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Кирило ФОМІНОВ
спеціально 
для “Хрещатика”

За прогнозами си�
ноптиків, вже на�
прикінці цього

тижня у Києві очікує�
ться мокрий сніг. Тож
комунальники активі�
зують свою роботу,
аби бути готовими до�
стойно зустріти ви�
клики природи. Зок�
рема днями останні
штрихи щодо роботи
з підготовки  до холо�
дів обговорили у
КМДА за участю пер�
шого заступника мі�
ністра регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ України Гри�
горія Семчука.

Так, власними силами місто

може впоратися із наслідками

негоди, якщо кількість опадів

сягатиме до 18 см за добу. Про

це на нараді заявив заступник

директора Департаменту місь�

кого благоустрою та збере�

ження  природного середови�

ща — начальник управління з

питань надзвичайних ситу�

ацій Сергій Рюмшин. “Якщо

за добу випаде більше 18 см

снігу, доведеться заручитися

допомогою підприємств та

організацій різних форм влас�

ності, які розташовані у Ки�

єві. Якщо ж за 24 години ви�

паде понад 36 см снігу, така

ситуація вважається стихій�

ним лихом. При цьому під�

ключаються до роботи Міжві�

домчий оперативний штаб та

Комісія з техногенно�еколо�

гічної безпеки та надзвичай�

них ситуацій, які приймають

необхідні рішення щодо лік�

відації наслідків стихії”,— на�

голосив пан Рюмшин.

За результатами наради,

перший заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко

доручив здійснити додаткову

закупівлю паливно�мастиль�

них матеріалів для експлуата�

ції снігоочисної та іншої тех�

ніки, прискорити придбання

технічної солі, інвентарю для

прибирання снігу тощо.

Вже зараз у місто стягують�

ся технічні сили, закуповуєть�

ся інвентар для прибирання

снігу, розробляються схеми

боротьби з ним. Також фор�

муються місця примусової зу�

пинки важкого автотранспор�

ту на під’їздах до міста.

Готується місто і до можли�

вих перебоїв у роботі мереж

тепло� та електропостачання.

Усі засоби мобілізовані, по�

всюди проводиться посилен�

ня цих мереж. Проте існують

і запасні джерела тепло� та

електрозабезпечення, які бу�

дуть працювати у разі виник�

нення проблем основних

шляхів �

Святиня Луки 
Кримського

Минулого тижня у духовному житті сто�

лиці відбулася знаменна подія: закладене і

освячене місце для побудови храму на честь

святителя Луки — архієпископа Кримсько�

го.

Кожен, хто був присутнім на церемонії,

мав змогу разом із духівництвом провести

спільну молитву за цю справу.

Надходило багато пропозицій з приводу

побудови церкви саме на території Інститу�

ту ендокринології, що у Печерському райо�

ні столиці. Тим паче закладка першого ка�

меню співпала з 19�ю річницею відкриття

медичного закладу. Лікарський колектив із

задоволенням підтримав ідею. Щорічно до

цього закладу звертаються близько 40 тисяч

хворих з різними ендокринними патологі�

ями та проводиться більше тисячі хірургіч�

них операцій. Тому, на думку лікарів та ду�

хівництва, охочих відвідати Божий дім не

бракуватиме.

“Храм буде зведений на честь святителя

Луки Кримського, бо ця людина присвячу�

вала лікуванню хворих все своє життя і, не�

зважаючи на труднощі, вистояла як духів�

ник, а отже, є прикладом для кожного ліка�

ря”,— розповів Олександр Ларін, директор

українського Науково�практичного центру

ендокринної хірургії. Він також додав, що

будівництво триватиме близько двох років.

Єпископ Васильківський Миколай Київ�

ської митрополії УПЦ тепло привітав при�

сутніх зі значущою подією, подякував усім

небайдужим, хто відвідав дійство, та додав,

що йому приємно бути учасником творення

нових сторінок духовного життя Києва. “На

цьому місці постане величний храм, в якому

будуть вдаватися до молитовної допомоги,

де люди будуть знаходити все те, що необ�

хідно їм для життя у цьому світі”. Крім цьо�

го, він представив мирянам священика отця

Владислава, який буде керувати духовним

життям майбутньої святині �

Днями���столиці�освятили�місце�для�поб�дови
храм��на�честь�святителя�Л��и�–�архієпис�опа
Кримсь�о�о
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Зима без сюрпризів
У столиці триває підготовка до холодної
пори року

Ком�нальни�и�столиці�а�тивіз�ють�свою�робот�,�аби�б�ти
�отовими�достойно�з�стріти�зим�

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Традиційно в чет�
верту суботу лис�
топада у столиці

вшанували тих, хто
загинув від голоду в
1932�1933 роки. Так,
на згадку про ті бу�
ремні часи в Києві
відбулися траурна хо�
да та панахида. Зага�
лом до поминальної
акції долучилися
близько п’яти тисяч
людей. Віддали шану
померлим під час Го�
лодомору й перші
особи держави.

Поминальна акція відбулася

за участі президентів України

Віктора Януковича, Леоніда

Кравчука, Леоніда Кучми, Вік�

тора Ющенка, прем’єр�мініс�

тра Миколи Азарова, голови

Верховної Ради Володимира

Рибака, першого заступника

голови КМДА Анатолія Голуб�

ченка, заступника міського го�

лови — секретаря Київради Га�

лини Гереги, церковних ліде�

рів та громадськості в Націо�

нальному музеї “Меморіал

пам’яті жертв голодоморів в

Україні”.

“Наше завдання — зберег�

ти пам’ять про все, що відбу�

лося на українській землі — і

героїчне, і трагічне. Спільна

пам’ять та спільна історія ма�

ють об’єднувати нас, робити

сильнішими. Це фундамент

нашого майбутнього”,— під�

креслив Президент України

Віктор Янукович під час сво�

го виступу.

Учасники ходи встановили

символічні композиції з коло�

сків пшениці та квітів до

скульптури “Гірка пам’ять ди�

тинства” і всі разом вшанували

пам’ять жертв Голодомору

хвилиною мовчання.

Також у пам’ять про жертв

Голодомору очевидці геноци�

ду та кияни запалили сотні

свічок й виклали з них цифру

80, яка знаменує кількість ро�

ків, що минули з тих страшних

часів. Загалом у Києві учасни�

ки заходу запалили 10 тис. сві�

чок. Відзначимо, що долучи�

тися до акції можна було й

удома, просто запаливши

свічку �

“Вікно до Європи”
для школярів
Українці та європейці обмінюються 
досвідом у сфері середньої освіти
Кирило ФОМІНОВ
спеціально для “Хрещатика”

Київські середні навчальні за�
клади домовилися про спів�
працю з Міжнародною асоці�

ацією вчителів Польщі, Австрії та
Італії у сфері освіти. Тож столичні
школярі та вчителі зможуть від�
відувати європейські школи за
програмою обміну.

Київські навчальні заклади вже сьогодні на�

лагоджують тісні зв’язки із західними колегами

для співпраці у питаннях надання учням якісної

сучасної освіти. Так, столичний ліцей “Інте�

лект” розпочав сумісну роботу з Міжнародною

асоціацією вчителів Польщі, Австрії та Італії.

“Якщо вища освіта вже з 2005 року інтегрува�

лася у Європейську спільноту, то у середній ос�

віті все поки що обмежувалося культурним об�

міном та так званим “освітнім туризмом”. Спів�

праця з новими колегами буде полягати в обмі�

ні учнями, вчителями, навчальними матеріала�

ми. Нам є чому навчатися, проте є і досвід, яким

можна поділитися”,— зазначив заступник ди�

ректора ліцею з наукової роботи Олександр Мі�

ронець.

До слова, “Інтелект” є провідним столичним

закладом середньої освіти. Його учні неоднора�

зово перемагали в олімпіадах різного рівня, ма�

ють найкращі результати із ЗНО. 13 предметів

викладаються англійською, зокрема і природ�

ничі, тому в учнів не має бути складнощів у

спілкуванні з новими іноземними товаришами.

Також юні кияни зможуть удосконалити

знання з іноземних мов, ознайомитися з фольк�

лором і традиціями європейських культур, істо�

ричними й культурними пам’ятками країн Єв�

ропи, сформувати власне розуміння проблем

планети, підвищити комунікативні навички то�

що.

Такі заходи повністю відповідають завдан�

ням, визначеним соціальними ініціативами

Президента України “Діти — майбутнє Укра�

їни”.

Додамо, що українські ВНЗ вступили в Бо�

лонську систему вищої освіти, що передбачає

уніфікацію освіти, яку надають різноманітні єв�

ропейські навчальні заклади. Проте у сфері се�

редньої світи подібна кооперація з’являється

вперше �

Поминальна�а�ція�в�Національном��м�зеї�"Меморіал�пам`яті�жертв
�олодоморів�в�У�раїні"�відб�лася�за��часті��ерівництва�держави,
столиці,��ромадсь�ості�

Столичний�ліцей�"Інтеле�т"�розпочав�робот��
з�Міжнародною�асоціацією�вчителів�Польщі,
Австрії�та�Італії

Кияни вклонилися
жертвам Голодомору
80�ті роковини найстрашнішої трагедії
українського народу вшанували свічками
та молитвою
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Вадим ПОНЬКА 
спеціально 
для “Хрещатика”

Зведення храму Луки Крим�
ського проводитиметься на
території Інституту ендокри�

нології і завершиться через два
роки. Духівництво переконане —
охочих відвідати Божий дім не
бракуватиме, адже лише в цьому
медичному закладі щорічно об�
слуговують близько 40 тисяч хво�
рих.

У Печерському районі освячено місце 
під будівництво нового храму
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Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Київ уже давно
взяв курс на під�
тримку власних

виробничих підпри�
ємств, адже це одне
із найважливіших зав�
дань для розвитку
економіки міста. Ре�
алізацію такої політи�
ки київська влада вба�
чає в розширенні рин�
ку збуту продукції
промислових місце�
вих підприємств. 

Базове підприємство Укра�

їни з виготовлення деревово�

локнистих плит та фанери

"Фанплит" на ринку уже 105

років — свій ювілей товари�

ство відзначило цієї осені. Та

попри поважний вік, на під�

приємстві застосовують су�

часні технології, аби виготов�

ляти конкурентоспроможний

продукт.

"Після реконструкції буде�

мо випускати 25 тис. метрів

кубічних продукції. Тобто ми

у два рази зможемо збільши�

ти обсяги. Крім того, маємо

єдиний в Україні завод по ви�

робництву ДВП, МДФ",—

розповів гендиректор ПрАТ

"Фанплит" Палладій Горба�

тюк.

Також тут оволоділи лазер�

ною технологією і вирізають

променем оздоблювальні

елементи та деталі. Освоїли і

виробництво сучасних меб�

лів. В планах відновити ви�

пуск спеціальної фанери, яку

можна застосовувати при ви�

робництві транспорту.

Комбінат виготовляє про�

дукцію як для потреб внут�

рішнього ринку, так і для за�

мовників з 35�ти країн світу, та

похвалитися першістю на сто�

личному ринку поки що тут не

можуть. Допомогти розшири�

ти торговельні горизонти під�

приємству обіцяє міська вла�

да. Зокрема посприяти у зде�

шевленні води для виробниц�

тва та провести перемовини з

торговельними мережами.

Відзначимо, у порівнянні з

2011 роком місто збільшило

об'єм держзакупівель саме у

київських виробників більше,

ніж вп'ятеро. "Потрібно весь

час конкурувати з підприєм�

ствами, які розвиваються та

проводять реконструкцію",—

зауважив перший заступник

голови КМДА Анатолій Го�

лубченко

Боротьба 
з насильством у сім’ї

Подібна кампанія прово�

диться в Україні щорічно з

2000 року, коли громада ло�

біювала Закон України "Про

попередження насильства в

сім'ї", що був прийнятий у

2001 році. Визнання проб�

леми державою та відпові�

дальне ведення політики у її

попередженні та припинен�

ні — дуже важлива сфера ді�

яльності влади. "Насильству

не має бути місця в жодній

родині — незалежно від її

статусу та достатку. Для то�

го, щоб наші громадяни ус�

відомили це, ми постійно

проводимо превентивну і

просвітницьку роботу, зок�

рема у школах з дітьми та їх

батьками, інформаційні

кампанії, на яких утверджу�

ємо сімейні цінності",— за�

явив заступник директора

Департаменту освіти і на�

уки, молоді і спорту Вадим

Костюченко.

Важливим є те, що місто

не приховує наявності проб�

леми, визнає її та шукає

шляхи вирішення. Так, у Ки�

єві працюють два міських

державних заклади та один

районний (у Деснянському

районі), які пропонують

тимчасове проживання, без�

коштовні консультації юрис�

тів та психологів, підтримку

соціальних працівників. У

Центрах сім'ї з кривдниками

проводять корекційні робо�

ти психологи. Цього року ак�

ція відбувається в рамках ви�

конання Державної цільової

соціальної програми під�

тримки сім'ї до 2016 року,

міської цільової програми

підтримки сім'ї та молоді на

2012—2016 роки, Державної

програми про забезпечення

рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків до 2016 ро�

ку.

"З сім'ї починається держа�

ва. І дуже символічно, що по�

дібні акції проводяться не в

кабінетах, а там, де сім'ї без�

посередньо проводять свій

час",— зазначила голова По�

стійної комісії Київради з пи�

тань гуманітарної політики

Алла Шлапак

У рам ах проведення ампанії "16 днів проти ендерно о
насильства" в столиці заплановано низ заходів

У місті триває кампанія “16 днів 
проти гендерного насильства”

Столиця підтримує
власного виробника
Міська влада допоможе розширити ринок
збуту ПрАТ “Фанера та плити”

Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о ознайомився
з виробництвом та прод цією ПрАТ "Фанера
та плити" ("Фанплит")

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально 
для "Хрещатика"

Усуботу в Цен�
тральній міській
клінічній лікарні

(більше відомій, як
Олександрівська лі�
карня) провели благо�
дійну акцію "День
здоров'я". Впродовж
усього дня кожний
відвідувач закладу
мав змогу отримати
консультацію та про�
йти медичний огляд у
висококласних спе�
ціалістів лікарні за
фахом: кардіологія,
ревматологія, ендо�
кринологія, судинна
хірургія, гінекологія і
т. д.

Відвідувачі закладу мали

можливість (в додаток до

консультацій провідних спе�

ціалістів лікарні) зробити при

необхідності кардіограму,

флюорографію, виміряти

тиск тощо. Для цього достат�

ньо було заповнити тимчасо�

ву амбулаторну карту та ви�

значитися з переліком ліка�

рів, на огляд до яких бажаєте

піти. Працівники закладу з

радістю допомагали відвід�

увачам з порадами, показува�

ли шлях до необхідного кабі�

нету. Цілий день для учасни�

ків Дня здоров'я на вулиці бі�

ля лікарні працювала польова

кухня, в якій всіх безкоштов�

но пригощали смачною ка�

шею та узваром.

Про мету та завдання "Дня

здоров'я" розповів головний

лікар Олександрівської клі�

нічної лікарні Роман Васили�

шин. "Позитивним у цьому

заході є те, що пацієнт, прий�

шовши до лікарні, може от�

римати консультації в різних

спеціалістів, йому не треба

бігати, стояти в чергах та че�

кати. Також сьогодні наші

фахівці приймають не тільки

киян, а й усіх, хто приїжджає

до нас, не вимагаючи в люди�

ни ані паспорту, ані якогось

іншого документа".

Щорічно у "День здоров'я"

більше 2 000 людей різного

віку отримують можливість

проконсультуватися у висо�

кокваліфікованих лікарів,

співробітників кафедр, за�

відувачів відділень та фахів�

ців вищої кваліфікаційної ка�

тегорії за фахом. Започатку�

вали "День здоров'я" в Києві у

2011 році, і відтоді цей захід

отримав велику популярність

серед киян та гостей столи�

ці

Соціальний “пластик” 
для ветеранів
Почесні мешканці району отримали “Картку
киянина” з рук голови Святошинської РДА
Юрія Бондаря
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Для святошинців зустрічі з го�
ловою свого району Юрієм
Бондарем уже давно стали

звичною справою. Адже тут люди
можуть розказати про свої проб�
леми й звернутися по допомогу.
Чергова зустріч днями відбулася в
спеціалізованій школі № 197 (вул.
Г. Потапова, 12), де очільник Свя�
тошинської РДА урочисто вручив
багатофункціональну електронну
"Картку киянина" почесним меш�
канцям Південної Борщагівки.

Щасливчиками, які отримали пластикову

"чарівну паличку", стали ветерани мікрорайо�

ну. Тож, вітаючи людей з отриманням соціаль�

них гарантій від міста, Юрій Бондар зазначив,

що у Святошині, на Південній Борщагівці,

зокрема — на території КП "РЕО�3", мешкає

2,7 тис. отримувачів держдопомог, 8,7 тис.

осіб похилого віку та інвалідів, в тому числі

656 ветеранів війни. З травня цього року в міс�

ті впроваджується соціальний проект "Картка

киянина", і право на її отримання мають 5,3

тис. мешканців мікрорайону.

"Президент України Віктор Янукович ви�

значив впровадження "Картки киянина" важ�

ливим інструментом реалізації соціальної по�

літики в столиці. Тому ми продовжуємо вида�

вати соціальний "пластик" тим категоріям ки�

ян, які мають на це право. Так, в нашому

районі право в першу чергу отримати "Картку

киянина" мають 51 200 осіб. Станом на 25

листопада в системі "Картка киянина" зареєс�

тровано 40 800 святошинців, з них близько 30

тис. уже отримали картки",— відзначив Юрій

Іванович.

Нагадаємо, нині "Картка киянина" надає

безкоштовний проїзд в метрополітені, від�

відування комунальних закладів культури та

знижки на найнеобхідніші ліки. Користувачі

картки мають змогу купувати 100 безрецеп�

торних препаратів першої необхідності зі

знижкою 25—30 %. У двох же аптеках району

можна придбати всі лікарські засоби за спеці�

альними цінами, які на 10—40 % нижче роз�

дрібної ціни в мережі аптек КП "Фармація"

Впродовж дня ожний відвід вач Оле сандрівсь ої лі арні мав
змо отримати онс льтацію та пройти медо ляд ардіоло а,
ревматоло а, ендо риноло а, хір р а, іне оло а

Голова Святошинсь ої РДА Юрій Бондар вр чив
"Карт иянина" почесним меш анцям Південної
Борща ів и

День здоров’я в Києві
Акцію традиційно провели 
в Олександрівській лікарні
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Кирило ФОМІНОВ
спеціально 
для "Хрещатика"

ВУкраїні триває кампанія "16 днів проти
гендерного насильства", яка проводить�
ся щорічно. Вона присвячена боротьбі з

домашнім насильством. Захід традиційно від�
бувся в одному з ТРЦ міста.
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Шанс для бізнесу
Українським підприємцям радять позмагатися за інвестиції, 
які накопичили міжнародні компанії

Doing Business
Цього року заходи з дерегуляції

допомогли Україні піднятися на 28

сходинок у рейтингу Doing

Business, що складає Світовий

банк. “Реєстрація нових підпри!

ємств стала більш швидкою та де!

шевою процедурою. Сьогодні вдві!

чі скорочено кількість податків і

зборів — кількість податкових пла!

тежів зменшилася до 28 проти 135

у попередньому році. Зменшено

також фіскальне навантаження на

бізнес — ставка податку на прибу!

ток підприємців знижена з 25 % до

19 %. З метою поліпшення бізнес!

клімату та впровадження процесів

дерегуляції, упорядкування та

спрощення системи надання адмі!

ністративних послуг проведено

масштабне упорядкування роботи

дозвільних органів — кількість не!

обхідних дозволів скорочено з 1200

до 141, і всі вони введені до єдино!

го переліку”,— нагадує директор

департаменту державної регуля!

торної політики та розвитку під!

приємництва Мінекономрозвитку

Ігор Шевердін.

Підтримка бізнесу відображає!

ться в законодавчих актах, зокре!

ма, у законопроекті “Про розвиток

та державну підтримку середнього

та малого бізнесу”. Також уряд

працює над формуванням держ!

підтримки бізнесу, в тому числі —

фінансово!кредитної. “На сього!

дні через Державний фонд під!

тримки підприємництва реалізує!

ться бюджетна програма мікрокре!

дитування, якою кредити надають!

ся малому і середньому бізнесу для

виробництва, переробки, збуту

продукції, придбання техніки, но!

вітніх технологій на пільгових умо!

вах під 1,5 облікової ставки

НБУ”,— зазначив пан Шевердін.

Також на розгляді Кабміну — про!

ект Загальнодержавної програми

підтримки малого і середнього під!

приємництва на 2014!2024 роки,

яка дозволить поетапно впровади!

ти в Україні нові види фінансової

державної підтримки для МСП, а

саме: часткову компенсацію від!

соткових ставок за кредитами, що

надаються під бізнес!проекти,

компенсацію лізингових платежів;

передбачається розширення про!

грами мікрокредитування, а також

розвиток відповідної інфраструк!

тури підтримки.

Нещодавно відновлено й роботу

Міжвідомчої комісії з питань за!

хисту прав інвесторів, протидії по!

глинанню та захопленню підпри!

ємств. Крім того, в процесі ство!

рення перебуває Інститут моніто!

рингу ділового середовища, основ!

ною функцією якого буде визна!

чення системних причин пору!

шення прав підприємств й опра!

цювання відповідних скарг із боку

бізнесу, які продовжують надходи!

ти до уряду. “Ініціатором створен!

ня інституту став Європейський

банк реконструкції та розвитку. Ця

установа буде включати як громад!

ські об’єднання, так і представни!

ків уряду, які в тому числі брати!

муть участь і у засіданнях Міжві!

домчої комісії”,— пояснив пан

Шевердін.

Фактор суб’єктивності
Водночас експерти нагадують,

що багато принципових питань

для бізнесу все ще залишаються

невирішеними, а покращення по!

зицій України хоч і має позитивне

значення, але демонструє більшою

мірою прогрес у нормотворчій ді!

яльності, а практика правозастосу!

вання має значні проблеми. Серед

проблем вони називають корупцію

і ручне управління з боку держави,

коли контролюючі органи замість

букви закону керуються планом.

Наприклад, цього року у частині

щодо сплати податків Україна не!

суттєво покращила свої позиції. Го!

ловним здобутком стало скорочен!

ня кількості годин на підготовку

звітності зі сплати податків, та й те

неідеальне. “Рік тому для цього по!

трібно було у середньому 490 годин,

зараз — на 100 годин менше, тобто

приблизно на 20 %. Та в середньому

у світі на це йде 175 годин, тобто

наш бухгалтер в 2 рази більше пра!

цює”,— наголошує директор з роз!

витку бізнесу фірми PwC Україна

Енді Кузич. Тож країні треба й нада!

лі скорочувати кількість звітних до!

кументів для бізнесу та спрощувати

їх. Найшвидший ефект дасть, зок!

рема, скорочення кількості плате!

жів стосовно соцвнесків для компа!

ній при виплаті зарплат з двох разів

на місяць до одного.

Головне на шляху реформ — щоб

уряд не опускав руки та збільшував

їх темпи. “В Україні дискомфорт

створюють не стільки податки,

скільки, зокрема, відсутність пов!

ноцінного комплексу адмінпослуг.

Так зване єдине вікно так і не з’я!

вилось, а це саме те, що на побуто!

вому рівні робить різницю для ін!

вестора у сприйнятті клімату сере!

довища, в якому йому доводиться

працювати. Більшість факторів,

що дратують інвесторів, можна ви!

рішити не тільки шляхом зміни за!

конодавства, а насамперед за до!

помогою зміни практики їх засто!

сування”,— каже голова податко!

вого комітету Європейської біз!

нес!асоціації Володимир Котенко.

За його словами, також важливим

є створення рівних умов для бізне!

су, але наявність тіньової економі!

ки в Україні свідчить про неготов!

ність сприймати ці правила. Тож

має бути зміна в підходах до робо!

ти з бізнесом, адже без боротьби за

внутрішнього інвестора нам не

вдасться переконати зовнішнього

інвестора вкладати кошти.

Що стосується програм підтрим!

ки та кредитування бізнесу, тут теж

не все так просто, і в першу чергу —

через бюрократичні перепони та

той факт, що розподіл коштів відбу!

вається непрозоро. “Для того, аби

отримати компенсацію відсотків за

кредити, які отримує малий бізнес,

вам треба в районі отримати довідку

від чиновника, і не від одного. По!

тім така сама процедура в області, і

далі — у профільному міністерстві в

Києві. Й лише після цього банку да!

ють вказівку, щоб вам повернули

кошти, ці 12!15 тис. грн. Коли ви

пройдете увесь шлях і зазнаєте

втрат, то перехреститесь і відмови!

тесь від цього. Все було б простіше

зробити через профільні асоціації.

Або в Європі, наприклад, напряму

банкам делегується право відшко!

довувати відсотки бізнесу”,— роз!

повів голова Ради підприємців при

Кабміні Леонід Козаченко.

Реформи на практиці
Фахівці наголошують, що голов!

не для бізнесу при прийнятті рі!

шень — виконання вимог законо!

давства, адже інвестор йде за пе!

редбачуваністю, стабільністю,

комфортним середовищем. А для

того, щоб він почував себе ком!

фортно, потрібно максимально

усунути чиновників від контактів з

бізнесу, звіти та декларування ма!

ють бути в електронному вигляді,

зазначив президент Українського

національного комітету Міжна!

родної торгівельної палати Воло!

димир Щелкунов. “В областях, де

працює система електронного са!

моврядування, там менше корупції

й активізація інвестицій. Якщо в

цілому по Україні є спад, то, на!

приклад, в Сумах, Київській та ін!

ших областях спостерігається

збільшення інвестицій. В тому

числі завдяки тому, що коли з’яв!

ляється інвестор, створюється ро!

боча група з реалізації проекту на

чолі із заступником губернатора,

до якої входять представники кон!

тролюючих органів. І коли вини!

кають якісь проблемні питання у

інвестора, вони вирішуються наба!

гато швидше та ефективніше”,—

розповідає пан Щелкунов.

Водночас радник президента

ТПП України, партнер юридичної

фірми “ОМП” Дмитро Михайлен!

ко нагадує, що електронна звітність

також має як переваги, так і недолі!

ки, в тому числі це стосується сис!

теми реєстрації податкових наклад!

них. “Цього року всі регіони Укра!

їни стикнулися з кричущим фак!

том — коли є порушення в “п’ято!

му коліні” ваших постачальників, а

відключають електронну звітність

та реєстрацію податкових наклад!

них саме для вашого підприємства,

без жодних законодавчих підстав. У

підсумку страждає як підприєм!

ство, так і його покупці. Це дуже

резонансна проблема, і вона досі

змушує утримувати нас від порад

бухгалтерам приймати електронну

звітність як очевидне благо, на

жаль, є й зворотний бік”,— конста!

тує він. Хоча раніше саме завдяки в

тому числі введенню електронних

платежів Україна у рейтингу Doing

Business покращила позиції.

Тож експерти визнають, що цей

рейтинг є доволі суб’єктивним, а

до методики його підготовки є ба!

гато зауважень. Але все ж він зали!

шається значним чинником для

інвестора при прийнятті рішень

щодо інвестицій.

При цьому фахівці наголошують,

що сьогодні міжнародні компанії

накопичили величезні капітали,

які доступні для інвестицій, і Укра!

їна має шанс за них позмагатися.

Адже ті чи інші ризики для вкла!

дення коштів залишаються прак!

тично в усіх країнах, тому конку!

ренція за їх залучення тільки поси!

люється. Тож для України важливо,

як на практиці реалізовуватимуть!

ся заявлені реформи і як це вплине

на бізнес!клімат. “Чим швидше

Україна рухатиметься шляхом ре!

форм, тим активніше це впливати!

ме на збільшення інвестицій. Тому

майбутнє держави залежить від то!

го, як прийняті та здійснювані в

економіці реформи будуть впрова!

джуватися. Треба досягти належно!

го впровадження законодав!

ства”,— зазначив президент Аме!

риканської торгівельної палати

Хорхе Зукоскі. Тобто бізнес очікує

на реальні зміни �

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Х
оча позиції України
у міжнародних рей�
тингах щодо умов
ведення бізнесу по�

кращуються, на практиці
підприємництво та інвесто�
ри не завжди це відчува�
ють. До того ж, ситуація,
яка складається в економі�
ці України, залишається
складною. Власне, як і за�
галом у світі. Тож між кра�
їнами посилюється конку�
ренція за залучення інвес�
тицій. Згідно з даними екс�
пертів, сьогодні міжнарод�
ні компанії накопичили ве�
личезні капітали і саме
розглядають, куди їх варто
вкласти. Зважаючи, що ри�
зики для вкладення коштів
залишаються практично в
усіх країнах, Україні варто
позмагатися за ці інвести�
ції. Сьогодні головне для
бізнесу при прийнятті рі�
шень щодо інвестування в
ту чи іншу країну — вико�
нання там вимог законо�
давства та прозорі правила
ведення бізнесу. Інвестор
йде за передбачуваністю,
стабільністю, комфортним
середовищем. Тож для
України важливо, як на
практиці реалізовувати�
муться заявлені владою
реформи і як це вплине на
бізнес�клімат.



Коментар до динаміки ко
ливань цін на основні доро
гоцінні метали

Ринок металів застиг в

очікуванні конкретики

щодо термінів скорочення

QE3, але дані про обсяги

поставок золота до Китаю

у жовтні 2013 року спричи�

нили до різкого зростання

цін на основні дорогоцінні

метали. Загалом, можна

відзначити, що золото та

срібло "стояли" в цінах, а ті

учасники торгів, хто волів

зіграти на непевній ситу�

ації, ловили у мутній воді

не золоту чи срібну, а пла�

тинову та паладієву рибку, оскільки спекуляції, відтак і коливання цін, спостерігалися саме на ці метали. Так

тривало до середи, 27 листопада, коли стало відомо про суттєве збільшення обсягів купівлі Китаєм золота у

жовтні 2013 року, порівняно з вереснем. У поєднанні з відомостями про скорочення запасів банківського зо�

лота у Німеччині та у найбільшого біржового золотого фонду у світі SPDR Gold Trust, новини про Китай вик�

ликали розворот цін на основні метали до зростання. 

Коментар до динаміки у парі EUR/USD
Протягом 20—27 листопада в основній валютній парі на світовому ринку спос�

терігалися значні коливання. Основна причина — своєрідний "двобій на спеку�

ляціях", коли представники ЄЦБ та ФРС США наввипередки озвучували туман�

ні натяки на запровадження нульових ставок або скорочення програми кількіс�

ного пом'якшення. У такій непевній атмосфері можна було лише маневрувати та

здійснювати короткострокові авантюри на обвал або зростання, чим і займалися

учасники торгів. Але про "шторм" не йшлося, оскільки ціни у валютній парі не

розширили межі діапазону.

У середу, 22 листопада, з другої половини дня євровалюта пережила стрімке

падіння на тлі чуток про нульові ставки по депозитах, котрі буцімто має намір за�

провадити ЄЦБ. Але у четвер і п'ятницю євровалюта швидко поновила свої по�

зиції та компенсувала втрачене, оскільки голова ЄЦБ Маріо Драги виступив зі

спростуванням чуток про нульові депозитні ставки. Долар перебував під тиском

натяків про швидке згортання програми підтримки економіки QE3, котрі були

наявні в опублікованих протоколах останнього засідання ФРС США. Сукупно ці

чинники дозволили євровалюті завершити минулий тиждень стабілізацією на

досягнутих поточних високих позначках. Тим не менше, з початком поточного

тижня представники ЄЦБ поновили натяки на нульові ставки, причому, йшлося

вже про ставки рефінансування. Євро у понеділок, 25 листопада, опинився під

помірним тиском, і лишень наступного дня підріс завдяки тому, що долар потра�

пив під вплив негативного індексу довіри споживачів за жовтень поточного ро�

ку. Та у середу, 27 листопада, євровалюта почала стрімко дорожчати, доки не

вийшла на максимуми. Євровалюту підтримали позитивний показник індексу

споживацької довіри у Німеччині.

Коментар до коливань цін на
нафту марки Brent на світовому
ринку

Ціни на нафту 20—27 листопа�

да формувалися під суттєвим

впливом переговорів "шістки"

провідних країн світу по Ірану

(стосовно ядерної програми) у

Женеві. Ринок зреагував суттє�

вим падінням цін на звістку про

досягнення угоди по Ірану, ос�

кільки інвестори очікували знят�

тя або ослаблення обмежень на

експорт іранської нафти. У по�

неділок, 25 листопада, нафта

Brent втратила у ціні відразу $3,

але швидко відіграла падіння, як тільки учасники торгів дізналися, що наразі обмеження експорту нафти з

Ірану залишаються чинними. У середу, 27 листопада, ціни на нафту зростали через заворушення у Лівії, що

може вплинути на обсяги постачань нафти на світовий ринок, та в очікуванні даних про запаси нафти у США.

Світові ринки

Українські ринки

Коментар до українського валютного ринку
Український валютний ринок 20—27 листопада перебував у стабільному стані. Помірне подорожчання долара спостерігалося на міжбанку, що свідчило про девальваційні настрої бізнеса, зок�

рема у банківській сфері. На відміну від міжбанку, на готівковому ринку у Києві долар показав незначну висхідну динаміку.

Євровалюта помітно дорожчала на міжбанку й помірно — на готівковому ринку у Києві. Хоча наприкінці минулого тижня спостерігалися значні коливання цін на євро у столиці під впливом

обвалу, а згодом — і швидкого поновлення цін на євровалюту на світовому ринку 20—22 листопада.

На відміну від долара та євро, російський рубль суттєво подешевшав на готівковому ринку у Києві, водночас на міжбанку ціни на рубль не зазнали суттєвих змін і протягом періоду коливали�

ся у межах корекції. "Стояння" безготівкового рубля можна пояснити неоднозначними економічними відносинами з Росією, а на готівковому ринку відбулося "скидання" рублів, котрих протя�

гом середини листопада трейдери закупили, вочевидь, забагато.

Коментар до коливань готівкових цін на банків
ські метали у Києві

Основні банківські метали у столиці 20—27 лис�

топада дешевшали, що обумовлено ціновими тен�

денціями світового ринку. Очікування подальшо�

го зниження цін на золото, а за ним і на срібло,

виступає чинником тиску. Продавці у пошуках

оптимальних готівкових цін віддали перевагу по�

мірному зниженню вартості золота та срібла. Від

загального тренда постраждала й платина, але ці�

ни на цей метал ще й зазнали впливу корекції піс�

ля досягнення поточних максимумів у середині

листопада. Суттєвих коливань цін на паладій не

спостерігалося.

Коментар динаміки коливань цін на пальне на АЗС Києва
Стабільні ціни на нафту на світовому ринку з тенден�

цією до зниження, а також скорочення попиту на нафто�

продукти в Україні через задовільні обсяги товарних за�

лишків у сховищах, на тлі скорочення попиту, через по�

гіршення погодних умов, зумовили очікуване просідан�

ня цін на пальне на столичних АЗС. Порівняно з бензи�

ном та дизпаливом, ціни на газ (СПБТ) залишалися ста�

більними, з незначною корекцією донизу.

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

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

підготувала Інна ШЕЛЕСТ

²ÍÄÈÊÀÒÎÐÈ
Хрещатик 528 листопада 2013 року



ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ
Хрещатик 6 28 листопада 2013 року

Як “увімкнути” молодь
Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

У
країну можна
вважати моло�
дою державою
не лише за да�

тою утворення, а й за
віковою структурою
населення. Майже ко�
жен третій — це моло�
да людина. Здавалося
б, така чисельна най�
перспективніша віко�
ва верства здатна
зробити вагомий вне�
сок у процвітання рід�
ної країни. Що зава�
жає цьому? "Хреща�
тик" вирішив досліди�
ти це питання, в тому
числі у контексті київ�
ського досвіду.

Робота не вовк, 
та від молоді тікає,
хоча й дедалі рідше

За даними офіційної ста�

тистики, які наводить міністр

молоді та спорту Равіль Сафі�

уллін, в Україні молодих лю�

дей понад 14 мільйонів осіб —

майже чверть населення. І це

може також дати відповідний

внесок у ВВП країни. Але не

дає. "Можна без перебіль�

шення стверджувати, що

життєві сили суспільства най�

більш повно акумулює моло�

де покоління. Його потенціал

рельєфно проступає у сфері

освіти, науки, культури і, зви�

чайно, в спроможності моло�

ді активно включатися в еко�

номічне життя країни",— за�

значає міністр. Він наголо�

шує, що для розкриття еко�

номічного потенціалу молоді

потрібно розробити та здійс�

нити низку заходів.

Яких саме? Передусім, не�

обхідно зосередити увагу на

зайнятості молоді, тобто — на

вирішенні проблеми безро�

біття, яка, без перебільшен�

ня, є ключовою. І те, що ро�

бить держава, вже має резуль�

тат. Зокрема якщо економіч�

но активної молоді в країні

нараховується десь із 8 млн

осіб, то проблеми з реаліза�

цією свого бажання працюва�

ти у 2012 році виникли лише у

17,2 %. Більше того, протягом

останніх трьох років, з 2009�

го по 2012�й, рівень саме мо�

лодіжного безробіття скоро�

тився на 13,1 %, а різниця між

показниками безробіття се�

ред молодих чоловіків та жі�

нок зменшилася на третину і

складає 11 %. У країнах ЄС

середній рівень молодіжного

безробіття досягає 23 %.

Але не лише зусилля дер�

жави сприяли поліпшенню

показників. Українська мо�

лодь і сама непогано дбає про

себе. За результатами опиту�

вань, 78,9 % випускників

шкіл і ВНЗ навчалися само�

стійно за власною ініціати�

вою, а отже, самотужки під�

вищували свою конкуренто�

спроможність на ринку праці.

І це вже має результати, адже,

за словами міністра праці та

соціальної політики Наталії

Королевської, з початку року

вдалося підвищити рівень

зайнятості саме молоді на 

40 %. Хоча суттєвому поліп�

шенню показників сприяли

пільги та преференції для ро�

ботодавців, закріплені на за�

конодавчому рівні, самостій�

не підвищення кваліфікації

зіграло не останню роль. Аби

схильність до самонавчання

підтримати, профільне мініс�

терство запроваджує інтер�

нет�портал "Академія нави�

чок", де молоді люди отриму�

ватимуть інформацію, кон�

сультації, поради тощо.

Амбітні, 
проте малопомітні

Сьогодні українська мо�

лодь бажає отримувати висо�

ку зарплату відразу, а робото�

давці натомість скаржаться

на низький рівень підготовки

молодих кадрів. На недостат�

ній фаховий рівень обережно

натякають представники ро�

ботодавців. Скажімо, дирек�

тор департаменту розвитку

трудового потенціалу та кор�

поративної соціальної відпо�

відальності Федерації робо�

тодавців України Родіон Ко�

лишко зазначає, що однією з

найбільших причин виник�

нення такого дисбалансу є

невідповідність отриманих

знань і навичок під час на�

вчання тим вимогам, які існу�

ють на ринку праці. Як при�

клад пан Колишко навів си�

туацію, коли директор одного

з підприємств Донецької об�

ласті з 24�х випускників еко�

номічного университету зміг

запропонувати роботу лише

одному, бо інші "не дотягува�

ли". У свою чергу, представ�

ники молодіжних організацій

прозоро натякають на те, що

орієнтуватися на високі зар�

плати їх змушує зовсім не жа�

дібність чи гонитва за неде�

шевими задоволеннями, а

просте прагнення збудувати

своє життя, для початку — хо�

ча б мати власне житло або ж

винаймати його, і щоб виста�

чало бодай на їжу та проїзд.

"Багато говорять про праце�

влаштування. Мені здається,

для того, щоб вирішити ситу�

ацію, потрібно не акцентува�

ти увагу на проведенні тре�

нінгів і на такій глибоченній

реформі освіти, а все ж таки

шляхом збільшення кількості

високооплачуваних робочих

місць. Таким чином, мені

здається, краще можна побо�

роти проблеми з працевлаш�

туванням",— зазначив коор�

динатор Студентської ради

міста Києва Артем Нікіфо�

ров.

По�друге, преференції ро�

ботодавцям стосовно моло�

дих кадрів зменшили, але не

знищили явищ часткової,

прихованої зайнятості. Саме

у такому форматі трудяться 

60 % тих, хто у віці до 24 років

таки знайшов собі роботу.

Хоча для студентства неповна

зайнятість, віддалене робоче

місце та гнучкий графік робо�

ти — зручні, бо дозволяють

поєднувати отримання прак�

тичних трудових навичок із

навчанням, натомість вони

втрачають у трудових правах

та зарплатні. Роботодавці го�

ворять про професійні та ос�

вітні, кваліфікаційні стандар�

ти, аби випускники профтех�

училищ та ВНЗ відразу могли

стати до роботи, а молодь на�

рікає на низькі зарплатні та

високу вартість житла. А обо�

в’язковий трирічний відробі�

ток за навчання за бюджет�

ний кошт, як стверджують са�

мі студенти, нерідко є фік�

тивним, бо їм не надають

нормальних умов.

Поважні дорослі з профіль�

ного міністерства, а також

народні депутати пропонують

урізноманітнити формати

здобуття молоддю першого

трудового досвіду: стажуван�

ня, "трудове літо" з офор�

мленням трудової книжки,

практика на виробництві то�

що. Сама ж молодь продов�

жує тікати за кордон, хоча

кількість тих молодих кадрів,

що виїхали, останніми рока�

ми показує тенденцію до ско�

рочення. Але яку роль тут ві�

діграє реалізація молодіжної

державної політики, а яку —

криза в єврозоні, сказати

важко.

Втім, є й ще один шлях ре�

алізувати себе — започаткува�

ти свою справу. 76 бізнес�ін�

кубаторів можуть надати у

цьому підтримку, і останнім

часом рівень пасивної у цьо�

му відношенні молоді скоро�

тився на 8 %, хоча в інших ка�

тегоріях населення — на 4 %.

Але соціологічні опитування

свідчать, що близько 80 % мо�

лоді усе ж таки пов’язують

своє успішне працевлашту�

вання, самореалізацію та

професійне зростання з на�

вчанням, а не із започатку�

ванням власної справи. По�

при це молодіжний бізнес по�

волі набирає обертів, відбу�

ваються конкурси бізнес�

проектів, а уряд має намір за�

охочувати науково�дослідні

центри до співпраці з молод�

дю, що також може дати ре�

зультат у вигляді інновацій. У

Києві на базі столичного мо�

лодіжного центру праці діє

бізнес�центр, де можна отри�

мати методичні матеріали для

початку власної справи, кон�

кретні рекомендації та пора�

ди, як зареєструвати фірму чи

компанію. Там же можна взя�

ти участь у конкурсі бізнес�

планів.

Молодь має потяг 
до промисловості 
та торгівлі

Українська молодь —

практична й приземлена.

Принаймні, вітчизняні

молоді люди мають схиль�

ність до промисловості та

торгівлі, а також до охорони

здоров'я та транспорту, хоча

саме ці галузі найчастіше

скеровують молодих спеціа�

лістів на біржі праці. Як роз�

повів директор Науково�до�

слідного інституту соціаль�

но�трудових відносин Мі�

ністерства соціальної полі�

тики Сергій Мельник, най�

менше українську молодь

приваблює праця у лісовому,

рибному господарстві, а та�

кож на будівництві. При

цьому стереотип про пере�

виробництво дипломованих

юристів та економістів, кот�

рі не зможуть знайти собі

роботу, виявився дещо хиб�

ним. Минулого року, ствер�

джує пан Мельник, переви�

робництво спостерігалося за

кваліфікаціями "філолог",

"документознавець", "туриз�

мознавець", "еколог", "еко�

номіст�статистик", "істо�

рик", "політолог", "соціо�

лог".

Саме тому має рацію

представник Київського мо�

лодіжного центру праці Єв�

ген Панченко, котрий про�

понує суттєво переглянути

обсяги держзамовлення у

ВНЗ та інших навчальних

закладах, у тому числі —

скоротивши підготовку за

деякими гуманітарними

спеціальностями. "Держава

сама, своїми руками ство�

рює собі проблему першого

робочого місця",— зазначив

він. Пан Панченко вважає,

що вивільнені кошти до�

цільно спрямувати на цільо�

ві програми для молоді, ска�

жімо, на програму молодіж�

ного житлового кредитуван�

ня. А хто хоче просто підро�

бити на канікулах, той може

взяти участь у молодіжних

трудових загонах. Центр та�

кож надає консультативні

послуги. Якщо хтось із мо�

лодих людей не знає, якій

професії присвятити життя,

фахівці центру можуть допо�

могти, та й зі стажуванням

справу владнають.

І це логічно, адже у Ки�

єві — найбільший ринок пра�

ці в Україні, і молодь найчас�

тіше пов’язує свої трудові

сподівання зі столицею. Вар�

то зазначити, що київська

влада усвідомлює всю важли�

вість облаштування нормаль�

них умов для її реалізації. І не

лише на робочому місці. Са�

ме у Києві поширеними є

центри дитячої та юнацької

творчості, що сприяють

профорієнтації, навіть науко�

вим розробкам та інноваціям

юних українців. А тісна спів�

праця за підтримки влади між

ВНЗ та іншими навчальними

закладами, Київським місь�

ким центром зайнятості й ро�

ботодавцями дозволяють роз�

ширити обрії їхньої саморе�

алізації. Що вже казати про

спортивні гуртки й заклади,

адже дбати про здоров’я сто�

личної молоді — це одне із

завдань київської влади. І це

надзвичайно важливо, ос�

кільки саме здоровий моло�

дий кадр найбільш ефектив�

но "переплавляє" потенціал у

конкретні досягнення, в тому

числі матеріальні — для се�

бе
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Юні українці розкривають у рідній державі лише частину свого економічного потенціалу

Управління ви онавчої дире ції Фонд
соціально о страх вання від нещасних випад ів
на виробництві та професійних захворювань

У раїни м. Києві інформ є:

Керівни ів підприємств, ор анізацій, станов, під-
приємців, роботодавців-страх вальни ів:

Безпечна праця — право ожної людини. А т альни-
ми завданнями в сфері промислової безпе и та охо-
рони праці на сьо одні в У раїні є:

- боротьба з прихованням нещасних випад ів на вироб-
ництві;

- посилення відповідальності роботодавців за підвищення
дієвості та ефе тивності правління охороною праці на
виробництві;

- посилення мотивації до безпечної праці, стим лювання за
зменшення ризи травм вання та профзахворюваності
на виробництві;

- посилення ва и до безпе и працівни ів, я і частіше нара-
жаються на ризи нещасно о випад з ба атьох причин
(відс тність професійно о досвід , нероз міння небезпе-
и на робочом місці аварійних сит ацій, недостатній рі-
вень навчання з питань безпе и та і ієни праці.)

- с нення причин, що призводять до нещасних випад ів,
професійних захворювань, здійснення профіла тичних за-
ходів, визначених омісіями за підс м ами розслід вання
цих причин.

- вжиття роботодавцями всіх необхідних заходів для с -
нення або зведення до мінім м ризи ів для життя і здо-
ров'я працівни ів.

Управління ВД ФССНВ м. Києві

http://fsnv.kiev.ua



Кирило ФОМІНОВ
спеціально для "Хрещатика"

Р
озміщення тим�
часових спо�
руд — питання
для киян наболі�

ле. Адже кіоски, окрім
того, що нівечать зов�
нішній вигляд столиці,
займаються реалізацією
неякісних продуктів
харчування та перешко�
джають пересуванню пі�
шоходів. Тож міськадмі�
ністрацією була розроб�
лена комплексна схема
розміщення тимчасових
споруд на території Ки�
єва. Відповідно до неї,
до кінця 2014 року у
столиці залишиться 6,5
тисяч кіосків, зараз їх
майже вдвічі більше.

Так, минулого тижня в міськ�

адміністрації комплексна схема

розміщення тимчасових споруд

була представлена на розсуд

громадськості та безпосередніх

учасників ринку — підприємців

Києва. З цього розпочався дру�

гий етап її обговорення. На пер�

шому етапі схему оцінили керів�

ники структурних підрозділів

КМДА та очільники райдержад�

міністрацій.

"Нам давно вже пора говорити

про цивілізовані умови ведення

бізнесу та європейські стандар�

ти якості обслуговування грома�

дян. Саме тому Громадська рада

хотіла б серйозно підійти до

цього питання та разом з поса�

довцями обговорити проблемні

моменти",— зазначила Марина

Бурмака, голова Громадської ра�

ди при КМДА.

Серед питань, які найбільше

турбують громадськість: чи вра�

ховувалися думки киян при роз�

робці схеми та асортименту,

який реалізовуватиметься в тим�

часовій споруді, чи розроблена

програма працевлаштування

людей, які наразі здійснюють

торгівлю у кіосках, та чи відпо�

відає запропонована схема нор�

мам, що закладені у Генерально�

му плані розвитку Києва до 2025

року.

Перший заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко по�

обіцяв врахувати всі зауваження

та пропозиції, а також продов�

жити громадські обговорення

нової концепції Комплексної

схеми. Зокрема найближчим ча�

сом заплановані зустрічі з пред�

ставниками ОСНів щодо плану

розташування МАФів на під�

контрольній їм території. Свої

пропозиції кияни можуть нада�

вати і через офіційний веб�пор�

тал містобудівного кадастру:

http://mkk.kga.gov.ua. Так, про�

тягом місяця сайт відвідали по�

над 11 тисяч 80 користувачів, які

надіслали більше 3120�ти про�

позицій.

Зазначимо, що, відповідно до

нової схеми, до кінця 2014 року

у Києві залишиться 6,5 тисяч

тимчасових споруд. Нині їх в

Києві вдвічі більше.

"Основне завдання цієї про�

грами — це абсолютна транс�

формація нинішього стану. Ми

маємо вивільнити парки, шко�

ли, перехрестя, зупинкові ком�

плекси, звільнити пам'ятки архі�

тектури від засилля кіосків.

Тимчасові споруди мають стати

другом, а не ворогом киян",—

наголосив заступник директо�

ра — начальник Служби місто�

будівного кадастру Департамен�

ту містобудування та архітекту�

ри Андрій Вавриш.

Майже повністю зникнуть

кіоски з центру міста та місць

масового скупчення людей, де

вони заважають вільному пере�

суванню пішоходів. Окрім того,

обмеження стосуватимуться тих

МАФів, які продають алкоголь

та тютюн. Всього їх у місті буде

майже 400, а розмістять такі кіо�

ски вдалині від освітніх та ме�

дичних закладів.

Змінюватимуть і призначення

тимчасових споруд. Відповідно

до потреб окремих мікрорайо�

нів, в них розміщуватимуть ре�

монтні майстерні, шиномон�

тажні тощо. Зазнає змін і їх зов�

нішній вигляд — всі кіоски бу�

дуть однотипними та в залежно�

сті від послуги, яку в ньому

можна отримати, промарковані

різними кольорами.

Цікавим і дуже важливим еле�

ментом нової схеми є введення

електронного обліку тимчасо�

вих споруд. На електронній мапі

міста наносяться всі обмеження

на їх розміщення. Тож будь�

який інспектор чи киянин мати�

ме можливість в реальному часі

перевірити законність встанов�

лення тієї чи іншої споруди ли�

ше за допомогою мобільного те�

лефону з доступом до мережі Ін�

тернет

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ
Хрещатик 728 листопада 2013 року

У Голосієві вшанували жертв
Голодомору

Êàæóòü, ùî ÷àñ ë³êóº äóøåâí³ ðàíè, àëå ðà-
íó â ñåðö³ Óêðà¿íè, ïîâ'ÿçàíó ç Ãîëîäîìîðîì
1932-1933 ðð., çàãî¿òè íåìîæëèâî. Òàê, íàïå-
ðåäîäí³ Äíÿ ïàì'ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîð³â íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³, ùî â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³, â³äáóâñÿ ì³òèíã-ðåêâ³ºì "Ó ïàì'ÿò³ íà-
ðîäí³é ñïëèâàº ñâÿòî¿ ïðàâäè ãîëîñ íàø".

Ó÷í³ òà â÷èòåë³ øêîëè ¹ 37, ïðåäñòàâíèêè
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ òà ãðîìàäñüêîñò³ á³ëÿ Õðåñ-
òà ïàì'ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó âøàíóâàëè òèõ,
õòî çàãèíóâ ó ò³ ñòðàøí³ ÷àñè.

Ì³òèíã â³äêðèëà â÷èòåëü ³ñòîð³¿ Ãîí÷àðåí-
êî Ò. Â., ÿêà ðîçïîâ³ëà ïðî ñòðàøí³ íàñë³äêè
ãîëîäó 1932-1933 ðîê³â, ÿêèé ñòàâ îäí³ºþ ç
íàéá³ëüøèõ òðàãåä³é â ³ñòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè.

Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ ó÷àñíèêè ì³òèíãó âøà-
íóâàëè ïàì'ÿòü ì³ëüéîí³â æåðòâ Ãîëîäîìîðó
1932-1933 ðîê³â.

Â çíàê ïàì'ÿò³ ïðèñóòí³ çàïàëèëè ñâ³÷êè òà
ïîêëàëè êâ³òè äî ï³äí³ææÿ Õðåñòà

"Дарниця талантами
славиться — 2013"

Ó ë³öå¿ "Ä³àëîã" â³äáóëîñü â³äêðèòòÿ êîí-
êóðñíèõ åòàï³â ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó äèòÿ÷î¿
òâîð÷îñò³ "Äàðíèöÿ òàëàíòàìè ñëàâèòüñÿ —
2013" íà âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè "Ä³òè — ìàéáóòíº Óêðà-
¿íè" — "Ïåðø³ ðåçóëüòàòè çàáåçïå÷åííÿ ó ðå-
ã³îíàõ çáåðåæåííÿ òà ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ ïî-
çàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (öåíòð³â,
ãóðòê³â, ñåêö³é)".

Öåé êîíêóðñ êîæíîãî ðîêó â³äêðèâàº íîâ³
òàëàíòè, íàäàº ïîøòîâõ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó ¿õ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Îñ-
íîâíîþ ìåòîþ öèõ çàõîä³â º ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ñòâîðåííÿ íîâèõ
ãóðòê³â òà ðîçøèðåííÿ ñòâîðåíèõ, âèÿâëåííÿ
òà ï³äòðèìêà òàëàíîâèòèõ òà îáäàðîâàíèõ ä³-
òåé.

Â ðàìêàõ Ðîêó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, çã³äíî ç
óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 28.12.2012,
ïðîâåäåíî 75 ðàéîííèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ
êîíêóðñ³â, ôåñòèâàë³â, çìàãàíü, â ÿêèõ âçÿëè
ó÷àñòü á³ëüø í³æ 25 òèñÿ÷ ä³òåé

Воїнам&інтернаціоналістам
вручили ордери на квартири

Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ñòàí³ñëàâ Ïðîêî-
ïåíêî âðó÷èâ âî¿íàì-³íòåðíàö³îíàë³ñòàì, ÿê³
òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàëè ó ÷åðç³ íà îòðèìàí-
íÿ æèòëà, îðäåðè íà êâàðòèðè.

ßê çàçíà÷èâ ó õîä³ çóñòð³÷³ ãîëîâà ðàéîíó,
ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âåòåðàí³â Àôãà-
í³ñòàíó º îäíèì ç ïð³îðèòåò³â ñîö³àëüíî¿ ïîë³-
òèêè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à.
Ãîëîâà äåðæàâè îñîáèñòî êîíòðîëþº ñòàí âè-
êîíàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà
ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà âî¿í³â-
àôãàíö³â òà íàëåæíå âøàíóâàííÿ ¿õ ïîäâèãó â
ñóñï³ëüñòâ³. Òàê, çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ ñîö³-
àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òîð³ê
ì³ñüê³é âëàä³ âäàëîñÿ ïðèäáàòè òà ïåðåäàòè 27
êâàðòèð âî¿íàì-³íòåðíàö³îíàë³ñòàì òà ÷ëåíàì
¿õ ñ³ìåé, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà êâàðòîáë³êó. Ç íèõ
6 êâàðòèð áóëî ïåðåäàíî âî¿íàì-³íòåðíàö³îíà-
ë³ñòàì Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

Відбулася акція "Київ — місто,
де не смітять"

Íåùîäàâíî â ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ ì³ñüêîãî
êîíêóðñó "Êðàùèé âîëîíòåð ðîêó 2013" òà íà
âèêîíàííÿ ïðîãðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
"Óêðà¿íà äëÿ ëþäåé" ïðîâåäåíî ³íôîðìàö³é-
íî-ïðîñâ³òíèöüêó àêö³þ: "Êè¿â — ì³ñòî, äå íå
ñì³òÿòü".

Âîëîíòåðè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî
öåíòðó äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ñï³ëüíî ç ó÷-
íÿìè Ì³æðåã³îíàëüíîãî âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî
ó÷èëèùà çâ'ÿçêó âèéøëè íà âóëèö³ ç ìåòîþ
äîíåñòè äî ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ðàéîíó ðîçó-
ì³ííÿ òîãî, ùî ïîêè ìè ñàì³ ³ íàø³ ä³òè íå
ïî÷íåìî äáàòè ïðî ÷èñòîòó ì³ñòà, í³õòî ïîðÿ-
äîê íå íàâåäå.

Òàêîæ áóëî ïðîâåäåíî îïèòóâàííÿ ç ìåòîþ
âèçíà÷åííÿ íàé÷èñò³øîãî òà íàéáðóäí³øîãî
ì³ñöÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó. Íà äóìêó
ìåøêàíö³â, íàé÷èñò³øèì º ïàðê Øåâ÷åíêà, à
á³ëüø äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ ïîòðåáóº ì³êðî-
ðàéîí Íèâêè

Гарант соціальної захищеності
“Картка киянина” стає все популярнішою серед містян

За словами начальника Управ�

ління праці та соціального захис�

ту населення Подільського райо�

ну Світлани Бернадської, від бан�

ку "Хрещатик" відомство отрима�

ло 23 тис. готових карток, й 18

тис. з них уже у своїх власників.

"Відповідно до нашого плану,

ми маємо видати 35 тис. соціаль�

ного пластику й нині уже 75 %

тих пільгових категорій, які ма�

ють право на отримання "Карт�

ки киянина", її отримали,— до�

дає голова Подільської РДА

Сергій Крушановський.— З

кожним днем ми помічаємо, що

все більше людей цікавляться

проектом й хочуть мати таку со�

ціальну картку".

Серед мешканців району по�

стійно проводять роз'яснюваль�

ну роботу й відповідають на всі

питання щодо соціальних гаран�

тій, які дає картка. "Ця зустріч у

нас уже сьома. Під час таких

розмов ми детально розказуємо

про картку, десь комусь щось

підказуємо, даємо контакти від�

повідних відділів, загалом не за�

лишаємо без уваги жодне з пи�

тань",— відзначає голова району.

Так, мешканцям розповіли,

що соціальна картка для киян

нині, як чарівна паличка, адже

надає значні привілеї й допома�

гає зекономити. Зокрема її влас�

ники можуть купувати ліки зі

знижками. Нагадаємо: нині спи�

сок медикаментів, на які роз�

повсюджується спеціальна роз�

дрібна ціна зі знижкою 25—30 %,

складається зі 100 найменувань.

Придбати ліки можна у 60�ти

аптеках КП "Фармація". Окрім

того, у 10�ти аптеках підприєм�

ства в усіх районах столиці дер�

жателі картки можуть купити

повний перелік найменувань лі�

ків зі знижкою до 40 %.

Держателі картки можуть ко�

ристуватися пластиком і для

безкоштовного проїзду в метро.

Окрім цього, картка є повно�

функціональною платіжною

карткою, яку можна використо�

вувати для розрахунків та отри�

мання готівки в будь�якій країні

світу.

Також наразі проходить апро�

бацію механізм використання

картки для отримання соціаль�

них знижок у мережах супер�

маркетів, з якими місто уклало

меморандум. Запроваджено й

додаток "Культура", що передба�

чає знижки під час відвідування

комунальних музеїв і кінотеатрів

та столичного зоопарку.

Ті, хто мають картку, уже оці�

нили її можливості. Соціальний

працівник Лідія Бученко плас�

тикову чарівну паличку має уже

близько року. Жінка відзначає,

що картка стала в пригоді й до�

зволяє економити на проїзді та

при купівлі ліків для своїх

підопічних. "Ідея з соціальною

карткою дуже хороша, адже це

все робиться для людей",— каже

пані Бученко.

Додамо, що подібні зустрічі

проходять у всіх районах столи�

ці. Так, наприклад, днями з по�

тенційними держателями соці�

альної картки зустрівся й голова

Шевченківської РДА Сергій Зі�

мін, який також розповів людям

про проект. Сергій Георгійович

зазначив, що з часом столична

влада має намір розширювати

соціальну функцію "Картки ки�

янина". Зокрема йдеться про

розширення мережі торговель�

них центрів та уведення картки

як універсального проїзного до�

кумента на всі види комуналь�

ного транспорту.

До слова, у Шевченківському

районі видано 24 тис. 493 карт�

ки

Серед меш анців Подільсь о о район постійно проводять
роз`яснювальн робот й відповідають на всі питання щодо соціальних
арантій, я і дає "Карт а иянина"

МАФи під прицілом
Схему розміщення кіосків представили на розсуд
громадськості та підприємців міста

Відповідно до омпле сної схеми розміщення тимчасових спор д на
території Києва, до інця 2014 ро столиці залишиться 6,5 тисяч іос ів
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Оксана ДОБРУЧ, Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

З
ахистити киян додатковими соціальними по�
слугами — таке завдання поставила перед
собою столична влада та запустила проект
"Картка киянина". Зауважимо, що соціаль�

ний проект впроваджується в рамках реалізації в
регіонах завдань та доручень Президента України.
За час реалізації ініціативи соціальний пластик
стає все популярнішим серед киян, і все це завдя�
ки просвітницькій роботі у районах. Так, для голів
столичних адміністрацій стали уже традиційними
зустрічі з пільговими категоріями містян. Днями
про привілеї держателям "Картки киянина" розпо�
віли в Подільському та Шевченківському районах.
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Європейська толока
В Україні продовжують жваво обговорювати перспективи євроінтеграції

Новий план
Україна продовжуватиме курс на

євроінтеграцію. Президент України

Віктор Янукович запевняє учасни�

ків Євромайданів у країні, що під�

тримує їхні євроінтеграційні праг�

нення. За його словами, Україна ви�

значилася щодо підписання Угоди з

Євросоюзом, та умови співпраці

сторін мають відповідати інтересам

українського народу. “Щоб країна

була конкурентоспроможною. Як

тільки ми вийдемо на той рівень,

який нам буде комфортним, і коли

він буде відповідати нашим інтере�

сам, коли ми домовимось на нор�

мальних умовах, тоді будемо вести

розмову про підписання. Коли це

буде? Швидко чи не дуже швидко —

час покаже. Я хочу, щоб цей час був

якомога скоріше”,— підкреслив

Президент.

Україна вважає найбільш опти�

мальним варіантом врегулювання

спірних питань навколо Угоди про

асоціацію з Європейським Союзом

переговори за участю трьох сторін —

України, ЄС та Росії, причому вони

мають відбутися до підписання цієї

Угоди. За словами Віктора Янукови�

ча, українська економіка потребує

підтримки — для переходу на євро�

пейські стандарти необхідно не мен�

ше 20 млрд євро на рік, а в цілому до

2017 року — приблизно 160 млрд єв�

ро. Кредитні ж вимоги МВФ щодо

підвищення тарифів на житлово�ко�

мунальні послуги для населення

влада вважає неприйнятними.

Прем’єр�міністр Микола Азаров

наголошує зі свого боку, що в Укра�

їни є план врегулювання неузгодже�

ностей, які виникли в ході перегово�

рів щодо підписання Угоди про асо�

ціацію з ЄС. “Ми принципово вирі�

шили, що рівноправна участь у най�

більшому за обсягом і одному з най�

більш технологічних ринків світу —

європейському — це реальний шанс

структурної перебудови та модерні�

зації економіки України. Водночас

ми переконували, що така участь не

створює загрози Росії, навпаки –

відкриває нові можливості співпра�

ці,— зазначив Микола Азаров.— Ці

переговори з кожним з партнерів

окремо не привели до врегулювання

протиріч”. Він наголосив, що “наша

позиція заснована на інтересах

України”. Саме з таким посланням

нашим партнерам Президент Укра�

їни візьме участь у вільнюському са�

міті Східного партнерства. “Хочу

підкреслити, що мета тристоронніх

переговорів – зняти протиріччя і

підписати Угоду про асоціацію і зо�

ну вільної торгівлі з Європейським

Союзом на кращих для України

умовах, не втрачаючи ринків ні Ро�

сії, ні ЄС”,— наголосив він.

Українські промисловці та під�

приємці також підтримують підпи�

сання Угоди про асоціацію з ЄС та

водночас наголошують: кожен зроб�

лений в цьому напрямку крок має

відповідати балансу наших націо�

нальних інтересів з інтересами стра�

тегічних партнерів. “Попри всі

складнощі соціально�економічного

моменту, найсерйознішими для кра�

їни залишаються внутрішні ризики.

Якщо не займатися вирішенням

внутрішніх проблем, позиція Укра�

їни в світі, в тому числі в переговор�

ному процесі з ЄС, буде значно по�

слабленою. А це зашкодить страте�

гічним інтересам України”,— зазна�

чив президент Українського союзу

промисловців і підприємців Анато�

лій Кінах. За його словами, промис�

ловці і підприємці України розгля�

дають Євросоюз як доступ до дуже

платоспроможного та ємного ринку

із 507 млн споживачів. Економіка

ЄС — друга в світі, ВВП держав�чле�

нів Євросоюзу становить майже

$416 трлн. Український бізнес розу�

міє ці переваги, можливість доступу

до інвестиційних ресурсів, сучасних

технологій і того обладнання, яке не

виготовляється в Україні, але вкрай

необхідне для прискорення модер�

нізації виробничого процесу, еконо�

міки країни в цілому. Тож в УСПП

впевнені — країні вистачить мудро�

сті посісти гідне місце в світі й неза�

лежно від напрямку — Захід чи

Схід — формувати доброзичливі рів�

ноправні умови з усіма нашими

партнерами та сусідами.

Відповідь ЄС
Тим часом у Євросоюзі хоч і стур�

бовані ситуацією, що складається,

та все ж продовжують підтримувати

прагнення українців. Також там ви�

рішили сформувати економічний

пакет для компенсації втрат Укра�

їни. Та екс�президент Польщі, член

моніторингової місії Європарла�

менту в Україні Олександр Квас�

нєвський визнає, що Євросоюз

надто пізно зрозумів, які негативні

наслідки спричинить економічний

тиск Росії, і на сьогодні пропонува�

ти компенсацію, може, вже занадто

пізно. Україна в питанні асоціації з

ЄС ще не все втратила, і навіть не�

підписання на саміті у Вільнюсі

Угоди про асоціацію з ЄС не озна�

чає відмову від курсу євроінтегра�

ції. “Навіть якщо у Вільнюсі угоду

не підпишуть, історія на цьому не

закінчується. Будемо мати наступні

місяці. Питання в тому, чи можна

повернутися за стіл переговорів з

Україною до виборів до Європарла�

менту (у травні 2014 року)”,— за�

явив Кваснєвський. За його слова�

ми, якщо б вдалося впродовж де�

кількох місяців, використовуючи

наявні і в українському уряді про�

європейські сили, повернутися до

переговорів і серйозної розмови

про асоціацію, то шанс на підпи�

сання договору ще залишається.

При цьому він підкреслив: необхід�

но пам’ятати, що тиск Росії на Ки�

їв буде тільки збільшуватися. На

думку пана Кваснєвського, якщо б

Євросоюз ще влітку, коли розпоча�

лася економічна блокада Росії що�

до експорту з України, прорахував,

які наслідки вона викличе, ниніш�

ня ситуація була б, напевно, ін�

шою, хоча й не обов’язково.

Експерти ж визнають, що призу�

пинення євроінтеграції виглядає

вимушеним кроком та має свій сенс.

“Нам буде простіше домовитись з

Росією щодо перегляду контракту

на газ. Також є надія, що вдасться

врегулювати конфлікти, які виник�

ли на кордоні з Росією, та налагоди�

ти експорт наших продуктів”,— за�

значив президент Українського ана�

літичного центру Олександр Охрі�

менко.

Натомість директор Українського

інституту аналізу і менеджменту

Руслан Бортнік упевнений, що ЄС

повинен бути більш гнучким щодо

України, зокрема це стосується фі�

нансової підтримки. “Вимагаючи

жорсткого виконання певних умов,

ЄС натомість не готовий йти на по�

ступки Україні, необхідні для нашої

держави і громадян. ЄС має подібні

угоди з Албанією, Алжиром, Марок�

ко, Мексикою та низкою інших кра�

їн, в яких соціальні та економічні

стандарти, м’яко кажучи, не досяга�

ють навіть українських, не говорячи

вже про ЄС. Крім того, в Євросоюзі

оголосили про підготовку щодо від�

міни візового режиму з Молдо�

вою — найбіднішою країною в Єв�

ропі, чого Україні не вдається зро�

бити впродовж усіх років незалеж�

ності. Тому вимоги ЄС, на мою дум�

ку, є вкрай завищеними щодо Укра�

їни. Тим більше, що рівень еконо�

мічного розвитку країни абсолютно

не поступається новим членам

ЄС”,— зазначає він.

Київ європейський
Підтвердження главою держави

курсу на євроінтеграцію України

вкрай важливе для Києва і його

мешканців, адже саме тут відбу�

ваються головні акції на підтримку

євроінтеграції. “Столична влада і

кияни зробили свій вибір — це єв�

ропейські стандарти права і полі�

тики, соціально�економічних від�

носин і комфорту життя, ставлення

до культурних цінностей. На вті�

лення цих стандартів орієнтовано

Стратегію розвитку Києва до 2025

року. Тому для всіх нас надзвичай�

но важливо було почути від глави

держави підтвердження визначе�

ного євроінтеграційного курсу”,—

сказав голова КМДА Олександр

Попов. Він нагадав, що заявлена

Президентом країни позиція, так

само як і прагнення киян до євро�

інтеграції, повністю відповідають

українському законодавству. “За�

кон про засади зовнішньої та внут�

рішньої політики, ініційований

Президентом Віктором Янукови�

чем та ухвалений Верховною Ра�

дою у 2010 році, чітко відповідає на

питання щодо геополітичного ви�

бору. В цьому законі пріоритетами

державної політики визначено ін�

теграцію України в європейський

політичний, економічний, право�

вий простір та набуття членства в

Європейському Союзі при збере�

женні добросусідських відносин і

стратегічного партнерства з Росією

та іншими країнами СНД і сві�

ту”,— зазначив очільник КМДА.

Олександр Попов також звернув

увагу на прагнення Президента

України першочергово відстоюва�

ти національні інтереси. “Прези�

дент вкотре підтвердив, що в осно�

ву будь�яких рішень він ставить ін�

тереси України. Наша країна має

підготуватися до роботи в умовах

вільної торгівлі з Євросоюзом — це

цілком реалістичний підхід”,— на�

голосив він. Тож столична влада

робитиме все, щоб кияни і гості

міста мали можливість вільно ви�

словити власну позицію, але мають

такі акції відбуватися за європей�

ськими демократичними нормами

і на основі закону.

Столичні депутати зі свого боку

також солідарні у цих питаннях з

КМДА. “На сьогодні найважливі�

шими є інтереси України. І наразі

ми є свідками величезної роботи,

яку проводить Президент України.

Ситуація насправді дуже складна,

вирішуються інтереси держави на

найвищому міжнародному рівні. Всі

чекають зважених, конструктивних

рішень, які прийматимуться у Віль�

нюсі. Хоча сьогодні зрозумілий курс

Президента, спрямований в Європу,

на євроінтеграцію. Головне — зро�

бити правильний крок. І потрібне

для України рішення буде прийнято

днями у Вільнюсі”,— сказав “Хре�

щатику” депутат Київради Павло

Тесленко. В свою чергу столичний

депутат Олег Качкан також підтри�

мує євроінтеграцію. “Для мене —

людини проєвропейської — це дуже

важливо. Особливо згадуючи, як

важко отримати візи для в’їзду в ін�

ші держави. Для України це необхід�

ний і важливий крок, перспектив�

ний і насамперед демократичний.

Щодо підтримки господарчих сто�

сунків із Росією, то цим питанням,

на мою думку, мають перейматися

ті, кому це потрібно і хто цими пи�

таннями займається” �

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

28�29
листопада у столиці Литви
Вільнюсі відбуватиметься са�
міт Східного партнерства. Са�
ме там Україна планувала під�

писати Угоду про асоціацію з ЄС, але призупинила цей
процес, посилаючись на проблеми в економіці внаслідок
позиції Росії. Ця гаряча тема залишається найбільш об�
говорюваною у суспільстві. Як не втомлюється наголо�
шувати вітчизняна влада, призупинення підписання Уго�
ди зовсім не означає відмови від курсу на євроінтегра�
цію. Зі слів Президента Віктора Януковича, Україна про�
довжує тримати курс на Європу, але на сьогодні важко
точно сказати, коли це питання буде вирішено, — в пер�
шу чергу необхідно домовитись про створення більш
сприятливих для нашої країни економічних умов для
співпраці. В свою чергу, прем’єр�міністр Микола Азаров
запевняє, що в України є план врегулювання протиріч,
які виникли в ході переговорів щодо підписання Угоди
про асоціацію з ЄС, адже рівноправна участь у найбіль�
шому за обсягом і одному з найбільш технологічних
ринків світу — європейському — це реальний шанс
структурної перебудови та модернізації нашої економі�
ки. Водночас Україна не бажає втратити ринок іншого
свого стратегічного партнера — Росії, тож пропонує ви�
рішувати проблемні питання у тристоронньому порядку
за участю всіх сторін.
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Курс на євростандарти для України 
є незмінним

Президент України Віктор Янукович наголошує, що Україна

продовжуватиме курс на євроінтеграцію. “Ми будемо йти своїм

шляхом, ми будемо робити все, щоб Україна ставала економічно

міцнішою, сильнішою”,— сказав глава держави в інтерв’ю жур&

налістам українських телеканалів. Він підкреслив, що протягом

тривалого часу Україна вела переговори на різних рівнях з різни&

ми структурами Європейського Союзу в торгово&економічних

питаннях, питаннях енергетики. “Будь&які переговори, які ми

вели, були спрямовані на те, щоб підійти в хорошій формі. Тоб&

то Україна, перш за все, повинна мати достатній економічний

ресурс для імплементації цієї угоди”,— наголосив Віктор Януко&

вич. За його словами, у грудні 2013 року стане відомо, чи можли&

ве підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС навесні 2014

року. “Грудень покаже. Я не хочу сьогодні сказати, що ми всі сто

відсотків питань, які хочемо вирішити з Росією, вирішимо. Але я

переконаний, що за певний період часу ми вирішимо. Можливо,

щось вирішимо у грудні, щось вирішимо в січні і так далі”,— ска&

зав Віктор Янукович. За словами глави держави, у вирішенні цих

питань на поступки потрібно буде йти як Україні, так і Росії, ос&

кільки обидві країни вже розпочали програми імпортозаміщен&

ня. “Врешті&решт ми знайдемо ті компроміси, які потрібно, і я

переконаний у тому, що це буде вигідно”,— зазначив глава дер&

жави. “Якщо Україна втратила 25 % товарообігу, то Росія більше

4 %. Але вони відчутні. 4 % російських — це не менше, ніж 25 %

українських, а скоріш за все, більше, враховуючи їх обсяги в еко&

номіці”,— зазначив глава держави.

Віктор Янукович також підкреслив, що підтримує євроінтег&

раційні прагнення учасників Євромайданів у країні. Водночас

глава держави виступає проти їх політизації. “Я аплодую тим, хто

вийшов за європейську інтеграцію. А ті, що вийшли вирішувати

свої політичні питання під партійними прапорами і з гаслами, з

якими вони йдуть на вибори 2015 року, я це також добре бачу”,—

сказав Віктор Янукович. Президент наголосив, що правоохорон&

ні органи під час масових акцій повинні забезпечувати порядок,

і вони виконують свій обов’язок. “Мети ніякої немає будь&кому

зробити шкоду”,— сказав він. Відповідаючи на запитання щодо

можливості застосування сили до учасників Євромайданів, Пре&

зидент сказав: “Ні. Це ж мирна акція... Дуже важливо, щоб не за&

стосовували силу і не порушували закон”. Натомість, за словами

Віктора Януковича, у разі порушення законів України з боку

учасників акцій правоохоронці будуть змушені відреагувати.

“Неважливо, хто, з якими гаслами порушує закони, порядок.

Якщо одягнути прапор Євросоюзу і бити людей чи намагатись

увірватись у державне приміщення і захопити — це порушує за&

кон... Закони порушувати нікому не можна, і на це повинна ре&

агувати правоохоронна система, захищати всіх”,— сказав він.

“Правоохоронна система повинна забезпечити безпеку не тільки

тих людей, хто вийшов на майдани, а й тих, хто живуть поруч. То&

му вони виконують свій обов’язок”,— додав глава держави �

Київ мусить відстояти власні інтереси 
у геополітиці

Україна мусить домовлятися з усіма зацікавленими сторонами

і максимально відстоювати власні інтереси, вважає відомий по&

літолог Володимир Фесенко. В ефірі каналу БТБ він зазначив,

що Угода про асоціацію дуже вигідна самому Євросоюзу і спрог&

нозував: якщо вдасться домовитися про економічну допомогу,

Угоду про асоціацію з ЄС можуть підписати вже наступного ро&

ку. “Всі останні дії ЄС, європейських політиків свідчать, що Єв&

ропа зацікавлена в підписанні Угоди не менше, якщо не більше

України. Чому? Тут є геополітичні фактори. Йде (і про це треба

відверто казати) велике геополітичне змагання за Україну між

Росією і Заходом. І в принципі українське керівництво хоче ско&

ристатися цією ситуацією. І тому ведуть переговори одночасно...

Ми хочемо в даному випадку отримати більше економічних бо&

нусів, економічних дивідендів від цього. Я думаю, що це доціль&

на тактика”,— зазначив експерт. “Якщо вдасться домовитися

про ті ж компенсатори, про пакет економічної допомоги Україні,

про кредит Міжнародного валютного фонду, але на прийнятних

для України умовах, щоб це не чіпало соціальних інтересів лю&

дей, щоб не було підвищення ціни на побутовий газ і так далі; як&

що вдасться домовитися у найближчі місяці — тоді можливе під&

писання Угоди із Європейським Союзом десь навесні”,— пере&

конаний Фесенко. Він також додав, що частина європейських

країн мають значну економічну зацікавленість в Угоді в умовах

сутужної економічної ситуації. “Створення Зони вільної торгівлі

з Україною для Польщі, для балтійських країн, для тієї ж Литви,

для наших сусідів з ЄС — це додатковий чинник прискорити

економічний розвиток. І для України це добре, але вони від цьо&

го виграють скоріше, тому що вони уже готові. Вони працюють

на європейських стандартах, а ми ще ні”,— додав політолог �

Україна може ефективно 
співпрацювати і з ЄС, 
і з Митним союзом

Україна може ефективно співпрацювати з країнами як Митно&

го, так і Європейського Союзу, причому приєднуватися до цих

регіональних об’єднань необов’язково, оскільки більшість їхніх

функцій виконує також СОТ, вважає директор інституту аналізу

і співпраці Джон Лафленд (John Laughland) (Франція). “Певним

чином ці різні блоки, які протистоять між собою, не мають сен&

су, оскільки всі вони є членами СОТ. Я маю на увазі Росію та кра&

їни&члени ЄС. Мені не дуже зрозуміло, чому держави повинні

приєднуватися до всіх цих блоків. Адже більшість функцій, які

виконує МС чи Європейський Союз, виконує також СОТ”,— за&

значив він. Водночас, на його думку, підписання Угоди про асо&

ціацію та вільну торгівлю з Євросоюзом свого часу було доволі

болючим для економіки країн Центральної та Східної Європи.

“У Центральній та Східній Європі економіки країн послаблю&

валися у цей період, а після приєднання могли потрапити в за&

лежність від більш потужних членів Європейського Союзу. Зок&

рема я кажу про Румунію й Болгарію. Певною мірою це стосує&

ться і балтійських країн. Але йдеться також про Угорщину, де до

підписання Угоди про асоціацію мусили ухвалити низку дуже до&

рогих змін в індустрії, прийняти квоти європейського експорту.

Це мало надто негативний вплив на їхню економіку”,— переко&

наний Лафленд.

Експерт вважає, що Україна згодом зможе підписати Угоду з

ЄС, але їй треба чітко знати цілі цього підписання. “Європа не

має грошей. Її гаманці порожні. Нині вона сама має великі бор&

ги, з якими ледь може розрахуватися. Звичайно, у таких умовах

вона не платитиме комусь ще. Якщо хтось в Україні вважає, що

завдяки входженню до Європейського Союзу вони отримають

золотий ключ, то йому треба ще раз замислитися”,— резюмує

експерт �

Молдова і Грузія зможуть підписати 
Асоціацію не раніше вересня 2014 року

Республіки Молдова і Грузія зможуть підписати Угоду про асо&

ціацію з Євросоюзом не раніше вересня 2014 року. Про це Євро&

комісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фю&

ле заявив під час відеоконференції з молдавськими і грузинськи&

ми журналістами.

“Якщо поглянути на Україну, яка завершила переговори щодо

Угоди про асоціацію та Зону вільної і всеохоплюючої торгівлі два

роки тому, Молдова і Грузія змогли б підписати асоціацію в мак&

симально стислі терміни, у другій половині вересня 2014”,— ар&

гументував пан Фюле.

Єврокомісар зміг при цьому відповісти на запитання, коли бу&

де вирішено питання про лібералізацію візового режиму між

Молдовою і ЄС.

“Не можу робити прогнози з приводу того, коли буде ухвалено

остаточне рішення з питання лібералізації візового режиму між

Молдовою і ЄС — це дуже важливе рішення, особливо для дер&

жав Шенгенської зони”,— відзначив Єврокомісар.

Нагадаємо, що під час Вільнюського саміту “Східного парт&

нерства” 28&29 листопада очікується парафування Молдовою і

Грузією Угоди про асоціацію з ЄС �

Європа не відкриє Україні повністю 
свій ринок

Україна і зараз має зв’язки з Європою, товарообмін, але го&

ворити про те, що після євроінтеграції Європа відкриє повні&

стю свій ринок для нашої вітчизняної продукції, некоректно.

Таку думку висловив у ефірі ТРК “Київ” економічний експерт

Олександр Охріменко. “У процесі підписання Угоди з ЄС еко&

номічна складова відіграє велику роль. Адже відмінність у

державних стандартах диктує свої умови. Наприклад, ми не

можемо експортувати наші потяги до Європи не тому, що во&

ни погані, а тому, що різні стандарти, а для того, щоб відпові&

дати ним, вітчизняним підприємствам необхідно зробити мо&

дернізацію, а це великі кошти і багато часу”. Також він зазна&

чає, що лідери “УДАРу”, “Батьківщини” і “Свободи” експлу&

атують протестні настрої українців, присутніх на Євромайда&

ні, у власних політичних цілях. “Під час виступів з трибун

партійні лідери проголошують гасла і цілі, що не мають ніяко&

го відношення до підписання асоціації з ЄС, а кожен з них

окремо просто проводить власну передвиборну агітацію,— за&

явив Олександр Охріменко. — Можна констатувати, що опо&

зиційні політики використовують енергію соціального про&

тесту для вирішення власних політичних завдань. Вони неод&

норазово закликали учасників безпартійного Євромайдану пі&

ти з нього на контрольовану ними Європейську площу. Під

час “партійних” мітингів якось загубилися вимоги підписан&

ня Угоди про асоціацію” �

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Òåàòðàëüíà àô³øà    

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

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

міністерша",��омедія,�3��од.�

28�листопада�(чт.)�—�20.00 "Шлюби

��ладаються�на�небесах",�моновистава,�1

�од.�10�хв.�

29�листопада�(пт.)�—�20.00 "Жін�и.

Фра�мент.�С�андал�без�антра�т�",�драма,

2��од.�

30�листопада�(сб.)�—�19.00 "Уявний

хворий",��омедія,�2��од.�35�хв.�

30�листопада�(сб.)�—�20.00 "С�ажена

�ров",�1��од.�30�хв.�

1��р�дня�(нд.)�—�12.00 "Занадто

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

1��р�дня�(нд.)�—�18.00 прем`єра�"Жін�а

і�чиновни�",��омедія,�1��од.�30�хв.�

1��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Бабине�літо",

лірична��омедія,�2��од.�35�хв.�

1��р�дня�(нд.)�—�20.00 "Страждання

юно�о�Вертера",�драма,�1��од.�

2��р�дня�(пн.)�—�19.00 прем`єра�"Жін�а

і�чиновни�",��омедія,�1��од.�30�хв.�

3��р�дня�(вт.)�—�19.00 "Уявний�хворий",

�омедія,�2��од.�35�хв.�

3��р�дня�(вт.)�—�20.00 "Edith�Piaf:�життя

в�рожевом��світлі",�1��од.�10�хв.�

4��р�дня�(ср.)�—�19.00 прем`єра

"Нахлібни�",�1��од.�55�хв.�

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

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

спад�оємець",��омедія,�Ед�ардо�де

Філіппо�

28�листопада�(чт.)�—�19.00 "Чай�а",

Антон�Чехов,�пам`яті�Бо�дана�Ст�п�и�

29�листопада�(пт.)�—�19.00 "Натал�а

Полтав�а",���раїнсь�е�м�зично-

драматичне�ро�о�о,�Іван�Котляревсь�ий�

30�листопада�(сб.)�—�19.00

"Сон�смішної�людини",�інсценізація�

Петра�Панч��а�за�оповіданням�

Ф.�Достоєвсь�о�о.�

30�листопада�(сб.)�—�19.00 "Гімн

демо�ратичної�молоді",�тра�і�омедія,

Сер�ій�Жадан�

1��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Дами�і���сари",

�омедія,�Оле�сандр�Фредро�

1��р�дня�(нд.)�—�19.00 "С�ляний

звіринець",�Теннессі�Вільямс�

3��р�дня�(вт.)�—�19.00

"Сентиментальний��р�їз",�Тамара�Кандала�

3��р�дня�(вт.)�—�19.00 "Самотня�леді",

мелодрама,�І�ор�Афанасьєв�

4��р�дня�(ср.)�—�19.00 "Я��тебе�не

любити,�Києве�мій!",�вальси�і�пісні,

присвячені�Києв��

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

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

Володимир�Набо�ов,�3��од.�40�хв.�

28�листопада�(чт.)�—�19.00 "Трохи

вина...�або�70�обертів",��омічне�дійство�з

неаполітансь�ими�піснями,�Л.�Піранделло,

1��од.�40�хв.�

29�листопада�(пт.)�—�19.00

"Небезпечні�зв`яз�и",�Шодерло�де�Ла�ло,

3��од.�

29�листопада�(пт.)�—�19.00 "Дзвіно��з

мин�ло�о",�А.�Крим,�1��од.�30�хв.�

30�листопада�(сб.)�—�15.00 "Ти,��о�о

любить�д�ша�моя...",�еротична�драма,

Надія�Пт�ш�іна,�2��од.�10�хв.�

30�листопада�(сб.)�—�19.00 "Та�

за�інчилось�літо",�печальні�з�стрічі,�І.

Шо�,�2��од.�10�хв.�

1��р�дня�(нд.)�—�15.00 "Дні�пролітають

зі�свистом",��омедія�і�драма��охання,�

М.�Коляда,�1��од.�40�хв.�

1��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Чотири

причини�вийти�заміж",��омедія�про

�охання,�Р.�Баер,�2��од.�

3��р�дня�(вт.)�—�19.00 "Три�сестри",�

А.�Чехов,�2��од.�40�хв.�

4��р�дня�(ср.)�—�19.00 прем`єра�"Дві

дамоч�и���бі��півночі",�ілюзії�з�м�зи�ою,

П.�Нотт,�1��од.�40�хв.�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац
"Україна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
28�листопада�(чт.)�—�19.00 "Лист

Бо��",�театральне�оповідання,�1��од.�30

хв.,�театральна��остьова�

29�листопада�(пт.)�—�19.00

"Льов�ш�а",�розповідь�про�єврейсь�е

щастя,�1��од.�40�хв.,�театральна

�остьова�

30�листопада�(сб.)�—�19.00 прем`єра

"Запис�и�молодо�о�лі�аря",�с�орботний

лист�(історія�хвороби),�Михайло

Б�л�а�ов,�2��од.,�театральна��остьова�

1��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Моє

сторіччя",�мелодрама,�2��од.,�Мішель

Лоранс,�театральна��остьова�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

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

прірвою...",�фантазія�тінейджера,�Дж.

Селінджер�

29�листопада�(пт.)�—�19.00

"Мольєріана",�М.�Б�л�а�ов�

30�листопада�(сб.)�—�19.00 "Вишневий

сад",��омедія,�2��од.�30�хв.,�А.�Чехов,

вистава�російсь�ою�мовою,�2��од.�40�хв.�

1��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Обережно�—

жін�и!",�мелодраматична��омедія,�

А.�К�рейчи�,�2��од.�30�хв.�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
30�листопада�(сб.)�—�19.00 "Ціл�й

мене,�Кет!",�мюзи�л,�К.�Портер�

1��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Сорочинсь�ий

ярмаро�",�оперета,�О.�Рябов

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
29�листопада�(пт.)�—�19.00,�30�листопада�(сб.)

—�13.00,�17.00,�1��р�дня�(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 ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ 

Адреса: пл. Івана Франка, З 
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua 
30�листопада�(сб.)�—�12.00 "Попелюш�а",��аз�а-

мюзи�л,�Єв�ен�Шварц�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ 

Адреса: вул. Липська, 15/17 
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua 
29�листопада�(пт.)�—�12.00 "Чарівна�Пеппі",

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

для�дітей�від�7-ми�ро�ів�

30�листопада�(сб.)�—�11.00 "До�оридри�ом",

�аз�а-�ра,�К.�Дра��нсь�а,�1��од.�20�хв.,�для�дітей�від

5-ти�ро�ів�

30�листопада�(сб.)�—�12.00 "Кицин�дім",�мюзи�л,

С.�Марша�,�м�зи�а�С.�Бед�сен�а,�1��од.�15�хв.,�для

дітей�від�5-ти�ро�ів�

1��р�дня�(нд.)�—�11.00 "До�оридри�ом",��аз�а-

�ра,�К.�Дра��нсь�а,�1��од.�20�хв.,�для�дітей�від�5-ти

ро�ів�

1��р�дня�(нд.)�—�12.00 "Принц�і�принцеса",��аз�а,

Г.�Х.�Андерсен,�1��од.�40�хв.,�для�дітей�від�5-ти�ро�ів

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
30�листопада�(сб.)�—�11.00 "Про���роч���Ряб��та

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

3-х�ро�ів�

30�листопада�(сб.)�—�13.00 "Кіт���чоботях",�Ю.

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

30�листопада�(сб.)�—�15.00 "Дюймовоч�а",�Б.

Заходер,�за�Г.�Х.�Андерсеном,�50�хв.,�для�дітей�від

4-х�ро�ів,�вистава�російсь�ою�мовою�

30�листопада�(сб.)�—�17.00 "Пітер�Пен",�Є.

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

ро�ів�

1��р�дня�(нд.)�—�11.00 "Троє�поросят",�Г.�Усач,�С.

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

1��р�дня�(нд.)�—�13.00 "Пан�Коць�ий",�С.

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

1��р�дня�(нд.)�—�15.00 "Нові�при�оди�Піфа",�

Є.�Ж��овсь�а,�М.�Астрахан,�45�хв.,�для�дітей�

від�3-х�ро�ів�

1��р�дня�(нд.)�—�17.00 "Дюймовоч�а",�Б.�Заходер,

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

вистава�російсь�ою�мовою

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
1��р�дня�(нд.)�—�12.00 "Лампа�Аладдіна",�м�зична

�аз�а,�С.�Бед�сен�о�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ 

ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
28�листопада�(чт.)�—�13.00 "При�оди�Б�ратіно",

мюзи�л�на�2�дії,�О.�Білаш,�1��од.�40�хв.�

29�листопада�(пт.)�—�13.00 "Петри��і�вов�",�балет

на�1�дію,�С.�Про�оф`єв,�40�хв.,�"Карнавал�тварин",

балет�на�1�дію,�К.�Сен-Санс,�40�хв.�

30�листопада�(сб.)�—�12.00 "Роз�мниця",��аз�а

про��ороля�та�роз�мн��дівчин�,��омічна�опера�на�2

дії�для�дітей�та�дорослих,�К.�Орфф�

1��р�дня�(нд.)�—�12.00 "Білосніж�а�та�семеро

�номів",�балет�на�2�дії,�Б.�Павловсь�ий,�1��од.�45�хв.�

4��р�дня�(ср.)�—�19.00 "Карміна�Б�рана",�сценічна

�антата,�К.�Орфф

"Ä²ÀÍÀ: ²ÑÒÎÐ²ß ÊÎÕÀÍÍß" 

Країна:�Вели�а�Британія,�Франція,�Швеція,�Бель�ія�

Ст	дія: Ecosse�Films�

Режисер:�Олівер�Хіршбі�ель�

У�ролях: Наомі�Уоттс,�Навін�Ендрюс,�Д!�лас�Ходж�

Тривалість: 113�хв.�

Ві�ові�обмеження: 12�ро�ів�

Стріч�а�розповідає�про�два�останніх�ро�и�життя

принцеси�Діани�та�її�стос�н�и�з�до�тором�Хаснатом

Ханом.�Через��іль�а�ро�ів�після�розставання�з

принцом�Чарльзом�леді�Ді�випад�ово�знайомиться�з

па�істансь�ім��ардіохір�р�ом.�І�починається�роман,

що�став,�за�словами�ба�атьох�др�зів�Діани,

«�оханням�всьо�о�її�життя».�Офіційні�а�дієнції�й

таємні�побачення,�бажання�завжди�б�ти�разом�і

пра�нення��ни�н�ти�роз�олос��-�автори�нама�алися

відтворити�романтичні�подробиці�цих�стос�н�ів.�

В��інотеатрах�"Київ",�"У�раїна",�"Жовтень",

"Сінема-Сіті�Київ",�мережах��інотеатрів

"Баттерфляй"�і�"Одеса��іно"�

"ÊÅÐÐ²" 

Країна: США�

Ст	дія: Sony�Pictures�

Режисер: Кімберлі�Пірс�

У�ролях:�Хлоя�Моретц,�Дж!ліана�М!р,�Дж!ді�Грір,

Але�с�Рассел�

Тривалість: 100�хв.�

Ві�ові�обмеження:�16�ро�ів�

Це�вже�третя�і�ос�часнена�е�ранізація�однойменно�о

роман��1974�ро���Стівена�Кін�а.�Сором’язлива�Керрі

Вайт�меш�ає�з�с�ворою�матір’ю-п�ритан�ою,�а�в

ш�олі�страждає�від�зн�щань�одноліт�ів.�Несподівано

дівчина�від�риває���себе�дар�теле�інез�.�Вона

спрямов�є�сил��цієї�надздібності�на�своїх

�ривдни�ів.�І�тим,�хто�її�образить,�тепер�б�де

неперелив�и…�

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

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

"ÒÀÒÓÑÜ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ" 

Країна: США�

Ст	дія: DreamWorks�SKG�

Режисер: Кен�С�отт�

У�ролях: Вінс�Вон,�Кріс�Претт,�Кобі�Смолдерс�

Бюджет: 60�млн�дол.�США�

Тривалість:�103�хв.�

Амери�ансь�ий�рімей���омедії�від�Кена�С�отта.

Девід�Возня��працює�розвізни�ом�товар��в�ма�азині

сво�о�бать�а.�Бор�и,�штрафи,�ва�ітна�дівчина�не

пс�ють�безпечності�йо�о�існ�вання.�Раптом�Девід

дізнається,�що�є�татом�533�дітей�через�помил��

працівни�ів�спеціалізованої��ліні�и.�Чолові�ові�час

довести�собі,�хто�він�є�насправді,�допомо�ти�своїм

дітям,�ставши�їхнім�ян�олом-охоронцем,�а�водночас

-�і�самом��собі.�

В��інотеатрах�"У�раїна",�"Жовтень",�"Сінема-

Сіті�Київ",�мережах��інотеатрів�"Баттерфляй"�і

"Одеса��іно"�

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 
"Кінопалац",�в�л.�Інстит�тсь�а,�1,�тел.: (044)�490-70-60,

www.kinopalace.net�

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

234-33-80,�www.kievkino.com.ua�

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

82-32,�www.kino-ukraina.com.ua

"Жовтень",�в�л.�Костянтинівсь�а,�26,�тел.: (044)�417-27-02,

www.zhovten-kino.kiev.ua�

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

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

Мережа��інотеатрів�"Баттерфляй",�www.kino-

butterfly.com.ua:�

"Більшови�",�в�л.�Гетьмана,�6,�тел.:�(044)�200-90-10�

"Ультрамарин",�в�л.�Уриць�о�о,�1-а,�тел.:�(044)�206-03-62,

206-03-70�

"DeLuxe",�в�л.�Горь�о�о,�50,�тел.:�(044)206-13-22,�206-13-

24�

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

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

496-15-51�

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

538-17-71

Вед�ча�р�бри�и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 28 ëèñòîïàäà – 4 ãðóäíÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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Імунізація — це відповідь 
на інфекційну загрозу

Існують різні засоби захисту від

неприємної перспективи "підхопи�

ти" інфекцію. Одним із них є імуні�

зація, тобто підвищення імунітету

людини. Для цього використовую�

ться як медичні, так і традиційні

(немедичні) засоби, чільне місце се�

ред яких посідає вакцинація. Але

українське суспільство досі не забу�

ло про випадки трагічної смерті ді�

тей, які дехто пов’язував із неякіс�

ними вакцинами та недбалістю ме�

диків. До цього часу залишається

певне побоювання перед обов’язко�

вими щепленнями. Чим є імуніза�

ція, як вона впливає на здоров’я та

наскільки безпечними є обов’язкові

щеплення — вирішення цього зав�

дання може покласти край необ�

ґрунтованим дискусіям та чуткам

навколо даної теми.

Про імунітет людини
Перед тим, як розглянути питан�

ня імунізації, необхідно розібрати�

ся — чим, власне, є імунітет, і наві�

що його підвищувати.

Організм людини має природні

механізми самозахисту від небез�

печних інфекцій. Це — той імунітет,

головне завдання якого полягає в

протидії інфекціям та інвазіям (або

проникненням в організм небез�

печних паразитів), що залишається

невід’ємним супутником нашого

життя. Імунітет є складною багато�

рівневою системою пошуку, розпіз�

навання та знищення чужорідних

мікроорганізмів. Ефективність цієї

системи залежить від багатьох фак�

торів — від спадковості й до особли�

востей того середовища, в якому

живе людина (погана екологія, над�

мірні фізичні навантаження тощо).

Для кращого розуміння того, чим є

імунітет, необхідно зрозуміти, як

саме працює наша імунна система.

На шляху ворожих мікроорганіз�

мів, які воліють потрапити до нашо�

го черева, в першу чергу постануть

так звані поверхневі бар’єри, або

"контрольно�пропускний пункт"

організму. До цих бар’єрів належать

людська шкіра, особливі секреції

(сльози, наприклад) та захисні обо�

лонки внутрішніх органів. Подо�

лавши їх, непрошений гість натрап�

ляє на наступний рівень захисту —

систему вродженого імунітету. Як�

що провести аналогію із системою

безпеки типової комерційної уста�

нови, то вроджений імунітет люди�

ни — це так звана "штатна охорона",

яка діє виключно згідно з чіткими

перевіреними тисячоліттями ево�

люції інструкціями та правилами.

Цей рівень безпеки може захистити

людський організм від типових для

даної особи, її народу та території

проживання інфекцій і небезпеч�

них організмів. Основу даної систе�

ми складає процес виявлення та ви�

далення чужорідних тіл з органів і

тканин за допомогою особливих

клітин — лейкоцитів. Система вро�

дженого імунітету, ефективно бо�

рючись із одними видами інфекцій,

не завжди здатна дати своєчасну та

ефективну відповідь загрозі, яка по�

требує специфічного підходу. І хоча

вроджений імунітет є результатом

тривалої еволюції людського орга�

нізму (в ході якої людство пережи�

вало безліч різноманітних епідемій

та пандемій), коли йдеться про спе�

цифічну загрозу, на допомогу

"штатним охоронцям" приходить

"спецназ" — система імунітету набу�

того.

Набутий імунітет є специфічною

здатністю людського організму про�

тидіяти та знищувати небезпечні

клітини. Унікальність їх у тому, що

один раз зустрівшись зі "злочинцем"

вони зберігають пам'ять про нього

та в ході повторного "вторгнення"

можуть швидко ідентифікувати за�

грозу й дати ефективну відсіч. Саме

ця особливість забезпечила можли�

вість людині заздалегідь підготува�

тися до небезпеки — насамперед,

через використання вакцин.

Значення вакцинації
Принцип дії вакцини полягає в

тому, що до організму людини спе�

ціально вводяться клітини небез�

печних мікроорганізмів або продук�

ти їхньої життєдіяльності. Фактич�

но вона піддається навмисному

частковому інфікуванню, провоку�

ючи лімфоцити до відповідної реак�

ції та, що є головною метою вакци�

нації, вироблення у лімфоцитів

пам’яті на даний подразник. Загар�

товуючи імунну систему, людина

готується до можливих повторних

нападів "злочинців". Саме вакцина�

цію покладено в основу глобальної

системи імунізації, яка за останні

кілька десятиріч активно запрова�

джується в більшості країн світу.

За підрахунками ВООЗ, у всьому

світі тільки дітей щорічно рятують

до 2,5 мільйона саме завдяки імуні�

зації. Більше того, щорічно імуніза�

ція дозволяє запобігти смерті сот�

ням тисяч людей різних вікових

груп від дифтерії, коклюшу та кору.

На думку світової спільноти, імуні�

зація на сьогодні є одним з най�

більш успішних і ефективних за

вартістю заходів громадської охоро�

ни здоров'я.

Імунізація — головна стратегія

забезпечення глобальної охорони

здоров'я і реагування на такі поши�

рені загрози, як пандемічний грип,

нові штами якого з’являються май�

же не щороку. Досвід, стандарти,

технології та навіть вакцини, які ви�

явилися ефективними у боротьбі з

певною хворобою, поширюються у

всьому світі.

Досягнення імунізації
(ВООЗ)

1. Зниження глобальної смертно�

сті від кору з 535 300 випадків смер�

ті (у 2000 році) до 139 300 випадків

смерті (в 2010 році).

2. Зменшення випадків захворю�

вання на поліомієліт з 350 000 ви�

падків (1988 рік) до 1352 зареєстро�

ваних випадків (2010 рік), або більш

ніж на 99%. Також зменшилася кіль�

кість країн, ризик епідемії поліомі�

єліту з 125 (1988 рік) до 3 у 2010 році

(Афганістан, Нігерія та Пакистан).

3. Число випадків смерті від прав�

ця (рос.— "столбняк")новонародже�

них зменшилося з 790 000 (1988 рік)

до 59 000 (2010 рік) випадків смерті.

Імунізація. Погляд 
з України

В українському суспільстві з пев�

ною пересторогою ставляться до

центрального компонента глобаль�

ної системи імунізації — вакцина�

ції. Цьому є різні причини. Не

останню роль тут зіграли історії із

загадковою смертю дітей, які перед

цим пройшли процедуру щеплення

від гепатиту В. І хоча висновки Ге�

неральної прокуратури України та

результати проведеної Міністер�

ством охорони здоров’я України пе�

ревірки одностайні та виключають

будь який зв'язок між вакцинацією

та смертю, все ж у свідомості грома�

дян залишилося ставлення до вак�

цинації як до потенційно небезпеч�

ної процедури.

"Іноді це (інформація про смерть,

пов’язану зі щепленнями) викорис�

товують для формування думки про

необов'язковість вакцинації, а в ре�

зультаті страждає впевненість бать�

ків у необхідності імунізації. Це ста�

вить під загрозу життя і здоров'я

майбутніх поколінь, адже зниження

рівня охоплення населення профі�

лактичними щепленнями дуже

швидко викличе епідемічні спалахи

небезпечних інфекцій",— повідо�

мила Раїса Богатирьова, міністр

охорони здоров’я України.

В окремих регіонах навіть було

започатковано громадський рух

проти обов’язкової вакцинації в

Україні. Однак на сьогодні вакци�

нація в Україні існує, а наявна ситу�

ація в галузі здоров’я нації та досвід

інших країн світу не дозволяє поки

що говорити про можливості аль�

тернативних шляхів протидії небез�

печним інфекційним захворюван�

ням. Не в останню чергу саме через

недостатню довіру до вакцинації, за

даними МОЗ України, у 2012 році в

країні було зареєстровано близько

12 тисяч випадків захворювання на

кір та краснуху, або майже у 80 разів

більше в порівнянні з попередніми

роками. Втричі зросла захворюва�

ність на коклюш. Якщо згадати по�

казники захворюваності на гепати�

ти В и С (цей показник в Україні пе�

ревищує аналогічний в країнах ЄС в

10—15 разів), туберкульоз, дифте�

рію і т. д., то стане зрозумілою зане�

покоєність вітчизняних чиновників

та світової спільноти в ставленні

українців до імунізації.

Для вирішення цієї ситуації роб�

лять різні спроби — як змінити су�

спільні стереотипи, так і законодав�

чо врегулювати питання обов’язко�

вої імунізації. Так, за словами за�

ступника директора — начальника

Управління охорони материнства,

дитинства та санаторного забезпе�

чення Департаменту реформ та роз�

витку медичної допомоги МОЗ

України пані Терещенко: "Для

успішної боротьби з інфекційними

недугами в Україні запроваджена та

діє Загальнодержавна програма з

імунопрофілактики та захисту насе�

лення від інфекційних хвороб на

2007—2015 роки". Згідно з текстом

документа, заявленим із метою да�

ної програми, є забезпечення епіде�

мічного благополуччя населення

шляхом зниження рівня захворюва�

ності на інфекції, боротьба з якими

проводиться засобами імунопрофі�

лактики, а також смертності та інва�

лідності внаслідок інфекційних

хвороб. В програмі визнається, що

саме профілактика інфекційних

хвороб шляхом імунізації населен�

ня є найефективнішим заходом що�

до забезпечення здоров'я населен�

ня, епідемічного благополуччя дер�

жави та стратегічно важливим пріо�

ритетним завданням галузі охорони

здоров'я. Не останнє місце посідає

й питання переконання громадян у

необхідності імунізації. Наскільки

ефективно виконується програма,

оцінювати спеціалістам, однак

зростання захворюваності на небез�

печні інфекційні захворювання на�

штовхують на невтішні, поки що,

висновки. Хоча заради справедли�

вості слід підкреслити також те, що,

наприклад, показники смертності

дітей від гнійного менінгіту після

проведення тривалої кампанії вак�

цинації, знизилися в 2 рази, а від

пневмоній — в 1,5 разу.

Столична практика
В Києві питанню імунізації на�

селення традиційно приділяється

велика увага. І це не дивно — адже

в місті (за неофіційними даними)

проживає близько 5 мільйонів

осіб. Один цей факт робить питан�

ня належної профілактики та убез�

печення мешканців столиці від ін�

фекцій стратегічним завданням

місцевої влади. І схоже, що це доб�

ре розуміють в Київській міській

державній адміністрації. Як при�

клад можна навести регулярні ін�

формаційно�просвітницькі заходи

на тему вакцинації, які проводять�

ся в столиці. У квітні цього року

медики та фахівці Департаменту

охорони здоров’я КМДА провели

спеціальну кампанію до Всесвіт�

нього тижня імунізації. Під гаслом

"Захистіть свій світ — вакцинуйте�

ся!" в столиці надавали безкоштов�

ну консультаційну допомогу з пи�

тань протидії інфекційним захво�

рюванням лікарі та вчителі, які

роз’яснювали користь та необхід�

ність вакцинації.

Особлива увага приділяється ак�

ціям з протидії сезонним інфекцій�

ним захворюванням. Кожного року

в періоди, коли через високу воло�

гість та похолодання ризик стати

жертвою ГРВІ чи грипу зростає, в

столиці створюються пункти профі�

лактичної допомоги населенню.

Кожен громадянин України має

право самостійно вирішувати, як

захищати себе від тієї чи іншої за�

грози власному здоров’ю. Це право

поширюється й на питання вакци�

нації. Робити чи не робити собі

щеплення від грипу, ГРВІ або іншої

інфекційної хвороби — свідомий

вибір кожного. Але не слід забувати,

що те, чи будемо ми жити у здоро�

вому суспільстві, залежить від сві�

домого ставлення кожного його

члена не тільки до власного здо�

ров’я чи здоров’я своїх близьких, а

й до до безпеки оточуючих. Тож

будьмо здорові

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для "Хрещатика"

В
ід початку осіннього сезону найактуальнішими
постають питання — як захиститися від неприєм�
них, а подекуди й небезпечних захворювань. Що�
дня стикаючись із великою кількістю людей на

вулицях мегаполісів, здоров’я пересічного містянина по�
всякчас підпадає під небезпеку з боку таких інфекцій,
як�от: ГРВІ, грип, кір, краснуха тощо. Ситуація усклад�
нюється погодними умовами, що нині для українських
реалій лишаються непрогнозованими.



За християнською легендою

Георгій (Юрій) — Божий ключ�

ник, який "відмикає небо і ви�

пускає дощ, росу — Божу кра�

су". Про цілющі особливості

Юрієвої роси складено поетич�

ні легенди. Вона, вважали, є

чарівною, тому треба по траві

вдосвіта ходити цього дня тіль�

ки босоніж. А дітей оббризку�

вали росою — нехай відвертає

недуги та сприяє здоров'ю й

красі. У традиціях українського

села ще й досі зберігається зви�

чай обрядового вигону худоби

на пасовисько у день Святого

Юрія, адже його вважали і за

опікуна та покровителя свій�

ських тварин.

Але одночасно головною мі�

сією Святого Георгія стало за�

ступництво воїнів — захисни�

ків Вітчизни. За історичними

переказами, він був уроджен�

цем Малої Азії (Каппедокії) і

належав до місцевої знаті.

Ставши римським воєначаль�

ником високого рангу, Георгій

прийняв християнство і бо�

ровся за християнську віру, за

що у часи гоніння на християн

прийняв у 303�му році муче�

ницьку кончину. Його намага�

лись катуванням змусити зрек�

тися християнства. Але, незва�

жаючи на страшні тортури, від

зречення він відмовився, і тоді

кати відрубали йому голову.

У Київській Русі шанування

Святого Георгія розпочалось

ще з часів Володимира Вели�

кого. Ім'я Георгій при хрещен�

ні одержав його син Ярослав

Мудрий, який на честь свого

Святого заснував на Новго�

родщині місто Юр'єв та Юр'�

євський монастир, а також

спорудив у Києві храм Георгія

Побідоносця. День освячення

Київського Георгієвського

храму 26 листопада 1051 року

митрополитом Ілларіоном і

увійшов у православ'я як осо�

бливе церковне свято — Юр'їв

день, або осінній Георгій.

Враховуючи заступництво

Святого Георгія воїнам, Кате�

рина ІІ в Юр'їв день, 26 листо�

пада 1769 року, заснувала "Ім�

ператорський Військовий ор�

ден Святого великомученика і

Побідоносця Георгія" для на�

городження за видатні бойові

подвиги і "в поощрение в во�

енном искусстве". Орденом

нагороджувалися тільки офі�

цери, при тому було наказано

"сей орден никогда не снимать

и пожалованным сим орденом

именоваться кавалером орде�

на Святого Георгия". "За служ�

бу і хоробрість" — таким був

девіз ордена.

Першим повним кавалером

ордена Святого Георгія став

Михайло Кутузов, а першим

ступенем ордена він був уві�

нчаний 12 грудня 1812 року за

перемогу над Наполеоном.

Окрім нього, ще лише три

полководці мали повний бант

Георгіїв: генерал�фельдмар�

шали Михайло Барклай�де�

Толлі, Іван Дибич та Іван Пас�

кевич. Навіть кавалер усіх ро�

сійських і багатьох іноземних

орденів Олександр Суворов не

був удостоєний цієї честі. Пе�

решкодила "ієрархія" нагоро�

ди: нагороджений вищим сту�

пенем ордена вже не міг одер�

жати нижчий.

За століття існування орден

Святого Георгія другого ступе�

ня надавався 117 разів, третьо�

го — 600, а четвертого — 2 073

рази. Нагороджувати орденом

перших двох ступенів мав пра�

во тільки цар. Обговорення ж

прав на отримання третього і

четвертого ступенів поклада�

лось на спеціальні Сухопутну

та Морську військові Думи,

членами яких були кавалери

ордена. За видатні бойові под�

виги офіцери нагороджува�

лись також і золотою Георгіїв�

ською зброєю (шпагами, шаб�

лями, палашами) з написом

"За хоробрість". Кавалери як

ордена Святого Георгія, так і

золотої Георгіївської зброї при

звільненні у відставку (навіть

коли вони не вислужили на�

лежного строку офіцерської

служби) мали право носити

військовий мундир і довічно

одержували достойну пенсію.

До кавалера Георгіївського

хреста не можна було застосо�

вувати тілесні покарання. Він

звільнявся від податків. Йому,

крім належного грошового за�

безпечення, видавався ще до�

даток, який складав його (гро�

шового забезпечення) третину.

(Цікаво, що нині в Російській

Федерації Георгіївський хрест,

скасований у жовтні 1917 року,

указом Президента від 8 серп�

ня 2000 року знову затвердже�

ний для нагородження).

Були і колективні Георгіїв�

ські відзнаки: Георгіївські зна�

мена та Георгіївські труби (ду�

хового оркестру). Ними за

мужність і героїзм нагороджу�

вались цілі військові частини.

Так, перше Георгіївське знаме�

но одержав у 1799 році 6�й

Таврійський гренадерський

полк, серед особового складу

якого було багато українців. А

першими срібними Георгіїв�

ськими трубами був нагород�

жений у 1810 році за масовий

героїзм, проявлений у війні з

Туреччиною, 12�й Стародуб�

ський гренадерський полк,

який також укомплектований

в більшості з українців.

Взагалі за всю історію орде�

на серед його кавалерів наші

земляки, українці, завжди

складали велику чисельність.

Достатньо згадати Вітчизняну

війну 1812 року. Особливо ба�

гато українців, нащадків на�

шого славного козацтва, стали

Георгіївськими кавалерами у

пам'ятний день Бородіна, на

полі цієї найграндіознішої

битви з часу винаходу вогне�

пальної зброї, у якій з обох бо�

ків брало участь більше чверті

мільйонів воїнів і гриміли зал�

пи 1 200 гармат. У цей день чу�

деса героїзму проявили, зокре�

ма, українці у складі Сумсько�

го, Маріупольського, Ізюм�

ського, Єлизаветградського та

Охтирського гусарських пол�

ків, які не тільки самовіддано

відбивали всі атаки ворога, але

й безстрашно контратакували

його перед Семенівкою, між

селами Маслово та Горки, а та�

кож на знаменитих Багратіо�

нових флешах. У списках ря�

дових і унтер�офіцерів, наго�

роджених за Бородіно Георгіїв�

ськими хрестами, тільки одно�

го Охтирського полку знахо�

димо імена Івана Бойченка,

Йосипа Василенка, Івана Зна�

харенка, Андрія Завертайла,

Івана Шкоди, Івана Омель�

яненка та багатьох інших.

Благоговійна урочистість

зали створює враження при�

сутності тут духу Георгія Побі�

доносця, з іменем якого по�

в'язані чисельні перемоги. З

його іменем пов'язана і пере�

мога у Великій Вітчизняній

війні, адже якраз у день Геор�

гія Побідоносця — 6 травня

1945 року — адмірал Деніц,

який змінив Гітлера після йо�

го самогубства, дав згоду на

капітуляцію вермахту, і німці

визнали себе переможеними.

Незримий дух Святого Геор�

гія Побідоносця закликає і

нинішнє покоління воїнів са�

мовіддано служити Вітчизні.

Нагадаємо, що 30 жовтня в

Україну з Афону вперше при�

везли мощі великомученика

Георгія Побідоносця. Георгій

Побідоносець особливо шано�

ваний в Україні. Георгій, або

Григорій чи Юрій, вважається

покровителем Києва та облас�

ті, а також Львова, Ніжина,

Володимира�Волинського і

Кам'янця�Подільського. Мо�

щі святого в Україну привезли

з монастиря Ксенофонт Свя�

тої Гори Афон з благословення

Блаженнішого Митрополита

Київського і всієї України Во�

лодимира та за сприяння Пре�

зидента України Віктора Яну�

ковича.

У Києво�Печерській лаврі

правиця Святого Георгія Побі�

доносця пробула з 30 жовтня

до 4 листопада. Потім — іще

тиждень — у столичному храмі

Всіх Святих (неподалік Либід�

ської площі). Далі мощі Геор�

гія Побідоносця побувають у

Чернігівській, Харківській,

Донецькій, Дніпропетров�

ській, Житомирській областях

та у Львові. Помолитися свя�

тому зможуть і парафіяни Ки�

ївщини — зокрема з 26 по 28

листопада мощі пробудуть у

Білій Церкві. А вже 3 грудня

святиню на два дні знову при�

везуть до столиці, аби потім

повернути на Афон. Свяще�

ники також радять прикласти

до десниці Георгія Побідонос�

ця іконку із його образом і та�

ким чином отримати сповне�

ний особливої благодаті обе�

ріг

ÐÅË²Ã²ß
Хрещатик 1928 листопада 2013 року

28 листопада
Мучеників Гурія, Самона й Авива. Преподобного Паїсiя Ве�

личковського. Куп’ятицької ікони Божої Матері. Початок Різ�

двяного посту.

29 листопада
Апостола і євангеліста Матфея.

30 листопада
Святителя Григорія Неокесарійського. Преподобного Нико�

на Радонезького. Преподобного Лазаря, іконописця. Триває

Різдвяний піст.

1 грудня
Неділя 23�та після П’ятдесятниці. Мученика Платона. Му�

чеників Романа диякона й отрока Варула.

2 грудня
Седмиця 24�та після П’ятдесятниці. Преподобного Варла�

ама Печерського. Святителя Філарета, митрополита Москов�

ського. Ікони Божої Матерi "В скорботах i печалях Утiха".

3 грудня
Преподобного Григорія Декаполита. Мученика Анатолія.

Святого Прокла, архиєпископа Константинопольського.

4 грудня
Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і

Пріснодіви Марії.

* * *
Святі перекази

розповідають —

коли Діві Марії

виповнилося три

роки, батьки при�

вели її до храму.

Намір присвятити

Діву Марію храму

став відомим в

Єрусалимі, тому

що Іоаким і Анна

були дуже поваж�

ними людьми в

місті. І ось настав

час здійснення ри�

туалу. Хода до хра�

му була дуже уро�

чистою: всі йшли

із запаленими

свічками і співали

псалми і священні

пісні. Ґанок церк�

ви мав 15 крутих

східців, але Пречиста Отроковиця без допомоги, ніби підне�

сена любов’ю до Бога, сама піднялася нагору, що вразило усіх

присутніх.

Первосвященик Захарія, який зустрів там Марію, прозрів

духом величне Її призначення, ввів Її в Святая Святих, куди не

дозволялося входити не тільки жодній жінці, а й архієрей міг

входити тільки раз на рік. Святая Святих являло собою внут�

рішню частину храму, де у давності зберігався ковчег Завіту. За�

харія призначив саме це місце для постійних молитов Марії,

що теж неабияк вразило присутніх, а, за церковними переказа�

ми, дивувалися й навіть ангели.

У час введення Діви у Святая Святих там уже не було ковче�

га Завіту зі скрижалями, жезла Аарона і посудини з манною,

що стало свідченням про закінчення часів Старого Завіту. Діва

Марія залишилась у храмі, де за сприяння первосвященика і

священників дістала високу освіту, побожне виховання, а та�

кож навчалася ручним роботам. Вона прожила в Єрусалим�

ському храмі майже 12 років. У 15 років Марія переселилася в

Назарет у будинок праведного Йосифа.

Перші згадки про свято Введення Пресвятої Богородиці у

храм знайдено у переказах палестинських християн IV століт�

тя, де оповідається, що царицею Єленою був побудований

храм Введення Богородиці.

Віряни прославляють Богородицю словами: "... У храмі Бо�

жому Діва з’являється і про Христа всім сповіщає. Їй же і ми

голосно заспіваємо: радуйся, здійснення Божого піклування".

А після цього свята у церквах починають співати "Христос на�

роджується..."

У народі свято називають просто Введенням. Деякі з при�

кмет стали приказками, як�от: скільки на Введення води,

стільки на Юрія трави; як є на Введення вода, то буде в мисці

молоко; як Введення мостить містки, а Микола забиває гвізд�

ки, то люта зима буде

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

На честь Георгія Побідоносця
26 листопада — день одного із самих шанованих нашим народом святих —
великомученика Георгія Побідоносця, святі мощі якого недавно були у Києві
Едуард ПРИШУТОВ
спеціально для "Хрещатика"

Це свято шановане у всьому світі і прий�
шло до нас із Греції у V столітті н. е. Є два
дні, приурочені Святому Георгію (або
Юрію): 6�го травня — свято весняне, і 26

листопада — осіннє. Про перше в народі кажуть,
що "Юрій теплий весну починає", а про друге,
що "Юрій холодний літо кінчає". Саме ж ім'я Ге�
оргій (у Німеччині — Георг, у Англії — Джордж, у
Франції — Жорж, в Іспанії — Хорхе, в Угорщи�
ні — Д'єрд) означає "хлібороб", тому Святий Ге�
оргій є оборонцем хліборобства та скотарства.
Наші пращури цього дня (6�го травня) влаштову�
вали урочисті хресні ходи на поля, під час яких
молилися за врожай, кропили ниви свяченою
водою, закопували у землю освячені крашанки
та паски і примовляли: "Роди, Боже, жито�пше�
ницю і всяку пашницю!".
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Біатлон. 
Українці вибороли бронзову
медаль на етапі Кубка світу

Öèìè âèõ³äíèìè â øâåöüêîìó Åñòåðñóíä³

â³äáóëàñÿ ïåðøà åñòàôåòà åòàïó Êóáêà ñâ³-

òó ç á³àòëîíó. Óêðà¿íñüêà êîìàíäà ó ñêëàä³

Îëåíè Ï³äãðóøíî¿, Âàë³ Ñåìåðåíêî, Ñåðã³ÿ

Ñåìåíîâà òà Àíäð³ÿ Äåðèçåìë³ ïîñ³ëà òðåòþ

ñõîäèíêó ó çì³øàí³é åñòàôåò³. Çà ï³äñóìêà-

ìè çìàãàíü íàø³ ñïîðòñìåíè ïîêàçàëè ÷åò-

âåðòèé ðåçóëüòàò, àëå ïî çàê³í÷åííþ ãîíêè

çá³ðíà Ôðàíö³¿ áóëà îøòðàôîâàíà íà äâ³

õâèëèíè çà ïîìèëêó Ìàðòåíà Ôóðêàäà. Òèì

ñàìèì â³ò÷èçíÿíí³é êîìàíä³ âäàëîñÿ â³äðàçó

ðîçïî÷àòè îë³ìï³éñüêèé á³àòëîííèé ñåçîí ç

ïåðøî¿ íàãîðîäè �

Самбо. 
Марія Прищепа — чемпіонка
світу з самбо

Íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ñàìáî, ÿêèé â³äáóâ-

ñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ (Ðîñ³ÿ), Ìàð³ÿ Ïðè-

ùåïà çäîáóëà ïåðåìîãó ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿

80 êã. Íàøà ñïîðòñìåíêà ñòàëà øåñòèðàçî-

âîþ ÷åìï³îíêîþ ïëàíåòàðíî¿ ïåðøîñò³. Âî-

íà çàëèøèëà ïîçàäó Ìàð³þ Îðÿøêîâó (Áîë-

ãàð³ÿ), Íàòàë³þ Êàçàíöåâó (Ðîñ³ÿ) òà Ñâ³òëà-

íó Òèìîøåíêî (Á³ëîðóñü) �

Хокей.
Столичні клуби — серед 
лідерів першості

Ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç õîêåþ â³äáóëèñÿ

ìàò÷³ çà ó÷àñòþ êè¿âñüêèõ êëóá³â. “Ñîê³ë”

íà âè¿çä³ çàâäàâ ïîðàçêè ëüâ³âñüêèì “Ëå-

âàì” ç ðàõóíêîì 2:0. Í³÷èéíèé ðàõóíîê

òðèìàâñÿ àæ äî 52-¿ õâèëèíè ìàò÷ó, ïîêè

á³ëîðóñüêèé ëåã³îíåð êèÿí Îëåêñàíäð Ì³-

õåéîíîê íå âèêîðèñòàâ ÷èñåëüíó ïåðåâàãó

ñâîº¿ êîìàíäè. Ï³ñëÿ öüîãî ãîñïîäàð³ ëüîäó

ïîá³ãëè âïåðåä ³ ïðîïóñòèëè íà êîíòðàòàö³

ùå îäíó øàéáó. Öÿ ïåðåìîãà çàêð³ïèëà

ï³äîï³÷íèõ Ñåðã³ÿ Ëóáí³íà íà ÷åòâåðò³é

ñõîäèíö³ â òóðí³ðí³é òàáëèö³ ÷åìï³îíàòó.

Â³äçíà÷èìî òàêîæ øàò-àóò Ìèõàéëà Áàëà-

áàíà. À îñü ó ñòîëè÷íîìó äåðá³ ì³æ ñð³á-

íèì ïðèçåðîì ìèíóëîãî ñåçîíó “Êîìïàíü-

éîí-Íàôòîãàç” òà êè¿âñüêèìè “Ãåíåðàëà-

ìè” ãëÿäà÷³ ñòàëè ñâ³äêàìè 7-ìè çàêèíóòèõ

øàéá. Ïðîòÿãîì âñüîãî ìàò÷ó ä³ÿëè á³ëüø

çîñåðåäæåíî ó çàõèñò³, ïðè öüîìó ïîñò³éíî

çíàõîäÿ÷è îãð³õè ó çàõèñíèõ ðåäóòàõ ñó-

ïåðíèêà. Â ðåçóëüòàò³ îáîðîíà “ãåíåðàë³â”

äàëà ï’ÿòü ïðîáî¿í. Â³äïîâ³ñòè ãîñïîäàð³

ëüîäó çìîãëè ëèøå äâ³÷³. Òàêèì ÷èíîì,

“Êîìïàíüéîí-Íàôòîãàç” âïðèòóë íàáëè-

çèâñÿ äî “Äæåíåðàëç” ó òóðí³ðí³é òàáëèö³

÷åìï³îíàòó. Íàðàç³ êîìàíäè ðîçä³ëÿþòü ëè-

øå äâà î÷êè, àëå ó ñð³áíîãî ïðèçåðà ïîïå-

ðåäíüîãî ÷åìï³îíàòó º ùå äâà ìàò÷³ â çàïà-

ñ³. Ë³äèðóâàòè ïðîäîâæóº á³ëîöåðê³âñüêèé

“Á³ëèé Áàðñ”, ÿêèé ïîêè ùî íå çíàº ã³ðêî-

òè ïîðàçîê. Öüîãî ðàçó ï³äîï³÷í³ Îëåêñàí-

äðà Êóë³êîâà ïåðåìîãëè “Â³ííèöüêèõ ãàé-

äàìàê” ç ðîçãðîìíèì ðàõóíêîì 7:0 �

Боротьба. 
Визначився склад 
паралімпійської збірної 
на ЧЄ з дзюдо

Ç 3 ïî 6 ãðóäíÿ 2013 ðîêó â Å´åð³ (Óãîð-

ùèíà) â³äáóäåòüñÿ ÷åìï³îíàò ªðîïè ç äçþäî

ñåðåä ïàðàë³ìï³éö³â. Äî ñêëàäó íàøî¿ çá³ð-

íî¿ óâ³éøëè 12 ñïîðòñìåí³â, çîêðåìà é ÷åì-

ï³îíè Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð-2012 Äàâèä Õî-

ðàâà, Äìèòðî Ñëîâåé, Îëåêñàíäð Êîñèíîâ,

à òàêîæ áðîíçîâ³ ïðèçåðè Þë³ÿ Ãàëèíñüêà

òà Íàòàë³ÿ Í³êîëàé÷èê. Ñêëàä çá³ðíî¿: ÷îëî-

â³êè: 60 êã — Àíäð³é Áóòåíêî (Õàðê³â); 66

êã — Äàâèä Õîðàâà (Ð³âíå — Äí³ïðîïåò-

ðîâñüê); 73 êã — Äìèòðî Ñîëîâåé (Êè¿â);

73 êã — Ñåðã³é Êîòåíêî (Êè¿â); 81 êã —

Îëåêñàíäð Êîñèíîâ (Ð³âíå); 90 êã — Îëåê-

ñàíäð Íàçàðåíêî (Ð³âíå — Äí³ïðîïåò-

ðîâñüê); 90 êã — Åäóàðä Òðîïèíîâ (Äî-

íåöüê); 100 êã — Îëåêñàíäð Ïîì³ïîâ (Ð³â-

íå); æ³íêè: 48 êã — Þë³ÿ Ãàëèíñüêà (Ð³â-

íå); 48 êã — Îëåíà Çàéöåâà (Õìåëüíèöü-

êèé); 52 êã — Íàòàë³ÿ Í³êîëàé÷èê (Ð³âíå);

57 êã — ²ííà ×åðíÿê (Çàïîð³ææÿ) �

Юрій Петров 
і Яна Кожухар — фіналісти 
чемпіонату світу
У місті відбулась світова першість WDSF з танцювального
спорту
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими вихідними в
Києві відбувся
чемпіонат світу
WDSF з танцю�

вального спорту. Протя�
гом кількох годин
спортсмени — 70 пар з
39 країн світу — радува�
ли переповнений Палац
спорту своєю майстер�
ністю. У підсумку до фі�
налу змагань потрапили
6 дуетів, серед яких були
й українці Юрій Петров
та Яна Кожухар.

Цьогоріч столичним прихильни�

кам спорту ніколи й перепочити.

Київ майже щомісяця з успіхом

проводить змагання найвищого

рівня. Ось і минулого вікенду в сто�

личному Палаці спорту відбувся

знаковий для України захід. Впер�

ше за часи незалежності в нашій

державі провели настільки вагомий

для танцювального спорту світо�

вий форум. 70 пар з 39 країн світу

демонстрували свою майстерність

усім, хто того вечора завітав до Па�

лацу спорту. Згідно з правилами

Всесвітньої федерації танцюваль�

ного спорту, нашу країну предста�

вили чемпіони України Юрій Пет�

ров і Яна Кожухар та срібні призе�

ри чемпіонату України Володимир

Лятов і Вероніка Мишко.

Вже з перших секунд змагань

стало зрозуміло, що боротьба на

паркеті буде дуже напруженою. І

це не дивно, адже на ньому змага�

лися найкращі танцюристи світу,

тож навіть найменша похибка

коштувала б омріяного чемпіон�

ського звання. До того ж, спортс�

менів підтримувала величезна ар�

мія вболівальників. Переповне�

ний Палац спорту після кожного

танцю просто�таки вибухав гучни�

ми оваціями.

Так непомітно кількагодинний

марафон дійшов до свого апогею.

У фінал потрапило 6 пар, яким на�

лежало продемонструвати свою

майстерність як в сольних танцях,

так і в групових. Безумовно, пере�

моги заслуговувала кожна з пар, і

перед суддями стояло досить не�

просте завдання — визначити трі�

умфаторів. Як для танцюристів,

так і для вболівальників хвилини

чекання вердикту рефері тягнули�

ся майже вічність. І першими, хто

отримав почесний кубок та шосте

місце, стали наші спортсмени

Юрій Петров і Яна Кожухар. На 

5�й сходинці опинилися Сальва�

торе Тодаро — Віолетта Янева

(Болгарія), на 4�й — Сергій Коно�

вальцев — Ольга Коновальцева

(Росія). Чемпіонами світу 2013 ро�

ку стала пара з Данії Емануель Ва�

лері — Таня Келеті. Танцюристи з

Німеччини Сімоне Сегаторі і Ан�

нет Зюдоль посіли друге місце,

треті — росіяни Дмитро Жарков —

Ольга Куликова.

Після нагородження наша пара

поділилася своїми враженнями від

змагань. “Емоції просто перепов�

нюють. Захищати честь країни на

світовій першості, яка, до того ж,

відбувається на рідній землі, — це

щось неймовірне. Ми зробили все

від нас залежне і дуже раді, що нам

вдалося дістатися фіналу зма�

гань” — сказав Юрій Петров.

Варто зазначити, що це свято

краси та спорту було б неможли�

вим без ВГО “Всеукраїнська феде�

рація танцювального спорту” та її

очільника — Героя України, депу�

тата Верховної Ради Бориса Дейча.

Підбиваючи підсумки світової

першості, пан Дейч сказав: “Я за�

доволений, що титанічна робота

всього організаційного комітету

подарувала нам такий спортивний

захід. Ми отримали схвальні відгу�

ки від президента Всесвітньої фе�

дерації танцювального спорту

Карлоса Фрайтага, який був при�

ємно вражений високим рівнем

організації чемпіонату. Хотів би

відзначити наших спортсменів,

які достойно виступили на змаган�

нях і довели, що Україна є одним із

лідерів тацювального спорту в сві�

ті. Хотів би подякувати вболіваль�

никам, які цього вечора перепов�

нили Палац спорту і підтримали

кожного без винятку спортсмена.

Я впевнений, що цей чемпіонат

світу дасть потужний імпульс для

розвитку нашого улюбленого виду

спорту” �

Пара�Юрій�Петров�та�Яна�Кож�хар��ідно�представили�У�раїн��

на�домашньом��чемпіонаті�світ�
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Столичні футболісти забили 3 “сухих м’ячі” у ворота 
ужгородців

У рамках 17�го туру української

Прем’єр�ліги київське “Динамо”

приймало ужгородську “Говерлу”.

Футболістам, які брали участь у

поєдинках своїх національних

збірних, важливо було перебудува�

тися на ігри зі своїм клубом у чем�

піонаті. Тому можна було очікува�

ти певної ротації складу від Олега

Блохіна. Головний тренер “Дина�

мо” залишив на лавці запасних

Андрія Ярмоленка, який неабияк

потрудився в матчах збірної Укра�

їни проти збірної Франції. “Говер�

ла” приїхала у Київ з надією на на�

бір очок, хоча зробити це було ду�

же і дуже непросто. Все�таки “Ди�

намо” розраховує на найвищі міс�

ця, і втрата балів вже ніяк не вхо�

дить у плани столичної команди.

Також київські футболісти хотіли

подарувати перемогу і красиву гру

своєму президентові Ігорю Суркі�

су, який відсвяткував свій день на�

родження.

“Динамо” швидко захопило

м’яч під свій контроль, але довгий

час команді господарів не вдавало�

ся створити небезпечний момент

біля воріт “Говерли”. Ужгородці

досить вперто оборонялися, однак

на 23�й хвилині київське “Дина�

мо” все ж таки дотиснуло гостей.

Олег Гусєв виконав подачу з куто�

вого, м’яч потрапив до Дьємерсі

Мбокані, який безперешкодно

пробив у порожній кут воріт. Дру�

гого гола у цьому матчі глядачам

довелося чекати зовсім недовго.

На 30�й хвилині зустрічі київське

“Динамо” подвоїло рахунок, за�

спокоївши тренера, президента і

вболівальників. Голкіпер “Говер�

ли” невдало кулаками відбив м’яч

після подачі прямо на Джермейна

Ленса, який і відправив футболь�

ний снаряд прямо в сітку воріт.

Перед самою перервою динамівці

могли збільшити рахунок, але

Олег Гусєв не зміг реалізувати ви�

хід один на один.

Другий тайм столична команда

провела досить впевнено і напри�

кінці матчу довела рахунок до

розгромного. Автор третього го�

лу — Сергій Сидорчук. Після цьо�

го все було вирішено. 3:0 — пере�

конлива перемога “Динамо”. Ко�

ментуючи дії своїх підопічних,

наставник киян Олег Блохін за�

значив: “Вітаю команду з перемо�

гою. Очікував більш важкої гри,

оскільки футболісти повернулися

зі збірних в різному стані. “Говер�

ла” спробувала грати у відкритий

футбол, за складом ми бачили, що

вони вирішили атакувати нас.

Але, мабуть, клас “Динамо” ви�

явився вище, хоча моменти були у

обох команд” �

Гравець�"Динамо"�Оле��Г�сєв�(��білій�формі)�став�співавтором�першо�о

�ол����ворота�"Говерли"
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“Динамо” впевнено 
долає “Говерлу”

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
вітчизняному чемпіонаті з футболу відбули�
ся матчі 17�го туру. Київське “Динамо” на до�
машній арені приймало “Говерлу” із Ужгоро�
да. Голи Дьємерсі Мбокані, Джермейна Лен�

са та Сергія Сидорчука забезпечили “біло�синім”
впевнену перемогу над суперником з рахунком 3:0.



“Будівельник” розгромив 
БК “Донецьк”
Кияни здобули важливу перемогу над лідером чемпіонату
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
7�му матчі Суперліги сто�
личний “Будівельник” зро�
бив приємний подарунок
своїм вболівальникам. У

принциповому поєдинку проти БК
“Донецьк” кияни на своєму май�
данчику здобули впевнену пере�
могу з рахунком 82:55. Варто за�
значити, що ця поразка стала для
донеччан першою у сезоні.

Початок матчу і “Будівельник”, і “Донецьк”

провели спокійно. Втім, ближче до середини

першої чверті столичні баскетболісти активі�

зувалися і почали поволі нарощувати перевагу

у рахунку. Однак донеччани навіть і не думали

здаватися і до кінця стартової чверті не лише

наздогнали суперника, а й вийшли уперед.

Друга десятихвилинка розпочалася з краси�

вого проходу гравця “Будівельника” Мінарді і

двох пунктів з�під щита у виконанні Даріуша

Лавриновича. Натомість у гостей у цей час ні�

чого не виходило у лінії атаки, що дозволило

господарям паркету заволодіти перевагою в 

5 очок, а тренер “тигрів” Валерій Плеханов

змушений був взяти тайм�аут для бесіди зі

своїми підопічними. Відразу після тайм�ауту

триочковий прилетів у кільце киян від Вікто�

ра Кінга, втім, господарі спромоглися відпо�

вісти на це двома влучними кидками Михайла

Анісімова. Не дивно, що до великої перерви

“будівельники” ще більше зміцнили своє лі�

дерство, пішовши у роздягальню з перевагою

у 10 очок.

Початок другої половини зустрічі також за�

лишився за “Будівельником”. Як завжди,

партнерів за собою повів Даріуш Лавринович.

За 4 хвилини до кінця третього відрізка кияни

лідирували вже з перевагою у 13 очок, а за 2

хвилини — з відривом у 17 пунктів. “Будівель�

ник” мав просто�таки тотальну перевагу —

Михайло Анісімов та Даріуш Лавринович про�

довжували домінувати у трисекундній зоні су�

перника. Не дивно, що за такої гри перевага

киян перед останньою чвертю була більш ніж

переконлива — 16 очок.

Вже в дебюті завершального відрізка “буді�

вельники” вирішили усі питання. Зусиллями

Горбенка, Анісімова та Мінарді столична

команда довела розрив до 22�х пунктів, на�

ставник “Донецька” Валерій Плеханов був

змушений знову брати тайм�аут, але нічого не

змінилося. Кияни й надалі продовжили діяти

дуже потужно — їхня перевага часом сягала

32�х пунктів, проте ближче до фінальної сире�

ни “гладіатори” трохи заспокоїлися і дозволи�

ли супернику скоротити гандикап до більш

пристойних 27�ми очок. Як підсумок — пере�

мога господарів з рахунком 82:55 �

Київсь�ий	"Б�дівельни�"	завдав	першої	пораз�и	�	сезоні	лідер�	чемпіонат�	БК	"Донець�"

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В
ихідними, 22�24 листопада,
на Троєщині пройшли фі�
нальні змагання ІХ турніру
з міні�футболу на Кубок

голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністра�
ції�2013 серед школярів. Турнір
проводився в рамках виконання
соціальних ініціатив Президента
України “Діти — майбутнє Укра�
їни”.

У фінальних змаганнях боротьбу за голов�

ний трофей змагань вели 8 команд. Та Кубок

голови Деснянського району столиці виборо�

ла команда середньої загальноосвітньої шко�

ли № 190 (Лісовий масив). Не забули судді ви�

значити і кращих гравців. Зокрема Богдан Ли�

товченко (СШ № 308) став кращим воротарем

турніру, Владислав Кущ (гімназія № 39) —

кращим захисником, а Максим Шевченко

(СШ № 308) — кращим нападником.

Привітати учасників та призерів змагань із

завершенням футбольного турніру завітав го�

лова Деснянської райдержадміністрації Ста�

ніслав Прокопенко. “У Деснянському районі

в рамках виконання соціальних ініціатив

Президента України Віктора Януковича “Ді�

ти — майбутнє України” проводиться активна

робота щодо організації змістовного дозвілля

школярів і, зокрема, залучення дітей та моло�

ді до спорту та здорового способу життя:

впроваджуються сучасні методи роботи,

збільшена кількість спортивних змагань, ве�

деться масштабна робота з розширення мере�

жі сучасних спортивних закладів. Так, вже на�

ступного року у районі буде оновлено 10

спортивних майданчиків. Залучення великої

кількості дітей та молоді до спорту — наша

принципова позиція”,— зазначив Станіслав

Прокопенко.

Наостанок усім призерам та учасникам

турніру вручили кубки, грамоти, медалі, фут�

больні м’ячі для шкіл, а переможці отримали

ще й комплект ігрової форми �

На Троєщині визначилися 
найкращі футболісти 
серед школярів
Завершився турнір на Кубок голови Деснянської 
райдержадміністрації�2013

Голова	Деснянсь�ої	райдержадміністрації	Станіслав	Про�опен�о	під	час	на!ородження	призерів

т�рнір�
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Фехтування. 
Ольгу Харлан визнали 
найкращою у світі

Óêðà¿íêà Îëüãà Õàðëàí îòðèìàº çîëîòó

ìåäàëü Ì³æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ ôåõòóâàí-

íÿ (FIE) ÿê êðàùà øàáë³ñòêà — çà ï³äñóì-

êàìè ñåçîíó, ãîâîðèòüñÿ â ïðåñ-ðåë³ç³ îð-

ãàí³çàö³¿. Íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ôåõòóâàí-

íÿ, ùî ïðîõîäèâ ó ñåðïí³, Îëüãà âïåðøå çà

ñâîþ êàð’ºðó çàâîþâàëà çîëîòî â îñîáèñ-

òîìó çàë³êó. Ðàí³øå â ³íäèâ³äóàëüíèõ çìà-

ãàííÿõ âîíà ïåðåìàãàëà ò³ëüêè íà ÷åìï³î-

íàò³ ªâðîïè. Ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ øàáë³ñòêà

âèãðàâàëà ï³ä ÷àñ Îë³ìï³àäè-2008 ³ íà ×åì-

ï³îíàò³ ñâ³òó â êîìàíäíèõ çìàãàííÿõ. Êð³ì

Îëüãè Õàðëàí, íàãîðîäè FIE îòðèìàþòü

øïàæèñòè Àíà Ìàð³ÿ Áðàíçà (Ðóìóí³ÿ) ³

Ðóáåí Ë³ìàðäî Ãàñêîí (Âåíåñóåëà), ðàï³-

ðèñòè Àð³àííà Åðð³ãî (²òàë³ÿ) ³ Àíäðåà Êàñ-

ñàðà (²òàë³ÿ), à òàêîæ ðîñ³éñüêèé øàáë³ñò

Âåí³àì³í Ðåøåòí³êîâ. Ìåäàë³ áóäóòü âðó÷å-

í³ ñïîðòñìåíàì 29 ëèñòîïàäà ó Ïàðèæ³, äå

ïðîéäå êîíãðåñ FIE, ïðèñâÿ÷åíèé, çîêðå-

ìà, 100- ð³÷÷þ îðãàí³çàö³¿ �

Спортивне життя.
В Україні все більше людей
займаються спортом

Â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ òðè ðîêè çá³ëüøèëà-

ñÿ ìàéæå íà 2 ìëí ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³

çàéìàþòüñÿ ô³çêóëüòóðîþ òà ñïîðòîì. Ïðî

öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ì³í³ñòðà

ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè Ñåðã³é Ãëóùåí-

êî. “Ùå â 2010 ðîö³ òàêèõ ëþäåé íàë³÷óâà-

ëîñÿ òðîõè á³ëüøå 4 ìëí, à âæå ñüîãîäí³ äî

àêòèâíîãî ³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ çàëó-

÷åíî ìàéæå 6 ìëí óêðà¿íö³â. Öå ïîçèòèâíà

òåíäåíö³ÿ, àëå âñå îäíî öüîãî äóæå ìàëî,

àäæå 6 ìëí — öå âñüîãî ëèøå 13,5 % íà-

øèõ ãðîìàäÿí. Ó ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿íàõ

öåé ïîêàçíèê äîð³âíþº 85 %, òîìó íàì º íà

êîãî ð³âíÿòèñÿ”,— çàóâàæèâ ïàí Ãëóùåí-

êî. Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ òîãî, ùîá ëþäè

çàéìàëèñÿ ñïîðòîì, ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè

óìîâè äëÿ çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ áåçïîñå-

ðåäíüî òàì, äå âîíè æèâóòü ³ ïðàöþþòü.

Íà ñüîãîäí³ â íàø³é êðà¿í³ íà âèêîíàííÿ

ñïåö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ä³º áëèçüêî 900 äèòÿ÷èõ êëóá³â çà ì³ñöåì

ïðîæèâàííÿ, äå ñïîðòîì çàéìàþòüñÿ

áëèçüêî 100 òèñÿ÷ ä³òåé. Êð³ì öüîãî, ñüîãî-

äí³ â Óêðà¿í³ íàë³÷óºòüñÿ ìàéæå 15 òèñÿ÷

îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðîâîäÿòü ô³çêóëüòóðíî-

îçäîðîâ÷ó ðîáîòó â ðåæèì³ ðîáî÷îãî äíÿ ³

ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ.

Ñåðã³é Ãëóùåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî çà ãðîø³

³íâåñòîð³â ó êè¿âñüêîìó ïàðêó Äðóæáè íà-

ðîä³â çáóäîâàíî óí³êàëüíèé çà ñâî¿ìè

ôóíêö³îíàëüíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïåð-

øèé â Óêðà¿í³ åêñòðèì-ïàðê, äå ìîëîäü ìî-

æå çàéìàòèñÿ ñó÷àñíèìè àäðåíàë³íîâèìè

âèäàìè ñïîðòó. Íà òåðèòîð³¿ ïàðêó ðåãóëÿð-

íî ïðîõîäÿòü ð³çí³ ôåñòèâàë³, ÿê³ çáèðàþòü

áëèçüêî 30-40 òèñÿ÷ ìîëîäèõ ëþäåé. “Òàì

íåìàº ì³ñöÿ äëÿ òþòþíó ³ àëêîãîëþ, ï³ä â³ä-

êðèòèì íåáîì â åêîëîã³÷íî ÷èñò³é çîí³ íà-

øà ìîëîäü ç ðàíêó ³ äî ï³çíüîãî âå÷îðà ìàº

ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ

³ ñïîðòîì”,— íàãîëîñèâ Ñåðã³é Ãëóùåíêî �

Олімпійський рух. 
Кількість видів спорту 
на Олімпіаді може зрости 
до 30&ти

Ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî

êîì³òåòó Òîìàñ Áàõ çàÿâèâ, ùî ñòàòòÿ

Îë³ìï³éñüêî¿ õàðò³¿, êîòðà îáìåæóº ê³ëü-

ê³ñòü âèä³â ñïîðòó ó ïðîãðàì³ ë³òí³õ ²ãîð

(íàðàç³ ¿õ 28), ìîæå áóòè ïåðåãëÿíóòà.

“Ìîæëèâî, ìè íå çìîæåìî ïðîñòî â³äêè-

íóòè äåÿê³ äèñöèïë³íè äëÿ òîãî, ùîá çá³ëü-

øèòè ê³ëüê³ñòü âèä³â ñïîðòó ³ çáåðåãòè òó

æ ñàìó ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â, àëå ìè ìîæå-

ìî çìåíøèòè êâîòè. Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî

âèðîáèòè êîíöåïö³þ, à ïîò³ì ä³ÿòè. Âèä³â

ñïîðòó ìîæå áóòè â³ä 26-òè äî 30-òè. Òà-

êîæ ìîæëèâî áóäå çì³íåíî ïîëîæåííÿ,

çã³äíî ç ÿêèì ð³øåííÿ ìàº áóòè ïðèéíÿòî

çà 7 ðîê³â äî ïî÷àòêó ²ãîð. Öå äîçâîëèòü

íàì ñêîðåãóâàòè ïðîãðàìó Îë³ìï³àäè-2020

â Òîê³î”,— çàÿâèâ ïàí Áàõ �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè
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Кіноекскурс у Мексику 
минулого століття
В столиці покажуть краще мексиканське кіно 
кінця XX сторіччя

З 28 по 30 листопада в кінотеатрі “Ки�

їв” триває фестиваль мексиканського

кіно 1980�90�х років. Глядачам покажуть

біографічну картину про життя мекси�

канської художниці Фріди Кало “Фріда,

жива природа”, комедію про стосунки

чоловіків і жінок “Коріандр і петруш�

ка”, а також трилер “Приємне суспіль�

ство”, в якому вихователька дитячого

садка наймає чоловіка за викликом,

який виявляється психопатом. Фільми

демонструються мовою оригіналу з ук�

раїнськими субтитрами �

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

Дарниць�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� відповідача:

Понежд�� Юрія� Ми�олайовича,� останнє� місце� реєстрації� я�о�о:

м. Київ,� в�л.� Рев�ць�о�о� 42-Б,� �в.� 114� в� с�дове� засідання,� я�е

відб�деться� 03.12.2013� ро��� о� 14.00� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Кошиця,�5-а,��аб.�204,�для��часті���с�довом��роз�ляді�цивільної

справи�за�позовом�Овсієн�а�Дениса�Дем'яновича�до�Понежди�Юрія

Ми�олайовича� про� стя�нення� забор�ованості� та� пені� за� до�овором

пози�и.

При�собі�мати�паспорт.

З� оп�блі��ванням�о�олошення� про� ви�ли�� відповідач� вважається

повідомлений�про�день,�час�та�місце�роз�ляд��справи�і�в�разі�неяв�и

йо�о�до�с�д��справа�може�б�ти�роз�лян�та�за�йо�о�відс�тності.

Відповідач� �� випад��� неяв�и� в� с�дове� засідання� зобов'язаний

повідомити�с�д�про�поважність�причини�неяв�и.

С�ддя�Колесни��О.М.

Абрамова� Оль�а� Василівна,� зареєстрована� за� адресою:� м.� Київ,� в�л. Хар-

�івсь�е�шосе,� б.� 146,� �в.� 559,� ви�ли�ається� в� я�ості� відповідача�Дарниць�им

районним�с�дом�м.�Києва�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�деться�16��р�дня�2013

ро���о�12.00�по�цивільній�справі�за�позовом�Д�хневич�Анни�Володимирівни�до

Абрамової�Оль�и�Василівни�про�повернення�завдат��.

С�дове� засідання� відб�деться� під� �олов�ванням� с�дді� Леонтю�� Л.К.� в

приміщенні�Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�02099,�м.�Київ,

в�л.�Севастопольсь�а,�14,��аб.�4,�зал.�5.

У�разі�неяв�и�відповідача�в�с�дове�засідання�справа�б�де�роз�лян�та�за�йо�о

відс�тності� з� �рах�ванням� наявних� �� справі� до�азів� відповідно� до� чинно�о

за�онодавства.

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� в� я�ості

відповідача� Мос�алю�а� Оле�сандра� Владиленовича� в� с�дове

засідання,� я�е� призначено� на� 15.30� 12.12.2013� ро��� по� цивільній

справі�за�позовом�ПАТ�"Дочірній�бан��Сбербан��Росії"�до�Мос�алю�а

Оле�сандра� Владиленовича� про� стя�нення� забор�ованості� (�абінет

№�9,�пр.�Мая�овсь�о�о,�5-в,�м.�Київ).

С�ддя�Н.Д.�Б�ша

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� я�� відповідача

Джафарова�Р�фата�Талятовича�на�роз�ляд�цивільної� справи�за�позовом

ПАТ�КБ�"ПриватБан�"�до�Джафарова�Р.Т.�про�стя�нення�забор�ованості.

Роз�ляд� справи� відб�деться� 19.12.2013� р.� о� 9.00� в� приміщенні

Деснянсь�о�о� районно�о� с�д�� м.� Києва� (02225,� пр.� Мая�овсь�о�о,� 5-В,

�аб.�17).

В�разі�неяв�и�відповідача�в�с�дове�засідання�справ��б�де�роз�лян�то

без�йо�о��часті.

С�ддя�Шевч���О.П.

До� відома� �р.� Бін�ьол� Б�ра�а,� Фізичної� особи-підпри-

ємця�Борозенця�Вячеслава�Ми�олайовича,��р.�Малишев-

сь�ої�Надії�Оле�сандрівни,�повідомляємо,�що�03.12.2013

ро���о�12.00�відб�деться�встановлення�меж�земельної�ді-

лян�и�за�адресою:�в�л.�Командарма�Уборевича���Свято-

шинсь�ом��районі�міста�Києва.�Просимо�всіх�вищезазна-

чених�осіб�б�ти�прис�тніми�в�зазначений�час.

Втрачений� ст�дентсь�ий� �вито�� Київсь�о�о� національно�о� інстит�т�� театр�

�іно� і� телебачення� ім.� Карпен�а-Каро�о,� серія� KB� 8350416� на� ім'я� Темля�

Костянтина�Оле�сандровича�вважати�недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ�

ОРЕНДОДАВЕЦЬ�—�ДНІПРОВСЬКА�РАЙОННА�В�МІСТІ�КИЄВІ�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін�прийняття�заяв�про�оренд��—�10�робочих�днів�з�дня�п�блі�ації.

Заяви�про�оренд��приймаються�за�адресою:�м.�Київ,�б�льв.�Праці,�1/1,��.�311�(Дніпровсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація,�телефон�для�довідо��559-39-34).

№

п/п

Балансо�трим�вач�

(юридична�адреса,�

�онта�тний�телефон)

Дані�про�об'є�т�оренди

Хара�-

терис-

ти�а

Місце-

знаход-

ження

За�альна

площа,

�в.м

Цільове�ви�ористання

Ма�симально

можливий

стро��оренди

Розмір�річної

орендної�плати,

���рн

Приміт�и

1

КОМУНАЛЬНЕ�НЕКОМЕРЦІЙНЕ�ПІД-

ПРИЄМСТВО�"Конс�льтативно-діа�-

ностичний�центр�дитячий�Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва"�(м.�Київ,�проспе�т

П.�Тичини,�12,�тел.�550-43-63)

1�поверх

Проспе�т

Павла

Тичини,

12

85,00

РОЗМІЩЕННЯ�ПРИВАТНОГО

ЗАКЛАДУ�ОХОРОНИ�ЗДОРОВ'Я

(для�фізичної�реабілітації�та�лі-

��вання�захворювань�опорно-

р�хово�о�апарат�)

2�ро�и�364�дні 6006,66

Необхідно�забез-

печити�проведення

бла�о�строю�при-

ле�лої�території

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

на�місяць....................8��рн.�00��оп.

на�3�місяці ..............24��рн.�00��оп.

на�6�місяців ............64��рн.�00��оп.

на�12�місяців ..........96��рн.�00��оп.

на�місяць ....................28��рн.�00��оп.

на�3�місяці ..................84��рн.�00��оп.

на�6�місяців ..............168��рн.�00��оп.

на�12�місяців ............336��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)
22094

Передплатні�ціни

на�місяць ................12��рн.�00��оп.

на�3�місяці ..............36��рн.�00��оп.

на�6�місяців ............72��рн.�00��оп.

на�12�місяців ........144��рн.�00��оп.

на�місяць ....................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ..............245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ............490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)
61308

Оформл е н н я � � п р о в о д и т ь с я � � в � � р е д а � ц і ї

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Пігулка юності з`явиться через 10 років 

Відомий генетик з університетського
коледжу в Лондоні, професор Лінда
Партрідж, вважає, що в найближчі 

10 років в аптеках з`явиться пігулка, яка
зупинить старіння. Точніше, мова йде про
запобіганні віковим хворобам, котрі значно
ускладнюють життя старшого покоління,
розповідає "Домашний очаг". 

Оптимізм професора Партрідж пов`язаний з нещодавніми

відкриттями учених. Їм вдалося ідентифікувати в організмі лю�

дини гени, які відповідають за здоров`я і тривалість життя. А в

ході дослідів над лабораторними щурами ті ж учені змогли по�

зитивно впливати на гени. 

Все це повинно призвести до того, що такі страшні вікові не�

дуги, як хвороба Альцгеймера і серцево�судинні захворювання,

підуть в минуле. І люди зможуть або працювати значно довше

звичайного (до 70�75 років), або повноцінно насолоджуватися

своїм відпочинком на пенсії, не проводячи час у чергах перед

кабінетами лікарів. 

"Уявіть, що людству запропонують пігулку, яка дозволить про�

довжити здорове життя у похилому віці на 5�10 років, не тільки

позбавивши від безлічі хвороб, але й зберігши зовнішню моложа�

вість, включаючи пружну шкіру і пишне волосся, – говорить Пар�

трідж. – Ліки з мінімумом побічних ефектів дозволять провести

останні роки життя без хвороб. Я дуже здивуюся, якщо вони не

з`являться у найближчі 10 років і не стануть надзвичайно популяр�

ними" �
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Температура —6°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура —2°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +1°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 90 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 28 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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Загальний наклад 131855. Замовлення 32730

1866 — íàðîäèâñÿ Äàíèëî Çà-
áîëîòíèé, óêðà¿íñüêèé ì³êðîá³î-
ëîã, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â â³ò÷èçíÿ-
íî¿ íàóêîâî¿ åï³äåì³îëîã³¿.

1918 — ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâîãî
á³ëüøîâèöüêîãî óðÿäó Óêðà¿íè (â
Êóðñüêó).

1920 — äîãîâ³ð ì³æ ÓÐÑÐ ³
ÐÐÔÑÐ ïðî â³éñüêîâó òà ãîñïî-
äàðñüêó ñï³âïðàöþ.

1943 — 27 ëèñòîïàäà ïî÷àëàñÿ
Òåãåðàíñüêà êîíôåðåíö³ÿ ãëàâ
óðÿä³â òðüîõ äåðæàâ-ñîþçíèöü —
Ðóçâåëüòà (ÑØÀ), Ñòàë³íà (ÑÐÑÐ)
òà ×åð÷³ëëÿ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Çà-
âåðøèëàñÿ 1 ãðóäíÿ 1943 ðîêó.
Ðîçãëÿäàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ 2-ãî ôðîíòó.

1964 — Ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÑ ñêà-
ñóâàâ õðóùîâñüê³ ðåôîðìè é
îá'ºäíàâ ïðîìèñëîâ³ òà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüê³ ïàðò³éí³ îðãàí³çà-
ö³¿.

1973 — ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè â
Óêðà¿í³.

1989 — ÷àñòêîâå âèçíàííÿ ðà-
äÿíñüêîþ âëàäîþ Óêðà¿íñüêî¿
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè
(ÓÃÊÖ). Ïåðåõ³ä á³ëüøîñò³ ïàðà-
ô³ÿí ó Ãàëè÷èí³ â³ä ÐÏÖ äî
ÓÃÊÖ.

2006 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
âèçíàëà Ãîëîäîìîð àêòîì ãåíîöè-
äó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Подорож у майбутнє цілком можлива — так вважає
один з найбільших теоретиків сучасної фізики
британський професор Стівен Хокінг. Його вис#

новки щодо переміщень в часі опублікував лондон#
ський тижневик The Sunday Times. На думку вченого,
якщо створити надшвидкісний космічний апарат, здат#
ний досягати 98 відсотків від швидкості світла, людина
зможе побувати в майбутньому.

Щоправда, для того, аби розвинути подібну швидкість з моменту стар�

ту із Землі, такому кораблю буде потрібно шість років. В результаті в ньо�

му зміниться перебіг часу, тоді як для людей на борту апарату він сповіль�

ниться: за час прожитої ними однієї доби на Землі пройде цілий рік.

Проте вчений упевнений, що подорожувати в минуле неможливо. Сті�

вен Хокінг відзначив, що теорія, згідно з якою в часі існують "дірки", че�

рез які "можна потрапити в минуле", суперечить основам науки

Британський фізик стверджує: 
подорож у майбутнє можлива

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 28 ëèñòîïàäà

ОВНИ, нині ви найближче до Бо а, налаштовані іде-
аліз вати світ, полюбовно з сіма ладити. Одночасно
дбайте про сім'ю, ар'єр , дос оналюйтеся я фахі-
вець і постарайтеся ні перед им не б ти в бор . "Хо-
ч " ставте на др е місце, а "треба" — на перше.
ТЕЛЬЦЯМ доведеться рати за ч жими правила-

ми. Про самостійне "плавання" заб дьте, пристосо-
в йтеся до вимо реальності, вона не зла, а добра
й розщедриться заради вашо о щастя. Я що люби-
те свою робот і ставитеся до неї творчо, стим л
для спішної самореалізації неодмінно знайдеться.
БЛИЗНЯТА, час ардинально міняти ра рс зор

на творчість, родинні обов'яз и, правління с міс-
ними рес рсами, інтимні стос н и, долю дітей. Ди-
віться в майб тнє не на ро вперед, а лобально, з
пра тичним прицілом. Дале о лядність — най ра-
щий с п тни .
РАКИ, яс рава лідерсь а харизма — то дар Бо-

жий, не блеф йте, менше рас йтеся, а ловіть мить
дачі, аби задовольнити власні потреби та реаліз -
вати зад ми. Домовляйтеся із союзни ами, ла-
дайте оди лише на пра тичних і за онних засадах,
врахов ючи ожн деталь, емоціям — зась!
ЛЕВИ, на небосхилі засяяло сонце щастя, втім

відл ння "землетр сних" подій ще дається взна и і
впливає на ваше б ття. Нині сфера онта тів є для
вас найа т альнішою, зад шевно поспіл йтеся на
животрепетні теми з оле ами, ерівництвом.
Від ДІВ вима ається продемонстр вати еталон за-

ощадливості та е ономності. О олосіть бій витре-
бень ам та примхам до роз оші. А ось відмовляти со-
бі в найнеобхіднішом не слід. Зробіть орисні при-
дбання, обмеження на альних потреб протипо азано.
ТЕРЕЗИ самі собі пани, ні на о о не по ладай-

теся, ни айте сторонніх повчань і власнор ч ор а-
нізов йте все, що вам хочеться, раціонально розпо-
діляючи обов'яз и між помічни ами.
У СКОРПІОНІВ день промайне на армічних віб-

раціях. Візьміть волю в ла , не сми айтеся, все
відб ватиметься за справедливим за оном Вищої
розплати. Що посіяли раніше, те й пожнете, а зло
чи добро — відч єте на собі... Головне свідомити
та зробити правильні виснов и.
СТРІЛЬЦІ, майб тнє не аз овий міраж, а світла

реальність. Цьо о дня воно вималюється з райд ж-
ною яс равістю, ви несподівано прозрієте, зроз мів-
ши, з им слід співпрацювати, др жити, а з им ро-
зірвати взаємини. Робіть став на приятелів, з я и-
ми єднають д ховні по ляди, та досвідчених оле -
професіоналів, з отрими можна " лепати" роші.
КОЗЕРОГИ, зосередьтеся на ар'єрі, стат сі, ре-

п тації. Реалізація планів залежатиме від то о, хто
знаходиться поряд, з им співпрацюєте, хто вами
ер є та міння тримати се рети. Сл жбовий ети ет
наба ато важливіший за б дь-я і особисті симпатії і
антипатії.
ВОДОЛІЇ п рхатим ть на рилах щастя, збира-

ючи не тар насолод з вітів романтичних захоплень.
Світ сприйматиметься в рожевих тонах, з витонче-
них д ховних вібрацій. І це ч дово! Втім, матеріаль-
на сторона б ття існ є й теж вима ає ва омих інвес-
тицій: працюйте на сл жбі, дбайте про своє профе-
сійне реноме.
РИБИ, ризи — надійний др , мисліть чіт о, не

засміч йте олов сторонніми д м ами, від вашої
поведін и на офіційних прийомах, манери об ово-
рення професійних питань, способ відстоювання
своїх прав може залежати майб тнє, перспе тива
важливо о партнерства (ділово о, сердечно о)

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 2 8  л и с т о п а д а

До уваги працюючих на підприємствах,
в організаціях міста Києва!

Подільська міжрайонна виконавча ди�
рекція Київського міського відділення
Фонду соціального страхування з тимчасо�
вої втрати працездатності нагадує, що
Фонд закуповує путівки до санаторно�ку�
рортних закладів різних регіонів України
для санаторно�курортного лікування зас�
трахованих осіб та членів їх сімей протя&
гом всього календарного року. 

Працюючі мають можливість поліпшити
стан свого здоров'я в санаторіях Київської,
Волинської, Харківської, Хмельницької
областей, скористатися лікувальними
властивостями мінеральних вод курортів
Трускавця, Моршина, Миргорода, відчути
вплив унікальних природних факторів За�
карпаття, Прикарпаття, Автономної Рес�
публіки Крим, Приазов'я.

Всі санаторії, лікування в яких пропонує
Фонд, окрім розвинутої лікувальної бази,
мають також можливості для проведення
діагностування, що дає змогу належно оці�
нити стан здоров'я та попередити розвиток
хвороб. 

З переліком санаторіїв, які запропоно�
вані для реалізації через комісію із соці�
ального страхування підприємства, мож�
на ознайомитись на web�сторінці Київ�

ського міського відділення Фонду:
http://www.fsstvp.gov.ua/fse/control/ki�
ev/uk/index. 

Відповідно до Порядку отримання зас�
трахованими особами і членами їх сімей
санаторно�курортного лікування, що спла�
чується за рахунок коштів Фонду соціаль�
ного страхування з тимчасової втрати пра�
цездатності придбані путівки видаються:

� з частковою оплатою 20% вартості пу�
тівки в двомісний номер;

� для лікування дитини у супроводі до�
рослого за наявності у дитини медичних
показань – 10% вартості;

Для отримання путівок необхідно напи�
сати заяву в комісію із соціального страху�
вання підприємства, доклавши до неї ме�
дичну довідку "Форма № 070о", та офор�
мити відпустку на весь період санаторно�
курортного лікування. 

Для працюючих в організаціях Поділь�
ського та Шевченківського районів док�
ладну інформацію з цих питань можна пе�
реглянути на сайтах відповідних районних
в м. Києві державних адміністрацій, на
стендах в приміщенні Подільської міжра�
йонної виконавчої дирекції Київського
міського відділення Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати пра�
цездатності (м. Київ, вул. Дегтярівська,
53�А, ІІ поверх). За консультацією можна
звернутись до відділу соціальних послуг
Подільської дирекції за телефонами:

453�27�29 — завідувач відділом Бурин�
ська Світлана Анатоліївна,

453�27�36, 453�28�19, 
453�28�18, 453�28�17.
Подбайте про своє здоров'я та здо�

ров'я своєї родини! 
Скористайтесь унікальними лікуваль�

ними природними ресурсами України
на умовах, які пропонує своїм співвіт�
чизникам Фонд!

З повагою, 
адміністрація Подільської

міжрайонної виконавчої дирекції 
КМВ ФСС з ТВП
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Температура —6°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура —2°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +1°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 90 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 28 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір
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1866 — íàðîäèâñÿ Äàíèëî Çà-
áîëîòíèé, óêðà¿íñüêèé ì³êðîá³î-
ëîã, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â â³ò÷èçíÿ-
íî¿ íàóêîâî¿ åï³äåì³îëîã³¿.

1918 — ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâîãî
á³ëüøîâèöüêîãî óðÿäó Óêðà¿íè (â
Êóðñüêó).

1920 — äîãîâ³ð ì³æ ÓÐÑÐ ³
ÐÐÔÑÐ ïðî â³éñüêîâó òà ãîñïî-
äàðñüêó ñï³âïðàöþ.

1943 — 27 ëèñòîïàäà ïî÷àëàñÿ
Òåãåðàíñüêà êîíôåðåíö³ÿ ãëàâ
óðÿä³â òðüîõ äåðæàâ-ñîþçíèöü —
Ðóçâåëüòà (ÑØÀ), Ñòàë³íà (ÑÐÑÐ)
òà ×åð÷³ëëÿ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Çà-
âåðøèëàñÿ 1 ãðóäíÿ 1943 ðîêó.
Ðîçãëÿäàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ 2-ãî ôðîíòó.

1964 — Ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÑ ñêà-
ñóâàâ õðóùîâñüê³ ðåôîðìè é
îá'ºäíàâ ïðîìèñëîâ³ òà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüê³ ïàðò³éí³ îðãàí³çà-
ö³¿.

1973 — ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè â
Óêðà¿í³.

1989 — ÷àñòêîâå âèçíàííÿ ðà-
äÿíñüêîþ âëàäîþ Óêðà¿íñüêî¿
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè
(ÓÃÊÖ). Ïåðåõ³ä á³ëüøîñò³ ïàðà-
ô³ÿí ó Ãàëè÷èí³ â³ä ÐÏÖ äî
ÓÃÊÖ.

2006 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
âèçíàëà Ãîëîäîìîð àêòîì ãåíîöè-
äó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Подорож у майбутнє цілком можлива — так вважає
один з найбільших теоретиків сучасної фізики
британський професор Стівен Хокінг. Його вис#

новки щодо переміщень в часі опублікував лондон#
ський тижневик The Sunday Times. На думку вченого,
якщо створити надшвидкісний космічний апарат, здат#
ний досягати 98 відсотків від швидкості світла, людина
зможе побувати в майбутньому.

Щоправда, для того, аби розвинути подібну швидкість з моменту стар�

ту із Землі, такому кораблю буде потрібно шість років. В результаті в ньо�

му зміниться перебіг часу, тоді як для людей на борту апарату він сповіль�

ниться: за час прожитої ними однієї доби на Землі пройде цілий рік.

Проте вчений упевнений, що подорожувати в минуле неможливо. Сті�

вен Хокінг відзначив, що теорія, згідно з якою в часі існують "дірки", че�

рез які "можна потрапити в минуле", суперечить основам науки

Британський фізик стверджує: 
подорож у майбутнє можлива

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 28 ëèñòîïàäà

ОВНИ, нині ви найближче до Бо а, налаштовані іде-
аліз вати світ, полюбовно з сіма ладити. Одночасно
дбайте про сім'ю, ар'єр , дос оналюйтеся я фахі-
вець і постарайтеся ні перед им не б ти в бор . "Хо-
ч " ставте на др е місце, а "треба" — на перше.
ТЕЛЬЦЯМ доведеться рати за ч жими правила-

ми. Про самостійне "плавання" заб дьте, пристосо-
в йтеся до вимо реальності, вона не зла, а добра
й розщедриться заради вашо о щастя. Я що люби-
те свою робот і ставитеся до неї творчо, стим л
для спішної самореалізації неодмінно знайдеться.
БЛИЗНЯТА, час ардинально міняти ра рс зор

на творчість, родинні обов'яз и, правління с міс-
ними рес рсами, інтимні стос н и, долю дітей. Ди-
віться в майб тнє не на ро вперед, а лобально, з
пра тичним прицілом. Дале о лядність — най ра-
щий с п тни .
РАКИ, яс рава лідерсь а харизма — то дар Бо-

жий, не блеф йте, менше рас йтеся, а ловіть мить
дачі, аби задовольнити власні потреби та реаліз -
вати зад ми. Домовляйтеся із союзни ами, ла-
дайте оди лише на пра тичних і за онних засадах,
врахов ючи ожн деталь, емоціям — зась!
ЛЕВИ, на небосхилі засяяло сонце щастя, втім

відл ння "землетр сних" подій ще дається взна и і
впливає на ваше б ття. Нині сфера онта тів є для
вас найа т альнішою, зад шевно поспіл йтеся на
животрепетні теми з оле ами, ерівництвом.
Від ДІВ вима ається продемонстр вати еталон за-

ощадливості та е ономності. О олосіть бій витре-
бень ам та примхам до роз оші. А ось відмовляти со-
бі в найнеобхіднішом не слід. Зробіть орисні при-
дбання, обмеження на альних потреб протипо азано.
ТЕРЕЗИ самі собі пани, ні на о о не по ладай-

теся, ни айте сторонніх повчань і власнор ч ор а-
нізов йте все, що вам хочеться, раціонально розпо-
діляючи обов'яз и між помічни ами.
У СКОРПІОНІВ день промайне на армічних віб-

раціях. Візьміть волю в ла , не сми айтеся, все
відб ватиметься за справедливим за оном Вищої
розплати. Що посіяли раніше, те й пожнете, а зло
чи добро — відч єте на собі... Головне свідомити
та зробити правильні виснов и.
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ною яс равістю, ви несподівано прозрієте, зроз мів-
ши, з им слід співпрацювати, др жити, а з им ро-
зірвати взаємини. Робіть став на приятелів, з я и-
ми єднають д ховні по ляди, та досвідчених оле -
професіоналів, з отрими можна " лепати" роші.
КОЗЕРОГИ, зосередьтеся на ар'єрі, стат сі, ре-

п тації. Реалізація планів залежатиме від то о, хто
знаходиться поряд, з им співпрацюєте, хто вами
ер є та міння тримати се рети. Сл жбовий ети ет
наба ато важливіший за б дь-я і особисті симпатії і
антипатії.
ВОДОЛІЇ п рхатим ть на рилах щастя, збира-

ючи не тар насолод з вітів романтичних захоплень.
Світ сприйматиметься в рожевих тонах, з витонче-
них д ховних вібрацій. І це ч дово! Втім, матеріаль-
на сторона б ття існ є й теж вима ає ва омих інвес-
тицій: працюйте на сл жбі, дбайте про своє профе-
сійне реноме.
РИБИ, ризи — надійний др , мисліть чіт о, не

засміч йте олов сторонніми д м ами, від вашої
поведін и на офіційних прийомах, манери об ово-
рення професійних питань, способ відстоювання
своїх прав може залежати майб тнє, перспе тива
важливо о партнерства (ділово о, сердечно о)
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До уваги працюючих на підприємствах,
в організаціях міста Києва!

Подільська міжрайонна виконавча ди�
рекція Київського міського відділення
Фонду соціального страхування з тимчасо�
вої втрати працездатності нагадує, що
Фонд закуповує путівки до санаторно�ку�
рортних закладів різних регіонів України
для санаторно�курортного лікування зас�
трахованих осіб та членів їх сімей протя&
гом всього календарного року. 

Працюючі мають можливість поліпшити
стан свого здоров'я в санаторіях Київської,
Волинської, Харківської, Хмельницької
областей, скористатися лікувальними
властивостями мінеральних вод курортів
Трускавця, Моршина, Миргорода, відчути
вплив унікальних природних факторів За�
карпаття, Прикарпаття, Автономної Рес�
публіки Крим, Приазов'я.

Всі санаторії, лікування в яких пропонує
Фонд, окрім розвинутої лікувальної бази,
мають також можливості для проведення
діагностування, що дає змогу належно оці�
нити стан здоров'я та попередити розвиток
хвороб. 

З переліком санаторіїв, які запропоно�
вані для реалізації через комісію із соці�
ального страхування підприємства, мож�
на ознайомитись на web�сторінці Київ�

ського міського відділення Фонду:
http://www.fsstvp.gov.ua/fse/control/ki�
ev/uk/index. 

Відповідно до Порядку отримання зас�
трахованими особами і членами їх сімей
санаторно�курортного лікування, що спла�
чується за рахунок коштів Фонду соціаль�
ного страхування з тимчасової втрати пра�
цездатності придбані путівки видаються:

� з частковою оплатою 20% вартості пу�
тівки в двомісний номер;

� для лікування дитини у супроводі до�
рослого за наявності у дитини медичних
показань – 10% вартості;

Для отримання путівок необхідно напи�
сати заяву в комісію із соціального страху�
вання підприємства, доклавши до неї ме�
дичну довідку "Форма № 070о", та офор�
мити відпустку на весь період санаторно�
курортного лікування. 

Для працюючих в організаціях Поділь�
ського та Шевченківського районів док�
ладну інформацію з цих питань можна пе�
реглянути на сайтах відповідних районних
в м. Києві державних адміністрацій, на
стендах в приміщенні Подільської міжра�
йонної виконавчої дирекції Київського
міського відділення Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати пра�
цездатності (м. Київ, вул. Дегтярівська,
53�А, ІІ поверх). За консультацією можна
звернутись до відділу соціальних послуг
Подільської дирекції за телефонами:

453�27�29 — завідувач відділом Бурин�
ська Світлана Анатоліївна,

453�27�36, 453�28�19, 
453�28�18, 453�28�17.
Подбайте про своє здоров'я та здо�

ров'я своєї родини! 
Скористайтесь унікальними лікуваль�

ними природними ресурсами України
на умовах, які пропонує своїм співвіт�
чизникам Фонд!

З повагою, 
адміністрація Подільської

міжрайонної виконавчої дирекції 
КМВ ФСС з ТВП


