жінка і після проведених ана�

лізів ми знаємо, що дитина

має діагноз вади серця, ми за�

здалегідь готуємося до цих по�

логів. І, приймаючи такі поло�

ги, наші лікарі знають, що у

згаданому Центрі, який знахо�

диться від нас у двох кіломет�

рах, вже підготована операцій�

на, вже чекають на дитину лі�

карі. Бригада швидкої з Цен�

тру відразу після народження

дитини приїджає до нас, заби�

рає новонародженого, по до�

розі встановлює діагноз та від�

разу ж доправляє дитину в

операційну. Дана методика от�

римала визнання та позитивну

оцінку не тільки в нашій дер�

жаві, а й у світі. Нашим досві�

дом активно користуються лі�

карі з різних країн. Це також

мало значення при обранні

нашого пологового будинку

як бази для створення голов�

ного перинатального центру в

Києві.

— А який відсоток перед#
часних пологів із загальної
кількості пологів в Києві?

— Наприклад, у пологово�

му будинку № 7 на сьогодні

десь близько 6 000 пологів є

передчасними, це 15—16 %

від загальної кількості. В на�

шому пологовому будинку це

4 500 пологів, або 7—8 %. Це

багато, при цьому ці діти не

зможуть відразу ж поїхати до�

дому. Вони повинні будуть

ще якийсь час провести в лі�

карні. З ними повинен зай�

матися додатково і педагог, і

психолог, і реабілітолог.

Хочу підкреслити, що саме

перинатальна смертність є

основною причиною загаль�

ної дитячої смертності.

— І саме тому необхідні пе#
ринатальні центри?

— Саме так. Ось чому на�

віть назви однакові: перина�

тальні втрати, перинатальний

період та перинатальний

центр. Розумієте, із загальної

кількості пологів, а їх у Києві в

середньому 34—35 тисяч на

рік, нам необхідно вибрати

тих дітей, які можуть мати

проблеми при народженні. І

вже відповідно до виявлених

проблем дитина спрямовуєть�

ся в той чи інший перинаталь�

ний центр. Так, для допомоги

при передчасних пологах у

Києві вже діє перинатальний

центр на базі сьомого полово�

го будинку. Для допомоги у

випадках, коли матір має такі

ускладнення, як інфекції, чи

такі соціальні захворювання,

як ВІЛ, туберкульоз, інші хво�

роби, що передаються через

кров, до відкриття вже готує�

ться перинатальний центр на

базі пологового будинку № 4.

Їх головне завдання полягає в

наданні своєчасної допомоги

у випадках, коли здоров’ю та

життю матері або дитини за�

грожує небезпека. Ось чим

відрізняється перинатальний

центр від звичайного полово�

го будинку, бо в звичайних по�

логових будинках неможливо

забезпечити належну та своє�

часну допомогу, наприклад,

дітям після передчасних поло�

гів. Набагато легше та ефек�

тивніше, коли в одному місці

сконцентровані та об’єднані в

єдину систему і пологова уста�

нова, і дитячий стаціонар. Ось

чому перинатальний центр

передбачає виписування ди�

тини додому. Це так званий

принцип Take home baby, коли

вже можна забрати дитину,

нехай і 500�грамової або кіло�

грамової ваги. Тим більше, всі

спеціалісти самі будуть прихо�

дити до дитини в перинаталь�

ний центр, а не як раніше —

дитину доставляли до спеціа�

лістів. 

— А як щодо проблем, з
якими будуть працювати спе#
ціалісти перинатального цен#
тру на базі вашого пологового
будинку?

— Окрім усіх вище перера�

хованих, існує ще третя група

ускладнень, яка складає від�

чутну частину перинатальних

втрат. Це пологи у жінок з так

званою екстрагенітальною па�

тологією. Причини цього мо�

жуть бути різними — від не�

значних проблем, пов’язаних

із вегето�судинною дисто�

нією, до тяжких захворювань

нирок, центральної нервової

системи та навіть цукрового

діабету.

До даної групи належать за�

хворювання, які або усклад�

нюють протікання вагітності

та пологів, або ж взагалі роб�

лять неможливими процес

виношування вагітності та

пологів у жінок. Це достатньо

широкий спектр хвороб, і ду�

же мало медзакладів не тільки

в Києві, а й взагалі в Україні,

які займаються випадками

екстрагенітальної патології. У

столиці таких закладів лише

два. Це наш пологовий буди�

нок, який займається цією

проблемою з 1985 року, та Ін�

ститут педіатрії, акушерства

та гінекології, який вважаєть�

ся республіканським цен�

тром, куди поступають жінки

з усієї України. Ми вже досить

тривалий час співпрацюємо з

інститутом, обмінюємося до�

свідом.

У структурі наших пацієн�

тів екстрагенітальна патоло�

гія в певні періоди складає до

80 % всіх пацієнтів. Робота з

пацієнтами з такою патоло�

гією буде одним із головних

завдань запланованого пери�

натального центру.

— А стосовно проблеми ма#
теринської смертності?

— Ну, звичайно, треба на�

магатися довести показники

материнської смертності до

нуля. На першому місці серед

летальних випадків стоїть зга�

дана вище екстрагенітальна

патологія. Як з цим боротися?

Боротися необхідно перш за

все з хворобами і ще до того,

як жінка завагітніла. Після

цього боротися, частіше за

все, вже пізно. Також є певна

частина жінок, які мають такі

захворювання, при яких їм

взагалі не дозволяється вагіт�

ніти і виношувати. Чому? Ну

сама по собі вагітність є дуже

великим випробуванням для

організму жінки. Коли мати

виношує дитину, то її орга�

нізм переживає додаткові на�

вантаження. З появою дити�

ни в її організмі з’являється

додаткове коло кровообігу,

що створює додаткове наван�

таження на жіноче серце.

Збільшується вага жінки, і як�

що для здорової людини це

випробування є посильним,

то для хворої може призвести

до великих проблем. У нашо�

му пологовому будинку ми

працюємо з такими пацієнт�

ками.

Я мрію про те, що жінки бу�

дуть приходити до лікаря ще

перед тим, як вони тільки за�

планували вагітніти, і дізнава�

тися, чи можуть вони нор�

мально виношувати дитину.

Але, на жаль, у більшості ви�

падків жінка приходить тоді,

коли вже вагітна, і потім може

виявитися, що вона має проб�

леми. І що тоді? Переривати

вагітність? Але ніхто на це не

піде, і це негуманно. І якщо

вже жінка вирішила народжу�

вати, то в таких складних ви�

падках необхідно забезпечити

всі необхідні умови для того,

щоб зберегти їй життя. Най�

складніше питання для аку�

шера�гінеколога, коли існує

загрозлива ситуація для життя

породіллі, і він повинен вирі�

шити, ким пожертвувати. У

таких випадках пріоритет зав�

жди за матір’ю. І хоча ми зав�

жди намагаємось зробити усе

можливе, щоб і матір, і дитина

залишилися живими, але, на

превеликий жаль, не завжди

це вдається.

— Михайле Васильовичу, в
повідомленнях про запланова#
ний перинатальний центр на
базі вашого пологового будин#
ку неодноразово підкреслюва#
лось те, що він буде найпотуж#
нішим. В чому особливість
цього центру?

— Перш за все, цей перина�

тальний центр планується як

багатопрофільний потужний

комплекс, на базі якого буде

надаватися не тільки безпосе�

редня допомога породіллі, а й

виконуватимуться багато ін�

ших завдань. Коли в місті діє

лише один центр, то він само�

стійно організовує та забезпе�

чує власну роботу, веде ста�

тистику, аналізує показники

та звітує про свою роботу. Але

коли це вже три центри, то

виникає потреба в координу�

ванні їхньої роботи. Цим зай�

матиметься наш центр. 

— Виникає питання, а що
буде з іншими пологовими бу#
динками? Вони теж зазнають
змін?

— У спеціальному наказі

МОЗ України прописано, що

на кожних 10 тисяч пологів у

місті необхідно створити

один перинатальний центр. А

оскільки в Києві щороку до 35

тисяч пологів, то, відповідно

до цього наказу, місту необ�

хідно три таких центри, тим

більше, що вони є спеціалізо�

ваними. Інші пологові будин�

ки міста нікуди не зникнуть, а

так само будуть реорганізова�

ні в перинатальні центри, але

вже не спеціалізовані, а так

званого другого рівня. Про

що йдеться? Якщо дитину на�

роджує цілком здорова жінка,

спостерігається сприятливе

протікання вагітності та доб�

ре проведені пологи, то до�

даткових втручань з боку лі�

карів вже не потрібно. Всю

необхідну допомогу такі паці�

єнти зможуть отримати саме в

цих перинатальних центрах

другого рівня �

Розмову вів 
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ,

спеціально 
для “Хрещатика”

Я
к вже неодноразово повідомлялося на
сторінках газети “Хрещатик”, в Києві у
наступному році на базі міського поло�
гового будинку № 5 планується відкри�

ти найпотужніший перинатальний центр сто�
лиці. Це буде третій подібний об’єкт в місті, зі
спеціалізацією медичної допомоги вагітним з
екстрагенітальною патологією. На думку місь�
кої влади, цей крок зможе суттєво знизити
показники материнської та дитячої смертно�
сті. Про те, чого слід очікувати від найпотужні�
шого центру, в чому його особливість та як
його поява вплине на роботу традиційних по�
логових будинків, розповів головний лікар Ки�
ївського міського пологового будинку № 5, за�
служений лікар України Михайло Макаренко.
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Достовiрних свiдчень про

життя митрополита Iларiона

маємо небагато. Його iм’я двiчi

згадується в “Повiстi минулих

лiт”: у повiдомленнi про по�

ставлення його митрополитом

єпископською радою в 1051 ро�

цi та у сказаннi про заснування

Печерського монастиря. Літо�

писець у “Повісті минулих літ”,

зафіксувавши цю знаменну по�

дію, подав лаконічну характе�

ристику першого київського

митрополита: “Ларіон муж благ,

книжний і постник”. Був він

священиком (пресвітером) при

церкві святих апостолів у селі

Берестові, де розташовувалася

улюблена заміська резиденція

великого князя Ярослава. За

свідченням Києво�Печерсько�

го патерика, Іларіон постриже�

ний у ченці засновником мо�

настиря Антонієм. В горі, по�

близу Берестова, він викопав

невелику печеру і аскетично

жив у ній, присвячуючи значну

частину вільного часу молит�

вам. Саме зважаючи на особис�

ті якості Іларіона, його освіче�

ність, високу морально�релігій�

ну вимогливість до себе й до ін�

ших, великий князь Ярослав у

1051 році, прагнучи до зміцнен�

ня незалежності Русі від Візан�

тії, самостійно, без участі візан�

тійського патріархату, якому бу�

ла підпорядкована давньору�

ська митрополія, затвердив

митрополитом “всія Русі” єпи�

скопа Іларіона з Києво�Печер�

ського монастиря. Це було без�

прецедентною подією в історії

Київської Русі, оскільки впер�

ше русина, який очолив руську

церковну ієрархію, на найви�

щий духовний чин висвятив со�

бор місцевих єпископів у храмі

Св. Софії. Призначення Iларiо�

на митрополитом викликало

обурення в Константинополi,

тому при пiдписаннi на початку

50�х рр. ХI ст. вигiдного для Ру�

сi договору з Вiзантiєю Яросла�

ву довелося принести в жертву

свого духiвника та близького

друга. Iларiона зняли з митро�

поличої кафедри. Тривалий час

ученi думали, що вiн невдовзi

по тому помер. Лiтописання в

Києвi на довгi роки перервало�

ся.

1073 року в Києво�Печер�

ському монастирi було складе�

но лiтописний звiд, автором

якого вважався чернець того

самого монастиря Никон. Але

вiдомий росiйський учений 

М. Присьолков висунув гiпоте�

зу стосовно того, що творцем

лiтопису був не хто iнший, як

Iларiон, котрий “воскрес” як

лiтописець пiд iменем Никона.

Дiйсно, як засвiдчують джере�

ла, у Києво�Печерському мо�

настирi Никон здобув величез�

ний авторитет i повагу. До того

ж, Никон оселився у печерi,

яку колись викопав для себе

Iларiон. Чи не повернувся вiн

до власної пiдземної келiї? Вiн

зазнав переслiдувань i утискiв з

боку нового київського митро�

полита, який вбачав у ньому,

ймовiрно, конкурента. Помер

Iларiон�Никон у похилому вiцi

в Києвi 1088 року.

Проблематика “Слова”, за�

пропонована Іларіоном, від�

творює злободенні політичні

ідеї давньоруського суспіль�

ства. 

Найвидатніший україн�

ський історик Михайло Гру�

шевський зауважує, що твір

Іларіона “відбиває в собі той

піднесений, самопевний на�

стрій, свідомість доконаних

великих діл свого часу, в якій

жили київські верхи останньо�

го десятиліття Ярославової до�

би...”. Академік Дмитро Лиха�

чов прийшов до висновку, що

“основна тема “Слова” —

прославлення Руської землі, її

“кагана” Володимира і князя

Ярослава”, що “Іларіон ство�

рює власну патріотичну кон�

цепцію всесвітньої історії” і

що значення цього твору

“прирівнювалося до значення

справжнього державного акту,

державної декларації”.

На початку твору Іларіон ви�

кладає своє тлумачення закону,

благодаті й істини. “Закон, че�

рез Мойсея даний” — знак Ста�

рого Заповіту, іудаїзму. Він су�

воро регламентує життя іудеїв і

в його поняття вкладено зміст

вузьконаціональної правової

норми, її зміст змінюється в

Новому Заповіті. Новозавітний

закон Іларіон трактує як засіб

подолання пороків людей, при�

лучення до “благодаті й істи�

ни”. Ним людство рятується від

ворожнечі і взаємознищення,

воно, як “сосуд поганий”, оми�

вається “начебто водою, зако�

ном”, щоб умістити “молоко

благодаті”. Той, хто живе відпо�

відно до християнських норм

Нового Заповіту, уже не потре�

бує закону, адже позбувся поро�

ків, і моральна досконалість до�

зволяє йому вільно реалізувати

свою волю. У Іларіона закон —

предтеча, умова благодаті й іс�

тини, істинного християнства.

Прийнявши християнство за

Іларіоном, народи перейшли

від рабства до свободи, заміни

закону (іудаїзму) благодаттю й

істиною (християнством). Іуда�

їзм — релігія лише іудеїв. Хрис�

тиянство ж покликано служити

всім народам. Використовуючи

біблійні сюжети, Іларіон пока�

зує, що людська благодать по�

лягає в духовній свободі і з нею

поєднана. Закон тільки готує до

благодаті й істини, він дає лю�

дям тимчасове виправдання їх�

нього життя на землі. До спа�

сіння приводить людей лише

християнська віра. На переко�

нання Дмитра Лихачова,

“справжня мета “Слова” Іла�

ріона не в догматично�бого�

словському протиставленні

Ветхого і Нового завітів... Тра�

диційне протиставлення двох

завітів — це лише основа, на

якій будується його визначення

історичної місії Русі”.

“Слово про Закон і Благо�

дать” утверджує ідею рівно�

правності всіх народів: “Віра

благодатна на всі народи по�

ширилася і до нашого народу

руського дійшла”. Час богооб�

раності одного народу (іудеїв)

пройшов, тепер народи “малі і

великі славлять Бога”. Прий�

няття Руссю християнства, на

думку Іларіона, поклало кінець

“ідольському мороку”, “слу�

жінню бісам”, тобто язични�

цтву. Руський народ став поряд

з іншими християнськими на�

родами як рівноправний і не

має потреби ні в чиїй опіці,

особливо Візантії, це новий на�

род, якому належить майбутнє.

Руська земля — могутня і знана

держава, “вона відома і чута є

всіма чотирьми кінці землі”.

Далі автор переходить до другої

частини “Слова” — руського

християнства. Він особливо

підкреслює, що Русь отримала

християнство не від греків, які

нібито просвітили “варвар�

ський народ”, а за власним ба�

жанням свого видатного ді�

яча — рівноапостольного кня�

зя Володимира. Так автор пе�

реходить до третьої частини

твору — похвали Володимиру

Святославичу і продовжувачу

його справ Ярославу Мудрому.

Іларіон порівнює справи Воло�

димира з діяннями візантій�

ського імператора Константи�

на і його матері Олени, за яких

християнство стало державною

релігією Візантії. На думку Іла�

ріона, однакові діяння вимага�

ють однакового шанування.

Цим самим автор готує ґрунт

для канонізації Володимира, з

іменем якого пов’язано вве�

дення християнства на Русі. У

наявності місцевих “святих”

він вбачає одну з умов незалеж�

ності і давньоруської церкви,

що в період середньовіччя до�

рівнювало державному сувере�

нітетові.

У похвалі “великому кагану”

Володимиру патріотичний па�

фос Іларіона сягає найвищого

напруження. Його патріотизм

виявляється не тільки стосовно

Руської землі, а й стосовно

руських князів�язичників, по�

передників Володимира. Він

називає Святослава та Ігоря —

князів, які свого часу уславили�

ся хоробрістю та мудрістю і

яких пам’ятають і шанують до�

тепер. Оскільки Бог з передві�

ків опікувався Руською землею

і була вона спраглою Істини, то

в цьому розумінні діяльність

Ігоря і Святослава, як і попер�

вах Володимира, має патріо�

тичний характер. Продовжува�

чем “славних” справ Володи�

мира автор вважає Ярослава

Мудрого і складає йому подяку

за будівництво та оздоблення

Софійського собору, оборон�

них споруд навколо Києва, зве�

дення Золотих воріт з надбрам�

ною церквою Благовіщення.

Закінчується “Слово...”

глибоко патріотичною молит�

вою до Бога, в якій висловлена

турбота автора про майбутнє

Руської держави: “... Не давай

нас у руки чужинців”, “... мир

утверди, сусідів смири, голоди

вгамуй, володарів наших зро�

би грізними для сусідів, боярів

умудри...” Ця молитва була

надзвичайно популярною у

давнину. Її часто читали на бо�

гослужіннях у церквах у важкі

для держави часи �
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14 листопада
Святих чудотворців та безсрібників Косми та Даміана i мате�

рi їхньої прп. Феодотiї. Священномучеників Іоана, єпископа i

Якова пресвiтера, що в Персiї постраждали. День пісний.

* * *

Святі Косма і Даміан були родом з Малої Азії. Їхній батько�

язичник помер, ко�

ли вони були ще

зовсім маленькими.

Християнським ви�

хованням братів

опікувалася їхня

мати Феодотія.

Приклад матері й

читання святих

книг зберегли їх у

непорочному житті

по закону Господ�

ньому. Косма і Да�

міан отримали осві�

ту і стали лікарями,

на них зійшла бла�

годать Духа Свято�

го — їхніми молит�

вами зцілювалися

душевні й тілесні

недуги людей і на�

віть тварин. З гаря�

чою любов’ю до Бо�

га і ближнього бра�

ти здійснювали суспільне служіння. Косма і Даміан ніколи не

брали плати за зцілення, дотримуючись заповіді Господа на�

шого Ісуса Христа: “Даром одержали, даром і подавайте”.

Слава про святих пішла світом, а люди називали їх безсрібни�

ками. Одного разу братів покликали до тяжкохворої жінки,

яку всі відмовились лікувати через її безнадійний стан. По ві�

рі Палладії (так звали хвору) і щирій молитві святих братів

Господь зцілив ту, яка помирала, і вона встала з ліжка здоро�

вою і почала хвалити Бога. Вона прагла віддячити цілителям і

потайки пішла до Даміана. Жінка принесла йому троє яєць і

сказала: “Прийми цей маленький дар в Ім’я Святої Живона�

чальної Трійці — Отця, Сина і Святого Духа”. Почувши ім’я

Святої Трійці, безсрібник не зважився відмовитися. Косма ж,

дізнавшись, дуже засмутився, вважаючи, що Даміан порушив

їхню обітницю. Скоро прийшов час Космі відходити до Бога.

Помираючи, він заповідав, аби брата не ховали поруч з ним.

Потім невдовзі помер і Даміан, і всі вагалися, де його похова�

ти. І ось волею Божою трапилось диво: до людей прийшов

верблюд, якого святі колись вилікували від сказу, і промовив

людським голосом, аби Даміана поховали поруч із Космою,

тому що він прийняв дар жінки тільки заради Імені Господ�

нього. Чесні мощі святих братів були покладені разом у Фере�

моні (Месопотамія).

Після смерті святі безсрібники здійснили багато дивного.

Косма і Даміан вважаються покровителями святості і непо�

рушності християнського шлюбу, упорядниками подруж�

нього життя. Але у нас святі безсрібники найбільше вважаю�

ться заступниками дітей. До них моляться на початку на�

вчання грамоти, щоб вони зміцнили ще слабкі дитячі сили і

сприяли їх розвитку. Косма і Даміан не тільки мудрі лікарі, а

й мудрі наставники. Вони допомагали всім, хто приходить

до них з вірою, хіба можуть вони відмовити дітям?

15 листопада
Мучеників Акиндина, Пегасія, Афонія, Єлпидифора, Анем�

подиста та iнших з ними.

16 листопада
Мучеників Акепсима єпископа, Іосифа пресвитера і Аїфала

диякона.

17 листопада
Неділя 21�ша після П’ятдесятниці

Преподобного Іоанникія Великого. Преподобного Мерку�

рія, посника Печерського.

18 листопада
Седмиця 22�га після П’ятдесятниці

Мучеників Галактіона, Єпистилії. Святителя Іони, архиєпи�

скопа Новгородського.

19 листопада
Святителя Павла, патріарха Константинопольського. Пре�

подобних Варлаама Хутинського, Луки, іконома Печерського.

День пісний.

20 листопада
Мучеників у Мелітині, преподобних Лазаря, Зосими, Кири�

ла. Ікони Божої Матерi “Взигранiє” (1795) �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

П
риймаючи Конституцію України, Верховна Рада у преамбулі до
Основного Закону зазначила, що спирається на багатовікову іс&
торію українського державотворення, піклується про зміцнення
громадянської злагоди в Україні й усвідомлює відповідальність

перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми
поколіннями. Саме тому особливу увагу привертає творча спадщина
Іларіона — “Слово про Закон і Благодать” — практично перший полі&
тичний трактат Давньоруської держави богословською мовою. Це не
тільки пам’ятка літератури, а й твір ораторського мистецтва.

Державна декларація митрополита
“Слово про Закон і Благодать” Іларіона визначає 
історичну місію християнської Русі
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Боротьба.
Українки — срібні призерки
Кубка європейських націй

Íàö³îíàëüíà êîìàíäà ç æ³íî÷î¿ áîðîòüáè

ïîâåðòàºòüñÿ ç ìîñêîâñüêîãî Êóáêà ºâðîïåé-

ñüêèõ íàö³é ç³ ñð³áíèìè íàãîðîäàìè. Íàøà

÷îëîâ³÷à çá³ðíà òàêîæ íå çàëèøèëàñÿ áåç ìå-

äàëåé — óêðà¿íñüê³ áîðö³ ïîñ³ëè òðåòþ ñõî-

äèíêó íà ï’ºäåñòàë³ ïîøàíè. Ó ãðóïîâîìó åòà-

ï³ â³ò÷èçííÿí³ àòëåòêè çäîáóëè ïåðåìîãè íàä

çá³ðíèìè Í³ìå÷÷èíè (5:2) òà Ïîëüù³ (4:3). Ó

ô³íàë³ óêðà¿íñüêà êîìàíäà ïîñòóïèëàñÿ çá³ð-

í³é Ðîñ³¿, ÿêó ïðåäñòàâëÿëè ïåðø³ íîìåðè

êðà¿íè. Ïåðåìîãó â ñâî¿õ êàòåãîð³ÿõ çäîáóëè

Íàòàëÿ Ïóëüêîâñüêà (48 êã) òà Ë³ë³ÿ Ãîð³øíÿ

(51 êã). Ó ïåðøîìó ðàóíä³ íàø³ ÷îëîâ³êè òà-

êîæ ïîñòóïèëèñÿ ãîñïîäàðÿì òóðí³ðó, àëå âè-

ãðàëè ó êîìàíäè Â³ðìåí³¿. Ï³ñëÿ ÷îãî óêðà¿íö³

ïåðåìîãëè çá³ðíó Òóðå÷÷èíè, ÷èì ãàðàíòóâà-

ëè ñîá³ áðîíçîâ³ ìåäàë³ Êóáêà ºâðîïåéñüêèõ

íàö³é �

Бокс.
Олександр Усик вдало 
дебютував на професійному
рингу

Ó ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ ñïîðòó â³äáóâñÿ á³é çà

ó÷àñòþ óêðà¿íöÿ Îëåêñàíäðà Óñèêà òà ìåêñè-

êàíöÿ Ôåë³ïå Ðîìåðî. Íàø áîêñåð çäîáóâ äî-

ñòðîêîâó ïåðåìîãó â ï’ÿòîìó ðàóíä³. Ï³ä ê³íåöü

òðåòüîãî ðàóíäó Îëåêñàíäðîâ³ âäàëîñÿ â³äïðà-

âèòè Ðîìåðî íà íàñòèë ðèíãó óäàðîì ïî êîðïó-

ñó. Ó ï’ÿòîìó ðàóíä³ ï³ñëÿ ê³ëüêîõ óäàð³â ó ãî-

ëîâó Ðîìåðî îïóñòèâñÿ íà êîë³íà — ³ òóò æå â

ðèíã âèëåò³â ðóøíèê â³ä éîãî òðåíåðà. Ðåôåð³

Â³êòîð Ôåñå÷êî, òèì íå ìåíøå, â³äðàõóâàâ äî

äåñÿòè ³ ñèãíàë³çóâàâ ïðî ïðèïèíåííÿ áîþ.

“Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷ Ëîìà÷åíêî ðàäèâ ìå-

í³: “Ìåíøå ðóõ³â, åêîíîì³÷í³øå”. ß äóæå ðà-

äèé ðåçóëüòàòó. Âåëè÷åçíå ñïàñèá³ ãëÿäà÷àì çà

òàêó ï³äòðèìêó. Ìåí³ íåîáõ³äíî áóëî âèêîíàòè

çàâäàííÿ, ÿêå ñòàâèâ ïåðåä³ ìíîþ òðåíåð — ³

âîíî áóëî ðåàë³çîâàíå íà 90 %”�

Плавання. 
Дарина Зевіна здобула три 
медалі на VІІ етапі Кубка світу

Íà V²² åòàï³ Êóáêà ñâ³òó ç ïëàâàííÿ íà êîðîò-

ê³é âîä³, ÿêèé â³äáóâñÿ ó Òîê³î, Äàðèíà Çåâ³íà

òðè÷³ ï³ä³éìàëàñÿ íà ï’ºäåñòàë ïîøàíè. Íàøà

ïëàâ÷èíÿ çàâîþâàëà “çîëîòî” íà äèñòàíö³¿ 200

ìåòð³â íà ñïèí³ ç ðåçóëüòàòîì 2:01.70. Òàêîæ

Äàðèíà ñòàëà íàéêðàùîþ íà 100-ìåòð³âö³ íà

ñïèí³ (56.87). Íà äèñòàíö³¿ 50 ìåòð³â íà ñïèí³

Çåâ³íà âèáîðîëà “áðîíçó” (26.81). Íàéë³ïøèé

ðåçóëüòàò ïîêàçàëà áðàçèë³éêà Åò’ºíå Ìåäåðîñ

(26.61) �

Велоспорт. 
Тетяна Клімченко — бронзова
призерка етапу Кубка світу

Ó Ìàí÷åñòåð³ â³äáóâñÿ åòàï Êóáêà ñâ³òó ç

âåëîïåðåãîí³â íà òðåêó ñåçîíó 2013–2014 ðî-

ê³â. Ó æ³íî÷îìó ñêðåò÷³ (ãðóïîâà ãîíêà ç âèáó-

âàííÿì) òðåòþ ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó ïîñ³ëà

ëüâ³â’ÿíêà Òåòÿíà Êë³ì÷åíêî, ÿêà íàáðàëà 120

çàë³êîâèõ áàë³â. Óêðà¿íêà ïîñòóïèëàñÿ ïîëÿ÷ö³

Ìàëãîæàò³ Âîéòèð³ (150 áàë³â) òà áðèòàíö³

Êåéò Àð÷èáàëüä (135) �

Хокей. 
Збірна України посіла друге 
місце турніру “Євро хокей 
челендж”

Ó ìàò÷³, ùî â³äáóâñÿ 10 ëèñòîïàäà â Áóäàïåø-

ò³, ï³äîï³÷í³ Àíäð³ÿ Íàçàðîâà çäîëàëè ãîñïîäà-

ð³â òóðí³ðó ç ôóòáîëüíèì ðàõóíêîì 1:0 (0:0, 1:0,

0:0). Ïåðåìîãó óêðà¿íöÿì ïðèí³ñ äàëüí³é êèäîê

35-ð³÷íîãî íàïàäíèêà “Äîíáàñó” Ñåðã³ÿ Âàðëà-

ìîâà (22:05). Ó ñïîðòñìåíà áóâ øàíñ çðîáèòè

äóáëü, ïðîòå éîìó íå âäàëîñÿ ïåðåãðàòè ñëî-

âàöüêîãî ãîëê³ïåðà óãîðö³â Ïåòåðà Øåâåëó, âè-

êîíóþ÷è øòðàôíèé êèäîê. Çà ï³äñóìêàìè “ªâ-

ðî÷åëåíäæà” â Áóäàïåøò³ ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà

çá³ðíà Ïîëüù³ (7 î÷îê), êîìàíäà Óêðà¿íè —

äðóãà (6), Óãîðùèíè — òðåòÿ (5), Ðóìóí³¿ —

îñòàííÿ (0) �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè “Динамо” впевнено 
долає “Волинь”
Кияни завдали поразки луцькому клубу з рахунком 4:1
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
чемпіонаті України з футболу відбулися
матчі 16 туру. Столичне “Динамо” провело
вдалий матч проти луцької “Волині”. Пер�
ший тайм “синьо�білі” спромоглися завер�

шити з рахунком 2:1 на свою користь. А у другій
половині гри підопічні Олега Блохіна забили ще
двічі, відсвяткувавши перемогу із загальним ре�
зультатом 4:1. Цей успіх дозволив київському клу�
бу набрати 30 очок і таким чином наблизитися до
лідера чемпіонату — донецького “Шахтаря” — на
відстань 5 пунктів.

Вже на старті матчу “Динамо” отримало майже стовідсоткову можли�

вість забити гол. Андрій Ярмоленко виконав сильний простріл у штраф�

ний майданчик суперника, але м’яч влучив у руку захисникові луцької

команди. Реалізовувати пенальті взявся Олег Гусєв, який точно пробив

під поперечину, однак Браун Ідейє зарано вбіг до штрафного майданчи�

ка, і арбітр попросив перебити одинадцятиметровий. Цього разу дина�

мівцю пощастило менше — м’яч після його удару потрапив якраз у по�

перечину воріт.

Після активного початку матчу швидкості дещо знизилися. Кияни

продовжували володіти територіальною перевагою. У середині тайму

команди вирішили обмінятися забитими м’ячами. Спочатку Роман Бе�

зус виявився першим на добиванні після свого ж удару з десяти метрів.

А за кілька хвилин гравець “Волині” Дмитро Немчанінов відзначився

відмінним ударом з лівого кута штрафного майданчика в дальню дев’�

ятку воріт “Динамо” й зрівняв рахунок. Після пропущеного гола кияни

знову спробували створити кілька гострих атак — відтак досить швидко

домоглися свого. На 35�й хвилині Браун Ідейє вивів Андрія Ярмоленка

на удар, і той точно пробив з семи метрів. Навіть після другого влучен�

ня динамівці виглядали активніше. Щоправда, до перерви глядачі біль�

ше голів не бачили.

У другій половині гри “Динамо” продовжувало грати в атакуючий

футбол. “Волинь” намагалася відповідати своїми випадами, але за раху�

нок довгих передач щось створити біля воріт суперника було складно. А

ближче до середини тайму практично всі питання в матчі були зняті піс�

ля третього гола київської команди. Олег Гусєв прискорився на лівому

фланзі, випередив захисника і від лицьової лінії зробив передачу Брауну

Ідейє, який підставив ногу та відправив м’яч у протихід голкіперу лучан.

Після третього гола футболісти “Волині” зрозуміли, що їм у цьому мат�

чі вже нічого не світить. За кілька хвилин ще одна атака столичної

команди завершилася голом Андрія Ярмоленка, який добив м’яч із п’я�

ти метрів. За такого рахунку обом командам було складно знайти моти�

вацію. “Динамо” не прагнуло забивати більше, адже гравцям важливо

було зберегти сили на майбутні матчі. Тож гра так і завершилася — 4:1

на користь “Динамо”. На післяматчевій прес�конференції наставник

переможців Олег Блохін був небагатослівним: “Після гри проти “Туна”

у Лізі Європи було тяжко виходити на поле. Я вдячний команді, оскіль�

ки ми добиралися зі Швейцарії на гру з “Волиню” майже дві доби. Гра

видалася тяжкою. Молодці хлопці”.

Натомість головний тренер лучан Віталій Кварцяний не поскупився

на детальний “розбір польотів” гри своєї команди: “Звісно, ми будемо

досліджувати той факт, що сьогодні грала лише половина футболістів.

Багато хто з моїх підопічних досить вже низько кваліфікований для ви�

щої ліги, тому у міжсезонні ми будемо переглядати контракти і проща�

тися з тими, хто не відповідає нашим вимогам. З огляду на турнірне ста�

новище нашого клубу команда не заслуговує на позитивні слова” �

Пере�равши	"Волинь"	(м.	Л�ць�),	�иївсь�і	динамівці	наблизилися	до

лідера	чемпіонат�	У�раїни	на	відстань	�	5	очо�

“Будівельник” поступився
“Говерлі”
Столичний баскетбольний клуб програв у себе вдома
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

К
иївський “Будівельник”
продовжив серію невпев�
нених виступів у Суперлі�
зі. Цього разу команда

Айнарса Багатскіса не змогла пе�
реграти “Говерлу”. Гості вже з
перших хвилин перехопили ініці�
ативу й не відпускали її протягом
трьох чвертей. Підсумковий раху�
нок матчу — 88:82 на користь іва�
но�франківського клубу.

Поєдинок проти “Говерли” мав стати

вкрай важливим для “Будівельника” після

прикрої поразки від французького “Нантер�

ра” (61:80) у Євролізі. Киянам останнім ча�

сом не вистачає стабільності, й у кожному

матчі “гладіатори” припускаються помилок.

Не став винятком і звітний матч. Вже з пер�

ших секунд глядачі Палацу спорту були зди�

вовані відсутністю одразу трьох, традиційно

стартових для чемпіонів України виконав�

ців. На непростий матч проти івано�фран�

ківців не були заявлені Даріуш Лавринович,

Артур Дроздов та Ріккі Мінард.

У дебюті першої десятихвилинки “гладі�

атори” багато помилялися, а тому вже за 3

хвилини і 23 секунди до закінчення чверті

Айнарсу Багатскісу знадобився тайм�аут.

Після цього “будівельники” зуміли трохи

скоротити відставання від гостей, але на

першу в матчі перерву все одно пішли, по�

ступаючись 20:24.

Впевнено вигравши першу чверть, “Говер�

ла” продовжила розпочату справу й у на�

ступному відрізку часу. Особливо помітним у

складі гостей був Тревіс Пітерсон, який раз�

по�раз влучними кидками змушував гравців

“Будівельника” розпочинати вводити м’яч з

лицьової лінії. За 2 хвилини до великої пере�

рви різниця в рахунку становила 11 очок —

Айнарс Багатскіс знову скористався правом

на тайм�аут. Розмова на підвищених тонах

допомогла — в роздягальню “будівельники”

пішли, значно поліпшивши свої справи в

порівнянні з тим, що було ще якихось 2 хви�

лини тому. Сирена про закінчення першої

половини застала команди за рахунку 36:43.

У третій десятихвилинці мало що змінило�

ся: господарі все так само наздоганяли, а

“ведмеді” спокійно грали на помилках су�

перника. На 9�й хвилині передостанньої

чверті різниця між суперниками навіть до�

сягла 14 пунктів — черговий тайм�аут попро�

сив Багатскіс. Після цього, коли здавалося,

що “Будівельник” повністю втратив гру, по�

ступаючись 17 пунктів, гравці “Говерли” за�

надто розслабилися. Господарі швидко

зменшили відрив і змусили суперника нер�

вувати, наступаючи йому на п’яти. Тоді своє

вагоме слово у поєдинку сказав Тревіс Пітер�

сон. Його триочковий відніс “Говерлу”

вперед. А згодом ще одне влучне попадання

встановило остаточний рахунок протисто�

яння 88:82 на користь івано�франківців.

Головний тренер київського “Будівельни�

ка” Айнарс Багатскіс прокоментував пораз�

ку своєї команди: “Я гадав, що після такої

непереконливої гри в першому таймі з фран�

цузами ми зробимо висновки і покажемо,

що це більше була випадковість, а не законо�

мірність. Проте ми почали гру сьогодні так

само мляво. Як ви бачили, у нас грали всі

кращі баскетболісти, які на даний момент в

строю, і боролися вони чимало часу на май�

данчику. Всі майже по 30 хвилин. На жаль,

ми повністю провалюємо гру під кільцем.

“Говерла” грає в цьому сезоні зовсім в іншій

баскетбол в порівнянні з минулим роком. У

більш спокійний і розумний. Вони викорис�

тали всі наші помилки в першій половині.

Плюс гра на підборах. Ці дві речі й схилили в

кінці гри чашу терезів на їхній бік” �

У	напр�женій	боротьбі	"Б�дівельни�"

пост�пився	�	себе	вдома	івано-фран�івсь�ій

"Говерлі"	–	88:82
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Едуард ВИНОГРАДОВ:

“На перше тренування мої
підопічні прийшли до боксерського
залу разом з мамами...”

“На сьогодні у нашій
школі займаються понад
150 дітей та юнаків
молодшого, середнього 
та старшого віку”

— Едуарде Євгеновичу, розкажіть,
будь ласка, детальніше про школу
боксу "Восход", в якій ви працюєте.

— На сьогодні можу з упевненіс�

тю сказати, що наш спеціалізований

зал боксу — один із найкращих у

Києві. У нас є ринг на помості, який

відповідає всім правилам і міжна�

родним стандартам для проведення

змагань з боксу будь�якого рангу.

Також у залі є 15 боксерських міш�

ків, дзеркала, тренажери. У самому

спорткомплексі розташовані ігро�

вий зал, спеціалізований тренажер�

ний зал — загалом усе те, що необ�

хідно для повноцінних і плідних

тренувань спортсменів. На даний

час у нашій школі займаються понад

150 дітей та юнаків молодшого, се�

реднього та старшого віку, але ми з

радістю можемо прийняти набагато

більше охочих. Варто зазначити, що

на базі спорткомплексу "Восход"

проходять тренування збірних ко�

манд міста Києва. Особливо хотів би

виділити наш тренерський склад:

майстер спорту СРСР тренер Сергій

Гордієнко, майстер спорту СРСР

Андрій Лапшука, а також майстер

спорту України Анатолій Пшениш�

нюк; зі спортивно�оздоровчою гру�

пою у нас в будинку боксу працю�

ють відмінні тренери — Дмитро

Кузьменко та Дмитро Бутунець. Хо�

тів би зауважити, що всі вони — мої

вихованці. Цим людям я довіряю, як

самому собі, ми фактично одна ве�

лика сім'я.

— Ви пам'ятаєте, як все починало%
ся, як пройшло перше тренування?

— Можна сказати, цю школу бок�

су починав створювати я. У 1965 ро�

ці, після закінчення служби в лавах

Радянської Армії (спортроти Київ�

ського військового округу), я повер�

нувся до нашого Київського радіо�

заводу. Профком заводу запропону�

вав мені очолити секцію боксу, ство�

рену колективом фізичної культури

"Схід", і я, на той момент вже май�

стер спорту, з радістю погодився.

Після того, як наші справи пішли

вгору, спортколектив був перейме�

нований в спортклуб, а коли ми по�

чали готувати майстрів спорту і чем�

піонів світу не тільки України, а й

Європи та світу, то отримали статус

школи боксу. Що стосується першо�

го тренування, то його я згадую з

особливим трепетом, адже це був

початок усього, що є у мене сього�

дні, і чому я присвятив більше 45�ти

років. Так ось, на перше тренування

прийшли рівно 10 хлопців, багато

хто з мамою, що трохи здивувало

мене, адже мами завжди надавали

перевагу заняттям гімнастикою або

танцями. Чесно кажучи, всі були

трошки збентежені, адже ніхто з них

і припустити не міг, як проходитиме

процес навчання. Вони думали, що

я ось так відразу поставлю юнаків у

спаринг. Але перше тренування по�

трібне для того, щоб розповісти тро�

хи про історію боксу, про різні тео�

ретичні складові, про тактичні ходи

ведення бою, а також, безумовно,

оцінити фізичну готовність хлопча�

ків. Загалом я не знаю, які саме у

хлопців були враження, але на на�

ступне заняття вони прийшли у пов�

ному складі, та ще й друзів своїх

привели! І десь через тиждень у мене

вже навчалося більше 40 чоловік.

“Мені нині 70 років, 
а моєму молодшому
синові — 14, і він
тренується з усіма
хлопцями у цьому ж залі”

— Ви присвятили цій роботі більше
45%ти років. Не виникало бажання пі%
ти на заслужений відпочинок і зайня%
тися чимось зовсім іншим?

— О ні! Мені нині 70 років, але я

повний енергії і, як кажуть, "спокій

мені тільки сниться". Сьогодні я пе�

реживаю, напевно, вже третю моло�

дість, і мені ані крапельки не хочеть�

ся зупинятися. До речі, моєму мо�

лодшому синові 14 років, він тре�

нується з усіма хлопцями в цьому ж

залі, так що я поєдную і роботу, і

спілкування з дитиною. Відверто ка�

жучи, не уявляю себе без боксу і сво�

їх вихованців, з ними я відчуваю се�

бе молодим, і це чудово! Напевно,

це і є щастя — коли ти займаєшся

улюбленою справою. А це означає,

що я — щаслива людина.

— У вас такий солідний стаж тре%
нерської роботи. Напевно, і досягнень
чимало?

— Якщо говорити про мої досяг�

нення як тренера, то особисто мною

підготовлені 96 майстрів спорту

СРСР і України, понад 1 500 канди�

датів у майстри спорту і першороз�

рядників. Багато боксерів були чем�

піонами та призерами першостей

міста Києва, України, а також всесо�

юзних і республіканських турнірів,

які проводилися в СРСР і в нашій

країні. Безумовно, я пишаюся всіма

своїми вихованцями, але хотів би

відзначити, так би мовити, "best of

the best". У першу чергу, це майстер

спорту СРСР, суддя ЄАБА, праців�

ник відділу боксу Держкомспорту

України Олександр Мотин; заслу�

жений тренер України, майстер

спорту СРСР Володимир Богати�

ренко; майстер спорту СРСР, Укра�

їни та міста Києва, переможець

спартакіади школярів СРСР 1987

року, переможець першості СРСР

1987 року, чотириразовий перемо�

жець першостей України Сергій

Гордієнко. Також мною підготовлені

майстри спорту міжнародного кла�

су: Володимир Лазебник — срібний

призер чемпіонату Європи 1998 ро�

ку і чемпіон Кубка Європи 1999 ро�

ку; до того ж, він триразовий чемпі�

он України в суперважкій вазі, на

професійному рингу провів 16 боїв,

в яких не зазнав жодної поразки;

Юрій Цибенко — чемпіон світу се�

ред професійних боксерів серед мо�

лоді за версією WBC 2003; Максим

Бурсак — інтерконтинентальний

чемпіон серед професійних боксерів

і тричі чемпіон світу серед молоді за

профі 2007�2009 рр. Ігор Бурсак —

майстер спорту України, він же —

чемпіон світу і призер Європи серед

кадетів 2002; бронзовий призер чем�

піонату Європи серед юніорів 1996

року в суперважкій вазі, срібний

призер Спартакіади СНД серед мо�

лоді 1996 року, майстер спорту між�

народного класу Валерій Лелюх. І,

безумовно, хотів би згадати про дів�

чат�боксерів: Оксана Романова —

дворазова чемпіонка світу серед жі�

нок з кікбоксингу 2002�го і 2004�го

років, а також шестиразова чемпіон�

ка України з боксу; призер чемпіо�

нату Європи серед юніорок, майстер

спорту міжнародного класу Неля

Онищенко. Також я є головним тре�

нером збірних Києва з боксу — і тут

теж є деякі успіхи. Один із них: у

2011 році, у грудні, були підбиті під�

сумки року, і стало відомо, що впер�

ше за дуже довгий час столичні бок�

сери продемонстрували найкращий

показник серед усіх областей Укра�

їни, міст�героїв Києва та Севастопо�

ля та Автономної Республіки Крим.

Тоді величезний внесок у цей успіх

внесли Василь Ломаченко ("золото"

чемпіонату у ваговій категорії до 57

кг) і Денис Берінчик (срібний при�

зер у ваговій категорії до 64 кг) на

чемпіонаті світу в Баку, який відбув�

ся у жовтні минулого року. Зараз в

столиці підростають дуже таланови�

ті молоді спортсмени, які можуть, а

головне хочуть досягти успіхів у бок�

сі. Все це — результат колосальної

роботи тренерського колективу Ки�

єва, і я радий, що причетний до цьо�

го.

“Зважаючи 
на неможливість
продовжувати бій,
перемога присуджувалася
моєму опонентові...”

— Які ваші особисті досягнення як
спортсмена?

— Я був триразовим чемпіоном

Центральної ради ДСТ "Локомотив"

(1961�1963 рр.). У 1965 році став

чемпіоном Київського військового

округу, також був чемпіоном військ

ППО СРСР і Збройних Сил СРСР. У

1963 році, перед самим Новим ро�

ком, мені присвоїли звання "Май�

стер спорту СРСР". Я продовжував

активно виступати аж до 1971 року,

був переможцем і призером кількох

республіканських і всесоюзних зма�

гань. Але є особливе звання, яким я

пишаюся і донині: у 1961 році в Оде�

сі я став бронзовим призером пер�

шості Радянського Союзу серед

юнаків старшого віку. До слова, тоді

я міг стати навіть чемпіоном, але

трапилась не дуже приємна історія.

Той бій я пам'ятаю до сих пір. У пів�

фіналі я боксував проти складного

суперника, і в одному з епізодів, вже

наприкінці останнього раунду, отри�

мав розсічення брови — тоді ще ма�

сок не надягали. І лікар, яка, як ви�

явилося, нечасто обслуговувала по�

єдинки, підійшла і почала надавати

допомогу. А як тоді перевіряли? Ви�

тирали кров, і якщо вона зупиняла�

ся, то бій можна було продовжувати,

якщо ж ні — поєдинок закінчували.

Я їй сказав, що готовий продовжува�

ти бій, адже я вигравав поєдинок, і

розсічення отримав зовсім випадко�

во (ненавмисно стукнулися лоба�

ми). Та раптом почув у мікрофон

вердикт рефері (він був із Росії і су�

перник мій теж був чемпіоном

СРСР серед суворовців): зважаючи

на неможливість продовжувати бій,

перемога присуджувалася моєму

опонентові. У мене відразу з'явили�

ся сльози на очах, і так я проплакав

усю ніч. А міг би бути чемпіоном!

Адже тоді переможцем цього турні�

ру став наш київський боксер Міша

Власенко, а я за два місяці до цих

змагань на міській першості виграв

у нього за очками.

% З вашого тренерського досвіду,
яке покоління було більш таланови%
тим і працездатним? Я ставлю це пи%
тання, тому що багато хто дорікає
сьогоднішньому поколінню в тому, що
воно вже дуже ліниве. 

� Щось у цьому є! Історія з життя

показала, що міський спортсмен,

якщо все�таки вирішив зайнятися

боксом, більш здібний, але менш

активний, бо поруч з ним багато

спокус � це і музика, й інші види

спорту, і йому дуже складно зробити

вибір. А от хлопці, які приїжджають

з периферії, може, і не такі талано�

виті, але готові багато працювати і за

рахунок своєї працьовитості можуть

досягти висот. У ті часи (я говорю

про часи Радянського Союзу) все

було безкоштовно і дуже доступно, і

людей, чесно кажучи, приходило

більше. Через тренерів проходили

тисячі осіб, і справжніх талантів

можна було знайти набагато більше,

таких, наприклад, як Валерій По�

пенченко, Станіслав Степашкін,

Дан Позняк та багатьох інших. Зараз

же у людей з`явився вибір, і біль�

шість обирає простіший вид єдино�

борств. Бокс � сам по собі дуже

складний вид спорту, наприклад,

якщо борець за день може провести

3�4 поєдинки, то боксер тільки один

повноцінний бій, адже якщо тра�

пився нокаут, то бійцеві треба аж 3

місяці, щоб відновитися і почати

тренуватися. Але в цілому я б не по�

діляв покоління, адже в кожному з

них є свої таланти і трудоголіки, і

скрізь вони домагалися позитивних

результатів. Просто тоді тренери

знаходили набагато більше здібних

хлопців. 

% Кого ви вважаєте найвидатнішим
боксером за всю історію боксу? 

� Дуже складне питання. У мене є

два найулюбленіших боксера � це

Леннокс Льюїс і Майк Тайсон. Пер�

ший надзвичайно грамотний і так�

тично дуже сильний боксер. У плані

ведення бою, я вважаю, йому немає

рівних. Що стосується Майка, то це

найталановитіший спортсмен за

всю історію боксу. Стати абсолют�

ним чемпіоном світу у важкій вазі у

віці 21 року � це унікальне досягнен�

ня! Для цього потрібно володіти не�

абиякими здібностями і талантом.

Мені дуже імпонує його спортивна

агресія. Інший момент � це його,

м`яко кажучи, не дуже спокійний

характер і постійні скандали, в які

він потрапляв. Якщо вибирати серед

цих двох боксерів, то свою перевагу

я все ж віддам Тайсону �

Розмову вів Олександр ПИРЛИК,
"Хрещатик"

Ч
и часто ви ставили собі питання, що таке щастя?
Для когось воно вимірюється кількістю нулів у
зарплаті, хтось щасливий тому, що поруч з ним
друзі та близькі люди... Не так давно мені пощас�

тило познайомитися з однією дуже цікавою людиною,
яка ось вже 45 років поспіль розвиває юні таланти в од�
ній зі спортивних шкіл міста Києва. Дивно, але у свої 70
років наш герой просто�таки переповнений бажанням
працювати. Тільки подумати: майже півстоліття віддати
боксу! Це дорогого коштує. Окрім цього, легендарним
тренером за чотири десятиліття підготовлено 96 майс�
трів спорту СРСР і України, понад 1 500 кандидатів у
майстри спорту і першорозрядників. Нещодавно "Хреща�
тику" вдалося поспілкуватися з майстром спорту СРСР,
заслуженим тренером України, головним тренером збір�
них команд міста Києва з боксу, тренером вищої катего�
рії, старшим тренером школи боксу і КДЮСШ "Восход"
Едуардом Виноградовим.
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Британське кіно, осінні короткометражки 
й Каннські Леви
В кінотеатрах столиці стартують фестивалі
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цього тижня кіно�
манам буде що
подивитися,
окрім прокатних

стрічок. Картини остан�
ніх років покажуть в
рамках “Нового бри�
танського кіно”, зі сві�
жою добіркою корот�
кометражок познай�
омить Best Autumn
Shorts 2013. А шану�
вальникам креативної
реклами пропонують
переглянути ролики�
переможці ювілейного
60�го фестивалю
Cannes Lions 2013.

Вже втринадцяте фести�

валь “Нове британське кіно”

дарує глядачам зустріч із кра�

щими фільмами Великої

Британії. Вчора фестиваль

відкрила біографічна драма

“Діана. Історія кохання” з

Наомі Воттс, що незабаром

виходить на широкі екрани.

Ще одна історична драма —

“Королівський вікенд” із Біл�

лом Мюрреєм (14 листопада о

21.00, 15 і 18 листопада о

19.00) — це історія любовного

роману президента США

Френка Делано Рузвельта з

його кузиною Маргарет

Стаклі під час політичного ві�

зиту британської королів�

ської пари до нью�йоркської

резиденції Рузвельта.

В центрі картини “Король

Сохо” (14 листопада о 19.00,

17 листопада о 21.00) — життя

підприємця й імпресаріо По�

ля Реймонда, який відкриває

“джентельмен�клуби”. Ціла

імперія таких клубів і еротич�

них журналів приносять ко�

лосальний прибуток, але й

обертаються низкою звину�

вачень у непристойній пове�

дінці, розбитим шлюбом і

особистою трагедією. Фільм

Дастіна Хоффмана “Квартет”

(16 і 19 листопада о 21.00, 17

листопада о 19.00) заснова�

ний на однойменній п’єсі Ро�

нальда Гарвуда. Дія розгор�

тається в будинку престарі�

лих артистів британської

оперної сцени, які щорічно

гала�концертом відзначають

день народження Верді.

В чорній комедії “Коханці

на колесах” (15 листопада о

21.00, 18 і 19 листопада о

19.00) закохані Тіна і Кріс

рушають у подорож північ�

чю Англії в фургончику і по�

збуваються всіх, хто заважає

їхньому відпочинку. Стрічка

“Франкенштейн. National

Theatre Live” (16 листопада о

19.00) являє собою сценічну

адаптацію Ніка Діара за ро�

маном англійської письмен�

ниці Мері Шеллі “Фран�

кенштейн, або Сучасний

Прометей”, поставлену ре�

жисером Денні Бойлом на

сцені Королівського націо�

нального театру. Головні ро�

лі виконують Бенедикт Кам�

бербетч і Джонні Лі Міллер.

Є в програмі й картина для

дітей — “Егоїстичний веле�

тень” (20 листопада о 19.00),

сучасна історія про будні не�

розлучних друзів з люмпен�

ського району Бредфорда —

буйного підлітка Арбора і

добродушного телепня

Свіфта. А також глядачам

підготували добірку з семи

короткометражок “Брита�

нія. Коротко” (16 і 17 листо�

пада о 13.00). Фільми демон�

струються мовою оригіналу з

українськими субтитрами.

В ще одній добірці коротко�

метражок Best Autumn Shorts

2013 — сім стрічок загальною

тривалістю півтори години. З

них — п’ять іспанських кар�

тин, що переважно присвячені

родинним стосункам, одна

французька і одна йорданська.

Кращі ж роботи фестивалю

Cannes Lions, який є аналогом

“Оскару” в рекламній індус�

трії, демонструватимуть три

дні. Це гідні взірці світової

реклами — з гумором, оригі�

нальними режисерськими й

операторськими знахідками та

іншими прийомами таланови�

тих креативщиків �

“Нове британське кіно”
Коли: до 20 листопада

Де: кінотеатр “Київ”, вул.

Велика Васильківська, 19,

тел.: (044) 234�73�81

Вартість квитків:
35�100 грн.

Best Autumn Shorts 2013
Коли: з 14 листопада

Де: кінотеатри “Київ” (вул.

Велика Васильківська, 19, 

тел.: (044) 234�73�81) і

“Жовтень” (вул. Костянти�

нівська, 26, 

тел.: (044) 417�27�02)

Вартість квитків: 22�50 грн.

Cannes Lions�2013
Коли: 14–16 листопада

Де: кінотеатр “Україна”,

вул. Городецького, 5, 

тел.: (044) 279�67�50, 

279�82�32

Вартість квитків: уточнюй�

те в касах кінотеатру

Серед�британсьих�новино�–�історична�драма�"Королівсьий

віенд"�із�Біллом�Мюрреєм�про�роман�президента�США�Френа

Делано�Р#звельта�з�йо$о�#зиною�Мар$арет�Сталі�

Вивчити іноземну мову без зусиль
Катерина ЧУБ
“Хрещатик”

Я
кщо іноземна мова
дається тяжко, або ж
не вистачає часу і
сил на курси чи за�

няття з викладачем, вихід є.
Завдяки сучасній мультиме�
дійній програмі Quick
Teacher, за якою вже працю�
ють новостворені центри в
Києві, опанувати мову стає
просто, легко, у зручний час
і за доступною ціною.

Програма Quick Teacher поєднала

в собі традиційні методики навчання

та новітні наукові технології в галузі

інтенсивного вивчення іноземних

мов, які допомагають зробити на�

вчання швидким і ефективним. За

допомогою спеціально розробленої

мемо�методики нова іноземна лек�

сика запам’ятовується без зусиль, в

5–10 разів швидше, ніж при звичай�

ному способі її освоєння. Справа в

тому, що задіюються всі види пам’яті

людини: зорова, слухова і тактильна.

Тренажер правопису програми

Quick Teacher є альтернативою дик�

танту, коли помилки виправляє і по�

казує комп’ютер. А тренажер вимо�

ви навчає вимовляти слова правиль�

но і позбавляє від мовного бар’єру:

можна записати власну вимову, по�

рівняти її з вимовою диктора, а по�

тім тренуватися до досконалості.

Окрім того, є довідник з граматики з

вправами на закріплення знань, до�

відник з фонетики з правилами про�

читання буквосполучень, зворотний

контроль, який допомагає навчити�

ся розуміти усну іноземну мову, а та�

кож словник користувача: коли

учень самостійно формує власну ба�

зу слів і фраз.

Програма Quick Teacher дає змогу

вивчити будь�яку з 12�ти іноземних

мов: англійську (британську і аме�

риканську), французьку, німецьку,

італійську, іспанську, японську, ки�

тайську, російську, а ще фінську, ла�

тиську і казахську. Для більшості з

них можна обрати необхідний рі�

вень — “Standard”, “Profy” чи

“SuperProfy”. Закінчивши повний

курс, ви зможете вільно спілкувати�

ся і висловлювати свої думки як у

повсякденному житті, так і в бізнес�

середовищі, а також писати наукові

статті та доповіді на різні теми. Є

можливість замовити індивідуальну

програму, що розрахована на про�

фесійну специфіку, наприклад, з

медичною лексикою.

Програма Quick Teacher розробле�

на і сертифікована в ЄС (сертифікат

ISO 9001:2008), користується попу�

лярністю у провідних країнах Євро�

пи та, як довела практика, абсолют�

но підходить українським користу�

вачам. “За допомогою цієї програми

легше запам’ятати слова і фрази,

вже в готовому контексті з правиль�

ною інтонацією,— ділиться вражен�

нями слухачка курсу Олена Міті�

на.— Пропонуються фрази до зна�

йомих ситуацій, які використовую�

ться у повсякденному житті: на ро�

боті, в магазині, в поїздці”. Про

зручність програми говорить слухач

Нодар Хатіашвілі: “На мій погляд,

на сьогодні вона є найкращим варі�

антом швидкого опанування іно�

земної мови. Безперечна перевага —

це можливість почати процес на�

вчання при будь�якому рівні знань.

Немає необхідності в додатковій пе�

ревірці за допомогою педагога або

іншого доповнення, бо програма

дає змогу перевіряти себе самому”.

Сьогодні в Києві вже відкрилося

п’ять центрів навчання за програ�

мою Quick Teacher. Заняття кошту�

ють всього від 35–50 гривень на

годину �

В столиці відкриваються центри навчання за новітньою методикою Quick Teacher

Про$рама�Quick�Teacher�розроблена�й�сертифіована�в�ЄС,�орист#ється�поп#лярністю�#�провідних�європейсьих�раїнах

та�підходить�вітчизняним�орист#вачам

Адреси центрів навчання 
за програмою Quick Teacher:

Європейський університет

(бульв. Академіка Вернадського,

16�в),

Національний транспортний

університет (вул. Кіквідзе, 40),

Академія Праці та Соціальних

Відносин і Туризму Федерації

профспілок України (Велика

Окружна, 3),

Інститут підготовки кадрів про�

мисловості Міністерства промисло�

вої політики України (вул. Лук’янів�

ська, 65/67),

Київське вище професійне учи�

лище технологій та дизайну одягу

(просп. Гагаріна, 22),

Бізнес�центр за адресою: 

вул. Марини Раскової, 19.

Записатися на курс можна, 
заповнивши заявку на сайті 
www.quickteacher.info 
та за телефоном (044) 585�52�27.



На відповідний лад одразу

налаштовує документальна

стрічка про життя Павла Тичи�

ни та його квартиру�музей з

кадрами хроніки і спогадами,

яку показують гостям перед

виставою. Її до 120�річчя з дня

народження поета зняв і пода�

рував музею директор кіносту�

дії “Укртелефільм” Олег Бій�

ма.

Далі запрошують у квартиру

на другий поверх, де несподі�

вано з’являється... Павло Ти�

чина. Неперевершено грає йо�

го Євген Нищук. Разом із ним

подорожуємо кімнатами, де

мешкав Павло Григорович.

Слухаємо розповіді про дитин�

ство, стосунки з родиною,

думки про музику і малюван�

ня, спогади про друзів, страхи і

радості — і все це через пред�

мети, які “оживають” навко�

ло... “Мене захоплює вистава,

я прийшла на неї вже вдруге,—

ділиться враженнями від�

відувачка Тетяна.— Образ Ти�

чини відрізняється від того, що

розповідали у школі, я побачи�

ла живу людину з сумнівами,

переживаннями і тим відно�

шенням до речей, про які на�

віть не здогадувалася. Мені по�

добається атмосфера і люди,

які сюди приходять”. Напри�

кінці вистави усіх запрошують

до овального столу, за яким Ти�

чина любив збирати друзів та

гостей. За чаюванням прохо�

дить обмін думками і вражен�

нями. Діти, які ніколи в домі

Тичини не залишалися без по�

дарунку, отримують альбоми й

олівці. А дорослі – гости�

нець — варення з райських яб�

лук з Тичинівського саду.

“Втілювати образ відомої

людини, яка реально існувала і

яку ще багато хто пам’ятає, ду�

же відповідально,— розповів

“Хрещатику” Євген Нищук.—

Я не намагаюся його копіюва�

ти, хоча певні моменти і риси,

як говорять люди, які його зна�

ли, нагадують Павла Григоро�

вича. Мені важливо доносити

його світобачення, природу

емоцій. Коли переступаю поріг

квартири, настрій сам змінює�

ться. Дуже допомагають реаль�

ні речі, які оточували поета,— у

своїй розповіді відштовхуюся

від них. Це дуже незвичне від�

творення: люди звикли до екс�

курсій, а тут наче проходять

етапи життя з першою особою,

все сприймається інакше. Осо�

бисто я по�іншому поглянув

на Павла Тичину і відчув його

глибину, коли познайомився з

твором про Сковороду, що ста�

вили у Національній опері

України. В умовах тоталітарно�

го режиму Павло Григорович

поводив себе дуже порядно,

був відкритий до простих лю�

дей, допомагав талановитим

дітям. Він був одним із най�

більших інтелектуалів,

справжньою ходячою енцик�

лопедією, знав багато мов, ма�

лював, грав на музичних інст�

рументах”. Спектакль прохо�

дить в музеї один�два рази на

місяць, а сценарій до нього на�

писала директор закладу Тетя�

на Сосновська, яка є родич�

кою поета. “Спогади про ди�

тинство, стосунки з сестрами,

братами, мамою по крихтах

розкидано по щоденникових

записах і листах Павла Григо�

ровича,— говорить Тетяна

Сосновська.— Перечитуючи їх

крізь призму рідного і близько�

го, мимоволі складається за�

гальна картина. Особисті по�

дробиці не хочеться виносити

на загал, а моноспектакль дає

можливість розповісти про

щось інтимне та потаємне ма�

ленькій кількості людей, щоб

вони відчули родинну атмо�

сферу”.

Активність співробітників

музею�квартири Павла Тичи�

ни приємно дивує. Щочетвер�

га та щоп’ятниці в музеї про�

водяться майстер�класи “Не�

звичне у звичайному”, а по су�

ботах і неділях влаштовують

дні дитячого простору. Сюди

залюбки приходять вчителі

початкових класів з дітьми —

школярів навчають, як писати

і малювати вірші, як суміщати

їх з музикою, використовуючи

на заняттях елементи творчо�

сті Павла Тичини та знайомля�

чи з його квартирою. А до кін�

ця листопада тут триває ви�

ставка з меморіальної бібліо�

теки Павла Тичини “За що за�

бороняли українську кни�

гу?” — видання про українську

мову, які були заборонені ра�

дянською цензурою. “З одно�

го боку, музей є консерватив�

ним закладом, який накопи�

чує і зберігає експонати. Але

при цьому він має бути потріб�

ним і цікавим для людей,—

впевнена Тетяна Соснов�

ська.— Ми хочемо, щоб сюди

приходили люди різного віку.

Не лише середнього і старшо�

го покоління, у яких вже є така

звичка, а й молодь, діти. Тому

запрошуємо батьків відвідува�

ти музей разом з дітьми — це

можливість родині побути ра�

зом. Якщо ми не привчимо

молодь і дітей, не забезпечимо

безперервність поколінь, вони

будуть втрачені для музеїв”.

Окремо хочеться сказати і

про новий соціальний про�

ект закладу “Доступний му�

зей”, який покликаний до�

нести інформацію та емоції й

особливим людям — з вада�

ми зору і слуху. Екскурсії для

сліпих в музеї вже проводи�

лися: старшокласники

школи для незрячих змогли

доторкнутися до певних ме�

моріальних об’єктів, відчути,

а отже, і “побачити” музей.

Паралельно діє проект “То�

лерантність”. До прикладу,

школярам влаштовували ог�

ляди квартири із закритими,

а потім з відкритими очима.

Вони мали змогу порівняти,

відчути, як це бути незрячим.

А отже, усвідомити необхід�

ність допомагати і уважно

ставитися до тих, хто має ва�

ди зору. “Музей не може за�

лишатися осторонь питання

роботи з людьми з особливи�

ми потребами, адже культур�

ний продукт має бути до�

ступний усім”,— впевнена

Тетяна Сосновська
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Містика Карпат — на великому екрані
У прокат вийшла українська картина “Тіні незабутих предків”
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У
новій роботі режи
сер Любомир Ле
вицький, відомий за
стрічками “Лом

бард” і “Штольня”, звер
тається до давньої гуцуль
ської легенди про україн
ських магівмольфарів і
злих демонів Карпат. Геро
ями фільму стали сучасні
студенти, які опинилися в
центрі боротьби добра і
зла. За словами режисера,
в картині поєдналися міс
тика, пригоди і комедія.
Розрахована ж вона перш
за все на молодіжну ауди
торію.

Хоча назва фільму перегукується з

“Тінями забутих предків” Михайла

Коцюбинського, у його центрі — не

гуцульські Ромео і Джульєтта, а кар�

патська міфологія. Режисер та сцена�

рист Любомир Левицький народився

у містечку Верховина, зростав у Кар�

патах і почуту колись від старожилів

історію втілив у власній картині.

Спочатку стрічка переносить гля�

дача у 1810 рік, коли мольфарам вда�

лося полонити злих духів у кам’яну

скрижаль, Книгу Тіней, а один із

ключів від неї — магічну Згарду (гу�

цульську релігійну прикрасу) — схо�

вати. Вже в наш час студент Ваня

(Дмитро Ступка) живе звичайним

життям: товаришує й свариться з од�

нолітками, страждає від нерозділе�

ного кохання, поки випадково не

розбиває скляну вітрину з магічною

Згардою, привезеною до університе�

ту. І вона зникає. Виявляється, Згар�

да потрапила йому в серце, а на тілі

його восьми однокурсників з’явили�

ся дивні мітки. Тепер на них полює

злий демон, який прагне вбити “мі�

чені душі”, дістати Згарду і визволи�

ти ув’язнених духів. Щоб врятувати�

ся, хлопцям і дівчатам потрібно

вирушити в Карпати — шукати до�

помоги у мольфара та долати власні

страхи. Усі персонажі дуже різні: від

хлопця у спортивках до готеси і гла�

мурної дівчини на шпильках. Ризи�

ковані пригоди і вбивства розбавлені

молодіжним гумором та історією ко�

хання, що, як відомо, здатне подола�

ти будь�яке зло. До кінця стрічки до�

жили не всі персонажі. Погані герої

вмирають — таку мораль підкреслює

режисер.

Над фільмом працювали близько

двох років. Для майбутніх виконав�

ців ролей проводився кастинг з�по�

над 12�ти тисяч людей. Когось знай�

шли на відборі в університеті імені

Карпенка�Карого, когось — через ві�

деоролики, які потрібно було зняти

вдома і відправити на сайт. А Альоні

Мусієнко (Анжела) роль дісталась

взагалі випадково: вона познайоми�

лась у кафе з хлопцем, який привів її

на проби. “Найголовнішими вимо�

гами для акторів були талант, краса і

влучення в характер”,— розповів ре�

жисер стрічки. Після затвердження

на ролі їх чекало неабияке випробу�

вання: акторів на два місяці відпра�

вили у тренувальний табір, де вони

бігали та вчилися бойовому мистец�

тву. Знімали ж cтрічку у Києві, Чер�

нівцях, Кам’янці�Подільському і

Карпатах.

“Тіні незабутих предків” не пре�

тендує на роль інтелектуального кі�

но. “Таких жанрових фільмів має

виходити не один, а хоча б десять на

рік,— впевнений Любомир Левиць�

кий.— Це видовищне тінейджер�

ське кіно для побачень, яке варто

подивитися, пережити і забути”.

Загальний бюджет картини склав

887 тисяч доларів, а показуватимуть

її у ста кінотеатрах по усій країні.

“На жаль, наших показів в п’ять ра�

зів менше за того ж “Тора�2”, кіно�

театри ще не довіряють українсько�

му кіно, ставлять переважно денні

сеанси”,— розповів пан Левицький.

“Тіні незабутих предків” заплано�

вано показати також в Росії, Казах�

стані, Польщі і Канаді. А для сум�

лінних глядачів режисер підготував

сюрприз: у стрічці спеціально допу�

щено 5 кіноляпів, і хто першим їх

помітить — отримає у приз футбол�

ку і плакат з автографами акторів.

Любомир Левицький не збирається

зупинятися, він мріє зняти україн�

ського Індіану Джонса, а також роз�

крити в кінематографі й інші цікаві

українські легенди

Героям стріч и – звичайним ст дентам – випало боротися з потойбічними
силами та долати власні страхи

Поет ніби повертається до власної оселі, щоб в стами засл жено о артиста У раїни Єв ена Нищ а
розповісти остям про своє життя

Слідами Павла Тичини 
Незвичну екскурсію влаштовують у музеї�квартирі поета
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

М
узейквартира Павла Тичини помітно
вирізняється зпоміж столичних музе
їв: тут постійно проходять акції, ви
ставки, творчі вечори, майстеркласи

та проекти для батьків з дітьми, які приверта
ють увагу до творчості геніального поета.
“Хрещатику” пощастило побувати на спектак
ліперфомансі “Сріблясті голуби у небесах”.
Його гостей по квартирі водив наче сам госпо
дар Павло Тичина, образ якого втілив заслу
жений артист України Євген Нищук.

Моноспектакль�перфоманс
“Сріблясті голуби у небесах”
Коли: 14 листопада і 12

грудня о 18.30

Де: музей�квартира Павла

Тичини, вул. Терещенків�

ська, 5

Вартість квитка: 75 грн

Докладніша інформація на

сайті www.tychyna.com та за 

тел. : (044) 234�43�27

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 17 р дня
2013 ро об 11.00 відповідача Василен о Дмитра Анатолійовича по
справі за позовом Кардашов О.В. до Василен о Д.А. про визнання
осіб, що втратила права орист вання жилим приміщенням.

Відповідач ви ли аються с дове засідання, разі йо о неяв и
справа роз лядатиметься йо о відс тність.

С ддя Савиць ий О.А.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Відповідач Стасів Сер ію Іванович , адреса я о о: м. Київ, в л. Садова 48,

в. 3, необхідно з'явитися 29.11.2013 р. о 10.30, до Дарниць 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 "Державний е спортно-імпортний бан
У раїни" до Стасів Сер ія Івановича про стя нення бор за до овором про
від риття та обсл ов вання арт ово о рах н з видачею платіжної арт и.

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

Відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини неяв и с дове
засідання. У разі неповідомлення с д про причини неяв и вважається, що
відповідач не з'явився в с дове засідання без поважних причин.

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



ОВНИ, стос�н�и�з�оточенням�пом’я�шаться,�одна�

я�що�за�останній�місяць�не�дося�ли��армонії,��омпро-

міс� інтересів� залишиться� міражем...� На� роботі� при-

бор�айте�пих�,�бо�це�призведе�до��онфлі�тів�з�началь-

ством.

ТЕЛЬЦІ,�цін�йте�те,�що�маєте,�та�я�що�є�претензії

до�життя,�нереалізовані�со�ровенні�бажання,�і�нор�ва-

ти�їх�протипо�азано.�Спроб�йте�почати�втілювати�за-

д�ми�з�допомо�ою�родичів,�др�зів,��оле�.

БЛИЗНЯТА, не�слід�апелювати�до�др�зів,�розрахо-

в�ючи,�що�вони�з�радістю�та�бла�ородством�підстав-

лять�плече�і�допомож�ть�вийти�зі�с�р�ти.�Цьо�о�не�б�-

де.�По�ладайтеся�на�сім’ю,�рідних,�шлюбних�обранців,

�оле��по�роботі.

РАКИ, не�збавляйте�взятий��чора�темп,�я�що�про-

ледарювали —�мерщій�до�роботи�надол�ж�вати� з�а-

яне,�адже�сил�хоч��реблю��ати!�І�майте�на��вазі:�люди,

я�их�ви�підозрюєте���ворожнечі�та�неприязні,�насправ-

ді�налаштовані�до�вас�мирно�та�лояльно.

ЛЕВИ, форт�на� пест�є� вас� я�� �� вели�ом�,� та�� і� в

дрібницях.�Тож�з�б�дь-я�ими�справами�здатні�впора-

тися�на�відмінно.�І�навіть���безвихідних��онфлі�тах�ви

здатні�творити�ч�деса.

ДІВИ, ваш��оловний�воро� —�азарт.�Вип�с�айте�до-

зовано�пар��ент�зіазм�,�не��идайтеся��р�дьми�на�ам-

браз�р�,�я�що�вас�про�це�не�просили,�та�не�нав’яз�й-

те�іншим�допомо��,�я�ої�вони�не�хоч�ть.�Надмірне�за-

взяття�призведе�до�напр�жених�взаємин.�Вчіться�во-

лодіти� собою,� дотрим�йтеся� посадової� с�бординації

та�не�претенд�йте�на�ч�жі�лаври.

ТЕРЕЗИ, ваше� місце —� за� шлюбним� шт�рвалом,

втім,� не�д�же�ц�п�о� за� ньо�о� тримайтеся,� дайте�при

бажанні� по�ерм�вати� бла�овірним� для� збереження

�омпроміс��інтересів.�Страте�ія�поперемінно�о��ерм�-

вання�найдоцільніша� і�є�ч�довою�перестрахов�ою�від

р�йнації�подр�жньо�о�тандем�.

СКОРПІОНИ, на�роботі�з�вами�зма�атися�сенс��не-

має,�лаври�стахановця��арантовані.�Робите�все�швид-

�о,�я�існо�і�своєчасно�на�висо�ом��фаховом��рівні,�на

заздрість�ледарям�та�нездарам.�Одна��тринь�ати�си-

ли�без�завчасно�домовленої�оплати�не�слід.�Альтр�їс-

тичні,�нео��плені�засл�жено�пожертви�мож�ть�повер-

н�тися�хворобами.

СТРІЛЬЦІ знема�ають���полоні��армічних�подій,�що

на�опичилися�протя�ом�мин�ло�о�ро��.�Розплата�йде

важ�о,�з�проб��сов�ами...�Втім,�сьо�одні�дозволяється

взяти�“від��л”�та�трохи�перепочити.�Влашт�йте�свято

для� д�ші,� реперт�ар� розва�� можете� обрати� собі� до

вподоби� та� вип�стити� на�опичен�� пар�� нереалізова-

них�бажань.

КОЗЕРОГИ, пріоритет� за� приватним� б�ттям.� Збе-

ріть�сили�в���ла��і�доведіть�до�переможно�о�фінал��не-

завершені� домашні� справи.� Іна�ше� запал� ент�зіазм�

з�асне,� і�все�доведеться�від�ласти�на�пізніше,�а��оли

воно�наст�пить —�невідомо,�тож�б�дете�сидіти�в��ар-

мидері.�Люди,�з�я�ими�маєте�справ�,�схильні�до�пере-

більшень,��ордовиті,�образливі.

ВОДОЛІЇ,�займіться�справами,�я�і�потреб�ють�ве-

ли�их�роз�мових�та�фізичних�енер�озатрат,�в�полемі-

���“хто�правий,�а�хто�винний”�ліпше�не�вст�пати,�“вий-

міть�спочат����олод��із�власно�о�о�а”,�а�потім��рити-

��йте,�робіть�за�важення.

РИБИ, �ер�ючись�бажанням�розба�атіти,�ви�з�нена-

ситною�одержимістю�б�дете�тр�дитися�заради�мате-

ріальних�вина�ород,�поліпшення�сімейно�о�та�ділово-

�о� бюджет�,� виплати� подат�ів,� �редитів,� забор�ова-

ностей �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Температура +4°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +6°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +4°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 0 м/с

Вологість повітря 87 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 14 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ранок день вечір
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Ñüîãîäí³ Âñåñâ³òí³é äåíü áî-

ðîòüáè ïðîòè ä³àáåòó.

1832 — ó Íüþ-Éîðêó ç'ÿâèâñÿ

ïåðøèé ó ñâ³ò³ òðàìâàé. Âàãîí,

ðîçä³ëåíèé íà òðè êóïå ³ ðîçðàõî-

âàíèé íà 30 ïàñàæèð³â, ïðèâîäèâ-

ñÿ â ðóõ ê³íüìè. 

1918 — çàêîíîì, ùî ï³äïèñàâ

ãåòüìàí Ïàâëî Ñêîðîïàäñüêèé,

ñòâîðåíî Óêðà¿íñüêó àêàäåì³þ

íàóê. Ïåðøèì ïðåçèäåíòîì îáðà-

íî àêàäåì³êà Âîëîäèìèðà Âåðíàä-

ñüêîãî. 

1918 — ïðîãîëîøåíî Äèðåêòî-

ð³þ ÓÍÐ.

1939 — Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ

çàòâåðäèëà Çàêîí ïðî âîçç'ºäíàí-

íÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ç ÓÐÑÐ. 

1939 — çàñíîâàíî Ëüâ³âñüêå ï³-

õîòíå ó÷èëèùå, ðîçðàõîâàíå íà

1600 êóðñàíò³â. 

1944 — ó Êèºâ³ â³äêðèâñÿ Äåð-

æàâíèé ìóçåé óêðà¿íñüêîãî ìèñ-

òåöòâà. 

1990 — 45-à ñåñ³ÿ Ãåíåðàëüíî¿

Àñàìáëå¿ ÎÎÍ óïåðøå ïðèñòóïè-

ëà äî ðîçãëÿäó ïèòàíü ïðî

ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî ó

ïîäîëàíí³ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà

×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. 

1999 — â Óêðà¿í³ â³äáóâñÿ äðó-

ãèé òóð ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â.

Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè îáðàíèé 

Ë. Êó÷ìà. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

ГОРОСКОП
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Американські психологи довели існу�

вання вічної любові: вони встановили,

що благополучні сімейні пари і через ба�

гато років переживають ті ж почуття, що і

молоді коханці, пише News Info.

Дослідники з університету Нью�Йорка

провели експеримент з добровольцями

обох статей, які запевняли, що щасливі у

шлюбі.

Деякі пари були одружені більше 20 ро�

ків. Їм пропонувалося поглянути на фо�

тографії своєї другої половини, рідних і

знайомих. При цьому учені спостерігали

за мозковою активністю випробовува�

них. Як виявилося, при прогляданні фо�

тографій, що зображали об’єкт обожню�

вання, у пар, які давно склалися, активні

ті ж відділи мозку, що і у молодих людей,

які насолоджуються карамельно�букет�

ним періодом у стосунках. За словами од�

ного з керівників дослідження Артура

Арона, при прогляданні знімків чолові�

ка/дружини у партнерів вироблялося

стільки ж так званого гормону любові до�

фаміну, що і у молодих закоханих.

Як відомо, “термін придатності” ко�

хання намагалися визначити багато уче�

них. Так, мексиканський фахівець Хеор�

хіна Монтемайор Флорес розрахувала,

що це почуття живе лише чотири роки.

Навіть у найромантичніших випадках ре�

сурс міцності позитивних емоцій вичер�

пується після закінчення цього терміну. А

за ступенем впливу на психіку кохання

навіть можна порівняти з душевним роз�

ладом, що у низці випадків буває цілком

справедливим �

Вчені довели, що вічне 
кохання існує

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 14 ëèñòîïàäà


