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ЄвроЕкономРемонт для України
Угода про Асоціацію з ЄС збільшить потік інвестицій, але вітчизняним виробникам
треба буде підвищити якість продукції

Пауза не дорівнює
зриву?

Події в Києві довели, що

наша столиця навіть більш єв�

ропейська, ніж столиці країн

ЄС, адже там не так уже й дав�

но мітингували за вихід з єв�

розони, а у нас — навпаки.

Євроінтеграція означає для

протестувальників передусім

запровадження євростандар�

тів в Україні. Але причиною

паузи (як це називає уряд кра�

їни) чи зриву євроінтеграції

(на думку учасників акцій) є

економічна складова.

Хоч би як там було, а ці пи�

тання не зникнуть самі по со�

бі, особливо з урахуванням

перспективи підписання Уго�

ди про Асоціацію з ЄС у бе�

резні 2014 року. Тому варто ду�

мати про них вже зараз.

Негативи осінньої
Асоціації з ЄС

Перший негатив — торго�

вельні відносини з Росією. За

словами Прем’єр�міністра

Миколи Азарова, впродовж

дев’яти місяців цього року

Україна втратила майже $ 2

млрд експортних прибутків від

торгівлі з РФ, причому най�

більші втрати припали на лі�

то—осінь, відколи російська

сторона запровадила низку

обмежень для наших товарів

на митниці. Найбільш відомі

історії із заводом, що виробляє

вагони для поїздів, та з конди�

терською фабрикою “Рошен”.

Другий суттєвий негатив

полягає у сукупності наслід�

ків, які призведуть до змін у

структурі товарообігу як на

внутрішньому ринку України,

так і при зовнішній торгівлі.

Скажімо, це запровадження

понад 300 європейських тех�

нічних регламентів (аналоги

наших ДСТУ) для вітчизня�

них виробників, перспектива

стрімкого збільшення частки

імпорту на внутрішньому

ринку, оскільки ввізні мита

для товарів з єврозони дове�

деться поступово знижувати.

Третій негатив, навколо

якого точиться палка диску�

сія, випливає з другого — ком�

пенсаторні механізми. Укра�

їнська сторона дала зрозуміти

європейським партнерам, що

розраховує на більш конкрет�

ну інформацію про обсяги фі�

нансової підтримки, після чо�

го можна прораховувати по�

дальші дії. Саме про це заяв�

ляв на історичному брифінгу

21 листопада віце�прем’єр

Юрій Бойко: “Ми не отрима�

ли чіткого сигналу від наших

європейських партнерів щодо

того, як ці втрати (від очікува�

ного падіння промвиробниц�

тва — Авт.), котрі ми маємо

протягом останніх 4�х місяців,

будуть компенсовані”. Водно�

час уряд як компенсації ба�

чить не стільки гроші, скільки

відкриття європейських рин�

ків для вітчизняних товарів.

Останні новини — європей�

ська сторона готова обгово�

рювати питання компенсацій.

Європлюси замість
небезпек

Утім, дискусія навколо

економічних аспектів євро�

інтеграції України триває.

Експерти вважають, що є чи�

мало страхів, пов’язаних з

Угодою про Асоціацію з ЄС.

Зокрема директор Інституту

економічних досліджень та

політичних консультацій

Ігор Бураковський висловив

думку, що підписання Угоди

про Асоціацію в середньому і

довгостроковому плані, як�

що ми думаємо про наших ді�

тей та онуків, є більш вигід�

ним варіантом торговельно�

економічної політики, аніж

вступ до Митного союзу. Як

зазначив експерт, проблеми з

імпортними митами, із за�

провадженням технічних

регламентів, про які говорять

прибічники паузи в євроін�

теграції, не є катастрофічни�

ми, оскільки вони будуть

скасовуватися або запрова�

джуватися впродовж 3—5—7

років, деякі — до 10 років, і в

процесі узгоджень цілком

можливо, навіть потрібно

дійти взаємовигідних ком�

промісів. Ввізні мита не були

б нульовими. Що ж стосуєть�

ся конкретно техрегламентів

ЄС, то в окремих сферах ви�

робництва вже відбувається

цей процес, тому це було б

продовженням відповідної

політики.

Голова Комітету економіс�

тів України Андрій Новак за�

кликає сприймати економіч�

ний аспект євроінтеграції

більш прагматично — нам по�

трібно використати шанс вхо�

дження до “клубу цивілізова�

них країн”, адже це приверне

увагу до України потужних ін�

весторів і збільшить обсяги

капіталовкладень з $ 2—3

млрд до $ 30 млрд.

Києву — посилена
увага, економіці —
модернізація

Київ опинився в епіцентрі

бурхливих подій останніх

днів, але навряд чи столиця

випаде з уваги світу й надалі,

оскільки українська делега�

ція, як заявив міністр закор�

донних справ Леонід Кожара,

поновлює переговори з ЄС

щодо Асоціації. Якщо Угоду

буде підписано вже навесні,

інвестори та європейські

компанії відкриють свої

представництва у столиці.

Київ має зустріти їх належно

розвиненою інфраструкту�

рою та, відповідно, сприят�

ливим бізнес�кліматом. Тож

перед столичною владою сто�

ять серйозні завдання, навіть

виклики.

Загалом під час дискусії між

прибічниками та противни�

ками підписання Угоди про

Асоціацію з ЄС у листопаді

2013 року помітно те, що їх

єднає. Це — визнання необ�

хідності модернізації україн�

ської економіки. Неоднора�

зово про необхідність онов�

лення виробничих фондів,

зношених на 60—70 %, а в де�

яких галузях на 85—90 %, та

про підвищення конкуренто�

спроможності вітчизняної

продукції говорили Прези�

дент та Прем’єр�міністр

України. Реформи, що їх було

започатковано як на рівні

держави, так і на рівні столи�

ці, в тому числі адміністра�

тивні, покликані саме модер�

нізувати всі сфери життя кра�

їни, й особливо — економіч�

ну.

Неоднозначні підсумки са�

міту у Вільнюсі змусили дещо

по�іншому подивитися на

економіку України, оцінити

її, так би мовити, з прицілом

на більший ступінь інтеграції

у світову економіку. Можли�

во, це допоможе Україні об�

рати оптимальний шлях до

економічного зростання. Є

лише одна теза, котру не

спростовують ні росіяни, ні

наш уряд, ні активісти мітин�

гів на Майдані — це потреба у

докорінних, системних ре�

формах. Інакше Україна й

справді може втратити шанс.

Головне, аби пауза не пере�

росла у мовчанку.

Усі — за круглий стіл
Тим часом уряд заявляє, що

готовий провести круглий

стіл з представниками опози�

ційних сил та громадськості з

метою врегулювання полі�

тичної ситуації в Україні.

Прем’єр Микола Азаров за�

певняє, що хоче перемовин, і

переконує — те, що стало

приводом для вуличних про�

тестів, на сьогодні вичерпане.

Довіра, висловлена парла�

ментом, дозволяє продовжи�

ти переговори з Євросоюзом

щодо підписання Угоди про

Асоціацію та зону вільної

торгівлі. Водночас уряд про�

довжує діалог з Росією щодо

врегулювання торгово�еко�

номічного режиму, критично

важливого для збереження і

розвитку української про�

мисловості та економіки.

Про відповідні переговори

Президент України домовив�

ся з керівництвом Євросоюзу

і Росії. Тому урядові делегації

відправляться на переговори

до Брюсселю і до Москви.

Микола Азаров додав, що всі

гострі питання і складні

проблеми, які виникли, уряд

обов’язково розв’яже. Прем’�

єр наголосив, що всі, хто ви�

нен у протиправних діях, бу�

дуть відповідати згідно з за�

конодавством. Микола Аза�

ров вважає, що приймати рі�

шення треба в спокійній об�

становці — не на вулиці, а у

відповідальному діалозі. І

уряд до такого діалогу гото�

вий.

Натомість експерти також

вважають, що влада та опози�

ція мають сісти за круглий

стіл, аби знайти спільний ви�

хід зі складної ситуації. “Си�

туація в країні надзвичайно

тривожна та погрожує втра�

тою контролю над подіями.

Це саме той час, коли еліти

мають забути про ідеологічні

та економічні розбіжності й

спільно рятувати єдність кра�

їни. Інакше може бути запіз�

но”,— переконаний політо�

лог Кость Бондаренко. Він

підкреслив, що останні дні

засвідчили, що ані Прези�

дент, ані опозиція повною мі�

рою не керують ситуацією.

“Розгін мирного майдану 30

листопада, абсолютно пере�

конаний, був організований

не за наказом Віктора Януко�

вича. Навпаки, він був орга�

нізований, щоб послабити

позиції України, загнати

Президента в глухий кут з

єдиним, необхідним для ор�

ганізаторів виходом. Прези�

дент засудив дії силовиків,

переконаний, він обов’язко�

во знайде тих, хто стояв за

провокацією”,— сказав екс�

перт. “З іншого боку, опози�

ція також не контролює Май�

дан. Події на Банковій, неза�

конне захоплення адмініс�

тративних будівель довели це.

Опозиції лише надзвичайни�

ми зусиллями вдалося при�

боркати юрбу, розпалену про�

вокаторами. І це надзвичайно

небезпечно”,— зазначив екс�

перт. За таких обставин він

вважає небезпечним далі за�

кликати людей на масові мі�

тинги та страйки. “Мітінг,

страйк — це ефектний полі�

тичний інструмент. Але не

надто ефективний з точку зо�

ру досягнення мети та з огля�

ду на економічні інтереси

країни. І влада вже почула го�

лос народу. Зокрема підста�

вою говорити про це є заява

Президента про підтверджен�

ня вибору європейського

майбутнього для України. То�

му повторюю — сьогодні кра�

їні потрібен діалог та напра�

цювання спільного бачення

майбутнього країни”,— за�

значив експерт.

У свою чергу, політичний

експерт Володимир Цибуль�

ко зазначає, що, незважаючи

на істотне неприйняття вла�

ди, українці виявилися до�

сить обережними у своїй ре�

акції на заклики лідерів опо�

зиції. І сталося це тому, що у

людей є в наявності не фігу�

ральне, а реальне розуміння

стану економіки та причин її

спаду. “Фактично заклик лі�

дерів опозиції виглядав про�

позицією українцям оплати�

ти чиїсь політичні амбіції з

власної кишені,— сказав пан

Цибулько.— “Загальнонаціо�

нальний страйк” — перекон�

лива стилістична фігура, тіль�

ки для її реалізації, окрім кра�

сивих гасел, потрібні постій�

на присутність активістів

партій у трудових колективах

або опора на справжні сучас�

ні профспілки”. Він зазна�

чив, що, судячи з того, на�

скільки політики звикли до

гламурного, або ж чисто теле�

візійному формату самої по�

літики, то і результат виявив�

ся в основному диванно�те�

левізійним. “Загалом, відпо�

відно до марксистського

принципу, надбудова не зму�

сила фундамент рухатися за

своїми правилами і метода�

ми. Фундамент встояв, за�

клопотаний власними проб�

лемами. Тому що приймати

на себе ще й проблеми надбу�

дови виявиться непосильним

тягарем”,— резюмував екс�

перт �

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

П
ідсумком саміту Східного партнерства
у Вільнюсі в листопаді стала пауза, що
її взяла українська сторона для того,
аби уточнити економічні наслідки

зближення. Вочевидь, вони є суттєвими не ли!
ше для України, але й для країн ЄС. Київ за!
мість того, щоб стати опорою економічного
процесу євроінтеграції, опинився в епіцентрі
інших подій. Але перспектива підписання Уго!
ди про Асоціацію з ЄС залишається реальною.
“Хрещатик” з’ясовував, що можуть втратити і
надбати столиця та країна загалом унаслідок
майбутньої євроінтеграції.
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ЖКГ та транспорт 
працюють 
як годинник

У роботі житлово�кому�

нального господарства столи�

ці в ці дні не відбулося жод�

них змін — комунальники як

працювали, так і працюють.

Про це під час апаратної на�

ради розповів директор Де�

партаменту житлово�кому�

нальної інфраструктури

Дмитро Новицький.

“Всі наші служби працю�

ють у штатному режимі —

безперебійно вивозиться

сміття, оперативно вирішую�

ться проблеми з опаленням та

гарячим водопостачанням.

Відповідно до графіка також

відбувається й реконструкція

та ремонт житлового фон�

ду”,— каже Дмитро Новиць�

кий.

Значно посилено роботу

комунальників у центральній

частині міста — навколо тих

місць, де відбуваються масові

заходи додатково було вста�

новлено 47 біотуалетів та кон�

тейнери для твердих побуто�

вих відходів.

З понеділка в місті безпере�

бійно працює й громадський

транспорт — щодня на марш�

рути виходять всі машини,

що працюють за графіком.

Діти можуть 
навчатися 
дистанційно

Не дозволяють собі “прогу�

лів” й освітяни — всі школи,

дитсадки, професійно�тех�

нічні та позашкільні навчаль�

ні заклади працюють. А у

школах, що знаходяться в

Шевченківському та Печер�

ському районах, організовано

систему дистанційного на�

вчання. “Якщо батьки з мір�

кувань безпеки тимчасово не

пускають дітей до школи, то

аби не пропускати уроки, уч�

ні можуть навчатися дистан�

ційно через Інтернет”,— по�

яснює директор Департамен�

ту освіти та науки, молоді і

спорту Оксана Доброволь�

ська.

За її словами, задля безпеки

дітей та стабільного навчаль�

но�виховного процесу охо�

ронним фірмам, які забезпе�

чують порядок у навчальних

закладах, було доручено по�

силити увагу.

“Швидка” пильнує
Найбільше роботи в ці дні

було у працівників швидкої

медичної допомоги — вони

працювали в посиленому ре�

жимі. “Із усіх постраждалих,

які звернулися за допомогою

до карет “швидкої” (близько

300 осіб), 120�м допомога на�

давалася в стаціонарних за�

кладах. Зараз же у лікарнях

ще залишаються дев’ять паці�

єнтів”,— каже директор Де�

партаменту охорони здоров’я

Віталій Мохорєв.

Разом із тим директор про�

фільного Департаменту

спростував інформацію про

смерть одного з пацієнтів.

“Жодного летального випад�

ку у нас не було”,— зауважив

пан Мохорєв.

До слова, у місцях масово�

го скупчення людей цілодо�

бово чергують від 6 до 16 ка�

рет “швидкої”. “Ми надаємо

допомогу всім, хто до нас

звертається, незалежно від

політичних поглядів. В ос�

новному людей бентежить

підвищений тиск, головні та

зубні болі. Загалом у нас не

надто багато пацієнтів, за

сьогодні було 6�7 звернень.

Травм не було”,— поділила�

ся з “Хрещатиком” лікар Ді�

на Шевченко, яка працюва�

ла на майдані Незалежності

вчора.

Кожен екіпаж чергує добу,

після чого заступає наступна

зміна. Всі повністю уком�

плектовані необхідними ме�

дикаментами й обладнанням

та готові у будь�який час на�

дати медичну допомогу тим,

кому це буде необхідно.

Зарплати дадуть, 
бюджет затвердять

Безперебійно працюють і

фінансові служби, тож киян

заспокоюють, що гроші вони

отримають без жодних затри�

мок. “До 7 грудня людям ви�

дадуть заробітну плату, а з 15

по 18 грудня вони вже отри�

мають аванс”,— зауважив за�

ступник голови КМДА Рус�

лан Крамаренко.

Підсумовуючи апаратну на�

раду голова КМДА Олександр

Попов відзначив, що сьогодні

ситуація в Києві абсолютно

контрольована. “Ми працю�

ємо над головним питанням —

це забезпечення життєдіяль�

ності столиці в цілому і в міс�

цях масового перебування лю�

дей зокрема. Ми робимо все,

щоб не було проблем з функ�

ціонуванням громадського

транспорту, забезпеченням ро�

боти навчальних закладів, об�

’єктів охорони здоров’я”,—

сказав Олександр Попов.

Також він зауважив, що за�

хоплення адмінбудівлі Київ�

ради та КМДА спричинило в

цій роботі певні труднощі.

Зокрема це гальмування вирі�

шення питань, пов’язаних із

бюджетним процесом, які

можна врегулювати тільки

шляхом проведення сесії Ки�

ївради. Та депутати вже готові

до роботи, і щойно буде мож�

ливість, сесію планують обо�

в’язково провести.

“Київська міська рада гото�

ва в будь�який час провести

пленарне засідання. Зараз

уже до розгляду готові 400

проектів рішень, зокрема й ті

питання, які стосуються фі�

нансів. Тож як тільки нам бу�

де дана можливість працюва�

ти й буде забезпечена повна

безпека, ми засідання прове�

демо”,— запевнила всіх за�

ступник міського голови —

секретар Київради Галина Ге�

рега

До Європи ще далеко

Найбільше постраждало

приміщення прес�служби.

“Я бачила, як мій сканер ви�

носили, він стояв на стільці.

Коли ми спитали, куди не�

суть усю техніку, нам відпові�

ли, що все ви зможете знайти

на другому поверху. Але на

другому поверху цей сканер

ми не знайшли”,— скар�

житься спеціаліст Управлін�

ня інформаційного забезпе�

чення та доступу до публічної

інформації КМДА Анна Слє�

сарєва. Через безлад немож�

ливо працювати у відділі ана�

літичної роботи і контролю

та у громадській приймальні.

“З технікою та з речами все

нормально, нічого не пошко�

джено. Але працювати у кабі�

неті з розбитим склом не�

можливо”,— розповідає на�

чальник відділу особистого

прийому громадян Сергій

Арцев. У деякі кабінети на�

віть потрапити без спеціаль�

них підручних засобів не

можна. Поки працівники на�

магаються поновити роботу

відділів на інших поверхах

КМДА, у Колонній залі мі�

тингувальники облаштували

місце для відпочинку та гар�

деробну. На жаль, саме ки�

янам доведеться розплачува�

тися, в буквальному сенсі, за

“звитяги” тих, хто захопив

приміщення КМДА. За сло�

вами першого заступника го�

лови КМДА Анатолія Голуб�

ченка, усе розбите й розтро�

щене “на превеликий жаль,

буде ремонтуватися за раху�

нок киян”. Київська влада не

втомлюється наголошувати,

що підтримує європрагнення

мітингарів та засуджує дії

“Беркуту” під час розгону мі�

тингу в ніч на 30 листопада,

але зазначає, що євроінтегра�

ція — це насамперед процес

пошуку компромісу.

Та і європейці, що підтри�

мують українців у їх прагнен�

ні масовими акціями проде�

монструвати прихильність

євроінтеграції, навряд чи

нормально сприймають про�

тизаконне захоплення мітин�

гувальниками адміністратив�

них будівель. “Я думаю, ці

акції просто пахнуть прово�

кацією, тому що такі речі на�

віть Європа не може підтри�

мувати. Європа може підтри�

мувати мирну демонстрацію

українців, які відчувають се�

бе позбавленими європей�

ської перспективи, але за�

хоплення адміністративних

будівель карається законом, і

цього ніхто підтримувати не

може. Роблячи це, українська

опозиція сама собі риє моги�

лу”,— каже член правління

Німецько�українського фо�

руму Олександр Рар

Підс мов ючи апаратн нарад , олова КМДА Оле сандр Попов запевнив прис тніх ж рналістів,
що сьо одні сит ація в Києві абсолютно онтрольована

Захоплення мерії завдало збитків киянам та ускладнило роботу місцевої влади

Олександр ПОПОВ:

“Наш головний обов’язок — забезпечити
життєдіяльність міста”

Марта КОХАН
“Хрещатик”

П
риміщення адмінбудівлі Київради та
КМДА залишається революційним шта�
бом. Сюди постійно приходять активісти,
аби зігрітись та поїсти. А ось працівникам

мерії не до відпочинку. Їм доводиться швидкими
темпами відновлювати роботу усіх відділів, при�
водити до ладу робочі місця та розшукувати
зниклу техніку. 

Оксана ДОБРУЧ, Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

Н
езважаючи на масові акції, які заполонили
центральну частину столиці, міські служби
продовжують свою повсякденну роботу й
у непростих умовах намагаються забезпе�

чити нормальну життєдіяльність столиці. Так,
протягом цих гарячих днів громадський транс�
порт, заклади освіти та охорони здоров’я, сектор
забезпечення роботи житлово�комунального гос�
подарства тощо працювали у штатному режимі.
Про це йшлося вчора під час апаратної наради в
приміщенні Печерської РДА, що відбулася під ке�
рівництвом голови КМДА Олександра Попова.

У Колонній залі мітин вальни и облашт вали місце для відпочин , ардеробн та їдальню
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

І
сторичній частині Ки
єва — Подолу — по
вертають самобутній
вигляд. Територію

планують перетворити
на унікальний пішохідно
велосипедний простір,
який би приваблював як
киян, так і гостей міста.
Місциною винятково для
пішоходів планують зро
бити й Контрактову пло
щу, адже саме такою її
бачать містяни. Нагада
ємо, що перетворення
Подолу здійснюється в
межах проекту “Київ са
мобутній”.

Враховуючи охоронний статус

Контрактової площі, в Департа�

менті містобудування та архітек�

тури виважено поставилися до

ідей щодо зміни вигляду терито�

рії й вирішили запитати у меш�

канців та гостей столиці, які час�

то приходять відпочивати на

Контрактову, якою вони бачать

місцину, аби вона була зручною і

комфортною. Тож, враховуючи

анкетування, опитування в Бу�

динку архітектора та в соціальній

мережі Facebook, загалом свою

думку щодо нового вигляду пло�

щі висловили понад 4500 осіб.

Відповідно до результатів,

більшість опитуваних хочуть,

щоб Контрактова площа стала

пішохідно�велосипедним місцем

для прогулянок (60 %) із розта�

шованим на ньому парком (62 %)

для киян і туристів (88 %).

Також люди підтримали ідею

створення тут підземного архео�

логічного музею з експозицією

розкопок стародавнього Києва

X�XVIII ст. (84 %).

“Опитування громадськості

показало, що ми рухаємось у

правильному напрямку. Майже

90 % людей, які взяли участь в

опитуванні, проголосували про�

ти транспортної Контрактової.

Саме така ідея покладена в ос�

нову міського проекту “Київ са�

мобутній” — віддати Поділ лю�

дям, а не автомобілям”,— від�

значає заступник директора Де�

партаменту містобудування та

архітектури Андрій Вавриш.

Додамо: в рамках реалізації

міського проекту “Київ самобут�

ній” уже розроблена нова транс�

портна схема Подолу. Зауважи�

мо, що вона передбачає створен�

ня величезного пішохідного

простору, що включить Андріїв�

ський узвіз, Контрактову площу,

частину вулиці Сагайдачного

(від Контрактової площі до Ан�

дріївського узвозу), Поштову

площу, сходи Магдебурзького

права — пішохідно�велосипед�

ний міст через Володимирський

узвіз — Володимирську гірку.

Відповідно до схеми, трамваї

на Контрактовій площі зали�

шаться, але змінять напрямок

руху: заїзд буде здійснюватися

через Межигірську, зупинка збе�

режеться на вулиці Спаській, а

виїзд буде через Костянтинів�

ську. Тож на вулиці Братській та

Контрактовій площі трамвайні

рейки демонтують.

Створять і нову пішохідну зону

в районі Іллінської церкви, буде

відновлено бульвар на Верхньо�

му і Нижньому Валах.

Проект розрахований на кіль�

ка років. Відповідно до ідеї, вже

реконструйовано Колону Магде�

бурзького права та сходи до неї,

парк “Володимирська гірка”,

Андріївський узвіз та частину на�

бережної від Пішохідного мосту

до Поштової площі �
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На Оболоні триває 
впровадження соцпроекту
“Картка киянина”

Ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ ç ìåõàí³çìîì ðå-

àë³çàö³¿ ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó “Êàðòêà êè-

ÿíèíà” çàñòóïíèê ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ

Ñåðã³é Áëîõîâ â³äâ³äàâ ìàãàçèí òîðãîâî¿

ìåðåæ³ “Âåñò-ëàéí”, ùî çíàõîäèòüñÿ íà

ïðîñïåêò³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 27-á.

Íàãàäàºìî: â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ñîö³àëü-

íèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî

ìîäåðí³çàö³¿ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà

ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí ñòîëè÷íîþ âëàäîþ çà-

ïî÷àòêîâàíî ñîö³àëüíèé ïðîåêò “Êàðòêà

êèÿíèíà”.

Íà ñüîãîäí³ 40 470 îáîëîíö³â îôîðìëåíî

â ñèñòåì³ “Êàðòêè êèÿíèíà”. Â ÏÀÒ ÊÁ

“Õðåùàòèê” óïðàâë³ííÿì ïðàö³ òà ñîö³àëü-

íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ

îòðèìàíî 37 640 “Êàðòîê êèÿíèíà” äëÿ ïî-

äàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ï³ëüãîâèêàì. Ç íèõ óæå

âèäàíî 26 989 êàðòîê. Ñüîãîäí³ êàðòêà äî-

çâîëÿº ¿¿ âëàñíèêàì êóïóâàòè ë³êè â ìåðå-

æ³ àïòåê ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” òà òîâàðè â íàé-

á³ëüøèõ ìåðåæàõ ñóïåðìàðêåò³â ç³ çíèæ-

êîþ.

Òàê, óòðèìóâà÷àì “Êàðòêè êèÿíèíà” íà-

äàþòüñÿ çíèæêè íà ïðèäáàííÿ ë³ê³â â àïòå-

êàõ ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” äî 30 %, â ñóïåðìàðêå-

òàõ — “Á³ëëà-Óêðà¿íà” íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ï-

ðà, 2-À (7 %, 7.00-12.00 ó ïí., âò., ñð.), “Íî-

âóñ Óêðà¿íà” íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 1-Á

(3 % ö³ëîäîáîâî), “Òîðãîâèé ä³ì “Âåñò-

Ëàéí” íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 27-Á,

(7 %, 09.00-12.00) �

Послуги з оформлення пенсій
деснянцям надаватимуться 
у Центрі надання адмінпослуг

“Íà âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî ïåíñ³éíîãî çàáåçïå-

÷åííÿ òà ç ìåòîþ ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè

îòðèìàííÿ ïîñëóã, âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè

òà çìåíøåííÿ ÷åðã â ðàéîííîìó óïðàâë³í-

í³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, ïî÷èíàþ÷è ç

15 ãðóäíÿ ïîñëóãè ç îôîðìëåííÿ ïåíñ³é

ìåøêàíöÿì Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó íàäàâà-

òèìóòüñÿ ó Öåíòð³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã

Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïî ïðîñ-

ïåêòó Ìàÿêîâñüêîãî, 29”,— ñêàçàâ ï³ä ÷àñ

ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ Êîëåã³¿ ãîëîâà Äåñ-

íÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàí³ñëàâ

Ïðîêîïåíêî.

Ï³ä ÷àñ íàðàäè íà÷àëüíèê ðàéîííîãî

óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè Àí-

äð³é Ëºíöîâ ïîâ³äîìèâ, ùî ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ íà îáë³êó ïåðåáóâàº 92 òèñÿ÷³

854 ïåíñ³îíåðè, à òàêîæ îçíàéîìèâ ïðè-

ñóòí³õ ç ï³äñóìêàìè ðîáîòè óïðàâë³ííÿ çà

11 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó, çàçíà÷èâøè, ùî ðî-

áîòà óïðàâë³ííÿ áóëà ñïðÿìîâàíà íà âèêî-

íàííÿ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè ùîäî ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ �

У центрі уваги
Ïèòàííÿ âïðîâàäæåííÿ “Êàðòêè êèÿíè-

íà” ïîñò³éíî çàëèøàþòüñÿ â öåíòð³ óâàãè

Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ. Î÷³ëüíèê ðàéîíó Ñåðã³é

Êðàâ÷åíêî, éîãî çàñòóïíèêè ïîñò³éíî çó-

ñòð³÷àþòüñÿ ç äí³ïðîâ÷àíàìè, äîëó÷àþòü äî

òàêèõ çóñòð³÷åé ôàõ³âö³â ³ç ïèòàíü ñîö³àëü-

íîãî çàõèñòó, àáè áåçïîñåðåäíüî íàäàòè

ðîç’ÿñíåííÿ, â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, ÿê³

âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíî¿

ïðîãðàìè “Êàðòêà êèÿíèíà”.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ Ñåð-

ã³é Êðàâ÷åíêî íàãàäàâ ïðèñóòí³ì ïðî òå, ùî

ïðîãðàìà “Êàðòêà êèÿíèíà”, ÿêà âõîäèòü äî

ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà. Íàçó-

ñòð³÷ êèÿíàì”,— öå ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ

ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,

ïðîãðàìè “Óêðà¿íà äëÿ ëþäåé” òà Ïðîãðàìè

åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì íà 2010-2014 ðîêè “Çà-

ìîæíå ñóñï³ëüñòâî, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà

åêîíîì³êà, åôåêòèâíà äåðæàâà”, ó ÿê³é çîê-

ðåìà íàãîëîøóºòüñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ ï³äâè-

ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè íåçàìîæíèõ

âåðñòâ íàñåëåííÿ òà ïîñèëåííÿ ¿¿ àäðåñíî-

ñò³. Â³í çàóâàæèâ, ùî ïðàö³âíèêè ðàéîííî-

ãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

íàñåëåííÿ äîêëàäàþòü ÷èìàëèõ çóñèëü çà-

äëÿ òîãî, àáè ñâîº÷àñíî é ôàõîâî çàáåçïå-

÷èòè äí³ïðîâ÷àí “Êàðòêàìè êèÿíèíà” �

Проспект Перемоги 
продовжують реанімувати
Комунальники закінчили укладати нижні шари 
асфальтобетону від ст. м. “Святошин” до ст. м. “Нивки”
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Г
оловну магістраль
в’їзду в столицю із
західного напрям
ку — проспект Пе

ремоги — поступово по
вертають до життя. Так,
уже влаштовано три ша
ри асфальтобетонного
покриття проїзної части
ни на відрізку від кем
пінгу “Пролісок” до Свя
тошинського шляхопро
воду. Установлено 3 км
бар’єрного огороджен
ня, нанесено дорожню
розмітку. На цьому ж
відрізку влаштовано ас
фальтобетонне покриття
тротуарів та велосипед
них доріжок. Та дорожні
роботи, попри зимовий
період, тривають — ав
тодорівці рухаються в
напрямку міста.

Як розповів “Хрещатику” ге�

неральний директор КК “Ки�

ївавтодор” Петро Береговий, на

просп. Перемоги уже завершені

роботи й з укладання нижніх

шарів асфальтобетонного по�

криття на ділянці від шляхо�

проводу біля станції метро

“Святошин” до шляхопроводу

біля метро “Нивки” (влаштова�

но асфальтобетонне покриття

загальною площею близько 24

тис. кв. м).

Також проведено основний

комплекс робіт з капітального

ремонту шляхопроводу на пере�

тині просп. Перемоги з просп.

Академіка Палладіна.

Разом з дорогою паралельно

відновлюють й підземні перехо�

ди. “Уже відремонтований пере�

хід на перетині проспекту та

бульв. Академіка Вернадсько�

го,— відзначає Петро Берего�

вий.— Тут влаштовано гранітні

сходи, здійснено облицювання

стін та парапетів, замінено елек�

трокабель та гідроізоляцію, а та�

кож проведено низку інших за�

ходів. Так що тепер місцину вза�

галі не впізнати”.

Разом з тим, нині у роботі ще

вісім переходів, які планують за�

кінчити до кінця нинішнього ро�

ку.

До речі, роботи на просп. Пе�

ремоги будуть виконуватися і в

зимовий період, щоправда, через

погодні умови не асфальтувати�

муть, а перекладатимуть комуні�

кації та встановлюватимуть гра�

нітний бортовий камінь.

Нагадаємо: загалом у рамках

реконструкції транспортної ма�

гістралі буде покладено асфаль�

тобетонне покриття проїжджої

частини на 11,5 км траси, заміне�

но покриття тротуарів та облаш�

товано велосипедні доріжки,

здійснено капітальний ремонт

17�ти підземних пішохідних пе�

реходів, 6�ти шляхопроводів. За�

гальна кошторисна вартість про�

екту становить 441 млн грн.

Крім того, у рамках виконання

завдання Президента України

щодо розвитку транспортної ін�

фраструктури цього року прово�

диться капітальний ремонт до�

рожнього покриття на 27�ми

об’єктах, де ямковість сягала 

40 % від загальної площі вулиці.

Загалом на капітальний ремонт

вулиць з міського і державного

бюджету цьогоріч було виділено

131 млн грн �

Одночасно�з�ре�онстр��цією�проспе�т��Перемо�и�відновлюють�і�підземні

переходи,�розташовані�на�цій�ма�істралі

Поділ відродять для киян 
і гостей міста
У рамках проекту “Київ самобутній” нове життя отримає 
Контрактова площа

Територію�Контра�тової�площі�план�ють�перетворити�на��ні�альний

пішохідно-велосипедний�простір,�я�ий�би�приваблював�я���иян,�та��і

�остей�міста
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Впровадження реформ

місцевого самоврядування

має посприяти фінансовій

самостійності територіаль�

них громад — сільських, се�

лищних, міських. Це означає

створення ефективної орга�

нізації регіональної влади,

зважаючи на об’єктивні ви�

моги щодо потреб місцевих

мешканців. А отже, прий�

няття концепції реформу�

вання місцевого самовряду�

вання — це конкретні кроки

щодо змін рівня життя лю�

дей на краще. “На жаль, за 22

роки держава не спромогла�

ся виробити нормальну зако�

нодавчу базу та надати мож�

ливість малим населеним

пунктам жити і працювати

достойно”,— розповів голо�

ва Всеукраїнської асоціації

сільських та селищних рад

(ВАССР) Микола Фурсенко.

Концепція реформування

місцевого самоврядування

затверджена Кабміном і на�

разі чекає підпису на столі у

Президента. “І ми з нетер�

пінням чекаємо, коли Віктор

Янукович її підпише, аби во�

на запрацювала і ми мали

більш широке законодавче

поле в своїх діях. Тоді цей

процес піде інтенсивні�

ше”,— каже пан Фурсенко.

За словами голови Асоці�

ації малих міст України (АМ�

МУ) Павла Козирєва, кон�

цепція передбачає повсюд�

ність місцевого самовряду�

вання, наявність виконавчих

комітетів у районних та об�

ласних радах, зміну функцій

місцевих держадміністрацій

на координуючі й контролю�

ючі замість господарських.

“Але це лише крок на страте�

гічному шляху. Коли в Ні�

меччині проводили опиту�

вання, виявилося, що най�

щасливіші люди живуть у ма�

лих містах. Ми хочемо, щоб

так було і в Україні. Те, що

потрібно місцевому самовря�

дуванню, потрібно й державі.

І я бачу прямий зв’язок між

потужністю місцевого само�

врядування та якістю життя в

країні” — зауважує він.

Зі слів керівника виконав�

чої дирекції ВАССР Вадима

Івченка, на сьогодні в Україні

існує 364 малих міста, майже

28,5 тис. сіл та 11, 5 тис. орга�

нів місцевого самоврядуван�

ня. І “14 млн громадян меш�

кають в сільських населених

пунктах. Це третина населен�

ня України. І для нас дуже

важливо, аби ці люди відчу�

ли, що таке добре навчання,

щоб у них були робочі місця і

село процвітало. Тоді акцент

буде переходити з мегаполі�

сів”,— впевнений він.

Експерти визнають, що хо�

ча в країні й існує національ�

ний конгрес органів місцево�

го самоврядування, цей орган

все ж працює неефективно.

“Немає єдиного консолідова�

ного голосу асоціації органів

місцевого самоврядування,

який міг би лобіювати їхні ін�

тереси”,— розповідає керів�

ник швейцарсько�україн�

ського проекту “Підтримка

децентралізації в Україні”

DESPRO Оксана Гарнець.

Наприклад, Шведська асоці�

ація органів місцевого само�

врядування може фактично

виставляти вимоги уряду що�

до потреб місцевого самовря�

дування, та як вони мають

відображатися в урядових рі�

шеннях. І нам треба до цього

прагнути. Та навіть у разі

прийняття концепції для по�

дальшого розвитку самовря�

дування вона потребуватиме

плану дій, а також низки за�

конодавчих та підзаконних

актів, якими регламентувати�

меться цей шлях. “Тому, перш

за все, необхідно лобіювати

законодавчі акти в інтересах

громад та місцевого самовря�

дування”,— наголошує вико�

навчий директор АММУ На�

талія Полтавець. Відтак задля

прискорення реформ АММУ

та ВАССР, які є одними з

учасників напрацювання

концепції реформи місцевого

самоврядування, домовились

щодо спільної співпраці та

підписали відповідний мемо�

рандум. Така єдність зусиль є

позитивним фактором, що

посприяє створенню належ�

них державних механізмів

щодо розвитку органів місце�

вого самоуправління. Але для

цього і громади мають зайня�

ти чітку позицію та брати ак�

тивну участь у процесі рефор�

мування.

Голова постійної комісії

Київради з питань місцевого

самоврядування, регіональ�

них міжнародних зв’язків та

інформаційної політики Олег

Качкан однозначно підтри�

мує реформування місцевого

самоврядування. За його сло�

вами, гроші для цього надаю�

ться, йдуть “наверх”, розпо�

діляються, але до місцевих

громад не доходять. “А вони

потребують фінансової неза�

лежності,— вважає пан Кач�

кан.— Чим більше грошей на

місцях, тим ефективніший

результат роботи”. Фахівець

додав, що в столиці діє про�

грама громадського суспіль�

ства, передбачена насамперед

для ОСНів. “Гроші на реалі�

зацію проектів виділяє міська

влада,— розповів Олег Кач�

кан.— Результати ж цієї робо�

ти вже можна побачити у ба�

гатьох районах Києва”

Європа на місцях
Реформування місцевого самоврядування збільшить ефективність 
організації регіональної влади

5 грудня 2013 року

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

Р
еформування системи місцевого само�
врядування потребує нагальних змін.
Сьогодні більшість територіальних гро�
мад не завжди здатна здійснювати

власні й делеговані повноваження, в тому чис�
лі через недостатнє фінансування. Ситуацію
ускладнює проблема безробіття, неналежний
рівень соціальних та адміністративних послуг,
а також низка інших проблем. Відтак значна
кількість мешканців невеликих міст та селищ
змушена їхати до мегаполісів та влаштовувати
своє життя там, що призводить до того, що
такі поселення потроху пустіють і вимирають.
Вирішити це питання покликана концепція про
реформування місцевого самоврядування, яка
має бути схвалена найближчим часом. Також
у парламенті продовжують доопрацьовувати
низку законопроектів, які розробляються Мін�
регіоном на виконання програми Президента
щодо децентралізації влади.

Столиця укріпить
схили 

Оксана ДОБРУЧ 
“Хрещатик“ 

І
сторично так
склалося, що в
столиці є чимало

схилів, які після три�
валих дощів та та�
нення снігу почина�
ють сповзати, тим
самим створюючи
загрозу будівлям і
інженерним комуні�
каціям, що тут про�
лягають. Тож верес�
неві зливи місту і
досі даються взнаки
– деякі схили зсува�
ються й зараз. Най�
більше таких діля�
нок на Подолі та Пе�
черську. Найпроб�
лемніші пагорби ог�
лянув перший зас�
тупник голови
КМДА Анатолій Го�
лубченко. 

Схили Замкової гори

вже давно потребують ук�

ріплення, адже тут щодня

фіксують сповзання ґрун�

ту. Хоча вони й незначні,

та все ж підпірна стіна не

витримує. Аби вирішити

проблему й зменшити

тиск на стіни, які є, необ�

хідно звести ще кілька

підпор. Однак виконати

цю роботу не вдається че�

рез недофінансування —

тільки на геологічну роз�

відку необхідно 600 тис.

грн, а поки виділено лише

50 тис. грн. 

Та допомогти укріпити

схили на деяких обєктах

пропонують приватні за�

будовники. Так, на вул.

Кіквідзе одна з будівель�

них компаній уже пропо�

нує свою допомогу. Тут во�

на планує спочатку укрі�

пити сповзаючий схил, а

згодом звести житло для

киян. 

Для укріплення забудов�

ники планують звести три

зсувозахисні стіни. Одну з

них уже навіть розпочали

будувати, проте через чис�

ленні протести мешканців

Київрада надала ділянці

статус скверу — й роботи

були припинені. 

"Прийняте рішення сто�

совно скверу, можливо, до�

ведеться переглянути, адже

без укріплення облаштову�

вати зелену зону тут небез�

печно — земля просто з`їде

й завалить інші будинки, —

відзначає перший заступ�

ник голови КМДА Анато�

лій Голубченко.  

До речі, столична влада й

надалі стежитиме за станом

всіх потенційно небезпеч�

них схилів, на яких можли�

ві зсуви. Зокрема в наступ�

ному році для цих зсувоне�

безпечних ділянок плану�

ють розробити проектну

документацію

Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о
о лян в найпроблемніші схили Печерсь а і Подол

У наступному році для зсувонебезпечних
ділянок планують розробити проектну
документацію 
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Ювілей 
Гастроентерологічного
центру
З нагоди свята дитячі 
лікарі!гастроентерологи провели круглий стіл
Кирило ФОМІНОВ
спеціально для “Хрещатика”

Ц
ього року випов�
нюється 25 років
гастроентерологіч�

ному Центру міста Ки�
єва. З цієї нагоди від�
бувся круглий стіл, на
якому зокрема обгово�
рили сьогодення дитя�
чої медицини.

У дитячій лікарні № 9 прой�

шов круглий стіл з нагоди 25

річниці міського Гастроентеро�

логічного центру, який займа�

ється лікуванням та профілак�

тикою найтяжчих захворювань

шлунково�кишкового тракту у

дітей. На сьогодні у ньому до�

помогу отримують біля 20 тис.

маленьких пацієнтів, лікування

яких забезпечують більше 200

спеціалістів високого рівня. Се�

ред них також є 2 доктори та 10

кандидатів медичних наук, а та�

кож 12 лікарів найвищої катего�

рії. Усі вони — фанати своєї

справи.

“Я пишаюся колективом та

рівнем допомоги, яку ми нада�

ємо нашим пацієнтам. Без тур�

боти про них ми не отримаємо

їхню любов та довіру. Ми також

маємо необхідне обладнання,

велику частину якого ми отри�

мали завдяки допомозі батьків

дітей, яких ми лікуємо. Проте

навіть коли воно виходить з ла�

ду, наші спеціалісти, завдяки

своїй кваліфікованості, ефек�

тивно виконують свою робо�

ту”,— зазначила головний лі�

кар ДКЛ № 9 Олександра

П’янкова.

Спеціалісти Центру викону�

ють повний комплекс заходів

щодо виявлення та лікування

найтяжчих патологій шлунко�

во�кишкового тракту, у тому

числі і у малят. Для цього функ�

ціонує реабілітаційний центр.

До речі, тут працює і потужна

лабораторія, яка проводить до

600 тис. аналізів на рік. Програ�

ма лікування також вимагає і

спеціалізованого харчування,

задля забезпечення якого функ�

ціонує окремий комбінат, що

виробляє соєву продукцію.

На круглому столі провідні

спеціалісти та представники

фармацевтичних компаній та�

кож виступали з доповідями

щодо актуальних питань гас�

троентерології дитячого віку. У

них були визначені проблеми та

шляхи розвитку медицини у

цьому напрямку. Докладно бу�

ли розглянуті усі аспекти: від

профілактичних заходів стома�

тології та вживання запобіжних

фармакологічних засобів, до лі�

кування тих патологій, які вже

виникли

У дитячій лі арні № 9 відб лися заходи з на оди 25-ї річниці місь о о
Гастроентероло ічно о центр
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Кирило ФОМІНОВ
спеціально 
для “Хрещатика”

Днями у Голосі�
єві за підтрим�
ки керівництва
району було

проведено навчання
із взаємодії Держав�
ної служби з надзви�
чайних ситуацій
(ДСНС) та Департа�
менту охорони здо�
ров’я КМДА із засто�
суванням допоміжної
техніки. Результат на�
вчань — ліквідовано
умовну пожежу, двоє
врятованих “постраж�
далих” доправлені до
лікарні.

Попри бурхливий розвиток

будівельних технологій, за�

гроза пожеж усе ще лишаєть�

ся серйозною проблемою для

киян та мешканців будь�яко�

го іншого населеного пункту.

Яскравим прикладом є заго�

ряння 30 травня на вулиці

Гетьмана, під час якого полу�

м’я охопило 17 поверхів фа�

саду будівлі. Загалом, за ста�

тистикою ГУ ДСНС України

в м. Києві, пожежні служби

міста цьогоріч здійснили 4098

виїздів. У 1753 випадках зай�

мався житловий сектор сто�

лиці. Саме для попередження

таких випадків та боротьби з

ними було проведено мас�

штабне навчання із залучен�

ням відповідних спеціальних

служб. Слід зазначити, що за�

хід відбувався в умовах, мак�

симально наближених до ре�

альних, — працівники ві�

домств не були попереджені

заздалегідь і виконували свій

обов’язок саме так, як робили

б це у реальній ситуації. Базу

для навчання — житловий

комплекс Park Avenue — на�

дала міжнародна девелопер�

ська компанія Seven Hills. Ке�

рівники компанії хотіли без�

посередньо перевірити рівень

безпеки та дієвість системи

оповіщення комплексу. Зав�

данням ДСНС була перевірка

боєздатності протипожежних

підрозділів та їхня спромож�

ність працювати у новій архі�

тектурній обстановці. Депар�

тамент охорони здоров’я в

польових умовах перевіряв

професійні навички фахівців

Центру екстреної медицини

катастроф.

Після отримання сигналу

про загоряння на восьмому

поверсі черговим було пові�

домлено пожежну станцію,

працівники за лічені хвилини

дісталися “палаючої” будів�

лі — й із двох боків було роз�

почато штурм вогню за допо�

могою драбини та пожежного

ліфта. Приборкавши полу�

м’я, пожежні виявили двох

“постраждалих” — їм надали

необхідну долікарську допо�

могу. Далі пацієнтів передали

екіпажам спеціалістів Центру

екстреної медицини катас�

троф, які завдяки найновітні�

шому обладнанню та високо�

му професіоналізму стабілізу�

вали стан потерпілих та до�

правили їх до найближчого

медичного закладу. Задля

найбільшого реалізму вико�

ристовувалися засоби імітації

опіків та травм.

“Ми прийняли європей�

ські стандарти якості облад�

нання та надання медичної

допомоги. Держава профі�

нансувала нам найсучасніші

санітарні автомобілі різних

класів, повністю укомплекто�

вані необхідним споряджен�

ням та технікою для допомо�

ги постраждалим. Проте слід

зазначити, що надання невід�

кладної долікарської допомо�

ги — обов’язок кожної люди�

ни. Новий Кодекс цивільного

захисту визначає, що грома�

дяни після проходження від�

повідних курсів мають бути

готовими врятувати постраж�

далих”,— зазначив головний

лікар Київського центру екс�

треної медицини катастроф

Сергій Тихенко.

Окрім цього, на навчаннях

було залучено й допоміжну

техніку — зокрема евакуатор,

який прибирав авто, які мог�

ли зашкодити роботі спеці�

ального транспорту екстре�

них служб. Після головної

частини працівники навчаль�

но�тренувального відділу ме�

дицини катастроф провели

практичний майстер�клас.

На ньому присутніх ознайо�

мили з прийомами реаніму�

вання із використанням спе�

ціальних засобів та без їх на�

явності.

На підсумковій прес�кон�

ференції керівництво Голосі�

ївської РДА, районної ДСНС,

Департаменту охорони здо�

ров’я і директор девелопер�

ської компнії Арі Шварц під�

били підсумки заходу. В ціло�

му можна з упевненістю ска�

зати, що відповідні служби до

надзвичайних ситуацій готові

й у разі необхідності опера�

тивно знешкодять загрозу,

оскільки всі етапи були про�

йдені навіть швидше, аніж

того вимагають нормативи.

“З метою забезпечення

безпеки мешканців нашого

району були проведені на�

вчання на взаємодію ДСНС,

Департаменту охорони здо�

ров’я та інших допоміжних

органів. Завдання ми в цілому

виконали. Ще є певні незнач�

ні недоліки, але в подальшо�

му вони будуть усунені”,—

резюмував начальник Голосі�

ївського районного управлін�

ня ДСНС Ігор Цільницький.

Також він зазначив, що певну

допомогу надала сама будів�

ля: вона була обладнана су�

часною системою протипо�

жежної безпеки та сповіщен�

ня, яка включала в себе зок�

рема автономно працюючий

пожежний ліфт та закільцьо�

вану систему автошляхів, що

дозволила вільно та без пере�

шкод пересуватися спеціаль�

ному транспорту. Рятуваль�

ник зазначив, що цей житло�

вий комплекс цілком відпові�

дає найжорсткішим вимогам

пожежної безпеки. Керівниц�

тво компанії та оперативних

органів були задоволені ре�

зультатами співпраці �
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Соціальний пластик 
нових можливостей
За “Карткою киянина” можна буде отримати більше знижок
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Н
езабаром для
держателів
“Картки кияни�
на” відкриють�

ся нові можливості.
Зокрема за карткою
надаватимуть знижки
у банках та супермар�
кетах. Отримати соці�
альний пластик як
зарплатну картку уже
можуть всі мешканці
столиці. Та це ще не
повний перелік пропо�
зицій, які отримають
власники соціальної
картки. На минулому
тиждні фахівці обго�
ворили перспективи
проекту.

Відтепер утримувачі “Карт�

ки киянина” можуть повністю

відстежувати функціонал своєї

картки в режимі он�лайн за до�

помогою функції “Персональ�

ний кабінет”, яка розташована

на сайті “Картка киянина” за

адресою: kyivcard.com.ua, роз�

діл “Кабінет”.

При першому відвідуванні

“Персонального кабінету”

власник картки реєструється

шляхом заповнення обов’яз�

кових полів та з метою іден�

тифікації його як належного

утримувача.

Авторизувавшись, корис�

тувач у “Персональному ка�

бінеті” бачить усі пільги та

термін їх дії, історію вико�

ристання картки, може від�

стежити всі операції з карт�

кою як банківською, кіль�

кість поїздок у метро тощо.

Поступово сюди додавати�

муться й інші додатки, які

зараз знаходяться в стадії

розробки. Це, для прикладу,

“Медичний модуль”. За до�

помогою цього модуля дер�

жатель соціальної картки

зможе записатися до лікаря.

До слова, через картку відте�

пер можна здійснювати

оплату мобільного зв’язку,

комунальних послуг, Інтер�

нету тощо.

Як зазначив радник голо�

ви КМДА Дмитро Турчак,

“Картка киянина” — це

дійсно велика інформацій�

но�комунікаційна система.

“Вся медична інформація

(страховка, медична картка,

лист призначень, рецепти на

ліки) буде зберігатися на

серверах, й через картку в

“Персональному кабінеті”

люди зможуть все це побачи�

ти”,— пояснює пан Турчак.

Також у грудні держателі

пластикової "чарівної палич�

ки" отримають знижки в ме�

режі супермаркетів та комер�

ційних аптек — до проекту

долучаються нові партнери.

“Ми підтримуємо цей проект

й уже з грудня зможемо нада�

вати 3 % знижку на ті товари,

які підлягають державному

регулюванню цін, і 5 % — на

всі інші товари”,— каже

представник мережі супер�

маркетів “Фуршет” Людмила

Кривенко.

Підтримала проект й мере�

жа аптек “Наша аптека”. “У

цьому проекті братимуть

участь 13 столичних закладів,

у яких за “Карткою кияни�

на” буде надана знижка у 10

% від роздрібної ціни того чи

іншого препарату по міс�

ту”,— зазначив представник

мережі “Наша аптека” Сер�

гій Стьопа.

Ще до проекту долучилися

мережа магазинів побутової

техніки “Фокстрот”, видав�

ничий дім “Толока” та теле�

комунікаційна компанія

“Тріолан”.

Також готовність співпра�

цювати та робити емісію

карток для проекту “Картка

киянина” висловили ПАТ

“Банк Михайлівський” та

“Банк Русский Стандарт”.

До речі, отримати “Картку

киянина” як зарплатну карт�

ку відтепер зможуть всі міс�

тяни за індивідуальним звер�

ненням до відділення банку

“Хрещатик”.

За словами заступника го�

лови КМДА Руслана Крама�

ренка, нині вже повністю і

успішно реалізовано пілот�

ний етап проекту “Картка

киянина”. “На пілотному

етапі проекту утримувачі

“Карток киянина” мали такі

переваги, як безоплатний

проїзд в метро та знижки на

медичні препарати,— від�

значив Руслан Крамарен�

ко.— Сьогодні у системі за�

реєстровано понад 350 тис.

осіб, і 260 тис. з них вже от�

римали картку, інші мати�

муть її до кінця року. Тепер

ми готові виходити на увесь

загал і видавати картку не

лише пільговикам, а й усім

бажаючим киянам. Для цьо�

го запущено додаткові серві�

си на картці”.

Нагадаємо, що запрова�

дження цього проекту забез�

печує реалізацію ініціатив

Президента України, спря�

мованих на підвищення со�

ціальних стандартів �
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“Майдан” у шлунку
Експерти закликають боротися за здоров’я 
протестом проти шкідливої їжі та нездорового способу життя
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Щ
ороку в
Україні гине
від різних
хвороб

близько півмільйона
громадян. Експерти
стверджують, що кіль�
кість померлих була б
значно меншою, а
держава ефективніше
фінансувала систему
охорони здоров’я, як�
би усюди пропагува�
лися природні харчі та
здоровий спосіб жит�
тя, а ми з вами виро�
били “звичку до про�
тесту” проти неякіс�
них, а нерідко і шкід�
ливих продуктів та
стереотипів. Для ки�
ян — мешканців мега�
полісу з його загазо�
ваним повітрям та за�
брудненою водою —
це особливо актуаль�
но. “Хрещатик” спро�
бував розібратися, як і
ситим бути, і здоров’ю
не зашкодити.

Старість має бути 
в радість, якщо
правильно 
харчуватись

В Україні майже постійно

обговорюється продуктовий

кошик, але набір традиційних

для сучасного українця харчів

чомусь не є предметом для

частих дискусій або розгляду

у Верховній Раді чи Кабміні. І

дарма. Адже економічно роз&

винені країни, ті ж США,

давно пропагують здоровий

спосіб життя і здорове харчу&

вання, бо яке може бути еко&

номічне зростання, коли на&

ція хвора? Не кажучи вже про

те, що здорова їжа і здоровий

спосіб життя значно скоро&

тять витрати громадян на ме&

дицину — як платну, так і без&

оплатну.

“Їжа визначає 50 % нашого

здоров’я. Це той чинник,

який, на відміну від генетики

та довкілля, ми можемо кон&

тролювати і змінювати,— за&

значає лікар&дієтолог та за&

сновник столичного Центру

здорового харчування “100

років” Оксана Скиталін&

ська.— Коли ми подивимося,

що їдять наші співвітчизни&

ки, ми жахнемося. Подивіть&

ся у візочки в супермаркетах!

Напої газовані у півтораліт&

рових пляшках, чіпси, суха&

рики якісь, сосиски. Що це за

їжа? Це індустріальна, глибо&

ко перероблена їжа, бідна на

вітаміни, мінерали та фітохі&

мічні речовини. У ній велика

кількість харчових домішок,

різноманітних консервантів,

емульгаторів. Ці речовини —

ксенобіотики, себто чужі для

нас, для наших організмів.

Вони потрапляють у шлунок,

потім у кров, печінка виму&

шена їх переробляти, і вона

зношується передчасно”.

Окрім того, за словами пані

Скиталінської, чужі для люд&

ського організму речовини,

елементи вбудовуються у

структуру клітини і доводять

клітину до такого стану, що

вона не приймає корисні ре&

човини і не випускає те сміт&

тя, яке є. Все це призводить

до сумних наслідків як для

здоров’я, так і загалом для

життя. Якби українці пра&

вильно харчувалися, кількість

померлих була б значно мен&

шою. “Я за фахом хірург. По&

вірте: усі пацієнти хочуть жи&

ти. Коли дивишся на них і ро&

зумієш, що якби вони харчу&

валися правильно, то такого б

не було. Від цього стає тяж&

ко”,— розповідає лікар&дієто&

лог. Вона також наголошує,

що в Україні звикли сприйма&

ти старість як купу хвороб,

але це якраз ненормально.

“Людина має нормальну ста&

рість, коли вона себе почуває

активно, енергійно, коли у

неї нічого не болить”,— каже

фахівець. Та щоб забезпечити

собі таку старість, треба пра&

цювати над собою замолоду.

Адже коли ми виходимо з ре&

продуктивного віку, природі

ми не потрібні, природа ро&

бить усе, щоб ми пішли. І ось

тоді визначається, якою буде

старість і тривалість життя,

тією базою, котру напрацю&

вали, тим станом здоров’я, з

яким ми підійшли до цього

віку. Відтак, наголошує Окса&

на Скиталінська, про здорову

їжу та здоровий спосіб життя

треба буквально кричати з

усіх усюд.

Їжа чесна, чиста, 
доступна і корисна

Але доки наші міста та села

не оздобилися рекламою еко&

логічної та корисної їжі, лю&

ди самі доходять до висновку,

що треба щось робити. І роб&

лять. Це рух знизу, з невели&

ких груп людей, які вирішили

отримувати не лише насоло&

ду, а й користь від їжі. Як за&

значає представник руху Slow

Food в Україні Юлія Пітенко,

ми маємо розвивати у собі

звичку до спротиву. Slow

Food — це і є спротив фаст&

фуду. Ми маємо усвідомлю&

вати, що олігархи, трансна&

ціональні компанії нікуди не

дінуться, і вони сильні, прос&

тягають щупальця всюди: і на

телебачення, і в голови на&

ших дітей і навіть бабусь.

Здоровий спосіб життя і, зок&

рема, здорова їжа і є спроти&

вом кожного. На її думку, лю&

дина має право вибору, але у

сучасному світі у неї не зав&

жди цей вибір є, або він не

завжди свідомий. Продук&

тів — розмаїття, але інформа&

ції про корисні продукти об&

маль. На розширення інфор&

маційних меж і спрямований

рух Slow Food. “Це потужний

міжнародний рух, котрий

представлено у більш ніж

150&ти країнах, він об’єднує

понад 100 тисяч людей,—

розповіла пані Пітенко.—

Розпочинався з формування

груп людей, котрі вирішили

для себе шукати чисту їжу,

смачну, корисну, дізнаватися,

звідки продукція, що у її

складі”. В Україні рух запо&

чатковано з 2004 року, і з ча&

сом група людей зрозуміла,

що потрібно виходити на со&

ціальний рівень. На сьогодні

це громадський рух, громад&

ська організація.

Як працює харчова альтер&

натива? “На даний момент ми

концентруємося на такому

важливому питанні, як проб&

лема біорізноманіття. Ми

стверджуємо: людина має пра&

во на смачну, чисту їжу, вироб&

лену без шкоди для навко&

лишнього середовища та здо&

ров’я людини, чесну, себто

люди отримали винагороду за

свою працю під час її виготов&

лення. Їжа повинна бути

смачною і доступною”,— на&

голосила Юлія Пітенко. За її

словами, різноманіття в їжі, а

отже, і вільний вибір, немож&

ливі без збереження різнома&

ніття біологічного. “Кожного

тижня зникає дві породи свій&

ських тварин і рослин. Ми ду&

же хочемо звернути увагу на

цю проблему”,— каже вона. В

якості прикладу вирішення

проблеми збереження біоріз&

номаніття пані Пітенко наве&

ла ситуацію з карпатськими

буйволами. “Їх дуже мало, се&

ляни здають їх на м’ясо, ос&

кільки складно утримувати.

Чим ми можемо підтримати їх

як споживачі? Панір із буйво&

лячого молока дуже смачний і

корисний. І сучасна людина,

сучасна гастрономія, куліна&

рія можуть використати цей

продукт. Так може бути ство&

рена стабільна база споживан&

ня цього продукту, а громада

побачить, що продукт має по&

пит, і буде утримувати буйво&

лів”,— впевнена фахівець.

Замість десерту —
мед і рух

Та однієї корисної, пожив&

ної їжі недостатньо для того,

аби забезпечити собі нор&

мальну старість. Треба ще й

рухатися. У буквальному сен&

сі цього слова. “Якщо ми

протягом життя нічого не ро&

бимо, ми руйнуємося. Харчу&

вання — це основа того, як ми

себе почуваємо”,— впевне&

ний фітнес&тренер Павло Бо&

горад. Але і рух грає надзви&

чайно важливу роль у під&

тримці здоров’я, адже ниніш&

ній сидячий спосіб життя ви&

кликає чимало проблем,

перш за все з хребтом і сугло&

бами. Українці гинуть, пере&

довсім, через хвороби серце&

во&судинної системи та онко&

логію, йдуть з життя у віднос&

но молодому віці. А цього

можна було б уникнути, якщо

вести правильний спосіб

життя.

Як поєднати рух і їжу, щоб

не рахувати калорії та ходити

по лікарях, а радіти довгому і

насиченому життю, почасти

допоможе з’ясувати третій

фестиваль “Best Food Fest &

Health”, котрий відбудеться

7&8 грудня у столичному НСК

“Олімпійський”. Там знавці

поділяться досвідом. “Люди&

на має сама вирішувати, що

їй їсти. І ми не нав’язуємо

якогось стилю харчування, а

пропонуємо декілька акту&

альних у світі напрямів. Це

європейське здорове харчу&

вання, сироїдіння та вегетарі&

анство”,— зазначає Павло

Богорад, котрий є співоргані&

затором фестивалю.

Також у світі активно роз&

вивається тема корисного ди&

тячого харчування. Київ теж

не стоїть осторонь. Нагада&

ємо: восени у столиці запра&

цювала у пілотному режимі

електронна система моніто&

рингу харчування в дитячих

садочках. Програма автома&

тично враховує фізіологічні

потреби вихованців кожного

конкретного дошкільного за&

кладу. Таку програму планує&

ться поширити й на решту на&

вчальних закладів та соціаль&

них установ міста.

Лікар&дієтолог Оксана Ски&

талінська зазначає, що є за&

гальне правило, відповідно до

рекомендацій ВООЗ, про те,

що у раціоні мають бути овочі

та фрукти п’яти видів, зернові,

білки та насіння. “Нам не

просто потрібно вживати біл&

ки, жири та вуглеводи, наше

харчування повинне бути ін&

шим. Для того, щоб їжа обері&

гала нас, маємо виключити

або звести до мінімуму пере&

роблену їжу. Для цього достат&

ньо виробити у собі інстинкт

виживання. Купуючи їжу, за&

питуємо себе — а воно десь

росте? Ця ж ковбаса — вона на

якомусь дереві дозріває?” —

радить вона. За словами дієто&

лога, сучасна людина вживає

тільки 7 грамів клітковини, а

потрібно 30&40 грамів, та й цу&

кор краще замінити медом,

але не передозувати.

Рух за здорове харчування у

світі поєднався із рухом за

здоровий спосіб життя і став,

так би мовити, системою сві&

тосприйняття. Але в Україні

нерідко на західні системи

харчування реагують як на

витребеньки заможних лю&

дей. Та, як зазначає пані Ски&

талінська, думка про дорож&

нечу здорової їжі є міфом.

“Шматок риби, чи яйця, чи

салати — вони не набагато

дорожчі, навіть дешевші за ті

продукти, до яких ми звик&

ли”,— каже вона. Звісно, для

українців, котрі переважно

витрачають на їжу близько

40&50 % своїх доходів, чинник

цін є суттєвим. Але і здоров’я

не купиш задешево, а повер&

нути його, вже втрачене, не&

рідко неможливо ні за які

гроші

У місті Києві запроваджено запис на прийом
до відділів державної реєстрації речових прав
на нер хоме майно та державної реєстрації

а тів цивільно о стан через Інтернет

З метою створення омфортних мов прийом ромадян
відділах державної реєстрації речових прав на нер хоме
майно та державної реєстрації а тів цивільно о стан місті
Києві запроваджено ф н ціон вання еле тронної форми по-
передньо о запис на прийом.

Запис на прийом здійснюється через офіційний веб-сайт
реєстраційної сл жби Головно о правління юстиції м. Киє-
ві (http://kiev-drsu.org) шляхом заповнення запропонованої
еле тронної форми.

Нововведення дозволить ромадянам, не виходячи з до-
м , ни аючи чер , вибрати зр чні дат та час для візит
відділи реєстрації речових прав на нер хоме майно та від-
діли державної реєстрації а тів цивільно о стан , з ідно з
рафі ом роботи, з питань реєстрації речових прав на нер -
хоме майно, реєстрації народження дитини, подачі заяви на
реєстрацію шлюб , розірвання шлюб або проставляння від-
міт и паспорті про розірвання шлюб , отримання повтор-
но о свідоцтва про державн реєстрацію а та цивільно о
стан чи витя з Державно о реєстр а тів цивільно о ста-
н ромадян.

Запис на прийом відділи державної реєстрації речових
прав на нер хоме майно та відділи державної реєстрації а -
тів цивільно о стан через Інтернет — чер овий ро на шля-
х я існо о і омфортно о обсл ов вання ромадян.

При цьом , прийом відвід вачів, я і звертатим ться без по-
передньо о запис , здійснюватиметься звичайном режимі.
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Бюджет 2014 року — на розвиток 
регіонів

Áþäæåò 2014 ðîêó ïîâèíåí áóòè áþäæåòîì ðîçâèòêó ðå-

ã³îí³â, çàÿâèâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçàðîâ ï³ä ÷àñ çàñ³-

äàííÿ óðÿäó. Çà éîãî ñëîâàìè, ìàº ïðîäîâæóâàòèñÿ ³ íàðî-

ùóâàòèñÿ ô³íàíñóâàííÿ êàïðåìîíòó ³ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â

ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Çà ðåçóëüòàòàìè æ 11 ì³ñÿö³â

öüîãî ðîêó çðîñòàííÿ äîõîä³â äåðæáþäæåòó çàáåçïå÷åíî

íà ð³âí³ 1 % â³ä çàïëàíîâàíèõ 6 %. “Ìè ïëàíóâàëè çðîñòàí-

íÿ äîõîä³â áþäæåòó ïðèáëèçíî íà 6 %, àëå çà ðåçóëüòàòà-

ìè 11 ì³ñÿö³â åêîíîì³êà çìîãëà çàáåçïå÷èòè çðîñòàííÿ äî-

õîä³â äåðæáþäæåòó ëèøå íà ð³âí³ 1 %”,— ïîâ³äîìèâ Ìè-

êîëà Àçàðîâ, äîäàâøè, ùî çà ö³ ì³ñÿö³ äî äåðæáþäæåòó íà-

ä³éøëî 309 ìëðä ãðí. “Öå íà 3 ìëðä ãðí á³ëüøå, í³æ çà àíà-

ëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó, àëå íà 34 ìëðä ìåíøå, í³æ

ïåðåäáà÷àëîñÿ áþäæåòíèì ðîçïèñîì”,— óòî÷íèâ â³í.

Äåðæáþäæåò íåäîîòðèìàâ áëèçüêî 3 ìëðä ãðí ïî ïîäàòêó

íà ïðèáóòîê. Ïðè öüîìó äî ôàêòó ìèíóëîãî ðîêó íàäõî-

äæåííÿ ñêîðîòèëèñÿ íà 4,5 %. Ïîäàòê³â íà çîâí³øíüîåêî-

íîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ç³áðàíî íà 13 ìëðä ãðí ìåíøå, í³æ ïëà-

íóâàëîñü. Â³í çàóâàæèâ, ùî ïîã³ðøåííÿ ñòàíó ñâ³òîâî¿ åêî-

íîì³êè, à òàêîæ ð³çêå ñêîðî÷åííÿ åêñïîðòó òîâàð³â ó ÐÔ

íåãàòèâíî â³äáèëèñÿ íà åêîíîì³÷íîìó ñòàí³ Óêðà¿íè �

За торгівлю без дозволу — штраф
Äåðæï³äïðèºìíèöòâà îïðàöüîâóº ïðîåêò ÇÓ “Ïðî âíå-

ñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî

ïîäîëàííÿ ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³ ç òèì÷àñîâèõ ñïîðóä)”, ÿêèì

ïðîïîíóºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³-

í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ â³äïî-

â³äàëüíîñò³ çà:

— âèêîíàííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ç³ âñòàíîâ-

ëåííÿ òèì÷àñîâî¿ ñïîðóäè íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà âèçíà-

÷åíà ñõåìîþ äèñëîêàö³¿ àáî ³íøèì äîêóìåíòîì îðãàíó ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è éîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ÿê ì³ñ-

öå òîðã³âë³ òà ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ (øòðàô ó ðîçì³ð³

150—250 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí);

— çä³éñíåííÿ òîðã³âë³ àáî âåäåííÿ ³íøî¿ ï³äïðèºìíèöü-

êî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òèì÷àñîâèõ ñïîðóä äî/áåç îòðèìàííÿ â³ä-

ïîâ³äíîãî ïàñïîðòó ïðèâ’ÿçêè àáî ³íøîãî äîêóìåíòà îðãà-

íó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è éîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

(øòðàô ó ðîçì³ð³ 250 ÍÌÄÃ ç êîíô³ñêàö³ºþ ïðåäìåò³â òîð-

ã³âë³ òà ñïîðóäè àáî áåç òàêî¿). 

Äåðæï³äïðèºìíèöòâà çàçíà÷àº, ùî ó çàêîíîïðîåêò³ ïî-

òð³áíî êîíêðåòèçóâàòè íàçâè äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³, àáî âèëó÷èòè ñëîâà

“³íø³ äîêóìåíòè îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è éî-

ãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó”. Ïðîåêòîì òàêîæ ïðîïîíóºòüñÿ äî-

ïîâíèòè Êîäåêñ íîâîþ ñòàòòåþ “Òîðã³âëÿ ç òèì÷àñîâèõ

ñïîðóä áåç äîêóìåíò³â” ç ïðèì³òêîþ, çã³äíî ç ÿêîþ ïàñ-

ïîðò ïðèâ’ÿçêè òèì÷àñîâî¿ ñïîðóäè âèäàºòüñÿ âñòàíîâëå-

íèì ïîðÿäêîì âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ. Ïàñïîðò ïðèâ’ÿçêè ìàº çíàõîäèòèñÿ áåçïîñåðåä-

íüî íà îá’ºêò³ òèì÷àñîâî¿ ñïîðóäè. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó

Óêðà¿íè “Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³” â³ä

17.02.2011 ¹ 3038-VI, ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ â

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÖÎÂÂ, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàí-

íÿ äåðæïîë³òèêè ó ñôåð³ ì³ñòîáóäóâàííÿ. Ðàçîì ³ç òèì, ïî-

ðÿäîê ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä çàòâåðäæåíî íàêà-

çîì Ì³íðåã³îíáóäó â³ä 21.10.2011 ¹ 244, çã³äíî ç ÿêèì çà-

ìîâíèê, ÿêèé ìàº íàì³ð âñòàíîâèòè òèì÷àñîâó ñïîðóäó,

çâåðòàºòüñÿ äî â³äïîâ³äíîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ñ³ëüñüêî¿,

ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Îòæå, çàïðîïîíîâàíà ðåäàêö³ÿ çì³í äî Êîäåêñó ïîòðåáóº

äîîïðàöþâàííÿ �

Ä³ëîâ³ íîâèíè Лінія захисту
Що потрібно знати, перш ніж йти за покупками

Про права не забувай

Експерти зазначають, що,

по�перше, на законодавчому

рівні все ж права споживачів

максимально захищені. Так,

згідно зі статтею 5 Закону

України “Про захист прав

споживачів”, держава забез�

печує захист їхніх прав, надає

можливість вільного вибору

продукції, здобуття знань і

кваліфікації, необхідних для

прийняття самостійних рі�

шень під час придбання та ви�

користання продукції відпо�

відно до потреб, і гарантує

придбання або одержання

продукції іншими законними

способами в обсязі, що забез�

печує рівень споживання, до�

статній для підтримання здо�

ров’я і життєдіяльності. По�

друге, потрібно пам’ятати, що

покупець має право протягом

14 днів з моменту покупки то�

вару належної якості, який з

якихось причин не підійшов,

отримати назад гроші або об�

міняти товар. Але слід врахо�

вувати і таку ситуацію, що об�

мін товару належної якості

проводиться, якщо товар не

був у споживанні, збережено

його товарний вид, споживчі

властивості, пломби, фабрич�

ні ярлики. Також має бути у

наявності товарний, касовий

чек або інший документ, який

підтверджує оплату товару.

“Якщо ж покупець дотримав�

ся всіх умов для повернення

товару, а продавці не поверта�

ють гроші або не роблять об�

мін товару, посилаючись на

те, що куплений товар повер�

ненню та обміну не підлягає,

то їхні слова й дії не мають під

собою юридичної сили”,—

пояснює “Хрещатику” Олек�

сій Шевчук, адвокат ЮА

“Шевчук та партнери”. Якщо

ж куплений товар виявився

неналежної якості, то його та�

кож можна повернути чи зро�

бити обмін, або продавець має

повернути гроші, якщо поку�

пець не згоден на обмін това�

ру, протягом 14 днів.

Вихід завжди є
Якщо покупець придбав

товар неналежної якості, то

законодавством — зокрема 

ст. 8 ЗУ “Про захист прав спо�

живачів” — передбачені га�

рантії захисту прав спожива�

чів. За словами Олексія Шев�

чука, у разі виявлення протя�

гом встановленого гарантій�

ного строку недоліків спожи�

вач в порядку та у строки,

встановлені законодавством,

має право вимагати пропор�

ційного зменшення ціни, без�

оплатного усунення недоліків

товару в розумний термін або

відшкодування витрат на усу�

нення недоліків товару.

А в разі виявлення впро�

довж встановленого гаран�

тійного строку істотних недо�

ліків, що виникли з вини ви�

робника (продавця), які не�

можливо усунути, або якщо

цей процес пов’язаний з не�

пропорційно великими ви�

тратами коштів та часу, або ж

таких, які проявляються не�

одноразово чи знову після їх

усунення, або фальсифікації

товару, підтверджених за не�

обхідності висновком екс�

пертизи, споживач має право

за своїм вибором вимагати

від продавця або виробника:

1) розірвання договору та

повернення сплаченої за то�

вар грошової суми;

2) заміни товару на такий

самий товар або на аналогіч�

ний з числа наявних у продав�

ця (виробника) товар.

“Слід запам’ятати, що ви�

моги споживача за його вибо�

ром повинні бути пред’явлені

винятково продавцеві за міс�

цем купівлі товару, виробни�

кові або підприємству, що за�

довольняє ці вимоги за місцем

знаходження споживача”,—

наголошує пан Шевчук.

Для пред’явлення своїх ви�

мог споживачеві необхідно

звернутися із заявою до про�

давця або виробника товару.

Заяву�претензію про повер�

нення товару неналежної

якості та виконання відповід�

них вимог необхідно писати в

двох примірниках. Один при�

мірник — віддати в магазин,

другий — залишити собі і збе�

рігати. На примірнику по�

купця працівник торговель�

ної організації, який прийняв

заяву, повинен зазначити

свою посаду, прізвище, ім’я

та по батькові, поставити під�

пис, вказати дату і завірити їх

печаткою магазину. Про от�

риманий товар магазин пови�

нен видати покупцеві доку�

мент про те, що від покупця

прийнято товар, упаковку та

копію чека. У документі має

бути зазначено, ким прийня�

то, дата, опис товару та упа�

ковки, поставлено підпис

особи, яка прийняла товар,

штамп магазину.

До того ж, згідно з п. 3 ст. 9

Закону “Про захист прав спо�

живачів”, при розірванні до�

говору купівлі�продажу роз�

рахунки зі споживачем про�

водяться, виходячи з вартості

товару на час його купівлі.

“Гроші, сплачені за товар, по�

вертаються споживачеві у

день розірвання договору, а в

разі неможливості повернути

гроші у день розірвання дого�

вору — в інший термін за до�

мовленістю сторін, але не

пізніше семи днів”,— пояс�

нює адвокат. Якщо продавець

не приймає заяву, бажано за�

фіксувати його відмову в

присутності свідків і засоба�

ми відеофіксації, та обов’яз�

ково викласти цей факт у

книзі скарг і пропозицій.

Після цього претензії необ�

хідно вислати поштою реко�

мендованим листом з пові�

домленням і описом вкладен�

ня. Копії товарного чи касо�

вого чека прикласти до заяви

(оригінал зберігається у по�

купця). Якщо по закінченні

семиденного терміну прода�

вець все ж ухиляється від ви�

рішення конфлікту, тоді спо�

живач для захисту своїх прав

може подати відповідну по�

зовну заяву до суду. Згідно зі

ст. 24 Закону України “Про

захист прав споживачів”,

споживачі звільняються від

сплати державного мита за

позовами, пов’язаними з по�

рушенням їхніх прав.

Теорія і практика
На жаль, не завжди заміна

або ремонт товару проходять

швидко і безболісно, визна�

ють експерти. Попри те, що

Закон України “Про захист

прав споживачів” чітко і яс�

но прописує права спожива�

ча та обов’язки продавця,

права часто зневажаються, а

обов’язки не виконуються.

Тому, якщо спілкування з

продавцем (або виробником)

не принесло жодного резуль�

тату, споживач має право по�

дати на нього скаргу в тери�

торіальні управління з пи�

тань захисту прав споживачів

за місцем свого проживання,

які входять в структуру

Держспоживінспекції Украї�

ни. Можна також звернутися

по допомогу в громадські ор�

ганізації споживачів за міс�

цем проживання або в регіо�

нальні, але це не найефек�

тивніший спосіб. Тому перш

ніж піти за покупками, озна�

йомтесь зі своїми правами як

споживача для того, щоб убе�

регти себе від невдалих на�

дбань. А також не забувайте

зберігати чек, який є голов�

ним документом, що засвід�

чує факт купівлі. Якщо жод�

на інстанція не допомогла,

споживач має право зверну�

тися до суду за захистом сво�

їх порушених прав. Загаль�

ний строк розгляду судової

справи має становити не

більше двох місяців від дня

відкриття судочинства. Та�

кож доцільно вивчати відгу�

ки інших споживачів щодо

продукції чи виробника, що

вас цікавлять, у мережі Ін�

тернет �
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Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Держспоживінспекція запевняє, що сьо�
годні вживаються всі належні заходи
щодо попередження надходження на
ринок України неякісної продукції. Та

співвітчизники, в тому числі кияни, все ще
продовжують стикатися з випадками придбан�
ня неякісних товарів, а тим самим і з порушен�
ням їхніх прав як споживачів. Потрібно визна�
ти, що сьогодні споживач не має стовідсотко�
вої впевненості у безпечності розрекламова�
ного товару, який купує навіть у відомій торго�
вельній мережі. До того ж далеко не всі люди
обізнані в юридичних питаннях та не можуть з
успіхом захистити свої інтереси і права, як на
побутовому рівні, так і в суді у разі невдалої
купівлі неякісних товарів. А знання своїх прав
як споживачів та законів, які їх захищають, —
це сила. Тож “Хрещатик” вирішив нагадати, які
права має споживач при купівлі ним товару
належної якості, що робити, якщо товар ви�
явився неякісним, як оформити повернення
або обмін товару.

Куди скаржитися
²íñïåêö³ÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ó ì. Êè-
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До��ва�и

місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,

роботодавців,��ерівни�ів�і�працівни�ів

підприємств,��станов�та ор�анізацій!

За�ініціативою�Міжнародної�ор�анізації�праці�(МОП)

2013 рі��проходить�під�девізом�"Запобі�ання�профе-

сійним�захворюванням"

Охорона�життя�і�здоров'я�працюючих�від�вплив#�не-

безпечних� та� ш�ідливих� виробничих� чинни�ів� має

важливе�соціальне�значення,�адже�здоров'я�працівни-

�ів�є�національним�ба�атством�держави,�ос�іль�и�без-

посередньо�впливає�на�працездатність�людини,�а�від-

та��—�на�її�доброб#т�і�подальший�розвито��держави.

Том#,� важливо� пам'ятати,� що� проведення� періо-

дичних�медичних�о�лядів�є�запор#�ою:

- своєчасно�о� виявлення� ранніх� озна�� професійних

захворювань;

- забезпечення� динамічно�о� спостереження� за� ста-

ном�здоров'я;

- вирішення� можливості� працівни�а� продовж#вати

робот#�в�відповідній�професії.

Управління�ВД�ФССНВ���м.�Києві

http://fsnv.kiev.ua
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Інноваційний
прорив
У столиці підбили підсумки 
щорічного конкурсу 
інноваційних проектів
Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

Ц
ьогоріч на конкурсі “Інноваційний про�
рив — 2013”, який відбувся за підтримки
КМДА, було представлено майже 300 ін�

новаційних проектів у шести номінаціях. Від�
бір фіналістів відбувався в три етапи, до фі�
налу потрапили 24 інноваційні розробки, ав�
тори яких вже мали представляти їх у форма�
ті живої презентації (пітчингу) перед інвесто�
рами та журі. Конкурсний відбір проектів від�
бувався за такими напрямками — IT і телеко�
мунікації: додатки, social media, робототехні�
ка, ПO тощо; енергетика, альтернативні дже�
рела енергії; медицина, біотехнології і фарма�
ція; екологія і ресурсозбереження та інше.

Попри те, що цьогоріч на захід було подано менше заявок,

ніж у попередні роки, на фінал журі відібрало найбільшу

кількість інноваційних розробок за 5 років існування кон�

курсу. Зі слів організатора конкурсу Анни Дегтярьової, за�

мість 20 проектів, які мали потрапити до фіналу, було віді�

брано 24, оскільки багато проектів було цікавих та важко бу�

ло остаточно зупинитись на якомусь одному.

Головну перемогу у конкурсі здобув проект в сфері IT

Droid Translator, авторами якого є киянин Олександр Коно�

валов та його команда. Це автоматичний синхронний пере�

кладач дзвінків, що підтримує 29 мов світу. Приз за перемо�

гу — програма розвитку проекту в бізнес�інкубаторі Happy

Farm, що передбачає навчання і менторську підтримку кра�

щих зарубіжних експертів — успішних серійних підприємців

та венчурних інвесторів, а також стажування у США. “Наша

команда дуже задоволена перемогою, адже ми зробили інно�

ваційну технологію, яка допомагає вирішувати глобальні

проблеми сучасності. Тим більше, що дана розробка вже

впроваджена в дію з червня 2013 року”,— розповіла “Хреща�

тику” комерційний директор проекту Droid Translator Олена

Ткачук. У номінації “Краща інновація для Києва” винагоро�

ду отримав проект “Переробка пластикових відходів на ди�

зельне пальне”. За словами автора проекту Артема Мадатова,

інвестори надають фінансову підтримку, щоб він був реалізо�

ваний: “На сьогодні в нього інвестовано $ 150 тис., та для ви�

ходу на ринок потрібно ще $ 680 тис. І ми сподіваємось, що в

наступному році цей проект вдасться реалізувати”. Таким

чином, компанії матимуть змогу заощаджувати гроші, які б

мали витрачати на утилізацію, їхні прибутки збільшувати�

муться, а відходи від пластмас не будуть забруднювати нав�

колишнє середовище.

У номінації GrandReserve переміг проект “Біотехнологіч�

ний спосіб очищення води від нафтових забруднень”, над

розробкою якого працювали співробітники Одеського на�

ціонального університету ім. І. І. Мечникова з кафедри мік�

робіології, вірусології та біотехнології, а також Біотехноло�

гічний науково�навчальний центр ОНУ МОН України. В но�

мінації “Кращий молодіжний проект” перемогу присудили

компанії World Wide Project за проект “Створення рівних

можливостей для сліпих і слабозорих людей”. “Краща інно�

ваційна ідея” — тут переміг проект “Розчленовані інтерфей�

си” (маніпулятори), автором якого став Олександр Терехов.

За “Інноваційний потенціал України” нагороджений проект

Андрія Бувайла — “Контраст — нове слово в боротьбі з коро�

зією металів”. Цьогоріч з’явилась нова номінація — “Кра�

щий проект у сфері альтернативних джерел енергії”, пере�

можцем в якій став проект “Лавина: енергія для всіх”. Її ав�

тори отримали бізнес�план свого проекту, підтримку в його

просуванні від норвезької компанії “Норронт” та україн�

ської компанії “Арлен”, а також сучасний ґаджет. Нагада�

ємо — сьогодні Київ значно випереджає інші міста України в

інноваційному розвитку. Як зазначав заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко, наразі в столиці працюють до

70 % українських стартапів. Найближчих два роки у зв’язку із

розвитком екосистеми очікується стрімке зростання обсягу

венчурних інвестицій в українські стартапи з боку вітчизня�

них та іноземних компаній

Сучасні “Шерлоки
Холмси”
Послуги детективних агентств стають 
все популярнішими, у тому числі в столиці
Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

С
ьогодні послу�
ги детектив�
них агентств
користуються

все більшим попитом,
особливо у столиці,
хоча в Україні відсут�
нє законодавство, яке
б регламентувало їх�
ню діяльність. Саме
це перешкоджає ді�
яльності приватних
детективів в Україні
та вільному розвитку
цього ринку. “Шерло�
ки Холмси” поясню�
ють, що можуть роби�
ти багато корисних
речей, але до суду з
доказами, віднайде�
ними ними, не при�
йдеш, доки детекти�
вам не буде відведена
процесуальна ніша.
Тож вони продовжу�
ють готувати відпо�
відні законопроекти,
сподіваючись на вирі�
шення цього питання.
Скільки ж нині кош�
тує допомога детек�
тивів, за які справи
вони беруться та за
допомогою яких
засобів розкривають
справи, дізнавався
“Хрещатик”.

Спектр послуг детектив�

них агентств сьогодні достат�

ньо широкий: від перевірки

бізнес�партнерів до заходів,

спрямованих на “вивід” не�

повнолітнього з�під негатив�

ного впливу його компанії та

розшуку родичів. Попри те,

що ця діяльність все ще зако�

нодавчо не врегульована, по�

пит на детективні послуги

зростає з кожним роком. Во�

ни затребувані насамперед

тому, що розслідування справ

правоохоронними органами

не завжди закінчується

успішно, або ж по зверненні

до них громадяни не впевне�

ні у бажаному результаті.

“Враховуючи тяжке фінансо�

во�економічне становище в

країні, збільшується кіль�

кість замовлень, пов’язаних

із фінансовими справами —

як�от відшукати спільне май�

но, коли ситуація стосується

розлучення, знайти боржни�

ка або ж посприяти в пере�

вірці його майнового стану

задля повернення боргу, пе�

ревірити активи тощо”,—

розповідає член колегії Все�

української асоціації приват�

них детективів (ВАПД) Рос�

тислав Розквас. Він наводить

приклади з останніх замов�

лень. Так, із проханням про

допомогу до нього звернувся

колишній працівник однієї з

торговельних мереж: встано�

вити, яким чином керівниц�

тво “вішає” на нього фінан�

сові борги та вимагає знач�

ного грошового стягнення,

ще й погрожуючи місцями

позбавлення волі у разі не�

сплати. Впадаючи у відчай,

чоловік вже був готовий бра�

ти кредит у банку, та все ж

звернувся до детективного

агентства. І в ході проведен�

ня розслідування результат

не забарився. Виявилося, що

насправді клієнт нічого не

винен, а це була звичайна

шахрайська схема, жертвою

якої він міг стати. Як наслі�

док — правоохоронці, які пі�

дігрували бізнесменам, са�

моусунулись від виконання

своїх ролей в цій справі, а за�

мовник заощадив значну су�

му грошей. І тут немає нічого

дивного, адже більшість про�

фесійних сищиків — колиш�

ні співробітники правоохо�

ронних відомств та силових

структур. Інший випадок:

дружина планує подавати на

розлучення, проте їй необ�

хідна достовірна інформація

щодо спільного майна. Пе�

ребуваючи в шлюбі, жінка

абсолютно не цікавилась ма�

теріальною сферою, хоча час

від часу їй доводилось у но�

таріуса підписувати якісь

“папірці”. Зрештою, замов�

лення було виконано й схема

спільних активів, майна,

частини в підприємствах ви�

значена, а далі — робота за

адвокатом.

Вартість послуг приватних

детективів не з дешевих, ви�

значається для кожного клі�

єнта індивідуально, все зале�

жить від складності завдання.

Як розповіли “Хрещатику” в

детективному агентстві “Кас�

сандра”, якщо ви бажаєте

встановити особу користува�

ча мобільного, це коштувати�

ме від 2000 грн; розшук зник�

лої людини — від 2500 грн.

Якщо вважаєте, що за вами

стежать, то контрспостере�

ження обійдеться в суму від

2000 грн на день; підключен�

ня програми до мобільного

телефона, за допомогою якої

можна буде відслідковувати

переміщення людини, про�

слуховувати розмови тощо —

від 2400 грн. Але ця послуга

призначена для контролю не�

повнолітніх дітей та недіє�

здатних людей. Розшук ви�

краденої автівки може

коштувати замовнику до

$10 000.

Конспірація — перш
за все

Попри відсутність відпо�

відного закону, сьогодні фі�

зичний особі чи підприємцю

не забороняється відкривати

детективне агентство. Але ін�

ша справа, які інструменти

використовуються в процесі

роботи. “В обов’язки сищика

не входить вести приховане

відеоспостереження або ж

використовувати іншу забо�

ронену спецтехніку, прослу�

ховувати телефонні розмови

та роздруковувати їх, відслід�

ковувати інформацію через

злом ПК. Для здійснення та�

ких операцій необхідні пов�

новаження, якими ми не во�

лодіємо. Тому цим займають�

ся правоохоронні органи та

спецслужби”,— розповів

член колегії ВАПД Олек�

сандр Ніколаєнко.

Однак в силу своєї професії

їм таки доводиться викорис�

товувати деякі елементи

спостереження. Детектив мо�

же “випадково” опинитись у

потрібному місці в потрібний

час. До того ж вивідування

інформації під уміло сформо�

ваним приводом є незамін�

ним джерелом відомостей.

Так, оцінивши психологічні

особливості співрозмовника і

знайшовши до нього “клю�

чик”, можна здобути настіль�

ки цінну інформацію, що

правоохоронним органам

навряд чи вдалось би це. І та�

кий спосіб збору інформації

дає змогу розкривати деякі

тяжкі злочини. Звісно, не

варто скидати з рахунків Ін�

тернет, який на певному етапі

справи виконує необхідну

функцію.

До послуг сищиків вдають�

ся і публічні персони, пред�

ставники політики та бізнес�

мени. Але вони воліють спів�

працювати через довірених

осіб, оскільки бояться витоку

інформації. “На даний мо�

мент ми розслідуємо замов�

лення, для вирішення якого

доведеться залучати навіть

рок�зірку з Британії”,— роз�

повів “Хрещатику” прези�

дент Всеукраїнської асоціації

приватних детективів Ігор

Цмінський. В будь�якому ра�

зі, якщо замовник готовий

платити, а детектив володіє

високими професійними

якостями, невирішуваних ви�

падків немає, упевнений

член колегії ВАПД Сергій Гі�

да.

Бути чи не бути?
Та все ж юридично детек�

тивна діяльність обмежена, а

саме — деякі її елементи. Як�

от поширення конфіденцій�

ної інформації, телефонних

розмов, втручання в особисте

життя, перевірка даних, зби�

рання компромату тощо. А ті

сищики, які беруться за ви�

конання такої роботи, пра�

цюють “в тіні”. Однак у бага�

тьох випадках з їх допомогою

можна знайти зниклу безвіс�

ти людину, відшукати борж�

ника або ж допомогти в тих

випадках, коли на правоохо�

ронні органи годі й сподіва�

тися. Саме тому така послуга

і є затребуваною в наш час.

Проте депутати Верховної

Ради не поспішають прийма�

ти закон “Про приватну де�

тективну (розшукову) діяль�

ність”. Склалася ситуація,

коли детективна діяльність

включена до Класифікатора

видів економічної діяльності

(КВЕД) України, але відпо�

відним законом не врегульо�

вана. Президент ВАПД Ігор

Цмінський впевнений, що

цю сферу діяльності необхід�

но легалізувати. Та головне,

щоб ця діяльність не стала

додатковим витком в коруп�

ції. За словами пана Цмін�

ського, цього року його асо�

ціація разом з Українським

союзом промисловців та під�

приємців підготувала законо�

проект, визнаний міжнарод�

ним детективним співтовари�

ством як найдосконаліший із

наявних, а от чи буде він

прийнятий і в якому вигляді,

стане відомо з часом
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Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
5 р дня (чт.) — 19.00 "Дерева поми-
рають стоячи", Алехандро Касона,
2 од. 10 хв.
5 р дня (чт.) — 20.00 "Жирна свиня",
Ніл ЛаБ т, 1 од. 35 хв.
6 р дня (пт.) — 19.00 "Дохідне місце",
омедія, О. Островсь ий, 2 од. 45 хв.
6 р дня (пт.) — 20.00 прем'єра,
"Страждання юно о Вертера", драма,
Іо анн Вольф ан фон Гете, 1 од.
7 р дня (сб.) — 12.00 "Занадто щас-
ливий бать о", омедія, Рей К ні,
2 од. 20 хв.
7 р дня (сб.) — 18.00 "Останнє охан-
ня", мелодрама, Валерій М хар'ямов,
2 од. 15 хв.
7 р дня (сб.) — 19.00 "Дядеч ів сон",
тра і омедія, Ф. Достоєвсь ий,
2 од. 40 хв.
8 р дня (нд.) — 18.00 "Прощальне
тан о", тра і омедія, Альдо Ні олаі,
2 од. 10 хв.
8 р дня (нд.) — 19.00 прем'єра "Д-р",
омедія, Б. Н шич

8 р дня (нд.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...", моно-
спе та ль, 1 од. 25 хв.
9 р дня (пн.) — 19.00 "Ш ола с анда-
л ", омедія, Р. Шерідан, 2 од. 40 хв.
10 р дня (вт.) — 19.00 "Любовне бо-
жевілля", м зична вистава, Жан Франс а
Рен'яр, 1 од. 50 хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
5 р дня (чт.) — 19.00 "Квіт а Б дя ",
за мотивами п'єси Ми оли К ліша "Ма -
лена Граса"
6 р дня (пт.) — 19.00 "Б ря", тра і о-
медія, Уільям Ше спір
6 р дня (пт.) — 19.00 "Cтара жін а ви-
сидж є", моновистава, Таде ш Р жевич
7 р дня (сб.) — 19.00 "В неділю рано
зілля опала...", Оль а Кобилянсь а, ін-
сценізація Неди Нежданої
8 р дня (нд.) — 19.00 "Весілля Фі а-
ро", П'єр-О юстен Бомарше
10 р дня (вт.) — 19.00 "Ур с-Шайтан",
бай и про Сір а, І ор Афанасьєв
11 р дня (ср.) — 19.00 "Гімн демо ра-

тичної молоді", тра і омедія, Сер ій Жа-
дан
11 р дня (ср.) — 19.00 "Сон смішної
людини", інсценізація Петра Панч а за
оповіданням Ф. Достоєвсь о о

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
5 р дня (чт.) — 19.00 прем'єра "Чо о
хоч ть жін и?", на основі омедій Аристо-
фана
6 р дня (пт.) — 19.00 прем'єра "Чо о
хоч ть жін и?", на основі омедій Аристо-
фана
6 р дня (пт.) — 19.00 "Трохи вина...
або 70 обертів", омічне дійство з неапо-
літансь ими піснями, Л. Піранделло,
1 од. 40 хв.
7 р дня (сб.) — 15.00 прем'єра "Білі
ночі охання", за повістю Ф. Достоєвсь о-
о, 1 од. 15 хв.
7 р дня (сб.) — 19.00 "Дон Ж ан, або
Уро и зваблювання" ("Гості ряд ть опів-
ночі"), А. Міллер, 2 од. 35 хв.
8 р дня (нд) — 15.00 "Море... Ніч...
Свіч и...", неви адана історія на Серед-
земном морі, Йосеф Бар-Йосеф,
1 од. 50 хв.
8 р дня (нд) — 19.00 "Брешемо чист
правд ", Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
10 р дня (вт.) — 19.00 "Кохання з
прицілом?! (Тор івці мою)", ондом-ре-
вю для дорослих, Мар Камолетті,
2 од. 50 хв.
10 р дня (вт.) — 19.00 прем'єра "Фре-

ен Жюлі", за п'єсою Ав ста Стріндбер-
а, 1 од. 10. хв.
11 р дня (ср.) — 19.00 "Та за інчи-
лось літо", печальні з стрічі, І. Шо ,
2 од. 10 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
6 р дня (пт.) — 19.00 прем'єра
"Запис и молодо о лі аря", с орботний
лист (історія хвороби), Михайло Б л а ов,
2 од., театральна остьова
7 р дня (сб.) — 19.00 "Лю семб р-
зь ий сад", фантазія-шансон,
1 од. 10 хв., театральна остьова
8 р дня (нд.) — 19.00 "Тра тирщиця",
омедія, Малий зал Палац "У раїна"
8 р дня (нд.) — 19.00 "Я — Марія Кал-
лас", драма, 2 од. 20 хв., театральна
остьова
11 р дня (ср.) — 19.00 "Дива ватий
Ж рден", омедія з м зи ою та танцями,
Малий зал Палац "У раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
5 р дня (чт.) — 18.00 "Над прірвою...",
фантазія тінейджера, Дж. Селінджер
7 р дня (сб.) — 19.00 "Вишневий сад",
омедія, 2 од. 30 хв., А. Чехов, вистава
російсь ою мовою, 2 од. 40 хв.
8 р дня (нд.) — 19.00 прем'єра "Шин-
дай", драма, І. Афанасьєв

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
5 р дня (чт.) — 19.00 "Містер І с",
оперета І. Кальмана
6 р дня (пт.) — 19.00 "За двома зай-
цями", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов
7 р дня (сб.) — 19.00 "Ци ансь ий ба-
рон", оперета, Й. Штра с
8 р дня (нд.) — 19.00 "Звана вечеря з
італійцями", омічна оперета, Ж. Оффен-
бах
11 р дня (ср.) — 19.00 "Та е єврей-
сь е щастя", мюзи л, І. По лад

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
6 р дня (пт.) — 13.00 "Король Дроздобород", м -
зична вистава, Г. Чеховсь і, 1 од. 50 хв., для дітей
від 7-ми ро ів
7 р дня (сб.) — 12.00 "Поліанна", драма, Е. Пор-
тер, 2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
8 р дня (нд.) — 11.00 "Зеленими па орбами о е-
ан ", аз а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей
від 5-ти ро ів
8 р дня (нд.) — 12.00 "Троє поросят", м зична
аз а на 1 дію, за мотивами омі сів Волта Діснея,
1 од., для дітей від 5-ти ро ів
8 р дня (нд.) — 13.00 "Зеленими па орбами о е-
ан ", аз а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей
від 5-ти ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ
ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
7 р дня (сб.) — 12.00 "Ніч перед Різдвом", опера
на 2 дії, М. Римсь ий-Корса ов, 2 од.
8 р дня (нд.) — 12.00 "Петри і вов ", балет
на 1 дію, С. Про оф'єв, 40 хв., "Карнавал тварин",
балет на 1 дію, К. Сен-Санс, 40 хв.
11 р дня (ср.) — 19.00 "Лебедине озеро. С час-
на версія", балет на 2 дії, П. Чай овсь ий, "Київ мо-
дерн-балет"

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
7 р дня (сб.) — 13.00, 17.00, 8 р дня (нд.) —
13.00, 17.00 Про рама "Від серця до серця", дітям
до 5-ти ро ів вхід без оштовно без надання вільно о
місця

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
7 р дня (сб.) — 11.00 "Наш веселий олобо ",
Г. Усач, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
7 р дня (сб.) — 13.00 "Вов і озенята", Є. Гі-
мельфарб, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
7 р дня (сб.) — 15.00 "Золоте рча", В. Орлов,
45 хв., для дітей від 3-х ро ів
7 р дня (сб.) — 17.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі ало
за Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
8 р дня (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет, 40 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
8 р дня (нд.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж -
ров, 40 хв., для дітей від 4-х ро ів
8 р дня (нд.) — 15.00 "Попелюш а", Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
8 р дня (нд.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Тол-
стой, 65 хв., для дітей від 3-х ро ів

"ÊÀÏ²ÒÀÍ Ô²ËË²ÏÑ"

Країна: США
Ст дія: Sony Pictures
Режисер: Пол Грін расс
У ролях: Том Хен с, Кетрін Кінер
Бюджет: 55 млн дол. США
Тривалість: 134 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Стріч відзнято за автобіо рафічною ни ою Річар-
да Філліпса — апітана амери ансь о о с ховантаж-
но о с дна "MV Maersk Alabama", я ий вітні 2009
ро захопили сомалійсь і пірати. Нама аючись вбе-
ре ти від небезпе и свою оманд , апітан Філліпс
стає зар чни ом чотирьох сомалійсь их піратів ря-
т вальном атері — він проб в полоні три дні. Для
зйомо фільм ви ористов валася точна опія о-
рабля "MV Maersk Alabama", а піратів зі рали непро-
фесійні а тори, справжні сомалійці.
В інотеатрах "Кінопалац", "Сінема-Сіті Київ",
мережах інотеатрів "Баттерфляй" і "Одеса і-
но"

"ÏÀÃÀÍ²Í²: ÑÊÐÈÏÀËÜ ÄÈßÂÎËÀ"

Країни: Німеччина, Італія
Ст дія: Summer Storm Entertainment
Режисер: Бернард Ро з
У ролях: Джаред Харріс, Джоелі Річардсон, Вероні а Херрес
Тривалість: 123 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Історія про вели о о італійсь о о с рипаля і омпо-
зитора Ні оло Па аніні, я ий піднявся до вершин
спіх на почат XIX століття і сповна пізнав зворо-
тній бі слави. Йо о життя б ло оповите таємниця-
ми. Вірт оза смич а одні називали ан елом м зи и,

а інші — дияволом... Головн роль в артині зі рав
відомий с рипаль Девід Гаррет, я ий потрапив до
Кни и ре ордів Гіннесcа, зі равши на с рипці "Політ
джмеля" Римсь о о-Корса ова всьо о за шістдесят
п'ять се нд. Для Гаррета фільм став дебютною і-
нороботою.
В інотеатрах "Київ, "У раїна", "Сінема-Сіті Ки-
їв", мережах інотеатрів "Баттерфляй" і "Одеса
іно"

"ÎÑÒÐ²Â ÂÅÇ²ÍÍß"

Країна: Росія
Ст дія: DreamWorks SKG
Режисер: Кирило Козлов
У ролях: Роман Юн сов, Світлана Ходчен ова, А нія Діт овс і-
те, Тетяна Орлова, Даша Астаф’єва
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Роман "перебивається", працюючи тамадою на ве-
сіллях, по и доля не дає йом шанс по азати себе
я вед чо о телешо на ши арном лайнері посеред
о еан . Він із радістю по одж ється, не підозрюючи,
що опиниться на безлюдном острові з трьома ра-
с нями-фіналіст ами, Йом доведеться робити ви-
ляд, що он рс триває. А самом ш ати способи
спасіння з острова.
В інотеатрах "У раїна", "Жовтень", мережах
інотеатрів "Баттерфляй" і "Одеса іно"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02,
www.zhovten-kino.kiev.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044) 279-67-50,
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044) 490-70-60,
www.kinopalace.net
"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 5–11 ãðóäíÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
Хрещатик 175 грудня 2013 року



ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Хрещатик 18 5 грудня 2013 року

Подолати нездоланне
Україна в змозі зупинити епідемію ВІЛ/СНІДу

Коротко про ворога № 1
Історія хвороби налічує менше

п’яти десятиріч. На початку вісімде�

сятих медики в США все частіше

почали стикатися із захворювання�

ми, які вражали чітко визначені гру�

пи людей. Почали з’являтися при�

пущення про наявність досі невідо�

мого вірусу, що провокує виникнен�

ня небезпечних хвороб у людини.

Переламним став 1981 рік, коли фа�

хівцями Центру з контролю захво�

рюваності була презентована науко�

ва доповідь, в якій описані випадки

пневмоцистної пневмонії та сарко�

ми Капоши, викликані порушення�

ми імунної системи людей. Група

хворих складалася з молодих чолові�

ків�гомосексуалістів. На початку

виявлений синдром назвали “іму�

нодефіцитом гомосексуалістів”, од�

нак згодом було з’ясовано, що до

груп інфікованих належали героїно�

залежні наркомани, мешканці Гаїті

та хворі на гемофілію. В тому ж таки

1981 році від невідомого захворю�

вання загинуло 128 молодих амери�

канців. Через рік було виявлено

зв’язок між зараженням та перели�

ванням крові, і вчені почали вико�

ристовувати абревіатуру “СНІД”

(синдром набутого імунодефіциту),

чітко окреслюючи імунну природу

порушення. Однак сам вірус відкри�

ли лише у 1983 році, коли французь�

кий вчений, в подальшому Нобелів�

ський лауреат Люк Монтаньє з ін�

ституту Пастера за результатами

тривалих досліджень розшифрував

невідомий вірус, на початку імено�

ваний “LAV” (“вірус, асоційований

з лімфаденопатією”). У пацієнта,

який хворів на лімфаденопатію

впродовж кількох років, було виді�

лено специфічний вірус, ідентифі�

кований вченими як ретровірус.

Ним виявився горезвісний ВІЛ —

вірус імунодефіциту людини. Небез�

пека від цього нового ворога відразу

ж занепокоїла своїми масштабами.

Всього за чотири роки кількість

жертв вірусу в США зросла з 128 до

6972 осіб. Як результат цього лавин�

ного поширення інфекції у 1987�му

була скликана спеціальна сесія

Асамблеї ООН, на якій уряди країн

світу прийняли глобальну стратегію

боротьби зі СНІДом.

В Радянському союзі, який спо�

чатку використовував факт появи

нової інфекції в США як інстру�

мент в пропагандистській боротьбі,

перші випадки захворювання були

зафіксовані наприкінці 1970�х ро�

ків. Але відлік історії боротьби з епі�

демією слід починати зі спалаху в

столиці Калмицької АРСР місті

Еліста. Тоді лікарі зареєстрували за�

раження у 32 осіб, в тому числі 26

немовлят. Причиною стала халат�

ність місцевих лікарів, які під час

проведення медичних процедур ви�

користовували нестерильні шпри�

ци. Того ж року першу смерть від

СНІДу було зареєстровано в Укра�

їні.

Що ж таке ВІЛ/СНІД
Вірус імунодефіциту людини

(ВІЛ) — це інфекційне захворюван�

ня, яке вражає імунну систему і по�

слаблює системи контролю та за�

хисту людей від інфекцій і деяких

типів раку. Потрапляючи в організм

людини, вірус руйнує і послаблює

функцію імунних клітин. У резуль�

таті в людини зростає чутливість до

інших інфекційних захворювань,

яким здоровий організм протистоїть

саме за рахунок власного імунітету.

Хоча в перші роки хвороби імунітет

людини ще може протистояти ВІЛ,

зменшуючи темпи його поширення

в організмі, через певний час ослаб�

лена імунна система капітулює й у

людини розвивається СНІД, або

синдром набутого імунодефіциту.

Наприкінці хвороби організм вже не

може протистояти ані зовнішнім ві�

русам, ані навіть загрозі, яку несе з

собою його власна мікрофлора. Ре�

зультат один — летальний.

Офіційно на сьогодні ВІЛ — це

невиліковна хвороба. Однак відомі

кілька випадків, коли людина ціл�

ком позбавлялася вірусу. Першим

офіційним випадком став пацієнт на

ім’я Тімоті Рей Браун. В 2007 році

його організм піддали складній про�

цедурі, в ході якої повністю знищує�

ться імунна система, після чого пе�

ресадили стовбурові клітини від до�

нора з рідкісною генетичною мута�

цією, яка робить практично немож�

ливим зараження ВІЛ. Другим при�

кладом успішного лікування став

випадок маленької американської

дівчинки, яка від народження мала

вірус. Особливість її випадку в тому,

що вірус був знищений в ході зви�

чайного курсу терапії, який застосо�

вується для лікування немовлят із

ВІЛ. Вірус можна послаблювати за

допомогою комбінованої антирет�

ровірусної терапії (АРТ), що скла�

дається з трьох або більше антирет�

ровірусних препаратів, спрямованих

на контроль процесу поширення ві�

русу в організмі людини. Також тера�

пія допомагає зміцнити імунну сис�

тему людини. Результат АРТ цієї дів�

чинки вразив весь світ, і поки вчені

чекають на підтвердження факту ви�

ліковності ВІЛ, мільйони людей от�

римали надію на інше життя.

Причини і профілактика 
захворювання

Першочергова причина появи ві�

русу точно невідома. Існують версії

про тваринне його походження. В

печінці африканських шимпанзе

був знайдений вірус, який дуже схо�

жий за своєю структурою на ВІЛ.

Однак інша поширена версія пов’я�

зує появу ВІЛ з невдалими наукови�

ми експериментами в лікуванні по�

ліомієліту людини. І якщо щодо

первинного джерела вірусу остаточ�

ного висновку ще немає, вже точно

відомі шляхи його поширення та за�

соби профілактики.

Можливі шляхи передачі ВІЛ від

людини до людини:

1) незахищений секс з інфікова�

ною людиною;

2) переливання зараженої крові;

3) використання заражених го�

лок, шприців або інших гострих

інструментів;

4) передача від матері дитині під

час вагітності, пологів та грудного

вигодовування.

Помилковими є стереотипи щодо

поширення вірусу через комах (ко�

марі, п’явки), повітряно�крапель�

ним шляхом чи через слину.

За останніх тридцять років від

ВІЛ/СНІДу в світі померло 36 міль�

йонів людей. Тільки в минулому

2012 році жертвами “чуми ХХІ сто�

річчя” стали 1,6 мільйона осіб. І хо�

ча на сьогодні саме ВІЛ є основною

інфекційною причиною смертей у

світі, Всесвітня організація охорони

здоров’я постійно звертає увагу на

можливість попередити появу віру�

су в організмі людини. Для цього

виділяються кілька головних спосо�

бів запобігання йому — відповідно

до зазначених вище шляхів передачі

інфекції.

Отже, від ВІЛ можна убезпечи�

тись через:

1) практику безпечного сексу з

використанням презервативів;

2) тестування та лікування інфек�

цій, що передаються статевим шля�

хом, включаючи ВІЛ;

3) утримання від споживання ін’�

єкційних наркотиків або, у разі їх

споживання, використання завжди

нових і одноразових голок та шпри�

ців;

4) забезпечення того, щоб кров

або продукти крові, які можуть бути

необхідними для вас, були протес�

товані на ВІЛ.

Найбільш уразливою групою є ді�

ти та підлітки. В світі вже нарахо�

вується понад три мільйони дітей із

ВІЛ. Абсолютна більшість із них бу�

ла інфікована під час вагітності ма�

терів, в ході пологів або вже після

їхнього народження через материн�

ське молоко. Експерти запевняють,

що завдяки препаратам та лікуваль�

ним курсам передачі інфекції від

матері дитині можна майже повні�

стю запобігти — для цього минуло�

річ 62% всіх вагітних жінок із ВІЛ

забезпечили спеціальними лікар�

ськими препаратами.

Проблема ВІЛ/СНІДу не лише

медична, а ще й соціальна. Майже

70% всіх ВІЛ�інфікованих мешкає в

Африці, в країнах, що належать до

групи найбідніших на планеті. Де�

фіцит матеріальних ресурсів, голод,

безробіття — все це та багато інших

соціальних причин створюють

прийнятний грунт для поширення

ВІЛ.

ВІЛ/СНІД в Україні
Україна посідає перше місце в

Європейському регіоні за пошире�

ністю ВІЛ/СНІДу. За оцінками екс�

пертів, в 2010 року майже 1,3% до�

рослого населення України було ін�

фіковано ВІЛ. В цілому за період з

1987 по кінець 2012 року 27 800

українців померли через СНІД. І

хоча відповідно до даних, наведених

Держслужбою соцзахворювань

України, показник смертності від

СНІДу в 2013 році знизився на

12 %, масштаби інфікування та на�

слідки ВІЛ залишаються катастро�

фічними. За даними Міністерства

охорони здоров’я України, за шість

місяців поточного року в країні за�

реєстровано 10 727 випадків ВІЛ�

інфекції. Рівень захворюваності зріс

з минулорічної позначки 21,9 до

23,5 на 100 тис. населення. Більше

половини інфікованих отримали ві�

рус статевим шляхом. Цей факт сут�

тєво змінив картину поширення

хвороби, адже з 1995 року до 2007 в

України ВІЛ передавався винятково

пренатальним шляхом, в більшості

випадків через “уведення наркотич�

них речовин ін’єкційним шляхом”.

“62,5% ВІЛ�інфікованих зарази�

лися саме статевим шляхом. Висо�

кою залишається кількість хворих

серед наркоманів, які вводять нар�

котики ін’єкційним шляхом —

35,5%. Частота передачі ВІЛ від ма�

тері до дитини у 2010 році склала

4,9%”,— заявила міністр охорони

здоров’я України Раїса Богатирьова.

Серед головних проблем, що зу�

стрічаються на шляху подолання

епідемії ВІЛ/СНІДу в України, вар�

то виділити низький матеріальний

стан більшості хворих, недостат�

ність профілактичних засобів, не�

достатню ефективність роботи з мо�

лоддю в питаннях освіти та попере�

дження інфікування. Водночас вар�

то відзначити й певні досягнення

держави в боротьбі з ВІЛ, як�от

зниження рівня смертності, змен�

шення показників захворюваності в

окремих групах ризику (вагітні жін�

ки, немовлята). Для розширення

роботи в цій сфері розроблено про�

ект Концепції загальнодержавної

соціальної цільової програми про�

тидії ВІЛ�інфекції/СНІДу на

2014—2018 роки. Метою, на досяг�

нення якої розрахована Концепція,

є “зниження рівня захворюваності

й смертності від ВІЛ�інфекції/СНІ�

Ду шляхом забезпечення державою

сталості системи надання якісних і

доступних послуг з профілактики та

діагностики ВІЛ�інфекції, лікуван�

ня, догляду та підтримки людей, які

живуть з ВІЛ, у контексті реформи

системи охорони здоров’я та соці�

альної сфери”.

Київські ініціативи
Ситуація в Києві типова для кра�

їни в цілому. За даними Київського

міського центру з профілактики та

боротьби зі СНІДом, на диспан�

серному обліку на листопад�гру�

день поточного року перебуває

9697 ВІЛ�інфікованих громадян,

серед них 563 дитини віком до 14

років. Ще 1775 осіб (у тому числі 50

дітей) мають діагноз СНІД. З ними

так само ведеться постійна робота,

надається відповідна допомога. Не

лишається поза увагою в столиці й

аспект інформаційно�освітньої ро�

боти з населенням. Так, до Всесвіт�

нього дня боротьби зі СНІДом,

який відзначається в світі 1 грудня

кожного року (від 1988�го) з ініці�

ативи Всесвітньої організації охо�

рони здоров’я, влада Києва прово�

дить традиційну програму з кон�

сультування та діагностики меш�

канців столиці. Не став винятком і

цей рік. Для того, щоб усі охочі

могли перевірити стан свого здо�

ров’я, були облаштовані спеціальні

мобільні консультативно�діагно�

стичні центри з обстеження на

ВІЛ�інфекцію. У вихідні дні — 30

листопада та 1 грудня кияни та гос�

ті міста змогли безкоштовно отри�

мати індивідуальну консультацію й

анонімно, конфіденційно пройти

тест на ВІЛ�статус. Всього за

15—20 хвилин можна було дізнати�

ся, маєте ви небезпечний вірус чи

ні. Для цього необхідно було тільки

здати кров із пальця та дочекатися

результату.

Як прокоментував цю ініціативу

столичної влади головний фахівець

з питань ВІЛ/СНІДу Олександр

Юрченко, “епідемічна ситуація що�

до ВІЛ в Києві залишається склад�

ною. Наразі показники в столиці

перевищили середні по Україні. З

моменту виявлення першого випад�

ку ВІЛ�інфекції у 1987 році у місті

Києві офіційно зареєстровано 13537

випадків ВІЛ�інфекції. 1510 ВІЛ�ін�

фікованих людей вже померло. Са�

ме тому в умовах поширення ВІЛ�

інфекції добровільне консультуван�

ня та тестування відіграє ключову

роль в контексті надання послуг з

профілактики, розширення доступу

до антиретровірусної терапії та до�

гляду. Кожна людина має право зна�

ти свій ВІЛ�статус, адже це перший

крок до профілактики, своєчасної та

ефективної медичної допомоги”

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

У
країна може стати першою країною Європейсько�
го регіону, якій вдалося зупинити епідемію
ВІЛ/СНІДу. Таку інформацію озвучила міністр
охорони здоров’я України Раїса Богатирьова піс�

ля нещодавньої зустрічі з виконавчим директором
Об’єднаної програми ООН з протидії ВІЛ/СНІДу
(ЮНЕЙДС). Успіхи національної політики в сфері проти�
дії небезпечному захворюванню привернули увагу фа�
хівців із різних країн світу. Однак попри те, що у 2013
році кількість нових випадків ВІЛ�інфікування в Україні
знизилася на 2% (це вперше з 1999 року), небезпека по�
ширення інфекції залишається високою. І однією з го�
ловних причин цього є високі показники бідності серед
населення України.

Для то о, щоб сі охочі мо ли перевірити стан сво о здоров’я, вихідними в столиці б ли облаштовані спеціальні мобільні
онс льтативно-діа ностичні центри з обстеження на ВІЛ-інфе цію
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Святий благовірний великий князь

Олександр Невський народився 30

травня 1220 року в місті Переславлі�

Заліському. Батько його, Ярослав, в

хрещенні Феодор, був молодшим си�

ном Всеволода III Велике Гніздо. Ма�

ти, Феодосія Ігорівна, рязанська

княжна. У 1227 році князь Ярослав на

прохання новгородців почав княжи�

ти у Новгороді Великому. Він узяв із

собою синів, Федора і Олександра.

Починався найважчий період в істо�

рії Русі: зі сходу йшли монгольські

орди, із заходу насувалися лицарські

полчища. У цей грізний час промисел

Божий спорудив на порятунок Русі

святого князя Олександра — велико�

го воїна�молитовника, подвижника і

державного розбудовника.

Німецькі хрестоносці в Палестині

постійно конфліктували з француза�

ми та італійцями, поводились пихато і

зарозуміло. Тому імператор Фрідріх II

послав німців на Балтику і доручив їм

впокорювати місцеві язичницькі пле�

мена, діючи в інтересах і лицарів, і ім�

перії в цілому. У 1237 році лицарі�чен�

ці двох орденів — Тевтонського і Ме�

чоносців, об’єднавшись, створили

могутній Лівонський орден. Виникла

“військово�духовна” держава, метою

існування якої стало захоплення

Прибалтики, просування на Русь і на�

сильницьке окатоличування впоко�

рених. Лев Гумільов у своїх творах пи�

ше, що до русичів німці і шведи ста�

вилися ще жорстокіше, ніж до при�

балтів. Якщо, наприклад, захоплених

естів робили кріпаками, то слов’ян

просто вбивали, навіть немовлят. За�

гроза німецько�шведської агресії ста�

ла для Русі очевидною, її небезпека

наростала щодня.

У 1240 році армада кораблів під

проводом ярла Біргера підійшла до

Неви. Шведи висадили десант, гото�

вий почати наступ на Новгород. Нов�

городці призвали на допомогу моло�

дого князя Олександра Ярославича.

Тоді йому ще не виповнилося й 20 ро�

ків, але це був розумний, енергійний

і хоробрий юнак, а головне, справж�

ній патріот своєї батьківщини. Олек�

сандр довго молився у храмі Святої

Софії. Архієпископ Спиридон благо�

словив князя і воїнство його на бій.

Вийшовши з храму, Олександр

підтримав дружину сповненими віри

словами: “Не в силі Бог, а в правді.

Інші — зі зброєю, інші — на конях, а

ми Ім’я Господа Бога нашого призве�

мо!”. З невеликою дружиною князь

поспішив на ворогів. “І була січа ве�

лика з латинянами, і перебив їх незлі�

ченну кількість, і самому предводите�

леві поклав печатку на обличчя гос�

трим списом”. У цьому бою новго�

родці й суздальці покрили себе віч�

ною славою. Шведи, які не очікували

нападу, були розбиті наголову і вночі

тікали на кораблях з місця розгрому.

За цю перемогу на річці Неві, взяту 15

липня 1240 року, народ назвав Олек�

сандра Невським.

Жертовністю і звитягою соратни�

ків Олександра був врятований Нов�

город, але загроза для Русі з боку за�

ходу залишилася. У 1241 році блиска�

вичним походом Олександр повер�

нув стародавню фортецю Копор’є,

вигнавши лицарів. У 1242 році взим�

ку він зі своїми дружинами звільнив

Псков і рушив на головні сили ливо�

нців, які відступали, проходячи Чуд�

ське озеро. На західному березі озера,

біля Воронячого каменя, німцям до�

велося прийняти бій. Хрестоносці бу�

ли повністю розгромлені. Поразка

німців на Чудському озері 5 квітня

1242 року відстрочила їх наступ на

схід. Ім’я Олександра прославилося

по всій святій Русі.

Руські князі усвідомлювали небез�

пеку, що загрожувала країні із заходу, і

потребу у сильному союзникові. У

1242 році Олександр Невський зі сво�

їм батьком, Ярославом, виїхав в Орду,

де був укладений союз між Руссю і Ор�

дою. Проте незабаром Великий князь

Володимирський Ярослав, присутній

на торжествах з нагоди обрання ново�

го хана Гуюка, помер від отрути. Олек�

сандра чекав важкий вибір. Адже оби�

рати доводилося між Ордою, в якій за�

гинув його батько, і заходом, що мріяв

використовувати російських ратників

в боротьбі з монголами, знекровити

Русь і підкорити її, подібно до При�

балтики. Олександр Ярославич чудо�

во розібрався у ситуації, що склалася, і

зумів встати вище за свої особисті

емоції заради порятунку Батьківщи�

ни.

У 1251 році Олександр приїхав в

Орду Батия, подружився, а потім по�

братався з його сином Сартаком і

став прийомним сином хана. Обіця�

ючи свою підтримку, Олександр дав

змогу Батию виступити в похід проти

Монголії, стати головною силою у

всьому Великому Степу. Союз Орди і

Русі здійснився завдяки патріотизму і

самовідданості князя Олександра,

руські князі зберегли велику свободу

дій. У 1252 році багато міст повстало

проти татарського ярма — виникла

загроза самому існуванню Русі. Олек�

сандру знову довелося їхати в Орду,

щоб відвести від руських земель ка�

ральне нашестя татар.

У 1256 році помер його союзник

хан Батий, і, рятуючи країну від розг�

рому, князь утретє поїхав в Сарай, аби

підтвердити мирні відносини Русі і

Орди з новим ханом Берке. У 1261 ро�

ці стараннями Олександра і митропо�

лита Кирила була установлена в Са�

раї, столиці Золотої Орди, єпархія

Російської православної церкви.

Єпископ Сарський був представни�

ком інтересів Русі і всіх руських лю�

дей при дворі великого хана.

У 1262 році хан Золотої Орди Берке

затіяв війну проти монгольського

правителя Ірану Хулагу і почав вима�

гати послати йому на допомогу вій�

ська. Олександр відправився в Орду з

метою “уберегти людей від тої біди” і

пробув там майже рік. По дорозі до�

дому восени 1263 року великий князь

захворів. Прийнявши схиму під ім’ям

Олексія, Олександр Невський 14

листопада 1263 року помер в Городці

на Волзі і був похований 23 листопа�

да в монастирі Різдва Богородиці у

Владимирі.

Незабаром після смерті було напи�

сано перше житіє великого князя, що

підкреслює справжню святість Олек�

сандра Невського і котре стало почат�

ковою ланкою в подальшій каноніза�

ції його як святого. Сам великий

князь предстає перед читачами істин�

но віруючою людиною. Він проявляє

повну стійкість перед спокусою прий�

няти католицтво в обмін на військо�

во�політичну допомогу Риму: “А від

вас учення не приймемо”,— гордо

відповідає князь папським послан�

цям. 

У житії приводиться розповідь про

декілька чудес, явлених Господом на

допомогу великому князеві. Так, пе�

ред битвою зі шведами старійшині

землі Іжорської з’явилися святі брати

Борис і Гліб, які сказали: “Та допомо�

жемо родичеві своєму князеві Олек�

сандру”. А під час Чудської битви на

допомогу великому князеві прийшло

“воїнство Божіє”, яке бачили в повіт�

рі. І недаремно сам Олександр Нев�

ський, який не раз проявляв винятко�

ву рішучість, говорив: “Не в силі Бог,

але в правді”. Адже якщо Господь зри�

мо виявляв свою допомогу, то це

означало, що правда перебуває на бо�

ці великого князя і очолюваної ним

держави.

Образ святого князя�воїна Олек�

сандра Невського став дуже популяр�

ний у Стародавній Русі, а сам святий

прославлявся як один із заступників

за Землю Руську. До Олександра Нев�

ського зверталися з молитвами про

зцілення від хвороб. Він канонізова�

ний Російською православною церк�

вою в лику благовірних при митропо�

литі Макарії на Московському Собо�

рі 1547 року. У 1724 році за наказом

Петра I нетлінні мощі Олександра

Невського було урочисто перенесено

в Олександро�Невську лавру у Санкт�

Петербурзі, де вони спочивають і ни�

ні у церкві Троїцькій �
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Хрещатик 195 грудня 2013 року

5 грудня
Апостола Филимона. Благовірного Ярополка, князя Воло�

димир�Волинського (1086).

6 грудня
Благовірного великого князя Олександра Невського, в схимі

Олексія (1263). Святителя Амфілохія.

7 грудня
Великомучениці Катерини. Преподобного Меркурія Печер�

ського.

Триває Різдвяний піст.

* * *

Свята великомучениця Катерина була дуже вродливою, ви�

сокоосвіченою і багатою. У 304 році вона прийняла християн�

ство. За наказом імператора Максиміана була замучена за віру

Христову. Кати поклали дівчину поміж чотирьох коліс з гос�

трими зубцями і, обертаючи два колеса праворуч, а два ліво�

руч, почали шматувати її тіло. Та Ангел Господній зійшов з не�

ба і зробив так, що великомучениця залишилася неушкодже�

ною, а колеса розлетілися на друзки. Тоді кат мечем відрубав їй

голову.

Великий подвиг святої навернув багатьох до віри: царицю

Августину, дружину Максиміана, Порфирія Стратилата і 200

воїнів, які були

свідками її мук.

На місці страти

жителі Олек�

сандрії встано�

вили мармурову

колону, на якій

висічена голова

великомучени�

ці. Ця колона й

донині знахо�

диться у храмі

Святого Сави.

За переказа�

ми, святі мощі

знаходилися ви�

соко на горі Сі�

най. На таку ви�

сочінь мощі

могли покласти

тільки ангели. У

храмі на горі Сі�

най знаходяться

мощі голови і лі�

вої руки святої

Катерини. Святу голову нареченої Христової покриває золо�

тий вінець, а рука прикрашена перснями. У ІХ столітті Феофан

Нікейський і монах Вавіль написали багато пісень на честь ве�

ликомучениці Катерини. Православні звертаються до Бога:

“За молитви великомучениці, милосердний Господи, спаси ду�

ші наші”.

8 грудня
Неділя 24�та після П’ятдесятниці.

Віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці. Свя�

щенномученика Климента Римського.

9 грудня
Седмиця 25�та після П’ятдесятниці.

Освячення храму Великомученика Георгія у Києві. Препо�

добного Аліпія Столпника. Преподобного Якова пустельника.

10 грудня
Великомученика Якова. Ікони Божої Матері “Знамення”.

11 грудня
Преподобномученика і Сповідника Стефана Нового. Муче�

ника Іринарха Севастійського �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

З
автра виповнюється 22 роки, як Верховна Рада
України прийняла Закон “Про Збройні сили Укра�
їни”. Згідно з ним, “Збройні сили України — це вій�
ськове формування, на яке, відповідно до Консти�

туції України, покладаються оборона України, захист її
суверенітету, територіальної цілісності і недоторканно�
сті”. Відтоді 6 грудня є днем національного військового
професійного свята всіх військовослужбовців Збройних
сил України. Але, мабуть, недарма так склалося, бо, за
традицією Руської православної церкви, у цей день ми
шануємо пам’ять благовірного великого князя Олексан�
дра Невського. Як відомо, Олександр в перекладі з
грецької означає “захисник людей”. І всім своїм життям
князь�воїн підтверджував значення свого імені.

“Не в силі Бог, а в правді!”
З такими словами ставав на оборону рідної землі святий князь Олександр Невський

Ó 1725 ðîö³ ³ìïåðàòðèöÿ Êàòåðèíà I çàñíóâàëà îðäåí Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî — îäíó ç âèùèõ íàãîðîä

Ðîñ³¿, ùî ³ñíóâàëè äî 1917 ðîêó. À â 1942 ðîö³ — ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè — áóâ óñòàíîâëåíèé

ðàäÿíñüêèé îðäåí Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî (ºäèíèé ðàäÿíñüêèé îðäåí, íàçâàíèé ³ì’ÿì ä³ÿ÷à åïîõè ðîñ³é-

ñüêîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ). Íèì íàãîðîäæóâàëèñÿ êîìàíäèðè, ÿê³ ïðîÿâèëè îñîáèñòó â³äâàãó ³ çàáåçïå÷èëè

óñï³øí³ ä³¿ ñâî¿õ ÷àñòèí.

ÄÎ ÐÅ×²
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Шахи. 
Збірна України утримує лідерство
на командному Чемпіонаті світу

Ï³ñëÿ ï’ÿòè òóð³â êîìàíäíîãî ×åìï³îíàòó ñâ³òó ç
øàõ³â, ùî òðèâàº â Àíòàëü¿ (Òóðå÷÷èíà), çá³ðíà
Óêðà¿íè ïðîäîâæóº ë³äèðóâàòè. Â îñòàíí³õ äâîõ
ìàò÷àõ íàøà êîìàíäà çäîáóëà ïåðåìîãè íàä
ñïîðòñìåíàìè ç Í³ìå÷÷èíè (3:1) é Òóðå÷÷èíè
(2,5:1,5). Íèí³ çá³ðíà Óêðà¿íè ìàº â ñâîºìó àêòèâ³
10 î÷îê (13,0), Ðîñ³¿ — 7 (11,5), Í³äåðëàíä³â — 6
(11,5), Â³ðìåí³¿ — 6 (11,0), Êèòàþ — 6 (10,5). Íàãà-
äàºìî, ùî â³ä Óêðà¿íè âèñòóïàþòü Âàñèëü ²âàí÷óê,
Îëåêñàíäð Ìî³ñåºíêî, Îëåêñàíäð Àðåùåíêî, Àí-
òîí Êîðîáîâ òà Þð³é Êðèâîðó÷êî

Спортивна гімнастика. 
Олег Верняєв — переможець етапу
Кубка світу

Óêðà¿íñüêèé ã³ìíàñò Îëåã Âåðíÿºâ âèãðàâ åòàï
Êóáêà ñâ³òó, ÿêèé â³äáóâñÿ ó í³ìåöüêîìó ì³ñò³
Øòóòãàðò. Íàø ñïîðòñìåí ïîêàçàâ íàéêðàùèé ðå-
çóëüòàò ó áàãàòîáîðñòâ³ — 92,162 áàëà. Ñð³áíèì
ïðèçåðîì ñòàâ Ôàá³àí Ãàìáóõåí (Í³ìå÷÷èíà,
90,264). Òðåòþ ïîçèö³þ ïîñ³â Äåí³åë Ïàðâ³ñà (Âåëè-
êà Áðèòàí³ÿ, 89,931). Äîäàìî, ùî îñòàíí³é åòàï Êóá-
êà ñâ³òó ïðîéäå 7 ãðóäíÿ â Ãëàçãî (Øîòëàíä³ÿ)

Бокс. 
“Українські отамани” 
зустрінуться 
з “Аргентинськими кондорами”

6 ãðóäíÿ î 20.00 ó Áðîâàðàõ â ÒÐÖ “Òåðì³íàë”
“Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè” çóñòð³íóòüñÿ ç êîìàíäîþ ç
Àðãåíòèíè. Íà â³äêðèòîìó òðåíóâàíí³ ãîëîâíèé
òðåíåð íàøèõ áîêñåð³â Âàëåíòèí Ñîáîëåâñüêèé
ïîä³ëèâñÿ äóìêàìè ç ïðèâîäó ìàéáóòíüîãî ïî-
ºäèíêà. “Ìè ïîäèâèëèñÿ áî¿ áîêñåð³â, ÿê³ ïðîòè-
ñòîÿòèìóòü íàøèì õëîïöÿì. Öå ñåðéîçí³ ñóïåðíè-
êè, ñåðéîçíà êîìàíäà, àäæå ó Âñåñâ³òí³é ñåð³¿ áîê-
ñó — ò³ëüêè êðàù³ ç êðàùèõ. Òàêîæ õîò³â áè â³ä-
çíà÷èòè ó ñêëàä³ íàøî¿ êîìàíäè Àçàòà Óñåíàë³ºâà,
ÿêîìó 22 ðîêè. Äëÿ íüîãî öå áóäå äåáþò. Â³í õî-
ðîøèé ñïîðòñìåí. Ó ìèíóëîìó ðîö³ âèãðàâ ÷åì-
ï³îíàò Àç³¿, é öå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî â³í áîêñåð
âèñîêîãî ð³âíÿ. ß ïîäèâèâñÿ éîãî ñïàðèíãè ³ âïåâ-
íåíèé, ùî â³í íàì äîïîìîæå”,— íàâîäèòü ñëîâà
ïàíà Ñîáîëåâñüêîãî ïðåñ-ñëóæáà “Óêðà¿íñüêèõ
îòàìàí³â”

Настільний теніс. 
Вихованці спортклубів “Оріон” 
та “Ракетка” провели 
товариський матч

Ó ñóáîòó â òåí³ñíîìó êëóá³ “Îð³îí” áóëî ïðîâå-
äåíî òîâàðèñüêó çóñòð³÷ ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó ì³æ
ãîñïîäàðÿìè ìàéäàí÷èêà — êëóáîì ç íàñò³ëüíîãî
òåí³ñó “Îð³îí” — òà ñïîðòèâíèì êëóáîì “Ðàêåò-
êà” Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî â ì. Êèºâ³ Öåíòðó
ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ”.
Îáèäâ³ ñòîðîíè çàÿâèëè, ùî òîâàðèñüê³ ñïàðèíãè
íàáóäóòü ðåãóëÿðíîãî õàðàêòåðó òà ïðîâîäè-
òèìóòüñÿ ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê, àäæå ìåòà çìà-
ãàíü — çì³öíåííÿ ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â ì³æ
äâîìà íàéñèëüí³øèìè êëóáàìè Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó òà ïðîïàãàíäà öüîãî
âèäó ñïîðòó ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³. Êëóá “Îð³îí”
áóâ ïðåäñòàâëåíèé êîìàíäîþ ç 10 íàéñèëüí³øèõ
þíèõ ñïîðòñìåí³â (7 õëîï÷èê³â òà 3 ä³â÷àò), çà
ñïîðòèâíèé êëóá “Ðàêåòêà” âèñòóïàëè 6 òåí³ñèñ-
ò³â (5 õëîï÷èê³â òà 1 ä³â÷èíêà). Ïåðåìîãó â òîâà-
ðèñüêîìó ìàò÷³ çäîáóëà êîìàíäà ñïîðòèâíîãî
êëóáó “Îð³îí”

Фехтування. 
Олексій Стаценко та Ірина 
Щукла — бронзові призери 
юніорського етапу Кубка світу

Äâ³ áðîíçîâ³ íàãîðîäè ïðèâåçëè óêðà¿íñüê³ øàá-
ë³ñòè äîäîìó ç þí³îðñüêîãî åòàïó Êóáêà ñâ³òó ç
ôåõòóâàííÿ, ÿêèé â³äáóâñÿ â í³ìåöüêîìó ì³ñò³
Äîðìàãåí. Ó çìàãàííÿõ þíàê³â íà òðåòþ ñõîäèíêó
ï’ºäåñòàëó ïîøàíè ï³äíÿâñÿ Îëåêñ³é Ñòàöåíêî.
Â³í íå çì³ã çäîëàòè îï³ð ³òàë³éöÿ ßêîïî Ð³íàëüä³,
ðàõóíîê — 12:15. Ó áîðîòüá³ ä³â÷àò òðåòüîþ ô³í³-
øóâàëà ²ðèíà Ùóêëà. Ó ï³âô³íàë³ âîíà ïîñòóïèëà-
ñÿ ðîñ³ÿíö³ ªâãåí³¿ Êàðáîë³í³é (14:15)

Друга поспіль перемога 
“Будівельника”
Київські баскетболісти здолали маріупольський
“Азовмаш”
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Ч
инний чемпіон
країни — сто�
личний “Буді�
вельник”— про�

довжує набирати обер�
тів. Після перемоги над
лідером першості БК
“Донецьк” кияни знову
порадували своїх уболі�
вальників. Цього разу
“гладіатори” впевнено
перемогли принципово�
го суперника — марі�
упольський “Азов�
маш” — 82:65.

На матч проти “Азовмашу”

наші хлопці вийшли з двома

центровими у стартовому скла�

ді — Михайлом Анісімовим та

Даріушем Лавриновичем. У

першій чверті це цілком себе

виправдало, дует гравців госпо�

дарів майданчика повністю пе�

регравав суперника під щита�

ми, що дозволило киянам піти

на перерву лідерами — 22:19.

На початку другої чверті

команда гостей зуміла скороти�

ти відрив до мінімуму, проте Ай�

нарс Багатскіс відреагував мит�

тєво, повернувши на паркет ду�

ет Лавринович — Анісімов. Два

до ряду точних триочкових зно�

ву повернули “будівельникам” 7

очок. “Леви” відповіли дальнім

від Максима Пустозвонова, але

“Будівельник” відмінно розі�

грав блискучу комбінацію, яку

завершив слем�данком Михай�

ло Анісімов. Наставник марі�

упольців Сергій Завалін узяв

тайм�аут, але після нього кияни

лише збільшили відрив до 12

очок, вже в свою чергу попро�

сивши тайм�аут після помилки

в нападі. Черговий триочковий

від Даріуша Лавриновича зро�

бив рахунок 41:26, а на велику

перерву команди пішли за ра�

хунку 43:29.

У другій половині матчу “бу�

дівельники” продовжили діяти

у тому самому темпі. Кияни

атакували з неймовірно висо�

кою точністю (57 % і 42 %, від�

повідно, з середньої та ближ�

ньої дистанції), при цьому зні�

маючи практично все на щитах.

Окремо варто відзначити, як

чемпіони України працювали в

захисті проти Дерріка Лоу:

один із лідерів “левів” закінчив

третій відрізок матчу з показ�

никами в 0 набраних очок і

всього 3�ма результативними

передачами.

Вже на третій хвилині остан�

ньої десятихвилинки “буді�

вельники” змусили свого го�

ловного тренера брати хвилину

для тайм�ауту. Приводом для

такого рішення стала розслаб�

леність киян, які підпустили

суперника на відстань у 10

очок. Схоже, що короткий пе�

репочинок пішов на користь

“гладіаторам” і вони знову взя�

ли переможний темп. До кінця

матчу їм вдалося зберегти пере�

вагу, здобуту в перших двох

чвертях, і досить впевнено пе�

ремогти з рахунком 82:65

"Б дівельни " здоб в др поспіль перемо над одним із лідерів
чемпіонат

Ñïîðòèâí³ íîâèíè Переможці турніру 
“Футбол у кожен двір” 
отримали нагороди
В столиці підбили підсумки змагань
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
приміщенні Дніпровської
районної в місті Києві
державної адміністрації
відбулось урочисте наго�

родження переможців першості
з дворового футболу. Вже дру�
гий рік поспіль Всеукраїнська
спілка громадських організацій
“Молодь! Громада! Влада!”
спільно з Дніпровською рай�
держадміністрацією організову�
ють та проводять дитячо�юнаць�
ку футбольну першість серед
команд за місцем проживання
“Ліга дворового футболу�2013”.

Ініціатива створення, об’єднання і

проведення системного чемпіонату серед

дворових команд за місцем проживання

виникла чотири роки тому у громадських

діячів Олександра Зінченка та Олексан�

дра Онищенка задля підтримки та роз�

витку дитячого та підліткового масового

футболу як у місті Києві, так і по всій

Україні.

За підсумками турніру нагороджувались

3 команди�чемпіони по трьох вікових гру�

пах. Переможці у віковій категорії 12—13

років — “ФК Райдужний”: Юрій Пушко,

Назар Шаравара, Олег Михайленко, Бог�

дан Микитюк, Микола Максимук, Данило

Соколов, Микита Решетніков, Денис Ка�

лінчук; у віковій категорії 14—15 років —

“Євробіс”: Сергій Тесленко, Артем Олі�

фер, Ігор Куранов, Олег Кривенко, Тимо�

фій Попов, Олексій Сухарьов, Володимир

Коломійцев; у віковій групі 16—17 років:

Денис Довженок, Дмитро Степура, Олег

Суденко, Олександр Ревенко, Дмитро

Оверчук, Дмитро Починок, Костянтин

Лизогубенко, Дмитро Люшненко.

Нагородження проходило в урочистій

атмосфері. Медалі, кубки та грамоти юні

дніпровчани отримали з рук заступника

голови Дніпровської районної в місті Ки�

єві державної адміністрації Анатолія Пав�

ленка та голови ВСГО “Молодь! Громада!

Влада!” Юрія Калінчука.

Анатолій Павленко наголосив, що всі ді�

ти починають грати у футбол на асфальті

або на не пристосованих для цього майдан�

чиках, а зацікавившись, ставлять собі на

меті олімпійські рекорди та досягають пев�

них результатів. Також заступник голови

по завершенню нагородження подякував

організаторам змагань та підкреслив важ�

ливість розвитку аматорського спорту для

дітей та підлітків, його виховне та оздоров�

че значення

Під час на ородження переможців т рнір "Ф тбол ожен двір"



Борис ДЕЙЧ:

“Коли людина танцює,
вона щаслива, а коли
щаслива, то танцює!”

— Борисе Давидовичу, що на�
дихнуло Вас на створення у 2008
році Всеукраїнської федерації тан�
цювального спорту?

— Звісно, люди займалися тан�

цювальним спортом і до 2008 ро�

ку, але наявні на той час організа�

ції не задовольняли потреб

спортсменів у змаганнях належ�

ного рівня. Через роздробленість

танцювальної спільноти не могло

й мови бути про гідне представ�

ництво України на міжнародній

арені.

Впевнений, що у будь�якій

справі запорука успіху — це єд�

ність. Наразі Всеукраїнська фе�

дерація танцювального спорту

(ВГО “ВФТС”) є членом Всесвіт�

ньої федерації танцювального

спорту (WDSF). До питання спів�

праці обидві сторони ставляться

дуже відповідально, адже від на�

шого рівня співробітництва зале�

жить рівень розвитку танцюваль�

ного спорту не лише в Україні, а

й у всьому світі.

— Коли Ви прийшли в цей спорт,
то лозунг був такий: “Я прийшов
для об’єднання танцювального
спорту”. На цьому етапі вдалося
реалізувати неможливе?

— Федерація впевнено рухає�

ться в цьому напрямку. Сьогодні

танцювальній спільноті вигідні�

ше співпрацювати саме з нами

тому, що ВГО “ВФТС” є єдиним

представником Всесвітньої феде�

рації танцювального спорту

(WDSF) в Україні, а також єди�

ною федерацією, якій присвоєно

статус “Національної”. Простіше

кажучи, тільки представники

ВГО “ВФТС” мають право пред�

ставляти Україну на чемпіонатах

Світу та Європи, Кубка Світу та

Європи, а також на Всесвітніх іг�

рах. І лише спортсмени ВГО

“ВФТС” мають змогу отримувати

спортивні звання відповідно до

Єдиної спортивної кваліфікації.

Тому провідні тренери, клуби та

спортсмени України вже отрима�

ли членство у ВГО “ВФТС”. Саме

під егідою Всеукраїнської федера�

ції танцювального спорту прохо�

дять наймасштабніші змагання,

організація яких відбувається на

високому міжнародному рівні.

Серед таких турнірів — “Великий

шовковий шлях” (м. Судак),

“Dnepr Cup” (м. Дніпропет�

ровськ), “Кубок Станіслава

Шкляра” (м. Донецьк),

“Uzhgorod�open” (м. Ужгород),

“GOLDEN GATE�1” (м. Київ),

“Ukrainian Open�2013” (м. Київ).

Названі турніри є знаними не

тільки в Україні, а й у світі.

Спортсмени багатьох країн та

майже всієї Європи беруть участь

у цих змаганнях.

— Розкажіть, будь ласка, про
роботу очолюваної Вами Федера�
ції.

— Танцювальним спортом в

Україні опікуються 24 обласних

осередки, в тому числі міст Київ

та Севастополь, 20 суддів міжна�

родної категорії, серед яких 3 го�

ловних судді; 166 суддів націо�

нальної категорії, де є 10 фахів�

ців професійного дивізіону; по�

над 400 тренерів, які забезпечу�

ють навчання майже 7 тис.

спортсменів.

Головним завданням Федерації

я бачу розвиток тих досягнень,

що їх маємо на сьогодні. Українці

стали гідними конкурентами на

офіційних змаганнях, і якщо 2�3

роки тому для нас було метою по�

трапити до фіналу чи півфіналу,

то тепер ставимо більш високу

планку. Бачимо, що варті й при�

зових місць також, адже є чим

пишатися. Наприклад, перші

місця здобували Юрій Петров —

Яна Кожухар на Кубку Європи

серед дорослих (стандарт) 2012

року, пара Артем Лазарєв — Кате�

рина Ісакович — Кубок Європи

серед дорослих (латина) 2013�го.

Срібними призерами стали Яро�

слав Броварський — Єлизавета

Гижко на Чемпіонаті Світу серед

юніорів ІІ (латина), Андрій Ні�

кітченко – Злата Приходько 

(м. Київ), пара Роман Гербей —

Віра Бондарєва на Чемпіонаті

Світу до 21 року (10 танців).

Останній дует, до слова, також

здобував бронзові нагороди під

час проведення Кубка Світу серед

дорослих (10 танців) 2013 та на

Кубку Європи серед дорослих (10

танців) 2013.

І врешті, нещодавно на Чем�

піонаті Світу з європейської

програми, який відбувся у Ки�

єві, у найпрестижнішій категорії

“Дорослі”  наша пара Юрій Пет�

ров — Яна Кожухар довели всім,

що Україна є справді танцю�

вальною державою. Наш дует�

фіналіст посів почесне 6�те міс�

це серед 70�ти пар з 39�ти країн

світу. Хочу зазначити, що Юрій

та Яна нещодавно вийшли на

такий високий рівень змагань і з

кожним роком демонструють

гідний та, головне, стабільний

результат.

Варто зазначити, що ми щоро�

ку отримуємо все нові й нові на�

городи на турнірах найвищого

рівня, а також з’явилося нове по�

коління сильних молодих

спортсменів, які виступатимуть у

дорослих категоріях та, безсум�

нівно, перебуватимуть там не на

останніх позиціях, а якщо виста�

чить терпіння та спортивної

впертості — отримаємо своїх

чемпіонів світу та Європи. Якщо

ж говорити докладніше про

Ukrainian Open 2013, то слід від�

значити, що в його межах, окрім

згаданого вже ЧС, було також ро�

зіграно ще 24 комплекти нагород

в міжнародних рейтингових тур�

нірах. Серед них маємо два золо�

та: в категорії WDSF Open Youth

Latin рівних не було Дмитру Чер�

нею та Юлії Лісовській із Києва,

а в категорії WDSF World Open

Adult Standart тріумфували фео�

досійці Даниїл Уланов та Катери�

на Ісакович.

Також ми отримали схвальні

відгуки від президента Всесвіт�

ньої федерації танцювального

спорту Карлоса Фрайтага, який

був приємно вражений високим

рівнем організації чемпіонату: “Я

впевнений, що змагання дадуть

потужний імпульс для розвитку

нашого улюбленого виду спорту

як в Україні, так і в усьому світі”.

— Щороку кількість спортсме�
нів, які виступають від ВГО
“ВФТС”, зростає. Сьогодні якими
даними оперуєте?

— Ми наближаємось до циф�

ри — 7000 спортсменів, які пред�

ставляють 138 клубів з усіх регіо�

нів України, і кожного засідання

Президії ми поповнюємо лави

новими членами.

— У Вас є фаворити?
— Немає. Вважаю, що таке

явище як “фаворити”, послаб�

лює конкуренцію серед спортс�

менів і негативно впливає на клі�

мат всередині дружньої танцю�

вальної сім’ї. Але, звісно, я сим�

патизую і сприяю розвитку тих,

хто здатен цілеспрямовано пра�

цювати на результат.

— Ваша Федерація чи не єдина,
що на належному рівні фінансує
виступи спортсменів за кордоном.
Більше того, мені відомо, що пари
Вашої федерації отримують заро�
бітну плату. Як це вдається? Поді�
літься досвідом, бо на сьогодні це є
актуальним питанням для нео�
лімпійських видів спорту.

— До належного фінансування

з боку держави ще дуже далеко.

Але слід зазначити, що останні

роки фінансуються відрядження

спортсменів на офіційні змаган�

ня: Чемпіонати Світу, Кубки Сві�

ту, Чемпіонати Європи, Кубки

Європи. Члени збірної команди

ВФТС входять до штатної збірної

команди України з неолімпій�

ських видів спорту. На жаль, цьо�

го недостатньо, але позитивні

зрушення є.

— Що можете сказати про тан�
цювальне майбутнє України?

— Як вже згадував раніше,

кількість членів федерації постій�

но зростає. Головним чином це

відбувається за рахунок спортс�

менів віком до 10�ти років. Упев�

нений: нинішнє покоління саме

й є майбутнім танцювального

спорту. І яким воно буде — зале�

жить від роботи Федерації. Будь�

те певні — підготуємо гідну зміну!

— Дуже дякую за відповіді на за�
питання. І насамкінець: що б Ви
побажали нашим читачам?

— Усім шанувальникам танцю�

вального спорту зичу завжди от�

римувати позитивні емоції та на�

солоду від естетичної і безком�

промісної боротьби наших

спортсменів на світових майдан�

чиках. Адже танцювальний

спорт — це поєднання власне

спорту та мистецтва, руху й музи�

ки, краси та сили, елегантності й

витривалості. Мабуть, усім відо�

мий вислів: “Коли людина тан�

цює, вона щаслива, а коли вона

щаслива, то танцює”. Тож — тан�

цюйте! Й будьте щасливі �

Розмову вів 
Олександр ПИРЛИК, 

“Хрещатик”

Президент	ВГО	"Все��раїнсь�а	федерація	танцювально�о	спорт�"	Борис

Дейч	(�	центрі)	разом	з	Міністром	молоді	та	спорт�	Равілем	Сафі�лліним

(лівор�ч)	та	президентом	Всесвітньої	федерації	танцювально�о	спорт�

Карлосом	Фрайта�ом	(правор�ч)
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Спортивна стрільба.
Олег Омельчук — найкращий
спортсмен листопада

Íàö³îíàëüíèé îë³ìï³éñüêèé êîì³òåò âè-

çíàâ áðîíçîâîãî ïðèçåðà ô³íàëó Êóáêà

ñâ³òó ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Îëåãà Îìåëü÷ó-

êà íàéêðàùèì ñïîðòñìåíîì Óêðà¿íè â

ëèñòîïàä³. Îñîáèñòîãî íàñòàâíèêà ñòð³ë-

êà Ñåðã³ÿ Áîíäàðÿ íàçâàíî íàéêðàùèì

òðåíåðîì ëèñòîïàäà. Îñòàíí³é ì³ñÿöü

îñåí³ çàïàì’ÿòàâñÿ øàíóâàëüíèêàì ñïîð-

òó âèñòóïîì óêðà¿íö³â íà ô³íàëüíèõ çìà-

ãàííÿõ Êóáêà ñâ³òó ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè,

ÿêèé â³äáóâñÿ â í³ìåöüêîìó Ìþíõåí³. 

Ñàìå òîìó óâàãà Åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿

ÍÎÊ áóëà ïðèêóòà äî ïðåäñòàâíèê³â öüî-

ãî âèäó ñïîðòó. Çàâäàííÿ ñòîÿëî âêðàé

íåïðîñòå — âèáðàòè íàéêðàùîãî ñåðåä

äâîõ ïðèçåð³â òóðí³ðó, ÿê³ ïîêàçàëè

ïðàêòè÷íî îäíàêîâ³ ðåçóëüòàòè. À ñà-

ìå — áðîíçîâîãî ïðèçåðà ó ñòð³ëüá³ ç ìà-

ëîêàë³áåðíî¿ ãâèíò³âêè ç 50 ì Ñåðã³ÿ Êó-

ë³øà àáî Îëåãà Îìåëü÷óêà, ÿêèé òàêîæ

ïîñ³â òðåòþ ñõîäèíêó, àëå ó ñòð³ëüá³ ç

ïíåâìàòè÷íîãî ï³ñòîëåòó ç äèñòàíö³¿ 10

ì. Åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ â³äçíà÷èëà óñï³õè

îáîõ ñïîðòñìåí³â ³ â³ääàëà ïåðåâàãó ñàìå

Îëåãó Îìåëü÷óêó, ÿêèé, îêð³ì çäîáóòòÿ

“áðîíçè”, áóâ çîâñ³ì áëèçüêèé äî ïðèçî-

âîãî ì³ñöÿ ó äðóã³é âïðàâ³ ô³íàëó Êóáêà

ñâ³òó — ñòð³ëüá³ ç ïíåâìàòè÷íîãî ï³ñòî-

ëåòó íà äèñòàíö³¿ 50 ì (ñòàâ ï’ÿòèì). 

Â³äçíà÷èìî, ùî Îëåã Îìåëü÷óê äâ³÷³

âõîäèâ ó ï’ÿò³ðêó ë³äåð³â íà Îë³ìï³é-

ñüêèõ ³ãðàõ: ó Ïåê³í³-2008 â³í áóâ ÷åòâåð-

òèì, à íà Îë³ìï³àä³ â Ëîíäîí³ — ï’ÿòèì �

Футбол. 
“Динамо” перемагає 
“Севастополь”

“Ñåâàñòîïîëü” íà ñâîºìó ïîë³ ïðèéìàâ

êè¿âñüêå “Äèíàìî”. Îáèäâ³ êîìàíäè ï³-

ä³éøëè äî ïîºäèíêó íå â íàéêðàùîìó íà-

ñòðî¿. Ó êðèì÷àí, ÿê³ ïåðåæèâàþòü íå

íàéêðàù³ ô³íàíñîâ³ ÷àñè, íàïåðåäîäí³

ãðè ç ïîñòà ãîëîâíîãî òðåíåðà êîìàíäè

áóâ çâ³ëüíåíèé Ãåííàä³é Îðáó, à êèÿíè

çàçíàëè áîëþ÷î¿ ïîðàçêè 1:3 ó ìàò÷³ ç

“Ãåíêîì“ ó Ë³ç³ ªâðîïè. Äèíàì³âö³ àê-

òèâíî ðîçïî÷àëè çóñòð³÷ ³ íåçàáàðîì âè-

éøëè âïåðåä. Íà 19-é õâèëèí³ Äæåðéìåí

Ëåíñ çâàæèâñÿ íà óäàð, ³ ì’ÿ÷ â³ä ãàçîíó

âëåò³â ó âåðõí³é êóò. 

Çãîäîì, íà 35-é õâèëèí³, àðá³òð çóñòð³-

÷³ Þð³é Ìîæàðîâñüêèé ïåðåðâàâ ìàò÷

÷åðåç øêâàëüíèé â³òåð òà ãðàä. Îäíàê

âæå ÷åðåç ï’ÿòü õâèëèí çóñòð³÷ â³äíîâè-

ëàñÿ, ³ çà ÷àñ, ùî çàëèøèâñÿ, “Ñåâàñòî-

ïîëü” âñòèã â³ä³ãðàòèñÿ çàâäÿêè òî÷íîìó

óäàðó. Íà ïåðåðâó êîìàíäè ï³øëè ³ç ðà-

õóíêîì 1:1.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè “Ñåâàñòîïîëü” ïî÷àâ

â³äâåðòî íå âñòèãàòè çà ñóïåðíèêîì, ³

“Äèíàìî” ñêîðèñòàëîñÿ öèì ïîâíîþ ì³-

ðîþ. Íà 70-é õâèëèí³ ï³ñëÿ ïîäà÷³ ç

ôëàíãó Äüºìåðñ³ Ìáîêàí³ ãîëîâîþ òî÷íî

ïðîáèâ ó äàëüí³é êóò. 

Ãîëîâíèé òðåíåð “Äèíàìî” Îëåã Áëî-

õ³í ïðîêîìåíòóâàâ ïåðåìîãó íàä “Ñåâàñ-

òîïîëåì” ó 18-ìó òóð³ ÷åìï³îíàòó: “Âè-

éøëà íåïðîñòà ãðà ï³ñëÿ “Ãåíêà”. Ñóïåð-

íèê æå ï³ä³éøîâ äî ìàò÷ó ï³ñëÿ ñåðéîç-

íèõ çì³í. Çì³íèëè òðåíåðà, òðè ôóòáîë³ñ-

òè ï³øëè. Êîìàíäà áèëàñÿ, â³ääàâàëàñÿ

ãð³. “Ñåâàñòîïîëü” ó ïåðøîìó òàéì³ á³ëü-

øå áîðîâñÿ ç ïîëåì, à ìè ç íèì áîðîëè-

ñÿ ó äðóãîìó. Íàø³ õëîïö³ âèòðèìàëè,

ñïàñèá³ ¿ì. ß çàäîâîëåíèé, ùî íà çèìîâó

ïåðåðâó â ÷åìï³îíàò³ éäåìî íà ìàæîðí³é

íîò³. Êîëè ïðîãðàâàëè 11 î÷îê, íàñ ñïè-

ñóâàëè ç ðàõóíê³â. Çàãàëîì ñåçîí áóâ

äâîÿêèì. 2013-é — íåùàñëèâèé ð³ê. Íà-

ïåâíî, êîëè â³í çàê³í÷èòüñÿ, âñå áóäå ïî-

³íøîìó. Áàãàòî íîâèõ ãðàâö³â ïðèéøëî.

Âàæêî ïî÷èíàëè, áóëè ïðîáëåìè ÿê âíóò-

ð³øí³, òàê ³ çîâí³øí³. Ïîì³òíî, ùî íîâà÷-

êè äîäàäóòü ï³ñëÿ çáîð³â, àäæå âîíè ãðà-

ëè â àáñîëþòíî ³íøèé ôóòáîë. ß âäÿ÷íèé

ïðåçèäåíòó, ùî â³í ïðîÿâèâ ìóäð³ñòü,

àäæå íåïðîñòî, êîëè íà òåáå òèñíóòü ç

óñ³õ áîê³â. ßêùî õòîñü ³ õî÷å ï³òè, òî áó-

äåìî øóêàòè ôóòáîë³ñò³â íà ¿õ ïîçèö³¿.

Àëå íå ³íîçåìö³â, à óêðà¿íö³â. Âçèìêó æ

ìè òðàíñôåð³â íå ïëàíóºìî” �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

С
ьогодні танцю�
вальний спорт в
Україні перебу�
ває в стані актив�

ного розвитку. Прово�
дяться численні змаган�
ня не просто регіональ�
ного чи навіть всеукраїн�
ського, а й міжнародно�
го значення. Наші
спортсмени все частіше
беруть участь у прес�
тижних міжнародних
турнірах і посідають там
призові місця. Але так
було не завжди. Безпе�
речно, теперішній стан
речей — це результат
роботи Всеукраїнської
федерації танцювально�
го спорту, яку очолює
народний депутат Укра�
їни Борис Давидович
Дейч. Про перспективи
розвитку та наявні труд�
нощі він розповів спеці�
ально для читачів газети
“Хрещатик”.
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Різдвяний ярмарок вже став доб�

рою традицією для киян і можли�

вістю купити до свят за доступною

ціною екзотичних продуктів та су�

венірів, яких не знайдеш у магази�

нах. Щороку його організовують

жінки�дипломати та дружини по�

слів з різних країн, створюючи каз�

кову атмосферу свята і взаємодопо�

моги. У 21�му різдвяному ярмарку

візьмуть участь посольства 38 країн.

Зокрема вперше свою продукцію і

культуру представлять Болгарія,

Сербія, Киргизія і Грузія. Всі учас�

ники презентуватимуть національні

страви і напої, сувеніри і традиційні

для країни товари. “Це сімейне свя�

то, буде організований дитячий ку�

точок з професійними викладача�

ми,— зауважила президент Міжна�

родного жіночого клубу Нел Кор�

тсміт.— На сцені відвідувачів розва�

жатимуть співаки і танцювальні ко�

лективи. Також традиційно прово�

дитиметься лотерея”. Особливістю

цьогорічного ярмарку є урочиста

церемонія відкриття з презентацією

посольств в дусі олімпійського руху.

Зранку представники посольств з

прапорами обійдуть навколо па�

вільйону, а всередині буде перері�

зання червоної стрічки та знайом�

ство з учасниками.

Україну на ярмарку в 21�й раз

представлятиме Генеральна дирек�

ція з обслуговування іноземних

представництв. На її стенді буде ши�

рокий асортимент страв національ�

ної кухні, а також продаватимуться

керамічний посуд, вишиванки, віт�

чизняні сувеніри, м’які іграшки, ви�

роби народної творчості і солодощі.

Найважливіша складова ярмар�

ку — благодійність. Виручені кошти

Міжнародний жіночий клуб спря�

мовує на добру справу — підтримку

проектів допомоги дітям, малоза�

безпеченим жінкам, людям похило�

го віку та з обмеженими можливос�

тями. За словами голови Комітету з

благодійності МЖКК Наталії Мус�

тафіної, минулого року було зібра�

но близько 2 мільйонів гривень. Це

дало змогу надати 16 грантів. Зокре�

ма закупити нове обладнання для

відділення онкохворих дітей, діа�

гностичну апаратуру для дітей, хво�

рих на аутизм, підтримати створен�

ня сімейного будинку для вихован�

ців інтернату. Познайомитися з

представниками проектів, які отри�

мали гранти, та дізнатися про їх ді�

яльність можливо на самому ярмар�

ку — в благодійному наметі вони та�

кож продаватимуть власні доробки.

Цьогорічний конкурс грантів ще

триває, заявки від організацій до

Міжнародного жіночого клубу Ки�

єва (www.iwck.org) можна подавати

до 24 січня. Всі проекти ретельно

відбираються, а їх здійснення кон�

тролюється МЖКК

Благодійний різдвяний ярмарок
Де: 7 грудня з 10.00 до 17.00

Де: Виставковий центр “Київ�

ЕкспоПлаза”, вул. Салютна, 2�б,

павільйон № 2

Вартість вхідного квитка:
50 гривень

Наталко СНЯДАНКО: 
“У літератури завжди є тільки одна роль —
бути добре написаною”

У
грудні в Києві ого
лосять переможця
літературної премії
імені Джозефа Кон

радаКоженьовського, за
снованої для підтримки мо
лодих українських пись
менників. До трійки фіна
лістів увійшли Андрій Бон
дар, Тетяна Малярчук та
Остап Сливинський. “Хре
щатик” поспілкувался з пе
реможницею премії Конра
да 2011 року Наталкою
Сняданко, розпитавши її
про сучасну літературу, но
ву книжку та роботу в журі
цьогорічної премії.

— Наталко, ви працювали журна"
лістом, а сьогодні — перекладачка та
письменниця. Як ці заняття впли"
вають одне на одне?

— Писання і переклад доволі гар�

монійно поєднуються. Добре пере�

кладається, коли відпочиваєш від

писання, і приємно пишеться, коли

знаєш, що можна в будь�який мо�

мент відкласти це і взятися за пере�

клад.

Переклад у порівнянні з писанням

власних текстів — це лише половина

відповідальності за текст, позбавлен�

ня від страху порожнього листка,

можливість наперед дізнатися про

всі проблеми, які на тебе чекають у

ході роботи. Перекладаючи, можна

багато чого навчитися, щоб вдоско�

налювати згодом стиль власних тек�

стів. Для мене переклади — це ней�

мовірна школа техніки писання.

Особливо, коли перекладаю таких

авторів та авторок, як Кафка, Єлінек

чи Ґрасс.

Найгірше в цьому всьому те, що і

писання, і літературний переклад в

Україні не дають можливості прого�

дуватися з цього, тож доводиться

спершу “заслужити” на право зай�

матися цим. А це доволі тяжко і ор�

ганізаційно, і психологічно, та і

просто фізично.

— Ще в студентські роки ви входи"
ли в літературне угруповання ТУГ. Чи
пам’ятаєте, як почали писати?

— Та нічого особливого —

справжнє філологічне графоман�

ство — як у всіх. Вірші про кохання,

так�сяк заримовані. Далі мавпуван�

ня улюблених авторів і стилів, над�

мірне захоплення метафористикою

та експериментами над формою. Ну

і дуже повільне дорослішання, яке

триває дотепер.

— Розкрийте секрети літературної
творчості. Що для вас найскладніше в
цій справі? Як працюєте над власним
стилем?

— Найскладніше — знайти для

цього час, бо пишу, коли вдається, а

не коли хочеться. Можливо, у цьому

є плюси, бо не пишу зайвого — на

замовлення чи за письменницькою

рутиною. Намагаюся зберегти у цьо�

му елемент задоволення, щоб писан�

ня завжди було нагородою, а не чи�

мось вимушеним до дедлайну.

Над стилем працюю скрупульоз�

но — кожен текст редагую десятки

разів, дуже тішуся, коли вдається ско�

ротити і покращити якесь речення,

опис, сцену. Ніколи не пишу за пла�

ном, бо найважливіше для мене у мо�

їх книгах — це створення настрою, а

його за планом не створиш, потрібні

якісь тонші чинники. Намагаюся

спершу відтворити для себе той на�

стрій, із яким мені б хотілося, щоб

читалася моя книга. І коли це вдаєть�

ся — починаю пробувати писати.

— Молодому письменнику часто
буває вкрай важко знайти шлях до
широкого читача. Ваша перша книжка
була надрукована у 2001 році. Розка"
жіть, як вам це вдалося.

— Це була довга історія. Тоді на�

друкувати книгу було ще важче, ніж

зараз. Видавництво “Фоліо” спершу

відхилило публікацію. Видавець ска�

зав: “Мені подобається, але я це не

зможу продати”. Тоді книгу прочитав

Юрко Іздрик, який на той момент

ще видавав культовий часопис “Чет�

вер”. Йому сподобався текст, і у на�

ступному числі журналу була надру�

кована “Колекція пристрастей” ра�

зом із українським перекладом “Гам�

лета”, зробленим Юрієм Андрухови�

чем. Такий ось був у мене дебют.

Потім “Колекція пристрастей” ви�

йшла у невеликому львівському ви�

давництві, і нею зацікавилися поль�

ські видавці. Аж коли книгу перекла�

ли польською і вона мала успіх у

Польщі, “Фоліо” змінило свою думку

і започаткувало серію “Графіті”, з якої

і почалося більш�менш активне заці�

кавлення українських видавництв су�

часною українською літературою.

— Яка роль літератури, на вашу
думку, сьогодні?

— У літератури завжди є тільки од�

на роль — бути добре написаною.

Все інше не так важливо. У реально�

му житті більшість інформації ми

сприймаємо візуально, тобто надто

швидко і надто поверхово. А це — як

швидка їжа, загалом зручно, але не

має нічого спільного з задоволен�

ням. От такого гурманського задово�

лення від сприйняття інших рівнів

реальності, ретельно і детально від�

творених на письмі, з можливістю

щось дофантазувати самостійно,

люди і шукають, мабуть, у літературі.

Принаймні у певних її сегментах.

— Чого не вистачає сучасній укра"
їнській літературі?

— Як і всім іншим сучасним літе�

ратурам — більше хороших книг. І як

більшості “малих” літератур — під�

тримки з боку власної держави. Це

пов’язані речі. Безглуздо очікувати

від видавництв того, що повинна ро�

бити саме держава — заснування ре�

зиденцій для письменників, прес�

тижних літературних премій, ство�

рення нових книгарень і бібліотек,

програм, які підтримують вихід не�

комерційних книг українською —

перекладів, видань поезії, дебютних

публікацій тощо. Боротьби з пірат�

ством, врешті�решт. А також ство�

рення інституцій і програм, які зай�

матимуться популяризацією україн�

ської літератури у світі — надавати�

муть гранти на переклади і презента�

ції українських книг іншими мова�

ми, сприятимуть поширенню інфор�

мації про авторів і книги тощо. У нас

уже є цікава література, але зовсім

немає інфраструктури літературного

менеджменту, яка б дозволяла цій лі�

тературі знаходити свого читача. Це

окрема і дуже потрібна робота.

— Цьогоріч світ побачив ваш роман
“Фрау Мюллер не налаштована пла"
тити більше” про життя жінок"заро"
бітчан. Розкажіть, як збирали матері"
ал. Що насамперед намагалися донес"
ти читачам?

— Матеріал збирала багато років

ще до того, як з’явився задум книги.

Просто записувала цікаві розмови,

нотувала особливості діалектів, ха�

рактерні типи. А потім усвідомила,

що у літературному просторі ця тема

практично не існує. Вона здебільшо�

го розглядається на соціологічному

та побутовому рівні — як велика со�

ціальна трагедія. І це, безумовно,

правда. Але є і ще один аспект, не

менш важливий — це новий досвід,

який через заробітчан приходить у

наше доволі закрите, консервативне

і патріархальне суспільство. І цей до�

свід ігнорується саме тому, що він

незвичний. Така суто емоційна скла�

дова і була для мене найважливішою

у книзі. Спробувати подивитися на

такі аспекти теми, про які говорить�

ся рідко.

— У 2011 році ви отримали премію
Джозефа Конрада. Чи змінила ця від"
знака щось у вашому житті?

— Як і будь�яка нагорода, це важ�

ливо і приємно. Вона особлива для

мене тим, що я опинялася у списках

фіналістів від першої едиції нагоро�

ди, а це додає теплого ставлення до

неї. На стипендії почала працювати

над романом “Фрау Мюллер не на�

лаштована платити більше”, тож все

склалося якнайкраще.

— Ви є членом журі премії Конрада
2013. На що звертали увагу?

— Мені дуже подобається, що

кандидатури на цю нагороду вису�

ваються читачами, а не фаховими

експертами. Є у цьому гарний мо�

мент незаангажованості. Моя функ�

ція була — обрати з�поміж надісла�

них мені анкет�заявок прізвища

трьох фіналістів. Тяжко лише зроби�

ти вибір, адже заслуговують нагоро�

ди значно більше, ніж троє

Підготувала Марія КАТАЄВА, 
“Хрещатик”
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Мандрівка світом за один день
Киян запрошують на Благодійний різдвяний ярмарок, 
який проводять дружини дипломатів
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

7
грудня у виставковому центрі “КиївЕкспоПлаза”
відбудеться 21й благодійний різдвяний ярмарок,
організований Міжнародним жіночим клубом Ки
єва. Відвідувачі зможуть скуштувати страви на

ціональних кухонь, придбати сувеніри та різноманітні
товари, запропоновані 38 іноземними посольствами. Зі
брані кошти спрямують на благодійні проекти з під
тримки малозабезпечених жінок, дітей, інвалідів та лю
дей похилого віку.

На щорічном ярмар представни и ввірених в У раїні посольств презент ють
національні страви, с веніри й традиційні для їхніх раїн товари



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

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Хрещатик 235 грудня 2013 року

ІНФОРМАЦІЯ

Департамент ом нальної власності м. Києва про
проведення он рс №108-ПР з відбор с б'є тів оціночної
діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної

оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді
м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна,
затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до
Положення про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом
Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві
юстиції У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:

- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися
чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних
осіб (оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд
державно о майна У раїни від 19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві
юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о
майна;

- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та
підписання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и
подібно о майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми
особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на
підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни
"Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими
передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна
та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної власності
м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о
додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація
с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их

б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до

проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх
особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом
державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо
йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і
працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної
оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить
пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням
робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 18.12.2013 ро в Департаменті ом нальної
власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для
довідо : 202-61-71, 202-61-72.

До менти приймаються до 13.00 12.12.2013 ро за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 202-61-51.

№
п/п

Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 103,3 в.м — м.Київ, в л. Прорізна, 10, літ."А"

2. Нежилі приміщення площею 183,1 в.м — м.Київ, в л. П ш інсь а, 39, літ."А,А' "

3. Нежилі приміщення площею 68,2 в.м — м.Київ, в л. в л. Прорізна, 16/2, літ."А"

4. Нежилий б дино площею 32,8 в.м — м.Київ, в л. Лайоша Гавро, 17, літ."Б"

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Хіля Єв ен Ми олайович, зареєстрований за адресою: м. Київ, в л.

Тростянець а, б. 6-Б, в. 107, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им
районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 11 р дня 2013
ро об 11.30 по цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о
товариства "Дельта Бан " до Хіля Єв ена Ми олайовича про стя нення
забор ованості за редитним до овором.

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 йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о
за онодавства.

С ддя Л.К. Леонтю

На ви онання вимо и Відділ державної ви онавчої сл жби Шевчен івсь о о
районно о правління юстиції м.Києві №2247/10 від 04.12.2013р. Реда ція азети
Київсь ої місь ої ради оприлюднює резолютивн частин постанови О р жно о
адміністративно о с д м.Києва №826/19020/13-а виданої 30.11.2013:

"ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов Київсь ої місь ої державної адміністрації до
Все раїнсь о о об'єднання "Бать івщина" Київсь а місь а ор анізація політичної
партії, Чемериса Володимира Володимировича, За ревсь ої Єв енії
Оле сандрівни, Лебідь Михайла Оле сандровича, Камєнєва Михайла
Володимировича, Деп татсь ої фра ції Політична партія "УДАР" (У раїнсь ий
Демо ратичний Альянс за Реформи" Віталія Клич а") задовольнити.

2. Встановити обмеження права на мирні зібрання (пі ет вання, пішої ходи,
демонстрацій, мітин ів, зборів) шляхом заборони: Все раїнсь ом об'єднанню
"Бать івщина" Київсь а місь а ор анізація політичної партії (з ідно заявою від
30.11.2013 р. №249/ов, від 30.11.2013 р. №250/ов, від 30.11.2013 р. №251/ов);
Чемерис Володимир Володимирович , За ревсь ій Єв енії Оле сандрівні,
Лебедь Михайл Оле сандрович , Каменєв Михайл Володимирович ,
Деп татсь ій фра ції Політична партія "УДАР" (У раїнсь ий Демо ратичний Альянс
за Реформи" Віталія Клич а" (з ідно заявою від 30.11.2013 р.); іншим с б'є там, я і
реаліз ють прав на мирні зібрання, проведення заходів з 01.12.2013 р. по
07.12.2013 р. м. Києві по в л. Бан овій, в л. Гр шевсь о о, в л. Бо омольця,
Європейсь ій площі, Майдані Незалежності, пар "Хрещатий".

3. Постанова підля ає не айном ви онанню.

Копії постанови направити (вр чити) сторонам та третім особам (їх повноваженим
представни ам) поряд та стро и, встановлені ст.182 КАС У раїни.

З ідно зі ст.185 та ст.186 КАС У раїни, постанова може б ти ос аржена шляхом подання
до Київсь о о апеляційно о адміністративно о с д через О р жний адміністративний с д
м. Києва апеляційної с ар и протя ом десяти днів із дня отримання опії постанови. Копія
апеляційної с ар и одночасно надсилається особою, я а її подає, до Київсь о о
апеляційно о адміністративно о с д .

Відповідно до ст.254 КАС У раїни, постанова набирає за онної сили після за інчення
стро подання апеляційної с ар и, встановлено о цим Коде сом, я що та с ар не б ло
подано. У разі подання апеляційної с ар и с дове рішення, я що йо о не с асовано, набирає
за онної сили після повернення апеляційної с ар и, відмови від ритті апеляційно о
провадження або набрання за онної сили рішенням за наслід ами апеляційно о
провадження.

С ддя підпис Б.В. Санін"

На ви онання вимо и Відділ державної ви онавчої сл жби Шевчен івсь о о
районно о правління юстиції м.Києві №2256/10 від 04.12.2013р. Реда ція
азети Київсь ої місь ої ради оприлюднює резолютивн частин хвали
Шевчен івсь о о районно о с д м.Києва справі №761/32458/13-ц
(провадження №2/761/9858/2013) видан 03.12.2013 ро :

"УХВАЛИВ:

Заяв представни а позивача Палія Є.В. про забезпечення позов цивільній
справі за позовом Київсь ої місь ої ради до народних деп татів У раїни
Петрен а Павла Дмитровича, Карп нцова Валерія Віталійовича, Махніць о о
Оле а І оровича, третя особа: Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація) про визнання відс тності права —
задовольнити.

Заборонити народним деп татам У раїни Петрен Павл Дмитрович ,
Карп нцов Валерію Віталійович , Махніць ом Оле І орович та б дь-я им
іншим фізичним та юридичним особам, рім Київсь ої місь ої ради, ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та
визначених ними осіб, до вирішення справи по с ті б дь-я ий спосіб
орист ватись приміщеннями адміністративних б дівель Київсь ої місь ої ради,
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), том числі приміщеннями адміністративної б дівлі по
в л. Хрещати , 36 м.Києві.

Ухвала про забезпечення позов підля ає не айном ви онанню в поряд ,
встановленом для ви онання с дових рішень.

Стро пред'явлення до ви онання хвали с д про забезпечення позов один
рі .

Ухвала може б ти ос аржена до Апеляційно о с д м. Києва через
Шевчен івсь ий районний с д міста Києва шляхом подання апеляційної с ар и
на хвал с д першої інстанції протя ом п'яти днів з дня її про олошення. У разі
я що хвал б ло постановлено без часті особи, я а її ос арж є, апеляційна
с ар а подається протя ом п'яти днів з дня отримання опії хвали.

Ос арження хвали про забезпечення позов не з пиняє її ви онання.

С ддя підпис Д.І. Кравець"

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
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Температура 0°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +2°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +1°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 85 %
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1917 — ó Êèºâ³ â³äêðèòî Óêðà-
¿íñüêó äåðæàâíó àêàäåì³þ ìèñ-
òåöòâ. Ïåðøèì ¿¿ ðåêòîðîì ñòàâ
âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ãðàô³ê Ãå-
îðã³é Íàðáóò (1886—1920). 

1922 — ÐÍÊ ÓÐÑÐ ïðèéíÿëà
ïîñòàíîâó "Ïðî ïðèâàòí³ âèäàâ-
íèöòâà". ¯õ ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿
ÓÐÑÐ äîçâîëÿëàñÿ âèíÿòêîâî çà
ðîçïîðÿäæåííÿì Öåíòðàëüíîãî
óïðàâë³ííÿ äðóêó òà éîãî ì³ñöå-
âèõ îðãàí³â. 

1994 — â îáì³í íà â³äìîâó Óê-
ðà¿íè â³ä ÿäåðíî¿ çáðî¿ ó Áóäà-
ïåøò³ ï³äïèñàíî ìåìîðàíäóì ïðî
íàäàííÿ Óêðà¿í³ ãàðàíò³é áåçïåêè
ç áîêó ÿäåðíèõ äåðæàâ — ÑØÀ,
Âåëèêîáðèòàí³¿ òà Ðîñ³¿. 

2000 — íàçàâæäè çóïèíåíî 3-é
ðåàêòîð ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ.
×ÀÅÑ íàçàâæäè ïðèïèíèëà ãåíå-
ðàö³þ åëåêòðîåíåðã³¿. 

2001 — ðîçïî÷àâñÿ ïåðøèé
Âñåóêðà¿íñüêèé ïåðåïèñ íàñåëåí-
íÿ. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè â 2001 ðîö³ ñòàíîâèëà 48
ìëí. 457 òèñ. îñ³á. 

- ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ - 32 ìëí
574 òèñ. îñ³á, àáî 67,2 % 

- ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ - 15 ìëí
883 òèñ. îñ³á, àáî 32,8 % 

- ÷îëîâ³ê³â - 22 ìëí 441 òèñ.
îñ³á, àáî 46,3 % 

- æ³íîê - 26 ìëí 16 òèñ. îñ³á,
àáî 53,7 % 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

К
ава — улюблений
напій багатьох
людей в усьому

світі. Тому учені не
втомлюються спереча�
тися про те, корисна
вона чи шкідлива.
Причому супротивни�
ків кави анітрохи не
менше, ніж захисників.
Серед останніх опини�
лася й Катаріна Кер,
яка стверджує, що ко�
феїн допомагає уник�
нути травм.

Свої дослідження вчена з

лондонського Інституту тро�

пічної медицини та її колеги

опублікували в журналі

Cochrane Database of

Systematic Reviews. У статті

поборники кофеїну пишуть

про його здатність допомагати

людям, які працюють за змін�

ним графіком, менше поми�

лятися.

Учені провели 13 експери�

ментів, в ході яких одній групі

людей давали кофеїн, а ін�

шій — плацебо. Після цього

випробовуваним пропонува�

лося виконати завдання різної

складності. Наприклад, учас�

ників експерименту просили

проїхати на машині. У всіх ви�

падках кофеїн допомагав зни�

женню кількості помилок в

порівнянні з плацебо і значно

збільшував показники тестів

на запам’ятовування, увагу і

логіку.

Більше 15 % людей тру�

дяться за змінним графіком і

в нічний час, відзначили до�

слідники, що веде до пору�

шень сну. Отже, людина може

заснути просто на робочому

місці. А це, у свою чергу, мо�

же призвести до аварій, травм

тощо.

При цьому існує думка, що

кофеїн вибірково стимулює

активність нейронів різних

відділів головного мозку, опо�

середковано регулюючи пове�

дінкові реакції, і це лише ко�

роткочасний ефект: через не�

тривалий період всі показни�

ки повертаються до початко�

вого рівня.

Разом з тим фахівці попере�

джають, що підвищення ак�

тивності мозку веде до висна�

ження ресурсів інших систем

організму. Тому оптимальна

кількість кави, що приймаєть�

ся протягом дня, повинна

складати близько півтора не�

великих чашок

Кава допомагає уникнути каліцтв

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 5 ãðóäíÿ

ОВНИ, я що ви — солдат тр дово о фронт , за о-
хані в робот , тоді поталанить вдало реаліз вати зад -
мане, вирішити пра тично б дь-я і професійні проб-
леми завдя и фаховій майстерності, старанності, за-
ре оменд вати себе з най ращо о бо на сл жбі.
ТЕЛЬЦІ, я що під ин ть ці ав ідею, можна нею

"ва ітніти”. Швидше за все, ви доб’єтеся при оломш -
ючо о спіх і зможете реаліз вати найпринадніші за-
д ми. Нині вдалий час навчальних стартів та серйоз-
них дов остро ових любовних захоплень.
БЛИЗНЯТА, пле айте в собі пра тичність, б дьте

ор анізованими, дисциплін йте волю і не бійтеся ри-
зи ! Успіх розпочатих справ набере стрім их обертів
завдя и вмінню ви ладатися на всі “сто” там, де з и-
мось тя нете воза. Поч ття обов’яз на висоті, тож
найбільше поталанить домочадцям, я і б д ть захва-
ті від вашої т рботливості.
РАКИ, вашом полі може з’явиться чарівний дип-

ломатичний партнер, з я им можна домовитися на
б дь-я тем , я що прибор ати власні амбіції та с-
мирити демонів. Уни айте с перечо , асіть анта оніс-
тичні імп льси.
ЛЕВИ, завзято до оджаючи роботодавцям, с млін-

но ви он ючи їхні в азів и та завдання, ви за ладаєте
бла одатне тло на майб тнє. І дарма, що ритм діяль-
ності стане напр женішим, списо термінових завдань
зросте я на дріжджах.
ДІВИ переб ватим ть в піднесеном настрої, фон-

тан ючи ненаситним бажанням реаліз вати свій ар-
тистичний дар... Рівняйтеся на оточення, воно розбло-
є ваші омпле си, давши вихід блис чом а тор-

сь ом д х .
ТЕРЕЗИ, вашом звичном життєвом строї на-

мічаються різ і зміни, але це не випад овість, т т
спрацьов є за он приречення. Сімейне ніздо потре-
б є расивої естетичної модернізації.
У СКОРПІОНІВ стиль дій (а можливо, і напрямо , в

я ом до ладаєте з силля) ардинально міняється.
Швидше за все, на вас че ає інтенсивніше навчання,
а тивні роз’їзди і пере овори, переважно з он ретних
термінових приводів, з’явиться потреба в нових дже-
релах інформації.
СТРІЛЬЦІВ родинний обов’язо триматиме на по-

від матеріальних інтересів, стим люючи приймати
мітливі ори інальні рішення, блис че орієнт ватися
там, де можна щось рвати заради особисто о бла о-
пол ччя. Професійна сфера — хлібне місце, тож пра-
цюйте с млінно, з творчим во ни ом, ладьте з ше-
фом — і ваші стат и примножаться.
КОЗЕРОГИ — сама чарівність, аж не надивишся!

Це день щасливих стартів. Нала одж йте ом ні атив-
ні мости, проводьте ділові пере овори, займайтеся
самоосвітою. Я що хочете, аби вас поч ли, оворіть
олосніше, впевненіше, під ріплюйте слова он рет-
ними вчин ами.
ВОДОЛІЯМ доведеться стати на шлях доброчинно-

сті: таємно жертв йте, подавайте милостиню, вн т-
рішній імп льс нести безоплатно людям бла о є на-
справді Небесним провісни ом, я ий по аз є, що в
на ород за щедрість ви с оро розба атієте.
РИБИ, заради світло о майб тньо о варто постара-

тися. Намітили план дій — мерщій до роботи, від вас
вима аються он ретні з силля вибраном напрям .
Знайомствам нинішньо о дня с дився вдалий фінал,
тверезо оцінюйте обстанов та зав’яз йте приятель-
сь і взаємини з пра тичними діловими особами

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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