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У КМДА зауважують — по�

передження про негоду отри�

мали ще 4 грудня, тож лікві�

довувати її наслідки були го�

тові. Так, сильні снігопади в

столиці розпочалися 9 грудня

від самого ранку, а вже до 9�ї

години всі головні магістралі

були розчищені. Так само

жваво працювали комуналь�

ники і протягом трьох остан�

ніх днів — адже опади не при�

пинялися.

Загалом було оброблено

посипальними матеріалами

та розчищено понад 1200 сто�

личних автошляхів. В першу

чергу від снігу прибирали го�

ловні автомагістралі столиці,

зупинкові комплекси та міс�

ця наймасовішого скупчення

людей. Всього на вулицях

працювали 585 "автодорівців"

у дві зміни. Також, згідно з ін�

формацією комунальної кор�

порації "Київавтодор", за ми�

нулу добу очищено від снігу

більше 2025 тис. кв. м троту�

арів. Загалом його було виве�

зено з районів Києва понад

390 тонн.

Так, у першу зміну до при�

бирання столичних вулиць

було залучено 334 одиниці

спецтехніки, в другу — 270

одиниць.

Упродовж доби на поси�

пання вулиць автодорівці ви�

користали 787,2 тонни солі,

1597,6 тонни піщано�соляної

суміші та 55 тонн фрикційних

матеріалів.

Водночас очищали і житло�

вий сектор, зокрема — пра�

цювали понад 5 тисяч двірни�

ків та майже 280 одиниць тех�

ніки. Оперативно звільняють

від снігового полону і основні

в'їзди до столиці.

В свою чергу інспектори

Департаменту міського бла�

гоустрою та збереження при�

родного середовища й КП

"Київблагоустрій" провели

детальне обстеження міста

щодо своєчасного прибиран�

ня снігу та криги. Під час ін�

спектування роботу деяких

комерційних підприємств,

установ та організацій визна�

но незадовільною. До всіх по�

рушників були застосовані

заходи адміністративного

впливу.

800 працівників КО "Київ�

зеленбуду" продовжують при�

бирання парків та скверів.

Щодня вони очищають від

снігових нашарувань майже

100 га території та залучають

45 одиниць техніки — тракто�

ри з відвалами й щітками, а

також сніговідкидачі. До речі,

з початку снігопаду кому�

нальними підприємствами з

утримання зелених наса�

джень використано понад 25

тонн піщано�соляної суміші.

Також слід зазначити: аби

убезпечити потрапляння цієї

суміші у ґрунт під деревами,

вздовж вулиць і бульварів

лунки накривають плівкою.

Не призвели снігопади й до

перебоїв у місті з теплом та

гарячою водою — за даними

ПАТ "Київенерго", станом на

ранок 11 грудня теплом та га�

рячою водою були забезпече�

ні всі споживачі. Пошко�

дження на теплових мережах,

що знаходяться на балансі

компанії, також відсутні. З 10

на 11 грудня на тепломережах

"Київенерго" було усунуто 34

пошкодження та підключено

200 споживачів.

Нагадаємо, що раніше

міськадміністрація заявляла,

що за потреби звертатиметься

до Державтоінспекції, аби за

необхідності обмежити в’їзд

великогабаритного транспор�

ту, а також проситиме підроз�

діли МВС, ДАІ та КП "Київ�

транспарксервіс" забезпечити

евакуацію машин, що заважа�

ють роботі снігоприбиральної

техніки та громадського

транспорту. Наразі ж КМДА

просить автомобілістів обме�

жити користування приват�

ним транспортом під час сні�

гопадів, не залишати автівки

вздовж доріг та дотримувати�

ся правил дорожнього руху
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Київ бореться зі стихією
Комунальники продовжують оперативно очищати місто від снігу

А тивно працювали ом нальни и й продовж трьох останніх днів – адже сні опади в столиці
не припинялися
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Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

У
неділю у Києві тра�

пилася подія, яка ві�
дволікла увагу сві�
тових медіа від по�

дій на Майдані — "свобо�
дівці" звалили з постамен�
ту і розтрощили пам'ятник
Леніну, що стояв навпроти
Бессарабки. Варварські
методи знищення пам'ятки
засудили депутати Київра�
ди, чимало українських по�
літиків та й звичайних ки�
ян.

Насамперед глибоке обурення

знесенням пам'ятника Володимиру

Леніну висловили ветерани і кому�

ністи. Зокрема перший секретар

Київського МК КПУ Олександр

Комнацький заявив, що це була

спланована акція так званої опози�

ції. "Пам'ятник Леніну, до того як

був встановлений у 1946 році в Ки�

єві, у 1939 році побував на всесвітній

виставці в Нью�Йорку, це частина

нашої історії, він став символом від�

новленого після фашистського

розгрому міста",— заявив Олек�

сандр Комнацький і наголосив, що

комуністи мають намір відновити

пам'ятку.

Дуже шкодує за пам'ятником Ма�

рія Сосновська, пенсіонерка багато

років на Першотравень та День Пе�

ремоги приносила квіти до пам'ят�

ника Леніну. "Це наша історія, наша

молодість, у нашого покоління по�

варварськи вкрали символ епохи",—

обурюється жінка.

Стурбованість долею історичних

пам'яток у центрі міста висловив 

в. о. начальника Управління охоро�

ни культурної спадщини КМДА

Яків Діхтяр, який наголосив на не�

прийнятності розправи із пам'ятка�

ми минулого. "Через те, що історич�

ний центр столиці є епіцентром ма�

сових протестних акцій, велика

кількість об'єктів культурної спад�

щини національного і місцевого

значень зазнають різних ушко�

джень. Більше того, дії деяких мі�

тингувальників є безпосередніми

актами вандалізму. Ці люди повинні

нести відповідальність за свої дії.

Незважаючи на те, що у 2009 році

пам'ятник Леніну було позбавлено

статусу пам'ятки національного зна�

чення, для багатьох мешканців сто�

лиці присутність цього монументу

залишається дуже важливою, адже

символізує відбудову післявоєнного

Києва та цілу епоху життя кількох

поколінь",— зазначив Яків Діхтяр.

Історичну цінність пам'ятника

підтвердила і знаний київський екс�

курсовод, зусиллями якої кілька ро�

ків тому було відновлено пам'ятний

знак Тарасові Шевченку на набе�

режній Дніпра, Тетяна Нечай.

"Якщо ми європейська нація, то

повинні відповідно чинити. Цей

пам'ятник, щоб не казали, мав цін�

ність — він зроблений з чудового

житомирського граніту, прекрасно

витесаний, він мав художню цін�

ність. Вже інше питання, що доціль�

ність його стояння у центрі міста бу�

ла дуже сумнівна, адже саме з Лені�

на розпочалася доба концентрацій�

них таборів та Голодомору... Водно�

час Меркуров, скульптор, який ро�

бив цього Леніна, великий майстер,

і можна було так зробити, щоб цей

пам'ятник був встановлений на ви�

ставці творів часів тоталітарної до�

би. Думаю, це був би гарний вихід і

для тих, хто його шанує, і для турис�

тів, яким цікава та епоха".

Водночас, поки комуністи розпо�

чинають збір коштів на відновлення

пам'ятника Леніну, кияни у соцме�

режах сперечаються про те, які істо�

ричні постаті найбільше заслугову�

ють на пам'ятник на початку бульва�

ру Шевченка — Ярослав Мудрий,

Іван Мазепа чи Степан Бандера. За�

ступник голови КМДА Руслан Кра�

маренко пропонує поставити за�

мість знесеного монумента Леніну

пам'ятник київському промисловцю

і меценату Миколі Терещенку.

"Але оскільки вже так сталося, ду�

маю, найбільш правильним і об'єд�

нуючим для усіх киян буде постави�

ти на цьому місці пам'ятник Миколі

Терещенку. Людині, якій ми зо�

бов’язані появою Національного ху�

дожнього музею, КПІ, Театру опе�

рети, Володимирського собору, лі�

карні Охматдит і багато�багато ін�

шого. Тим більше, що кварталом ви�

ще знаходиться Терещенківська ву�

лиця",— написав на своїй сторінці у

Фейсбуці заступник голови

КМДА

У неділю Києві трапилася подія, я а відволі ла ва світових медіа від подій на Майдані – "свободівці" звалили
з постамент і розтрощили пам`ятни Ленін , що стояв навпроти Бессараб и

Вандалізм чи історична розплата?
Комуністи обіцяють відновити пам’ятник Леніну, натомість є пропозиція встановити
на знаковому місці скульптуру мецената Терещенка

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

С
ніжить у Києві вже майже тиждень. За
даними метеорологів, невеликі снігопа�
ди триватимуть ще впродовж двох днів,
а вже від сьогодні, 12 грудня, в столиці

потепліє. Попередження про негоду комуналь�
ники отримали заздалегідь, тож значні опади
зустріли у всеозброєнні. Основні сили спецтех�
ніки й людських ресурсів зосереджені на при�
биранні магістралей міста і міжквартальних
проїздів та тротуарів.
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Столиця наразі опинилася в полоні різнома�

нітних захворювань: грипу та ГРВІ, туберку�

льозу, сальмонельозу, також відбувається по�

ступове зростання захворюваності на хронічні

вірусні гепатити. Чому саме ці хвороби мають

поширення у столиці? По�перше, появі таких

хвороб сприяє велике скупчення народу, зва�

жаючи на масові заходи, що відбуваються у

столиці.

Так, на сьогодні санітарно�епідемічна ситу�

ація в Києві є дещо напруженою, однак пере�

буває під стабільним контролем Держсан�

епідслужби столиці. За словами начальника

Головного управління Держсанепідслужби у м.

Києві — головного державного санітарного лі�

каря міста Ольги Рудницької, протягом остан�

нього тижня рівень захворюваності на грип та

ГРВІ зріс на 7 %. Загалом з 2 до 8 грудня 2013

року на грип та ГРВІ у Києві захворіло 18 278

осіб, з них — 12 221 дитина. Госпіталізовано

162 особи. Крім того, погіршується ситуація

щодо гострих кишкових інфекцій (ГКІ), яких

за звітний період збільшилося на 4,3 % у порів�

нянні з аналогічним періодом минулого року.

За поточний період на ГКІ захворіло 1 700

мешканців міста.

"Наразі існує серйозний ризик розповсю�

дження інфекційних захворювань за різними

нозологічними групами. У поточному році ре�

єструється черговий циклічний підйом на ві�

русний гепатит А, показник якого в 1,7 разу

вище показника минулого року. Зареєстровано

63 випадки захворювання на гепатит А",— за�

уважила Ольга Рудницька. Вона також зазна�

чила, що на фоні зменшення показників за�

хворюваності парентеральними вірусними ге�

патитами у місті відбувається поступове зрос�

тання захворюваності на хронічні вірусні гепа�

тити. Показники захворюваності на них збіль�

шились на 14,9 % у порівнянні з минулим ро�

ком, зареєстровано 346 випадків проти 301.

Неблагополучна ситуація і з туберкульозом.

У місті відбулося збільшення захворюваності

на туберкульоз на 12,2 % у порівнянні з анало�

гічним періодом минулого року (827 випадків,

інтенсивний показник — 4,9 на 100 тисяч насе�

лення).

У зв'язку з випадками звернень з приводу

відкритих форм туберкульозу серед учасників

масових акцій Департамент охорони здоров'я

нагадує, що туберкульоз — це інфекційна хво�

роба, яку викликає надзвичайно стійкий у зов�

нішньому середовищі збудник — мікобактерія

туберкульозу. Найчастіше джерелом інфекції є

хвора на туберкульоз людина, яка виділяє

збудник з мокротинням.

Департамент охорони здоров'я також нага�

дує, що захворюванням на грип та ГРВІ, тубер�

кульоз сприяє контакт із хворими на заразні

форми туберкульозу, а також фактори, що зни�

жують захисні сили організму — погане харчу�

вання, безсоння, переохолодження, фізична

перевтома, негативні емоції, зловживання ал�

коголем, тютюнокуріння. Такі хронічні хворо�

би, як ВІЛ�інфекція, цукровий діабет, вираз�

кова хвороба шлунку та 12�палої кишки роб�

лять організм більш уразливим до туберкульоз�

ної інфекції.

Мешканці Києва мають пам'ятати, що звер�

татись необхідно до лікарів загальної поліклі�

нічної мережі, які можуть своєчасно діагносту�

вати хворобу. Лабораторії поліклінік Києва ос�

нащені всім необхідним для діагностики хво�

роби "за зверненням", тобто кожна людина мо�

же безкоштовно зробити аналіз на мікобакте�

рію туберкульозу і, при необхідності, отримати

безкоштовну медичну допомогу. За умови ран�

нього виявлення захворювання і правильного

лікування хворі припиняють поширювати бак�

терії і можуть бути вилікувані. Діагностика та

лікування туберкульозу безкоштовні �

Зворотний бік медалі

Не дивлячись на начебто

мирну акцію протесту, розмі�

щення демонстрантів на май�

дані Незалежності та прилег�

лих територіях значно усклад�

нює життєдіяльність україн�

ської столиці. "Теперішня си�

туація в Києві є дуже непрос�

тою. Кожна людина має право

на висловлювання своїх полі�

тичних уподобань. Однак це

треба робити законним та мир�

ним шляхом. Та ми маємо си�

лове проникнення до будівлі

КМДА, а захоплення адмініс�

тративних будинків визнається

як правопорушення навіть єв�

ропейськими експертами.

Окрім того, ми маємо заблоко�

ваний центр міста, що усклад�

нює рух громадського транс�

порту",— зазначив голова

КМДА Олександр Попов. Ви�

никла ситуація, коли через

складнощі в русі транспорту

середмістям люди мають проб�

леми з пересуванням. Окрім

того, блокування міської дер�

жавної адміністрації мітингу�

вальниками призвело до того,

що її працівники цілими

управліннями були вимушені

змінювати своє місцеположен�

ня та працювати на територіях

інших установ. "Нам надано

приміщення, оснащені всією

необхідною технікою та облад�

нанням, працюємо у звичай�

ному режимі та реєструємо

звернення громадян. Опера�

тивно працювати ми можемо,

на жаль, відтепер тільки з елек�

тронною системою. Це викли�

кає деякі труднощі, зокрема

психологічного характеру: ми

віддалені від своїх колег та не�

спроможні швидко опрацьову�

вати звернення всіх громадян

через проблеми зі зв'язком. Та

й самі люди скаржаться на ус�

кладнення",— зазначив із цьо�

го приводу Сергій Арцев, на�

чальник відділу з особистого

прийому громадян управління

з питань звернень громадян,

яке тепер знаходиться в будівлі

Шевченківської РДА.

Важко також комунальним

службам слідкувати за чисто�

тою Майдану та прилеглих те�

риторій: барикади, стихійне

поселення та місцеперебуван�

ня людей ускладнюють, а по�

декуди й унеможливлюють

прибирання територій. Та й

численні випадки вандалізму і

псування державного майна

не допомагають прибиральни�

кам у роботі. Погіршення по�

годних умов — снігопади — ще

більше ускладнює ситуацію.

Органам правопорядку також

не завжди вдається контролю�

вати ситуацію: спочатку мі�

тингувальники розмальовува�

ли рекламні щити та стіни, по�

тім вони захопили та блокува�

ли державні установи, нещо�

давно був зруйнований пам'�

ятник Леніну. Хто знає, чи не

спробують провокатори за�

кликати мирних громадян по�

чати знищувати приватне

майно. Окрім того, існують

проблеми із вивезенням твер�

дих побутових відходів: сміттє�

ві баки були перетворені на

частини барикад, тому збира�

ти та вивозити сміття, якого

через велике скупчення людей

стає все більше, тепер пробле�

матично.

Корінна киянка Галина

Прокопівна, яка мешкає на ву�

лиці Червоноармійській, скар�

житься, що через блокування

Майдану скоротили маршрут

автобусів № 24, що курсували

від Музею історії ВВВ до площі

Льва Толстого. "Через це в ме�

не виникли труднощі, бо я вже

багато років майже щодня ко�

ристуюся цим маршрутом",—

бідкається жінка.

Хвилювання про здоров'я

своїх дітей відчувають також

батьки учнів навчальних за�

кладів, розташованих у безпо�

середній близькості від Майда�

ну. "Я розумію, що це мирна

акція, спрямована на політич�

ну боротьбу, а не масові заво�

рушення. Проте ми всі бачили

факти сутичок, у які були залу�

чені прості громадяни. Я не хо�

чу, щоб вони повторювалися,

адже поруч з Майданом на�

вчаються наші діти, і насиль�

ство — це не те, що їм потрібно

бачити у вікні своєї школи.

Навіть думати не хочу про те,

що моя дитина може постраж�

дати від неконтрольованої

жорстокості людей",— поділи�

лася пані Ганна, син якої на�

вчається у школі № 57, що на

вулиці Прорізній.

Особлива напруга склалася

в центрі міста через погодні

умови. Ускладнений проїзд ко�

мунальної спецтехніки, карет

"швидкої" та автотранспорту

пожежних на виклики — при�

чиною цього стали барикади,

збудовані мітингувальниками

на проїжджій частині деяких

центральних вулиць міста. За

словами першого заступника

голови КМДА Анатолія Голуб�

ченка, відповідно до рішення

суду учасники акцій протесту

мали б самі звільнити проїж�

джу частину вулиць, щоб від�

новилася робота транспортної

інфраструктури в центрі Ки�

єва, аби комунальні служби

змогли розчистити дороги від

снігу тощо. "У міської влади

немає намірів заважати людям,

які перебувають на майдані

Незалежності, висловлювати

власну громадянську позицію,

але дороги повинні бути віль�

ними для проїзду, адже це

впливає на повноцінну життє�

діяльність міста, забезпечення

якої — обов'язок міської вла�

ди",— підсумував він.

Натомість лідери опозиції

дезінформують мітингуваль�

ників на майдані Незалежно�

сті, приховуючи від них реаль�

ний стан справ. Про це журна�

лістам заявив депутат Київра�

ди Віктор Грінюк.

"Лідери опозиційних партій

прекрасно інформовані про те,

що ніякого розгону Майдану

не планувалося,— сказав Вік�

тор Грінюк.— Міліція спочатку

була налаштована тільки на те,

щоб відкрити проїзд централь�

ними вулицями Києва. Опози�

ція ж влаштовує політичне шоу

і нагнітає напруженість. Їм не

потрібні переговори, вони на�

віть на засідання круглого сто�

лу, ініційованого Леонідом

Кравчуком, не прийшли. Опо�

зиційні лідери шукають шляхи

загострення конфлікту, вони

хочуть занурити Україну в гро�

мадянську війну".

Депутат нагадав, що розбло�

кування центральних вулиць і

адміністративних будівель ви�

конувалося на виконання рі�

шення суду.

"Вчора закінчився п'ятиден�

ний термін, відведений судом

на те, щоб демонстранти роз�

блокували адмінбудівлі та цен�

тральні магістралі. Вони мали б

самі це зробити, не чекаючи

втручання органів правопоряд�

ку",— зазначив Віктор Грінюк.

Віктор Грінюк також при�

пускає, що опозиція дезінфор�

мує представників диплома�

тичного корпусу, розповіда�

ючи їм про "спробу розгону

Майдану".

"Якби вулиці західних сто�

лиць перекрили протестанти,

якби там захоплювали держус�

танови, влада західних країн

діяла б ще більш жорстко.

Упевнений, що закордонні

дипломати вже відокремили

зерна від полови і ставляться з

розумінням до цілком закон�

них дій міліції",— заявив він.

Депутат ще раз закликав всі

сторони конфлікту до толе�

рантності і спокою.

"Влада поважає право людей

на мирний протест.  Але й про�

тестувальники повинні з пова�

гою ставитися до інтересів ін�

ших громадян, тих, хто не бере

участі в мітингах. Цим людям

необхідно забезпечити нор�

мальні умови життя. Для цього

потрібен безперешкодний

проїзд для автомобілів служб

екстреного виклику і кому�

нальної техніки. Потрібно та�

кож дати можливість міській

владі нормально працювати,

щоб координувати роботу всіх

міських служб. Зараз київська

влада повністю контролює си�

туацію в місті, проте через

складні погодні умови вона

змушена працювати в авраль�

ному режимі, оскільки її по�

збавили доступу до обладна�

них в будівлі Київради робо�

чих місць. Давайте поважати

закон і один одного, і тоді ми

дійсно зможемо побудувати

європейську державу",— ре�

зюмував депутат �

Блокування мітингувальниками центру міста ускладнює роботу столичних 
організацій, комунальників та громадського транспорту

Епідеміологічна ситуація під контролем

Кирило ФОМІНОВ
спеціально для "Хрещатика"

К
иїв став столицею не тільки країни, а й так
званої революції. Саме тут знаходиться
головний Євромайдан країни. Однак по�
при велику кількість людей, які підтриму�

ють та беруть участь у цій акції, слід звернути
увагу на зворотний бік події: численні проблеми,
що виникають у влади та громади міста через
блокування його центральної частини.

Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

З
настанням холодних днів тра�
диційно починається епідемія
грипу та виникають інші гос�
трі респіраторні захворюван�

ня. Як правило, епідемічні спалахи
з'являються на тлі масових простуд�
них та гострих респіраторно�вірус�
них захворювань. В місті також від�
булося збільшення захворюваності
на туберкульоз у порівнянні з мину�
лим роком.

У�центрі�столиці�існють�проблеми�із�вивезенням�твердих�побтових�відходів:�сміттєві�ба�и�бли

перетворені�на�частини�бари�ад,�том�збирати�та�вивозити�відходи,�я�их�через�вели�е�с�пчення

людей�стає�все�більше,�тепер�є�проблематичним
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Попри те, що Київ лихоманить від політичного загострення, міська влада робить все
для того, щоб вберегти киян та гостей столиці від захворювань



Кирило ФОМІНОВ
спеціально для "Хрещатика"

П
ід час виїзної на
ради щодо пере
вірки стану полі
гону твердих по

бутових відходів № 5,
який знаходиться під Ки
євом, та визначення йо
го готовності до зимово
го періоду було прийня
то рішення про закупів
лю додаткового облад
нання, зокрема — стабі
лізатора напруги та дру
гої системи очищення
стічних вод. 

Вже вдруге за останній час пер�

ший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко провів виїз�

ну нараду на полігоні твердих по�

бутових відходів № 5, що в селі

Підгірці Обухівського району

Київської області. Він ознайо�

мився з ходом підготовки поліго�

ну до роботи в зимовий період,

станом укріплення стійкості

дамб полігону та відновлення

системи очищення стічних вод.

За підсумками доповідей керів�

ників відповідних підприємств,

першочергово було прийняте рі�

шення про необхідність закупівлі

стабілізаторів напруги. Саме

проблеми з електропостачанням

стали причиною виходу з ладу ні�

мецької системи Rochem, яка ма�

ла очищувати фільтрат — речови�

ну, що утворюється шляхом по�

єднання дощових вод та залиш�

кових хімічних речовин, які за�

лишаються після переробки

твердих побутових відходів. "Ми

підживлені до залізниці, тому під

час проходження великих товар�

них потягів відбувається стрибок

напруги",— пояснив необхід�

ність придбання стабілізатора

технічний директор КП "Київ�

спецтранс" Василь Чирва. Нага�

даємо, що очисна система

Rochem була встановлена у 2001

році, проте через проблеми з

електропостачанням вона часто

виходила з ладу.

"На полігоні накопичується

велика кількість фільтрату, який

ми не можемо просто скидати у

воду. Тому потрібно проводити

попередню очистку, а осад виво�

зити та окремо захоронювати.

Попередня технологія передба�

чала самоочищення, проте через

велику кількість побутових від�

ходів це вже не відбувається при�

родним шляхом, тому необхідно

використовувати фільтраційні

споруди",— зазначив перший за�

ступник голови КМДА Анатолій

Голубченко. Він також визнав,

що сміттєзвалище вже відслужи�

ло свій строк, але для побудови

нової системи боротьби зі сміт�

тям необхідний не один рік, а до

того часу є доцільною модерніза�

ція вже наявної інфраструктури.

Для реалізації цієї мети заплано�

вана закупівля та встановлення

другої системи Rochem. Та, що

працює зараз, дозволяє лише

знищувати новий фільтрат, дру�

га — дозволить запобігти його

накопиченню взагалі та більш

продуктивній переробці твердих

побутових відходів.

Проте слід зазначити, що це —

реалізація лише найближчих зав�

дань, які поставила перед собою

влада міста. Наступними плана�

ми поділився директор Департа�

менту житлово�комунальної ін�

фраструктури КМДА Дмитро

Новицький: "Відповідно до на�

ціонального проекту "Чисте міс�

то", ми плануємо будівництво

сміттєпереробного заводу у сели�

щі Озера і ще одного біля поліго�

ну твердих побутових відходів

№ 5. Це дозволить не тільки по�

збуватися нового сміття, а й пе�

рероблювати старе. Будівництво

розпочнеться вже наступного ро�

ку. Це — інвестиційний проект,

залучення державних коштів по�

ки що не планується".

Він додав, що були проведені

роботи з укріплення дамби, у по�

дальшому ж вона буде підсипати�

ся дренажем лише у разі необхід�

ності, оскільки погодні умови

вже не дозволяють проводити

профілактичні роботи. Таким чи�

ном, можна сказати, що екологіч�

на катастрофа через накопичення

сміття Києву не загрожує і на да�

ний момент вживаються всі необ�

хідні заходи щодо стабілізації ро�

боти полігону
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В Голосієві відбулася зустріч 
із представниками ОСН

Ç íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
â³äáóëàñü óðî÷èñòà çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ ç ïðåäñòàâíèêàìè ÎÑÍ³â
ðàéîíó. "Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
º ñàìå òèì ³íñòèòóòîì, ÿêèé íàéá³ëüøîþ
ì³ðîþ âèðàæàº ³íòåðåñè òà ïîòðåáè ÷ëåí³â
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè íà ëîêàëüíîìó ð³â-
í³. Ñàìå âîíè çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü
æèòåë³â áðàòè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ðîç-
âèòêó ðàéîíó, âïëèâàòè íà ïðèéíÿòòÿ
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü òà êîíòðîëþâàòè ðî-
áîòó îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè. Òîìó íåâèïàä-
êîâî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷
³í³ö³þâàâ ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ìàº ç’ÿ-
âèòèñÿ àêòèâíà ãðîìàäà, ùî áóäå çäàòíà
ñòàâèòè ïèòàííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà
ñï³ëüíî ç âëàäîþ çíàõîäèòè øëÿõè ¿õ ðîç-
â’ÿçàííÿ",— çâåðíóâñÿ äî êåð³âíèê³â
ÎÑÍ³â ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þð³é
Êóð³ííèé.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íèí³ â ðàéîí³ àê-
òèâíî ä³þòü âåëèê³ ì³êðîðàéîíí³ ÎÑÍ "Òå-
ðåìêè-1", "Òåðåìêè-2", ÎÑÍ ì³êðîðàéîí³â
ïðèâàòíî¿ çàáóäîâè "Ïèðîã³â", "Ëèñà Ãî-
ðà", âóëè÷í³ êîì³òåòè "Õóòîðåöü", "Âóëèö³
Àäì³ðàëà Óøàêîâà, Ìàðøàëüñüêà, Â³éñüêî-
âà", à òàêîæ áóäèíêîâ³ êîì³òåòè "Âóëèöÿ
Ãîðüêîãî, 23-Á", "Âóëèöÿ Ãîðüêîãî, 19/21",
"Ïðîñïåêò Íàóêè, 35, êîðï. 4"

Дарничани вшанують
учасників ліквідації 
наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС

Â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ðàéîíó Âàñèëÿ Äçþáè â³äáóëàñÿ íàðàäà ùî-
äî â³äçíà÷åííÿ 13.12.2013 ðîêó â Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñ-
íèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíî-
áèëüñüê³é ÀÅÑ. Íà íàðàä³ áóëè ïðèñóòí³ êå-
ð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ òà ãîëîâè ×îðíîáèëüñüêèõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ðàéîíó.

Â õîä³ ðîçìîâè Âàñèëü Äçþáà ïîïðîñèâ
¿¿ ó÷àñíèê³â ïðîâåñòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðî-
áîòó ñåðåä ÷ëåí³â ñâî¿õ îðãàí³çàö³é ùîäî
ïîä³é, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â Óêðà¿í³, òà çàçíà-
÷èâ, ùî Ïðåçèäåíòîì äåðæàâè âæèâàþòü-
ñÿ çàõîäè ùîäî ñòàá³ë³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó, ñîö³àëüíîãî ³ ïðàâîâîãî çàõèñòó
ãðîìàäÿí

Надання адмін- 
та дозвільних послуг — 
в одному "вікні"

Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ñòàí³ñëàâ Ïðî-
êîïåíêî â³äâ³äàâ ðàéîííèé Öåíòð íàäàííÿ
àäì³íïîñëóã òà îñîáèñòî ïåðåêîíàâñÿ â òî-
ìó, ùî äåñíÿíö³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ó êîì-
ôîðòíèõ òà çðó÷íèõ óìîâàõ â îäíîìó ì³ñ-
ö³ îòðèìóâàòè àäì³í³ñòðàòèâí³, äîçâ³ëüí³ òà
êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè.

Çàðàç ó Öåíòð³ çà âèçíà÷åíèì ãðàô³êîì
ïðàöþþòü ïðåäñòàâíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â òà óïðàâë³íü Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ,
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàòîðè òà ðåºñòðàòîðè,
ÿê³ íàäàþòü 77 àäì³í³ñòðàòèâíèõ, äîçâ³ëü-
íèõ òà êîíñóëüòàòèâíèõ ïîñëóã ìåøêàíöÿì
ðàéîíó. Âñüîãî æ ïðîòÿãîì 2013 ðîêó áóëî
íàäàíî 63 890 àäì³íïîñëóã.

Êð³ì òîãî, çàðàç ëèøå ó Äåñíÿíñüêîìó
Öåíòð³ ìîæíà îòðèìàòè ïàñïîðò ãðîìàäÿíè-
íà Óêðà¿íè òà çàêîðäîííèé ïàñïîðò, ïîñëóãè
ç ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàé-
íî, ç âèäà÷³ âèòÿã³â ³ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíî-
ãî êàäàñòðó, ñòàòèñòè÷í³ äîâ³äêè, êîíñóëüòà-
ö³¿ àðõ³òåêòîðà ðàéîíó òà ñàíåï³äñëóæáè.

"Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ïîñò³éíî çàïðî-
âàäæóþòüñÿ íàéñó÷àñí³ø³ ï³äõîäè äëÿ
ñïðîùåííÿ âçàºìîâ³äíîñèí ãðîìàäÿí ³ç äî-
çâ³ëüíîþ ñèñòåìîþ. Àäæå äîñòóïí³ñòü íà-
äàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã º îäíèì ³ç
êðîê³â íà øëÿõó ðåôîðìóâàííÿ òåðèòîð³-
àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ âëàäè, à öå — îäíå ç
êëþ÷îâèõ çàâäàíü Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàí-
íÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðî³í³ö³éî-
âàíî¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè",— çàçíà÷èâ
Ñòàí³ñëàâ Ïðîêîïåíêî

Оновлена артерія
Завершено першу чергу реконструкції проспекту Перемоги
Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

В
одії вже встигли оцінити
якість дорожнього покрит
тя на оновленій частині
проспекту Перемоги. На

зимовий період підрядна компанія
призупинила основні роботи з ре
конструкції головної західної ав
тоартерії міста і тепер лише за
вершує облаштування 8ми під
земних переходів та перекладен
ня комунікацій. 

Першу чергу реконструкції проспекту Пе�

ремоги завершено та введено в експлуатацію

згідно з графіком. На понад ста тисячах квад�

ратних метрів дороги, від кемпінгу "Пролі�

сок" до Святошинського шляхопроводу, всте�

лили сучасне тришарове асфальтне покриття.

Оновили й бар'єрне огородження, а ще на�

несли нову дорожню розмітку. Крім того, па�

ралельно з ремонтом дороги оновлюють тро�

туари та підземні переходи.

Вздовж проспекту тепер влаштована зручна

велосипедна доріжка, а самі тротуари вкриті

новим асфальтом. У підземних переходах

оновили оздоблення: стіни та сходи вкрили

мармуром, підлогу — тротуарною плиткою.

Також переходи обладнали пандусами, замі�

нили електрокабель та гідроізоляцію, встано�

вили енергоощадні ліхтарі. Відремонтували 8

підземних переходів. Загалом на ремонтні ро�

боти витратили понад 130 млн грн, а загальна

кошторисна вартість проекту становить 441

млн грн.

"Від початку літа ми виконали третину ро�

боти. Відремонтовано вже понад 4 км дороги.

І це за умов складної фінансової ситуації.

Компанія, яка стала партнером у реалізації

проекту, фактично кредитує місто. Тож розра�

хуватися ми зможемо наступного року, але

при цьому роботи не зупинялися",— розповів

голова КМДА Олександр Попов.

До снігопадів та морозів встигли виконати і

низку підготовчих робіт вже другого етапу,

який розпочнеться навесні. Зокрема завер�

шено роботи з укладання нижніх шарів ас�

фальтобетонного покриття на ділянці від

шляхопроводу біля станції метро "Святошин"

до шляхопроводу біля станції метро "Нив�

ки" — це близько 24 тис. кв. м. Проведено ос�

новний комплекс робіт з капремонту шля�

хопроводу на перетині проспектів Перемоги

та Академіка Палладіна.

На оновленому проспекті з'явилися і сучас�

ні зупинкові комплекси та опори освітлення.

Олександр Попов оглянув і експерименталь�

ну зупинку, яку на перетині просп. Перемоги

та вул. Академіка Вернадського встановив

приватний підприємець. Вона є пілотним

проектом в рамках реконструкції автомагіс�

тралі.

Як розповів головний інженер ТОВ "Ген�

профбуд" Віктор Носенко, зупинка обійшла�

ся в 150 тис. грн. Вона зроблена з нержавіючої

сталі, оснащена рідкокристалічним екраном

та сучасним освітленням.

За його словами, за додаткові півтори тися�

чі гривень лавку можна оснастити підігрівом

при мінімальному споживанні електроенер�

гії. За словами пана Носенка, проект передба�

чає "присвоєння" кожній зупинці номера, за

допомогою якого пасажир через Інтернет

зможе дізнатися точний час прибуття автобу�

са чи тролейбуса.

До речі, після завершення реконструкції

проспекту Перемоги Департамент транспорт�

ної інфраструктури планує виділити окрему

автосмугу для громадського транспорту

Водії вже всти ли оцінити я ість дорожньо о по риття на оновленій частині проспе т Перемо и

Модернізація систем боротьби
зі сміттям

Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о провів виїзн нарад
на полі оні твердих поб тових відходів № 5, що в селі Під ірці
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Столична влада перевірила 
стан полігону твердих 
побутових відходів № 5



Здається, ще тільки вчора батьки

привели своїх малюків до гімназії

міжнародних відносин № 323. Серед

почуттів, що переповнювали татусів і

мам, коли вони вперше проводжали

дітей до школи, були два найсильні#

ших: радість і тривога. Радість, що ма#

лята вже виросли й на них чекає бага#

то незвіданого й захоплюючого. Три#

вога — чи впораються з навчальними

турботами та якими будуть стосунки з

оточенням. Не відчули, а вже три мі#

сяці позаду — майже 100 днів!

Нині перед сучасним інноваційним

закладом стоїть завдання сприяти

становленню дитини як неповторної

індивідуальності, розвивати її твор#

чий потенціал, прагнення до само#

стійної пізнавальної діяльності.

"Розвиток освіти визначається не

лише кількістю знань, а й якістю осо#

бистісного психічного, фізичного,

громадянського розвитку молодших

школярів. Саме тому велика увага у

гімназії приділяється початковій

школі, яка забезпечує розвиток осо#

бистості учня, спираючись на вияв#

лення його індивідуальних особли#

востей, надає кожному учневі,— орі#

єнтуючись на його здібності, схиль#

ності, інтереси,— можливість реалізу#

вати себе як в урочній, так і позауроч#

ній діяльності",— розповіла "Хреща#

тику" директор гімназії № 323 Алла

Жукова.

Традиційно на початку грудня від#

бувається загальногімназійне свято

"100 днів у школі". Першокласники

разом із заступником директора з на#

вчально#виховної роботи Оксаною

Зданевич зі своїми вчителями Ната#

лією Болебрух, Оленою Рябець, Тетя#

ною Барабаш, Оленою Руденко пре#

зентували свої класні колективи.

Окрім цього, дітлахи продемонстру#

вали цікаві форми театрального дій#

ства: виставу "Рукавичка" англій#

ською мовою, шкільні мініатюри,

картинки, кліпи, співали пісні та чи#

тали вірші. Підготовка та проведення

свята сприяли розкриттю та розвитку

творчого потенціалу кожної дитини.

"Початкова ланка освіти — фунда#

мент шкільного навчання, адже саме

тут закладається основа для форму#

вання особистості майбутнього гро#

мадянина. Вона покликана забезпе#

чити подальше становлення та різно#

бічний розвиток особистості дитини,

цілеспрямовано виявляти її здібності

в різних видах діяльності, створення

умов для повноцінного засвоєння як

базового рівня знань, так і всебічного

розвитку дитини", — зазначила пані

Жукова �
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Заради майбутнього
Столичний навчально�виховний комплекс № 176 вже чотири роки поспіль бере
участь у проекті "Асоційовані школи ЮНЕСКО"
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

П
роект "Асоці�
йовані школи
ЮНЕСКО" цьо�
го року відзна�

чає 60�річний ювілей.
Його було започатко�
вано у 1953 році з ме�
тою ефективного роз�
витку національних
проектів із розповсю�
дження миротворчих
ідей, культурних та
духовних цінностей
освітньо�виховними
закладами. На сього�
дні нараховується по�
над 9500 асоційованих
шкіл ЮНЕСКО у 180
країнах – членах орга�
нізації. Серед них –
столичний навчально�
виховний комплекс
(НВК) № 176.

Як розповіли "Хрещатику" в

навчально#виховному ком#

плексі № 176 (до складу якого

входить спеціалізована школа І

ступеня з поглибленим ви#

вченням іспанської мови та су#

спільно#гуманітарна гімназія),

свою діяльність у міжнародно#

му проекті "Асоційовані школи

ЮНЕСКО" вони розпочали з

2009 року. А вже 19 липня 2012

року генеральний секретар

ЮНЕСКО Ірина Бокова під#

писала Сертифікат про офіцій#

не приєднання НВК № 176 до

шкіл#членів ПАШ ЮНЕСКО.

Ця приємна подія стала фак#

том визнання важливості того,

що вже було зроблено навчаль#

ним закладом, але викладачі й

учні добре розуміли, що попе#

реду чимало роботи, адже ви#

сокі місії асоційованої школи

не дозволяють зупинятися на

досягненнях. Вона має бути

центром інновацій, провідни#

ком ідей ЮНЕСКО в суспіль#

стві, ланкою просвіти.

"У межах програмної діяль#

ності ПАШ ЮНЕСКО нашим

педагогічним та учнівським

колективом зроблено вже чи#

мало. Ми беремо активну

участь у міжнародних та ре#

гіональних освітніх проектах;

працюємо над формуванням

молодіжної та дитячої дипло#

матії; активно відзначаємо

пам'ятні дати ООН. Особливо

плідною виявилась діяльність

наших учнів щодо вивчення

світової спадщини ЮНЕС#

КО. У жовтні цього року в за#

кладі було проведено конкурс

презентацій "Пам’ятки світо#

вої спадщини ЮНЕСКО кра#

їн Латинської Америки". Цей

захід був надзвичайно ціка#

вим і пізнавальним для всіх

його учасників",— розповіла

директор НВК № 176, відмін#

ник освіти України, вчитель

історії вищої категорії Вален#

тина Лукашук.

За її словами, учні навчаль#

ного закладу є активними учас#

никами семінарів, конферен#

цій, фестивалів і зустрічей ре#

гіонального та міжнародного

рівнів. Також досить активною

є діяльність НВК № 176 у ство#

ренні експериментальних май#

данчиків для апробації на#

вчальних програм за темами

проекту "Асоційовані школи

ЮНЕСКО". Плідним результа#

том діяльності у цих напрямках

є тісна співпраця та дружній

зв’язок з іншими навчальними

закладами — партнерами по

проекту ЮНЕСКО "Навчання

заради майбутнього": гімназією

№ 39 (м. Уфа, Башкортостан,

Росія), ліцеєм "Георге Асакі" (м.

Кишинів, Молдова), школою

"Вічо Гринчаров"(м. Горна Оря#

ховиця, Болгарія).

Нещодавно всі навчальні за#

клади України відзначали ваго#

му в культурно#освітньому

житті дату — 60#річчя міжна#

родного проекту "Асоційовані

школи ЮНЕСКО". Не зали#

шився осторонь і НВК № 176,

який активно розширює свої

культурно#освітні обрії, долу#

чаючись до діяльності такої ав#

торитетної міжнародної орга#

нізації. "Адже діяльність нашо#

го учнівського та педагогічного

колективу в межах проекту та

знання, які отримують учні,

вивчаючи всесвітню культур#

но#природну спадщину, збага#

чують кожну особистість і з на#

укової точки зору, і з духовної.

А практичне використання от#

риманих знань вимагає від

кожного формування активної

життєвої позиції та плідної і

творчої діяльності",— повідо#

мила пані Лукашук.

До визначної дати у навчаль#

но#виховному комплексі

№ 176 було приурочено низку

яскравих, розвиваючих та

спрямованих на зміцнення

партнерських зв’язків заходів.

З 4 листопада по 3 грудня ці за#

ходи відбувалися в межах мі#

сячника "Проекту "Асоційовані

школи ЮНЕСКО" — 60 років!"

Урочисте відкриття місячни#

ка розпочалося 4 листопада з

конференції "ПАШ ЮНЕС#

КО — ювілейні 60", на якій Ва#

лентина Лукашук визначила

завдання і напрямки заходів,

що полягають у зміцненні

співпраці закладів освіти в га#

лузях науки і культури, підви#

щенні національної свідомості

молодого покоління, консолі#

дації нації, формуванні нової

європейської еліти. Вона ак#

центувала увагу присутніх на

тому, що робота в ПАШ

ЮНЕСКО створює нове освіт#

нє середовище, творчу атмо#

сферу співпраці педагогів, уч#

нів і батьків. Після урочистого

відкриття місячника в усіх кла#

сах було проведено уроки

"Проекту "Асоційовані школи

ЮНЕСКО" — 60 років!", на

яких учні переглянули презен#

тації проектів, присвячених

цій вагомій події.

13 листопада за участі вихо#

ванців навчально#виховного

комплексу та гостей з інших

навчальних закладів стартува#

ла гра#подорож "Пам’ятки

ЮНЕСКО в Україні". Школярі

й учителі радо приймали гос#

тей з коледжу економіки, пра#

ва та інформаційних техноло#

гій Університету економіки і

права "Крок", НВК № 167 з по#

глибленим вивченням німець#

кої мови, гімназії № 191 імені

П. Г. Тичини, гімназії "Обо#

лонь", спеціалізованої школи

№ 85. Гості з неприхованим за#

хопленням переглянули пре#

зентації учнівських проектів,

які розширили знання учнів

про роль ЮНЕСКО в збере#

женні історико#культурної

спадщини України, взяли

участь у грі, під час якої коман#

ди продемонстрували чудові

знання історії рідного міста та

України, подорожуючи станці#

ями і відповідаючи на тестові

завдання. Багато вражень та

емоцій викликав флеш#моб

"60#річчю ЮНЕСКО присвя#

чується!". Підсумовуючи ігро#

вий день, Наталія Сидорен#

ко — методист з питань інно#

ваційної діяльності та міжна#

родного співробітництва

РНМЦ Дніпровського району,

голова журі конкурсу, нагоро#

дила учасників заходу грамота#

ми та подяками.

14 листопада продовжила

святкову естафету гра#подо#

рож "Пам’ятки ЮНЕСКО в

Україні" для учнів 6–8#х класів.

Одним із найцікавіших заходів

у рамках місячника став кон#

курс альманахів "Мій клас і

ЮНЕСКО", який був своєрід#

ним звітом роботи та участі уч#

нів і педагогів у цьому проекті.

Підбиттям підсумків місяч#

ника "Проекту "Асоційовані

школи ЮНЕСКО" — 60 років!"

стали перегляд документаль#

ного фільму про діяльність у

вивченні пам’яток всесвітньої

культурно#природної спадщи#

ни Києва, створеного учнями

10#го класу, та нагородження

учасників усіх заходів. Загалом

місячник пройшов цікаво та

плідно, досить важко було йо#

му визначатися з переможця#

ми та призерами, все ж були

названі найкращі.

"Сподіваємося, що активна

участь у ПАШ ЮНЕСКО на#

дасть можливість нашим уч#

ням перейматися ідеалами

миру, духом толерантності,

прагнути до збереження істо#

ричної пам'яті власного наро#

ду і людства в цілому, бути

особисто причетними до роз#

в'язання світових проблем че#

рез партнерство (в системі Ор#

ганізації Об’єднаних Націй) та

взаєморозуміння, вдоскона#

люючи власний освітній рі#

вень та естетичне і громадян#

ське виховання", — запевнила

директор НВК № 176 Вален#

тина Лукашук �

Чимало�вражень�та�емоцій���прис�тніх�ви�ли�ав�флеш-моб�"60-річчю�ЮНЕСКО�присвяч�ється!"

"100 днів у школі"
Під такою назвою відбулося свято в столичній 
гімназії № 323

У�'імназії�міжнародних�відносин�№�323,�що���Дарниць�ом��районі�столиці,

відб�лося�традиційне�свято�"100�днів���ш�олі"

Вихованці�НВК�№176,�я�і�взяли�а�тивн���часть���заходах�з�на'оди

60-річчя�прое�т��"Асоційовані�ш�оли�ЮНЕСКО",�б�ли�відзначені

'рамотами�і�подя�ами�

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Т
радиційно на початку грудня в гімназії міжнарод�
них відносин № 323, що у Дарницькому районі
столиці, відбулося свято "100 днів у школі". Під
час заходу першачки разом із вчителями презен�

тували свої класні колективи. Також дітлахи продемон�
стрували цікаві форми театрального дійства: виставу
"Рукавичка" англійською мовою, шкільні мініатюри, кар�
тинки, кліпи, виконували пісні та читали вірші.
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Уряд має прискорити роботу 
щодо умов для підписання Угоди
з ЄС, заявляє Президент

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ äîðó÷èâ óðÿ-

äó ïðèñêîðèòè ðîáîòó ùîäî ì³í³ì³çàö³¿ ðèçèê³â ó

ðàç³ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîïåé-

ñüêèì Ñîþçîì, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Ïðåçèäåí-

òà Óêðà¿íè. "Ðèçèêè, ÿê³ º äëÿ íàøî¿ åêîíîì³êè, íàì

ïîòð³áíî ì³í³ì³çóâàòè. Ïðîöåñ ïîâèíåí áóòè ïðîçî-

ðèé çà ó÷àñò³ òîâàðîâèðîáíèê³â, ùîá óñ³ ñîá³ ÷³òêî

óÿâëÿëè, ÿêå ìàéáóòíº. ßê ò³ëüêè ìè çíàéäåìî ïîðî-

çóì³ííÿ ³ áóäå äîñÿãíóòî òàêèé êîìïðîì³ñ — ï³äïèñ

áóäå ñòîÿòè",— ñêàçàâ ãëàâà äåðæàâè ï³ä ÷àñ çóñòð³-

÷³ ç ïðåçèäåíòàìè Ëåîí³äîì Êðàâ÷óêîì, Ëåîí³äîì

Êó÷ìîþ òà Â³êòîðîì Þùåíêîì. ßê çàçíà÷èâ Â³êòîð

ßíóêîâè÷, êîíêðåòí³ ä³¿ ïî÷íóòüñÿ íàéáëèæ÷èìè

äíÿìè. "Ñêîð³øå çà âñå, ðîáî÷à ãðóïà íà ÷îë³ ç ïåð-

øèì â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Àðáóçîâèì âè¿äå äî

Áðþññåëÿ, ³ ïî÷íåòüñÿ ðîáîòà ñï³ëüíî¿ ðîáî÷î¿ ãðó-

ïè Óêðà¿íà-ªÑ. ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ çàïðîïîíóâà-

ëà íàì ðîçïî÷àòè öþ ðîáîòó",— ï³äêðåñëèâ Ïðåçè-

äåíò, äîäàâøè, ùî óðÿä ïîñò³éíî ³íôîðìóâàòèìå

ãðîìàäñüê³ñòü ïðî ¿¿ õ³ä. Ãëàâà äåðæàâè íàãîëîñèâ,

ùî Óêðà¿íà ïðàãíå çàõèñòèòè ³íòåðåñè â³ò÷èçíÿíîãî

òîâàðîâèðîáíèêà. "Ìè õî÷åìî îòðèìàòè óìîâè, ÿê³

á çàäîâîëüíÿëè ñüîãîäí³ Óêðà¿íó, óêðà¿íñüêèõ òîâà-

ðîâèðîáíèê³â, óêðà¿íñüêèé íàðîä. ² ö³ óìîâè ñòâî-

ðþâàëè äëÿ íàñ ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó íàøî¿ êðà-

¿íè",— ñêàçàâ â³í. Çîêðåìà, çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà,

â ðàç³ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ç ªÑ ìîãëè âèíèêíóòè

ñêëàäíîù³ â àãðàðíîìó ñåêòîð³. "ß àáñîëþòíî â³äïî-

â³äàëüíî õî÷ó ñêàçàòè — ÿêùî â òàêîìó âèãëÿä³ Óãî-

äà áóëà á ï³äïèñàíà, âîíà á ñòâîðèëà áàãàòî ñêëàä-

íîù³â â àãðàðíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè",— çàçíà÷èâ

Â³êòîð ßíóêîâè÷. "Òîìó ïî âñ³õ òîâàðíèõ ãðóïàõ, çà

ÿêèìè ìè áóäåìî âåñòè ïåðåãîâîðè ç ªÑ, ï³äõ³ä áó-

äå îäíàêîâèé: ÿêùî ìè â³äêðèâàºìî ðèíîê ³ â³ääà-

ºìî ªâðîï³, òî íà ÿêèõ óìîâàõ. Ùî âçàì³í? Áóäóòü

êîìïåíñàö³¿? ßê³ êîìïåíñàö³¿?" — çàóâàæèâ â³í. Íà

ïåðåêîíàííÿ ãëàâè äåðæàâè, öåé ïðîöåñ ìàº áóòè

ïðîçîðèì. "ß õî÷ó, ùîá òîâàðîâèðîáíèêè áðàëè

ó÷àñòü ó öüîìó ïðîöåñ³. ß íå õî÷ó, ùîá öåé ïðîöåñ

áóâ çàêðèòèé. Òðåáà, ùîá â³í áóâ â³äêðèòèé, ïðîçî-

ðèé ³ çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â òîâàðîâèðîáíèê³â àã-

ðàðíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè",— ï³äêðåñëèâ Ïðåçè-

äåíò. "Ìè ïîñòàâèëè çàâäàííÿ çàðàç óðÿäó — ïðè-

ñêîðèòè öþ ðîáîòó, çàëó÷èòè ñò³ëüêè ôàõ³âö³â,

ñê³ëüêè ïîòð³áíî",— äîäàâ Â³êòîð ßíóêîâè÷. Â³í íà-

ãîëîñèâ — öÿ ðîáîòà ìàº áóòè âèêîíàíà äî íàñòóï-

íîãî ñàì³òó Óêðà¿íà-ªÑ â áåðåçí³ íàñòóïíîãî ðîêó.

"Àëå öå áóäå çàëåæàòè íå ò³ëüêè â³ä íàñ, öå çàëåæà-

òèìå â³ä ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. Ìè ñòàâèìî òàêó

ìåòó", — ï³äêðåñëèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷ �

Президенту вже до весни 
вдасться домогтися відкриття 
європейських ринків 
для стратегічних 
підприємств України

Ï³äïðèºìö³ ïîáà÷èëè ÷³òêèé ñèãíàë â³ä Â³êòîðà

ßíóêîâè÷à ïðî òå, ùî Óãîäó ïðî àñîö³àö³þ ç ªÑ ï³ä-

ïèøóòü âæå íàâåñí³. Íà çóñòð³÷³ ç ïîïåðåäí³ìè ïðå-

çèäåíòàìè Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ÷³òêî äàâ çðî-

çóì³òè, ùî íå ìàº íàì³ðó â³äñòóïàòè â³ä êóðñó íà

ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ Óêðà¿íè ç ªÑ. Òà-

êó äóìêó âèñëîâèâ ïðåçèäåíò ÃÎ "Ãðîìàäÿíñüêèé

Êîðïóñ" Ðîìàí Ñîëîäêèé. "ß ïî÷óâ ó ñëîâàõ Ïðåçè-

äåíòà ÷³òêèé ñèãíàë äî òîãî, ùî Óãîäà áóäå ï³äïèñà-

íà,— ñêàçàâ Ðîìàí Ñîëîäêèé.— Â³êòîð ßíóêîâè÷

íàãàäàâ, ùî êóðñ íà ºâðî³íòåãðàö³þ çàêð³ïëåíèé ó

çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè. Ïðè÷îìó, çàêîí ïðî îñíîâí³

çàñàäè çîâí³øíüî¿ ³ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â

2010 ðîö³ áóâ ïðèéíÿòèé ïàðëàìåíòîì ñàìå ç ³í³ö³-

àòèâè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à". Íà äóìêó ïðåçèäåíòà

"Ãðîìàäÿíñüêîãî Êîðïóñó", íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

Óêðà¿íà áóäå íàìàãàòèñÿ äîáèòèñÿ ïðèéíÿòíèõ

óìîâ äëÿ âèõîäó ñòðàòåã³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ íà ºâðî-

ïåéñüêèé ðèíîê. "Â³êòîð ßíóêîâè÷ ñêàçàâ, ùî ìàº

íàì³ð îáãîâîðþâàòè ç ºâðîïåéñüêèìè ïàðòíåðàìè

êîæíó ãàëóçü îêðåìî, â³äñòîþâàòè êîæíå ï³äïðèºì-

ñòâî. Äóìàþ, îñíîâíó óâàãó áóäå ïðèä³ëåíî ñòðàòå-

ã³÷íèì äëÿ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè ãàëóçÿì — ìåòà-

ëóðã³¿, ìàøèíîáóäóâàííþ òà ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàð-

ñòâó. Ñóäÿ÷è ç îñòàíí³õ çàÿâ, äîìîãòèñÿ â³äêðèòòÿ

ðèíêó ªÑ äëÿ íèõ — öå ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ Ïðå-

çèäåíòà",— íàãîëîñèâ ïàí Ñîëîäêèé. Â³í òàêîæ

ïðèïóñòèâ, ùî Óãîäà ïðî àñîö³àö³þ Óêðà¿íè ç ªÑ

ìîæå áóòè ï³äïèñàíà âæå íàâåñí³ 2014 ðîêó.

"Â³êòîð ßíóêîâè÷ íåäâîçíà÷íî çàÿâèâ, ùî äîðó-

÷èâ óðÿäó ïðèñêîðèòè ðîáîòó ùîäî ï³äãîòîâêè äî

ï³äïèñàííÿ Óãîäè. Öå îçíà÷àº, ùî ãàðàíò Êîíñòèòó-

ö³¿ ðîçðàõîâóº âæå äî áåðåçíÿ çíÿòè âñ³ ñï³ðí³ ïè-

òàííÿ ó ïåðåãîâîðàõ ç ªâðîñîþçîì",— ñêàçàâ ë³äåð

"Ãðîìàäÿíñüêîãî Êîðïóñó" �

Ціна революцій
Протести громадян є сигналом для влади та струсом 
для економіки

Ганна КАСІЧ 
"Хрещатик" 

Р
еволюції нині у світі
стають дедалі частішими.
Деякі спостерігачі
пов`язують спалахи

народного незадоволення з
фінансовими кризами. Якщо
революції справді спричинені
фінансовими труднощами,
спадом світової економіки, то,
напевне, вони мали б сприяти
вирішенню бодай деяких
економічних проблем. Це у
теорії. "Хрещатик" спробував
дослідити, що насправді
відбувається з економікою після
революцій. 

Єгипет: за ісламську 
демократію довелося заплатити 
6 % ВВП

Єгипетська революція стала наймасштаб�

нішою з тих революцій, котрі охопили північ

Африки взимку 2011 року (Туніс, Судан, Си�

рія, Алжир, Йорданія, Ємен). Єгиптяни ви�

магали відставки президента країни Хосні

Мубарака, а також низку соціальних вимог:

подолання безробіття, збільшення мінімаль�

ної зарплатні, призупинення зростання цін

на продовольство. Загалом основна вимога

протестувальників — підвищення рівня жит�

тя. Рушійною силою єгипетської революції

стали освічені молоді люди, котрі не могли

знайти роботу в Єгипті. Мітинги перейшли у

революцію з 25 січня 2011 року і завершили�

ся відставкою президента, уряду, а у 2012 ро�

ці відбулися вибори нового президента. З

січня по жовтень 2011 року темпи зростання

ВВП Єгипту скоротилися з 7�8 % до 1 %, зо�

лотовалютні резерви майже на 40 %. Нова

єгипетська влада звернулася до світової

спільноти з проханням про фінансову допо�

могу, яку й отримала. У 2013 році в Єгипті

відбувся військовий переворот на хвилі неза�

доволення обраним президентом�ісламістом

Мохаммедом Мурсі, після чого сусіди Єгип�

ту надали новому уряду допомогу у розмірі

$12 млрд, що дозволило призупинити нега�

тивні тенденції в економіці, котрих команда

Мурсі подолати не змогла.

Грузія: "трояндова революція"
виявилася вигідною 
"розкруткою" для країни

"Революція троянд" у Грузії у листопаді

2003 року була під політичними гаслами,

зокрема основна вимога — переглянути ре�

зультати парламентських виборів 2 листопа�

да 2003 року, котрі були, на думку учасників

масових акцій, фальсифікованими. Загалом,

за оцінками політологів, країна втомилася

від правління Едуарда Шеварднадзе. Та луна�

ли й економічні гасла. Протестувальники на�

голошували на необхідності підвищення рів�

ня життя та соціального забезпечення. Нове

керівництво Грузії, на чолі з президентом

Михайлом Саакашвілі, отримало фінансову

допомогу від світової спільноти у розмірі $1,1

млрд, що складало чверть ВВП країни тих

років. Нова владна команда провела низку

реформ: податкова амністія, приватизація

потужних підприємств, формування легких і

прозорих правил для бізнесу, що, у свою чер�

гу, стимулювало зростання обсягів прямих

іноземних інвестицій. Зростання ВВП при�

скорилося до 8,6 % у 2006 році і до 12,4 % у

2007 році. Але у 2008 році деякі економісти

оцінювали економіку Грузії як нестабільну

через сильну залежність від зовнішнього ка�

піталу. На тлі світової фінансової кризи Гру�

зія отримала зовнішню допомогу в обсязі

$4,55 млрд. Це дозволило Грузії в 2010 році

добитися зростання ВВП на 6,4 %, що стало

найвищим показником у регіоні.

Киргизія: економіку виводять 
з глухого кута закачкою 
траншів

У Киргизії "революція тюльпанів" спалах�

нула у березні 2005 року і була чітко спрямо�

вана проти корупції "клану" президента Ас�

кара Акаєва. Приводом для революції стали

парламентські вибори, на яких в якості кан�

дидатів було висунуто чимало представників

рідні президента, котрі, у підсумку, здобули

перемогу. Але існували й економічні мотиви,

зокрема невідповідність економічної струк�

тури країни новим вимогам. Понад 1 млн

киргизів на той час шукали кращої долі по

світу поза межами батьківщини, решта вияв�

ляли незадоволення низьким рівнем життя,

соціальними гарантіями держави та відсут�

ністю перспектив для розвитку. Зовнішній

борг країни на 2005 рік, за різними оцінками,

сягав майже 90 % ВВП. Але новий президент

Курманбек Бакієв не зміг вирішити еконо�

мічних проблем. Низький рівень життя і пу�

щені на "самоплин" соціальні та економічні

проблеми, а також внутрішній розкол у прав�

лячій еліті призвели до революції 2010 року,

яку назвали "революцією динь". Країна стала

парламентською республікою, міжнародні

фінансові інституції виділили $1,1 млрд на

розвиток економіки Киргизії, що дозволило

збільшити ВВП країни з $12,5 млрд у 2009

році до $13,13 млрд у 2011 році.

Сирія: громадянська війна 
і санкції замість 
процвітання

Виступи сирійської опозиції проти

президента Башара Асада базувалися та�

кож на прагненні більшої демократизації.

Не останніми були й антикорупційні мо�

тиви. Але, на відміну від схожих за моти�

вами революцій у Грузії та Киргизії, пов�

стання опозиції проти Асада швидко пе�

рейшло у збройне протистояння, зго�

дом — у повномасштабну громадянську

війну. У 2011 році (перші зіткнення) Си�

рія втратила майже $4 млрд доходів від

туризму (туризм дає 12 % ВВП країни).

Суттєво скоротилися обсяги іноземних

інвестицій, було запроваджено міжна�

родні санкції стосовно Сирії, відтак на

2012 рік збитки склали понад $4 млрд.

Станом на 2013 рік майже половина насе�

лення країни залежить від гуманітарної

допомоги, оскільки живе нижче рівня

бідності. У країні існує дефіцит товарів

першої необхідності. Тим не менше, у

травні 2013 року Іран надав Сирії кредит

у розмірі $4 млрд.

Революції приносять 
прибутки, якщо відразу 
після них відбуваються 
продумані реформи

Майже всі революції останнього деся�

тиліття спалахували через економічні

причини, котрі були якщо не всюди го�

ловними, то аж ніяк не другорядними.

Майже кожна революція мала "відгук" у

вигляді нової революції, якщо економіч�

ні проблеми не було вирішено унаслідок

першої революції. Так, у Киргизії за "ре�

волюцією тюльпанів" спалахнула "рево�

люція динь" через небажання або нездат�

ність нового уряду розвивати економіку

країни. В Єгипті незадоволення ісламіс�

тами та президентом Мохаммедом Мурсі

грунтувалося також на скороченні ВВП

країни, особливо прибутків від туризму,

та на тому, що новий режим зміг оновити

ідеологію, але не сприяв зростанню рівня

життя в країні. Грузія — вдале виключен�

ня з цього переліку, але грузинським гро�

мадянам довелося пройти через еконо�

мічну блокаду з боку Росії, через військо�

вий конфлікт в Абхазії, через непопуляр�

ні реформи. Тим не менше, правлячі кола

Грузії діяли швидко, що і дало певні 

результати. 

Нарешті, революція у Сирії. Власне,

революція могла б бути, якби виступи

проти президента Сирії швидко не стали

озброєними, що дозволило Асаду вдатися

до жорстких дій. Ситуація розвивається

по жорсткому "силовому" сценарію, во�

чевидь, можна говорити про катастро�

фічні економічні наслідки, але аж ніяк не

про надбання. Тим не менше, досі Сирії

вдається "тримати удар", у тому числі, від

збитків, завданих міжнародними 

санкціями �
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Купуй, але обережно
Під час покупок в інтернет�магазинах треба бути пильними — шахраї не сплять

Зрозуміло, що комп'ютер із

виходом у всесвітню мережу

відкриває перед людиною

практично безмежні можли�

вості для шопінгу. Але така

тенденція не залишається без

уваги шахраїв, для яких інтер�

нет�магазини виявилися ши�

роким полем діяльності. Ін�

тернет�злочинці йдуть на

будь�які кроки, щоб заробити

на вас великі гроші.

Товари віртуальні,
проблеми — реальні

По�перше, механізмів об�

ману існує незліченна кіль�

кість, причому різноманітних

видів. Питання полягає тіль�

ки в тому, які з них на сього�

дні відомі споживачам, а з

якими варто ознайомити їх з

метою уникнення ними нега�

тивних наслідків. Розглянемо

кілька порад для тих, хто ви�

рішив здійснювати купівлю

через інтернет�магазини. В

першу чергу — треба переві�

рити, чи надійний конкрет�

ний інтернет�магазин і фір�

ма, яка в ньому виставила то�

вари. Для цього необхідно, як

мінімум, прочитати про ком�

панію на відповідній сторінці

інтернет�магазину. Звернути

увагу на наявність/відсут�

ність у в них необхідної для

покупця інформації в розділі

"Про нас" або "Про компа�

нію". На цій сторінці повинні

бути вказані актуальні дані:

назва компанії, адреса, теле�

фон, електронні адреси, юри�

дичні дані, номер банківсько�

го рахунку. Також зверніть

увагу на дизайн сайту, домен,

на якому він розміщений, чи

відбувається оновлення но�

вин. На надійних сайтах ма�

газинів є книга відгуків та

пропозицій, форум, графік

роботи тощо.

Не завадить перевірити

достовірність товару та гаран�

тії на нього. Уточнити, які га�

рантійні зобов'язання надаю�

ться та на які терміни, хто їх

надає — продавець чи вироб�

ник. Для цього можна зв'яза�

тися з представником магази�

ну й розпитати подробиці, а

також пошукати статті та

описи цього товару в Інтерне�

ті, а також перевірити його

дійсну вартість. Якщо вона в

інтернет�магазині нижча, ніж

навіть у виробника — це має

насторожити. Потрібно пам'�

ятати про те, що ціна товару

не може бути нижчою за його

собівартість. За низькою ці�

ною продукт може з великою

ймовірністю виявитися під�

робкою або ж компанія�шах�

рай просто отримає гроші за

замовлення і зникне.

Варто памятати, що при

покупці в інтернет�магазинах

споживач має ті самі права,

що й при покупці в звичайно�

му магазині. Відповідно до

Закону "Про захист прав спо�

живачів", у разі виявлення в

період встановленого гаран�

тійного строку недоліків то�

вару споживач має право ви�

магати:

— пропорційного змен�

шення ціни;

— безоплатного усунення

недоліків товару в розумний

строк;

— відшкодування витрат на

усунення недоліків товару.

Готівку — в Інтернет
Також до головних правил

безпечної покупки у мережі

Інтернет можна віднести сис�

тему розрахунку. По�перше,

треба звернути увагу на те, в

який спосіб відбуватиметься

розрахунок — готівковий чи

безготівковий. Аби убезпечи�

ти себе від варіанту отриман�

ня неякісного товару та спи�

сання грошей з банківської

картки без отримання замов�

лення, краще вибирати готів�

ку. Тобто розраховуватись з

кур'єром після отримання та

огляду товару. У момент до�

ставки чи передачі замовлен�

ня споживачеві інтернет�ма�

газин зобов'язаний надати

всю документальну інформа�

цію про умови його експлу�

атації (інструкція із застосу�

вання), безпеку товару, тех�

нічну документацію тощо. У

письмовому вигляді мають

бути описані порядок і термі�

ни повернення товару. До

вручення замовлення спожи�

вач має право повністю від

нього відмовитися в будь�

який момент. Якщо його вже

доставлено споживачеві та

проплачено, то покупець мо�

же повернути товар протягом

14 днів, якщо збережено то�

варний вигляд, споживчі

властивості, пломби, ярлики і

всі документи, що підтвер�

джують факт і умови угоди.

При відмові від товару прода�

вець зобов'язаний повернути

всю суму, сплачену за догово�

ром, за вирахуванням витрат

за доставку. Жодних штраф�

них санкцій продавець до по�

купця застосовувати не має

права.

Якщо ж обираєте безготів�

ковий розрахунок, то будьте

вкрай обережними, бо шахраї

не сплять! Уводьте інформа�

цію про кредитну картку для

оплати тільки зі свого ком�

п'ютера, бо в інтернет�кафе

можуть бути встановлені

програмні або клавіатурні

шпигуни. Пам'ятайте, що

правильний інтернет�банк

відрізняється від неправиль�

ного наявністю букви "s" піс�

ля http — ця буква вказує на

те, що ви маєте справу із за�

хищеним з'єднанням. Краще

всього — заведіть для інтер�

нет�покупок окрему банків�

ську карту — відкрийте раху�

нок і поповнюйте його не

надто великими сумами.

Обов'язково потрібно вклю�

чити послугу миттєвого SMS�

сповіщення, щоб стежити за

збереженням грошей. Таким

чином можна контролювати

свої витрати і за необхідності

обмежувати їх. До того ж

убезпечити всі свої заощад�

ження, якщо зловмисники

зможуть "вивудити" ваші па�

ролі. Тож обирайте зручний

та безпечний для вас вид роз�

рахунку.

Будьте уважними, прискіп�

ливими — і тоді інтернет�шо�

пінг стане вдалим та безпеч�

ним

Переваги покупки товарів у мережі Інтернет

1. Економія часу.

2. Заощадження коштів.

3. Шопінг у будь�який час — не виходячи з дому.

4. Великий асортимент товару.

5. Зручність оплати.

6. Безкоштовна доставка у зручний для вас час.

Ризики/Недоліки!
1. Купівля бракованого або підробного товару.

2. Імовірність натрапити на шахраїв.

3. Відмова у наданні продавцем товарного чеку, гарантій�

ного талону та в обміні покупки.

4. Можлива затримка товару.

5. Різниця в характеристиках купленого товару (колір, роз�

мір, модель тощо).

6. Різниця між заявленою та реальною ціною.

7. Неточності на сайті щодо наявності товару.

8. Ймовірність купити непотрібну річ у подарунок.

9. Пошкодження товару під час доставки.

Куди можна поскаржитися на недобросовісні
послуги, надані в інтернет�магазинах:

²íñïåêö³ÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ó ì. Êè-
ºâ³

04070 ì. Êè¿â, âóë. Òåðüîõ³íà, 8-À
Íà÷àëüíèê ³íñïåêö³¿ — Êëÿöüêèé Àíòîí Þð³éîâè÷
òåë./ôàêñ: (044) 417-21-01, 463-79-72
å-mail: mkyiv_zah@ukr. net

Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â:

03680, ì. Êè¿â-150, âóë. Ãîðüêîãî, 174
Ãîëîâà Äåðæñïîæèâ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè — 

Îðºõîâ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷
òåë.: 528-73-07, 226-29-71
E-mail:dssu_pr@dsiu. gov. ua

Статистичні дані

Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2013 ðîêó ïðîäàæ òîâàð³â ÷åðåç
²íòåðíåò ï³äïðèºìñòâàìè ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ ñòàíîâèâ
341,7 ìëí ãðí, ùî íà 60 % á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïå-
ð³îä 2012-ãî ðîêó.

Ïðî öå éäåòüñÿ â îô³ö³éíèõ ìàòåð³àëàõ Íàö³îíàëüíî¿
êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³
çâ'ÿçêó òà ³íôîðìàö³¿.

Íàéá³ëüøà ÷àñòêà ïðîäàæó òîâàð³â ÷åðåç ²íòåðíåò çà
ðåã³îíàìè â Óêðà¿í³ ïðèïàäàº íà Êè¿â ³ ñòàíîâèòü 295,6
ìëí ãðí — àáî 86,5 % â³ä çàãàëüíèõ òàêèõ ïðîäàæ³â.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, âïðîäîâæ ïåðøîãî êâàðòàëó ïîòî÷íî-
ãî ðîêó ïðîäàæ³ òîâàð³â ÷åðåç ²íòåðíåò ï³äïðèºìñòâàìè
ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ ñòàíîâèëè 341,7 ìëí ãðí — àáî 0,36
% â³ä óñüîãî ðîçäð³áíîãî òîâàðîîá³ãó, ùî íà 61 % ïåðå-
âèùóº àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê çà I êâàðòàë 2012 ðîêó.

Íàãàäàºìî, ùî ìèíóëîãî ðîêó åêñïîðò ïîñëóã ñôåðè
â³ò÷èçíÿíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é áóâ çàô³êñîâà-
íèé íà ïîçíà÷ö³ $ 800 ìëí.

"Åêñïîðò êîìï'þòåðíèõ ïîñëóã çá³ëüøèâñÿ ïðàêòè÷íî
íà 50 % ³ ñêëàâ áëèçüêî $ 800 ìëí, ³ òóò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïîçèòèâíå ñàëüäî, òîáòî — ïåðåâèùåííÿ åêñïîðòó íàä
³ìïîðòîì íà ñóìó 497,7 ìëí ãðí. Ïðîäàæ òîâàð³â ÷åðåç
²íòåðíåò çà ð³ê çá³ëüøèâñÿ á³ëüø í³æ ó 2 ðàçè",— çàçíà-
÷èâ ãîëîâà Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü ³íôîðìà-
òèçàö³¿ òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é Âàëåð³é Îìåëü÷åí-
êî.

Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Ч
ас невблаган

но рухається
вперед та змі

нює все довко


ла з неймовірною
швидкістю. Згадайте
ситуацію десятирічної
давнини, коли не у
всіх удома були ком

п’ютери та Інтернет, а
якщо і були — то як
виняток із правил. То

ді передбачити, на

скільки докорінно си

туація може змінити

ся, ніхто не міг. На
сьогодні ж маємо ши

рокий асортимент
комп’ютерної техніки,
безліч інтернет
про

вайдерів, і це дає
змогу майже кожно

му робити будь
які
покупки в інтернет

магазинах, не виходя

чи з дому чи з робо

ти, що вже стало зви

чайною справою. Нині
в електронних мага

зинах можна придба

ти все — або майже
все: харчові продукти
з супермаркету, кни

ги, одяг, взуття, побу

тову та комп’ютерну
техніку, фото
 та ві

деоапаратуру, косме

тичні засоби тощо.
Але така зручність
виявляється небез

печною, тому за пози

тивними емоціями
майбутніх покупок не
варто втрачати пиль

ність та здоровий
глузд.

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

Управління ВД Фонд ССНВ
м. Києві ор аніз вало похід

в театр для дітей- триманців
Нещодавно правлінням ви онавчої дире ції Фонд

соціально о страх вання від нещасних випад ів на
виробництві та професійних захворювань місті Киє-
ві, я е очолює Ірина Протчен о, б ло проведено бла-
одійн а цію для дітей- триманців. 28 листопада
близь о 50 підліт ів, чиї бать и за ин ли на вироб-
ництві, поб вали Київсь ом а адемічном театрі
юно о лядача на Лип ах на виставі "Над прірвою…"
за твором Джерома Селінджера.

Подібні а ції правління проводить же не вперше. Для
Управління стало доброю традицією запрош вати своїх
підопічних на бла одійні заходи до ращих льт рних за -
ладів міста. Однією з найбільш вразливих ате орій серед
підопічних станови є діти- триманці, чиї бать и за ин ли
на виробництві. На облі в Управлінні наліч ється 194 та-
их дітей. Опі а над ними для працівни ів є святим обов'яз-
ом. Тож аби подар вати радість цим дітям, ерівництво
Управління запропон вало їм ч довий варіант льт рно о
дозвілля.

Керівництво Київсь о о а адемічно о театр юно о ля-
дача на Лип ах від н лося на звернення Управління та
люб'язно надало запрошення для дітей- триманців на вис-
тави стінах власно о за лад . Найстарші серед них, діти
ві ом від 14-ти ро ів, же відвідали театр напри інці листо-
пада. Вони пере лян ли пре расний спе та ль "Над прір-
вою…" за с андальним твором Джерома Селінджера "Ло-
вець житі". Дітей середньо о та молодшо о ш ільно о ві-

ще че ають р дні вистави "Поліана" та "Король Дроз-
добород". А наймолодших лядачів а тори театр порад -
ють новорічними виставами на почат січня.

Діти- триманці, я і б ли запрошені на спе та ль "Над
прірвою…", сі отримали мас позитивних вражень від пе-
ре ляд вистави і б ли д же вдячні ерівництв Управління
за та ий подар но .

— Мене д же вразила вистава. Вона надзвичайно ці а-
ва для та их юна ів та дівчат, я я, адже оловний е-
рой — наш ровесни , — ділиться враженнями Анна Ща-
вінсь а, ст дент а 1- о рс КНУ ім. Т.Г. Шевчен а.
(Управління опі ється сім'єю Щавінсь их з 2004, відтоді,
я внаслідо нещасно о випад на виробництві за ин в її
од вальни ).

— Переживання та фантазії оловно о ероя надзвичай-
но яс раво передані а торсь ою рою, — продовж є Ан-
на. — Ч довий твір, пре расні а тори. Тепер хоч обов'яз-
ово перечитати повість Джерома Селінджера в ори іналі.

Приблизно та ої ж д м и про спе та ль б ла і решта під-
літ ів. По завершенню вистави лядачі на ородили а тор-
сь тр п ш валом оплес ів, весь зал аплод вав стоячи і
дов о ще не хотів відп с ати а торів зі сцени.

Артем Бодня
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Київ і втрачає, і заробляє 
на протестах
Перекриті станції метро та заблоковані центральні вулиці компенсуються
прибутками продовольчих магазинів

Стояння за бізнес
Експерти схильні не драматизува�

ти Євромайдан щодо фінансових

наслідків. Поки вести мову про

якісь катастрофи унаслідок протес�

тів зарано. А от причини, через які

люди вийшли на вулиці, заслугову�

ють на пильну увагу, передовсім вла�

ди. І влада, розуміючи це, готова до

круглого столу, до загальнодержав�

ного діалогу.

Як стверджує екс�міністр економі�

ки та президент Центру ринкових ре�

форм Володимир Лановий, справжні

причини протесту�2013 важливі тому,

що вони є системними, економічни�

ми й набагато глибшими за гасла. На

його думку, це "відхід від ринкового

саморегулювання", а також те, що

економіка України стала більш "ди�

рективною" протягом останніх років.

Особливо суттєвий тиск відчуває ма�

лий та середній бізнес.

Президент Асоціації українських

банків Олександр Сугоняко переко�

наний, що економічним мотивом

протестів на Майдані Незалежності

у 2013 році стала відсутність чіткої

економічної політики. "У межах ста�

рих традицій, старих моделей, від�

сутній вихід з цієї економічної кри�

зи... Одні кричать — до Росії. Але і

там проблеми. Бюджет на 50�70 %

формується за рахунок експортних

мит... А ЄС? Чому, коли Віктор

Ющенко був президентом і їздив ту�

ди мало не кожного тижня, тоді не

уклали Угоду про Асоціацію? І чому

готові її підписати з Віктором Яну�

ковичем?". За словами пана Сугоня�

ко, в умовах кризи, котра триває і в

ЄС, головне, як казала канцлер Нi�

меччини Ангела Меркель, "про всяк

випадок треба виграти час, а для

цього потрібна земля". Україна для

цього цілком придатна. А "якщо

Україна буде зближуватися з РФ, це

насамперед небезпечно для ЄС".

Тому, вважає президент КУА "Кін�

то" Сергій Оксанич, не варто споді�

ватися на те, що хтось прийде і по�

будує економічний рай, а потрібно

самим створювати інститути конку�

рентної економіки, причому, хоча за

це виступає насамперед малий та се�

редній бізнес, великий капітал по�

чинає розуміти, що йому вигідніше

відійти від директивної економіки

до конкурентної економіки.

А от короткострокові наслідки

майданових протестів видаються

експертам поки що не катастрофіч�

ними. Зокрема Олександр Сугоняко

закликає українських громадян не

влаштовувати банківської паніки,

оскільки: "Можуть, звичайно, по�

гратися з курсом, але я вважаю, що

панікувати не можна, це лише по�

гіршить ситуацію". 

Збитків від Євромайдану
зазнають його учасники

Євромайдан може коштувати не

менш ніж мільйон гривень на добу.

Таку думку в коментарі "Хрещатику"

висловив експерт Українського аналі�

тичного центру Олександр Охрімен�

ко. За його словами, важко оцінити

вартість організації перебування лю�

дей на Майдані Незалежності, але не

менше, ніж кілька мільйонів гривень

на день. Концерти коштують недеше�

во, та й оренда обладнання недешеве

задоволення. Щодо збитків, то їх за�

знають насамперед ті люди, котрі сто�

ять на Євромайдані, хоча могли в цей

час працювати. Що ж стосується еко�

номіки України, то, за словами екс�

перта, вона працювала і працює. Пра�

цюють порти, металургійні підприєм�

ства, нафтопереробка і навіть тепло у

будинки українців постачає все та ж

"злочинна влада". Коментуючи вплив

мітингів на економіку Києва, Олек�

сандр Охріменко зазначив, що на Єв�

ромайдані стоять в основному сту�

денти або працівники ринків, тому на

економіку Києва це навряд чи впли�

не. Але виникає питання, хто плати�

тиме за прибирання всього того сміт�

тя і зламаних речей, котрі зіпсували

учасники Євромайдану. У Евросоюзі

прийнято, що всі збитки, завдані міс�

ту масовими акціями протестів, ком�

пенсують організатори. У нашому ви�

падку опозиційні партії зобов'язані

заплатити Києву за завдані збитки.

Але, якщо вже згадали ЄС, то там по�

літичні партії можуть компенсувати

збитки тільки за рахунок своїх партій�

них кас, а це, скоріш, буде складно

для наших опозиційних партій, ос�

кільки формально вони всі жебраки, а

гроші на Євромайдан виділяють ано�

німні спонсори.

Обсяги збитків залежать
від тривалості протестів

Унаслідок масових акцій у Києві

та по Україні може девальвувати

українська гривня, але помірно. За�

галом обсяги та характер збитків від

Євромайдану для економіки Укра�

їни залежать не стільки від перебігу,

скільки від тривалості протестів. Та�

ку думку в коментарі "Хрещатику"

висловив керівник Інформаційно�

аналітичного центру FOREX CLUB

в Україні Микола Івченко. На його

думку, якщо порівнювати з анало�

гічними протестами у Туреччині, ту�

рецька ліра тоді девальвувала на 

10 %, а фондовий ринок знизився на

20 %. "Ми очікуємо, що в інтервалі

3�4 місяців, до кінця березня 2014

року або до літа, буде досягнуто по�

значки 8,50 грн за один долар США,

а у довгостроковій перспективі це

близько 9 грн за один долар США,—

зазначив експерт.— Багато що зале�

жатиме від тривалості протестів. Як�

що Євромайдан розійдеться, буде

знайдено компроміс до кінця по�

точного року, вірогідно, гривня ут�

римуватиметься на позначці 8,50

грн за один долар США. У випадку,

якщо триватиме, як у Туреччині, мі�

сяців зо три, більш імовірна познач�

ка у 9 грн". Коментуючи економічні

наслідки у випадку "силового" сце�

нарію, експерт наголосив, що оці�

нити їх надзвичайно складно, але

головним чинником є все�таки три�

валість протестів: "Ми спостеріга�

ємо, що доходність українських об�

лігацій є поки високою, близько

своїх максимумів, інвестори остан�

німи днями, зрозуміло, негативно

реагують на ті події, котрі вібуваю�

ться". З тих же міркувань навряд чи

на стан економіки суттєво вплинуть

переформатування уряду, влади.

Важливий сам факт призупинення

або припинення протистояння. Він

може підтримати гривню... Ринку

потрібна "точка відліку". У відповідь

на запитання про можливу "замо�

розку" банківських депозитів або

про "валютну" паніку, Микола Ів�

ченко застеріг, що не став би поспі�

шати з такими прогнозами.

"По�перше, нерезиденти почали

скупати валюту в ОВДЗ. На 22 лис�

топада це було 6,7 млрд грн, нині

вже 9,3 млрд грн. Можливо, амери�

канські, російські фонди скупову�

ють українські борги. Вони чекають

на якусь розв'язку. І як тільки вона

станеться, це вплине на ринки. По�

друге, якщо ситуацію буде вирішено

до січня 2014 року, протягом грудня

2013 року, населення поспішатиме

забирати валюту. Так, можливо час�

тину грошей воно витратить на но�

ворічні свята, а потім моніторитиме,

як розвиватиметься ситуація. І якщо

картинка буде стабілізуватися, то

вже значних виїмок не буде, і НБУ

навряд чи запровадить мораторій на

зняття депозитів. Але якщо це роз�

тягнеться на три�чотири місяці, тоді

можливі наслідки для банківської

системи, та навіть якщо такий мора�

торій буде запроваджено, навряд чи

він буде тривалим. На 2�3 місяці, а

потім його буде скасовано".

А от Київ може отримати навіть

прибутки від масових акцій. "Ствер�

джувати, що Євромайдан негативно

вплинув на економіку Києва, поки

що не можна. Ризики, звичайно є,

трапляються перебої у роботі транс�

порту, але це тимчасово, транспорт

старається працювати вчасно, адже

це кров економіки. Суперпаралічу

немає, можна рухатися містом. Але

надалі залежатиме від того, як бу�

дуть перекриватися дороги. Можли�

во, негативний вплив є в тому, що

люди, котрі стоять на Євромайдані,

не працюють, економіка недоотри�

мує ВВП, але нині це складно підра�

хувати. З іншого боку, через наплив

людей до Києва збільшилися прода�

жі товарів продовольчого ряду".

Загалом експерти одностайні в

одному — доки протести тривають

менше одного місяця, вони помірно

збиткові, хоча понівечена кому�

нальна власність коштує немало. Чи

перекриються збитки прибутками

продуктових точок шляхом зростан�

ня відрахувань до бюджету, покаже

час
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Реєстрація — через електронну чергу
Минув майже рік відтоді, як набули чинності зміни до законодавства щодо порядку
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Звернення громадян щодо

врегулювання порушеної

проблеми надходили до орга�

нів міської влади та органів

місцевого самоврядування,

представники яких вимагали

від керівництва реєстраційної

служби пояснень і конструк�

тивних дій.

Про те, як зараз працює

реєстраційна служба Голов�

ного управління юстиції у 

м. Києві, ми запитали у депу�

тата Київради Сергія Крим�

чака, який неодноразово ви�

ступав із зауваженнями до її

роботи.

Як повідомив нам Сергій

Олександрович, у серпні було

призначено нового началь�

ника реєстраційної служби

Головного управління юсти�

ції у м. Києві, і динаміка дер�

жавної реєстрації речових

прав на нерухоме майно в 

столиці значно покращилася.

На сьогодні на території міста

функціонують п’ять струк�

турних підрозділів реєстра�

ційної служби для подання

заяв/запитів щодо державної

реєстрації речових прав на

нерухоме майно та їх обтя�

жень. Раніше реєстрація прав

на нерухомість відбувалася в

бюро технічної інвентариза�

ції, і документи приймали ли�

ше в одному відділенні. На

зміну величезним чергам за�

явників та плутанині з доку�

ментами прийшла впорядко�

вана електронна черга. Тепер

заявник реєструється в елек�

тронній черзі, ввівши при

цьому свої паспортні дані, що

зводить нанівець можливість

"затягування" черги. Крім то�

го, запроваджено попередній

запис до реєстраторів через

Інтернет, що значно покра�

щило надання послуг і зеко�

номило час громадян.

Активізувалась також ді�

яльність нотаріусів, які спо�

чатку були вкрай невдоволені

великим обсягом оформлю�

ваних документів та не мали

навичок роботи з програмою.

Наразі вони без жодних

проблем справляються з по�

кладеними на них функціями

реєстратора під час завірення

відповідних угод. І вже сього�

дні нотаріуси здійснюють

майже 60 % реєстраційних

дій. При цьому чіткою пози�

цією Державної реєстрацій�

ної служби України є доступ�

ність таких послуг. Як нам

стало відомо, у Мін’юсті вже

розроблено відповідні зміни

до законодавства, що перед�

бачають обмеження вартості

послуг нотаріусів, зокрема —

приватних.

Якщо порівнювати обсяг

реєстраційних дій у жовтні�

листопаді з січнем цього року,

то їхня кількість зросла біль�

ше ніж у 5 разів. Це є ще од�

ним доказом того, що люди

побачили — система запра�

цювала, і почали приходити.

Вже сьогодні реєстраційна

служба задовольняє майже 

98 % запитів. У  Києві їх заре�

єстровано з початку року

285 073.

Як бачимо, ситуація навко�

ло реєстрації речових прав на

нерухоме майно поліпшила�

ся, а Укрдержреєстр вже задає

новий вектор у розвитку про�

цесу державної реєстрації.

Що ж, чекаємо з нетерпінням

позитивних нововведень

Валентин ГОРНОСТАЄВ
"Хрещатик"

З
а цей час було чимало нарікань на діяльність підрозділів Держав�
ної реєстраційної служби України, зокрема, реєстраційної служби
Головного управління юстиції в м. Києві, з приводу незадовільної
реєстрації речових прав на нерухоме майно. Особливо — на не�

чітку організацію роботи реєстраторів, величезні черги біля офісів, де
вони приймають громадян, незручності для відвідувачів тощо.

Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

П
опри те, що не все можна виміряти у грошах, ко�
жен процес має свою вартість. У тому числі й на�
родні протести. Понад 20 днів у столиці мітингу�
ють прибічники євроінтеграції. Залежно від того,

якими будуть наслідки діалогу влади з народом, струк�
тура української економіки зазнає суттєвих змін. Осо�
бливо це стосується Києва — столиці країни. Перші еко�
номічні наслідки вже є.
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Погода випробовує 
енергетику на міцність

В Україні частіше вимикають енер�

гопостачання через складні погодні

умови. Про це в середу, 11 грудня, за�

явив заступник генерального дирек�

тора Центру досліджень енергетики

Вадим Гламаздін під час круглого сто�

лу в Києві на тему "Енергетика в екс�

тремальних ситуаціях: ризики для су�

спільства та галузі". За його словами,

кількість аварійних відключень про�

тягом поточного року, у порівнянні з

минулим, зросла у 3–4 рази, "при то�

му це значною мірою сталося за раху�

нок великої кількості саме "погод�

них" відключень. Попри те, що і по�

годні катаклізми почастішали, не

останньою причиною зростання

кількості аварійних відключень є й

зношеність електро� та тепломереж.

Загалом зношеність електромереж по

Україні складає 60 %, ступінь зноше�

ності тепломереж, за різними оцінка�

ми, подекуди сягає 90 %, у Києві це 

60 %".

Для того, аби повністю модернізу�

вати всі ці мережі та обладнання, на�

вантаження на які постійно зростає,

потрібно не менш як 120–160 років,

стверджує директор компаніі "Енер�

джі консалтінг" Борис Циганенко. Та

навіть із такими мережами ще можна

протистояти негоді, оскільки у нас

немає особливо руйнівних природних

явищ.

Але є політико�соціальні потрясін�

ня. Євромайдан у Києві поставив

енергетиків перед питанням, чи гото�

ві енергомережі, зокрема столичні,

нормально функціонувати в екстре�

мальних умовах.

В київських оселях буде
тепло і світло за будь�якого 
політичного курсу

Відповідь на це запитання дав Ки�

їв — епіцентр протестів. Як розповів

під час круглого столу голова нагля�

дової ради ПАТ "Київенерго" Іван

Плачков, енергетики досі забезпечу�

ють функціонування мереж у нор�

мальному стані, але аби це була

справді стабільна робота, необхідно

забезпечити такий стан, щоб енерге�

тика була поза політикою. "Вже про�

тягом 20 днів увесь персонал "Київ�

енерго" працює в посиленому режи�

мі, щоб забезпечити електро� та теп�

лопостачання,— зазначив він.— Я

вам можу з усією відповідальністю

сказати, що тільки завдяки відпові�

дальності цих людей ми маємо нор�

мальне енергопостачання. Але по�

винна працювати і державна машина,

а цього немає". Більше того, в столи�

ці "Київенерго" домовився, щоб ава�

рійні машини пропускали до об’єктів

всюди, за будь�яких умов, тож аварії

будуть ліквідовуватися максимально

швидко.

Нормальну роботу державних влад�

них структур у Києві все�таки налаго�

джено, але доводиться працювати в

екстремальних умовах. Відтак, розпо�

вів начальник відділу координації під�

готовки та проходження опалюваль�

ного сезону Міністерства регіональ�

ного розвитку, будівництва та ЖКГ

Денис Цвібель, у відомстві на дору�

чення віце�прем’єра Олександра Віл�

кула створено оперативно�диспетчер�

ський штаб, котрий реагує на всі не�

штатні ситуації, в тому числі у Києві.

"125 тисяч котелень по Україні пра�

цюють. Всі аварійні ситуації опера�

тивно усуваються. Нам звітують по 2

рази на день про стан проходження

опалювального сезону",— зазначив

посадовець. При цьому він наголо�

сив, що "люди незалежно від політич�

них уподобань працюють цілодобово і

забезпечують нормальну роботу енер�

гомереж".

Утім, енергетики припускають, що

можливий варіант перебоїв у роботі

мереж тепло� та електропостачання,

в тому числі — у столиці. Це, звісно,

людський чинник, спокуса викорис�

тати енергетику в політичних проце�

сах. З іншого боку, й сама енергетика

може стати суттєвим чинником

упливу на політико�соціальні проце�

си. Наприклад, як зазначив Вадим

Гламаздін, політико�соціальні про�

цеси можуть впливати на енергетику

тільки в одному випадку — якщо є

спрямоване втручання у роботу енер�

госистем. Утім, вважає він, "енерге�

тика також може впливати на політи�

ко�соціальну ситуацію". Зокрема це

цілеспрямоване відключення тепла,

світла, електроенергії населенню з

метою створити чи підігріти певні

настрої.

В енергосистемі столиці все
стабільно

Складно навіть уявити ситуацію,

за якої могла б зазнати суттєвих пе�

ребоїв у функціонуванні енергосис�

тема столиці. Про це в коментарі

"Хрещатику" зазначив Іван Плачков.

"Слабкі місця, і ми їх усі знаємо, це

стан тепломереж, а передумов для

екстремальних ситуацій немає. Пер�

сонал працює, обладнання готове до

опалювального сезону, ми увійшли в

опалювальний сезон. Питання з па�

ливом на найближчу перспективу

вирішено",— зазначив він. На запи�

тання про вірогідність диверсій на

енергооб’єктах Києва пан Плачков

відповів, що "диверсій у Києві ми не

маємо допустити, і я переконаний,

що їх не буде. Об’єкти енергетики

охороняються на достатньо високо�

му рівні". Говорячи про погодні ка�

таклізми, експерт пригадав хіба що

снігопад: "Ніякі погодні умови не за�

шкодять роботі енергосистем Києва,

якщо не буде чогось надзвичайного,

снігопаду, наприклад. Але коли при

цьому міська влада забезпечить при�

бирання снігу, аби аварійні бригади

вчасно могли усувати пошкодження,

то жодних нештатних ситуацій не

може виникнути" �

На шляху до енергозбереження

З кожним роком питання

енергозбереження та енерго�

ефективності стають одними

із пріоритетних державної

політики як для країн ЄС, так

і для України. В наших умо�

вах залишається неефектив�

ним використання енергоре�

сурсів у промисловому ви�

робництві, житлово�кому�

нальному секторі, в транс�

портній галузі, що призво�

дить до нераціональних ви�

трат енергоносіїв та суттєво

впливає на послаблення еко�

номічного зростання країни.

Тому ця ситуація потребує

нагального вирішення на

державному рівні через реалі�

зацію програми підвищення

енергоефективності, що

сприятиме вирішенню низки

проблем — зменшенню ви�

трат на енергоносії та їх ра�

ціональне використання,

впровадженню енергозбері�

гаючих технологій, розвитку

відновлюваної енергетики.

Над реалізацією цієї про�

грами працювали як євро�

пейські, так і українські фа�

хівці, оскільки досвід євро�

пейських держав засвідчує:

країни стикаються з одними

й тими самими труднощами.

Це, у свою чергу, сприяє фор�

муванню більш потужного

партнерства задля їх еконо�

мічного зростання.

Кроком до впровадження

цього проекту стала спільна

співпраця експертів Держав�

ного агентства з енергоефек�

тивності та енергозбережен�

ня України з німецькими та

французькими фахівцями в

рамках реалізації програми

Twinning.

Twinning є інструментом

інституціональної розбудови,

що було створено ЄС задля

спільного співробітництва на

рівних умовах між країна�

ми — членами ЄС та кра�

їнами – бенефіціарами з ме�

тою впровадження стандартів

ЄС у окремо взятій сфері дер�

жавного регулювання.

І така співпраця була зосе�

реджена на вирішенні проб�

леми вдосконалення норма�

тивно�правової бази у сфері

енергетичної ефективності та

її наближення до вимог зако�

нодавства ЄС.

Як зазначають експерти,

Україна має потужний потен�

ціал у цій галузі, тому ЄС для

розвитку цієї галузі в якості

фінансової підтримки був го�

товий виділити 63 млн євро.

Проте не всі цілі були досяг�

нуті. З боку ЄС було вкладено

частину грошей для реалізації

цього проекту, і до україн�

ського бюджету надійшла

значна сума коштів. Окрім

цього, Україні на постійній

основі надається технічна

підтримка в сфері енерго�

ефективності, підкреслюють

європейські експерти.

В Україні програма

Twinning працює з 2005 року і

має чимало напрацювань.

Наразі 45 органів державної

влади залучені до співпраці в

рамках цієї програми. І на

сьогодні для нашої держави

здійснено вагомий внесок у

розвиток сприятливого сере�

довища для загального зни�

ження споживання енергії та

споживання первинних енер�

гетичних ресурсів.

Так, основним завданням

для втілення проекту постала

адаптація українського зако�

нодавства до європейських

стандартів через впроваджен�

ня директив. І ці директиви

насамперед торкаються пи�

тань енергоефективності та

енергетичних послуг, під�

тримки енергоефективності,

маркування побутових при�

ладів та директив щодо еко�

маркування.

Про важливість енергетич�

ного маркування етикетки

побутових приладів відповід�

но до директив EC наголошу�

вав і Вольфганг Лутц, експерт

з питань підготовки регла�

ментів та маркування.

Варто зазначити про певні

успіхи. Від 7 серпня 2013 року

постановою Кабміну № 702

було затверджено технічний

регламент щодо енергетично�

го маркування. А це означає,

що директива ЄС вже транс�

формована в українське зако�

нодавство. І ця постанова вже

діятиме навесні 2014 року.

"Також ми трансформували

ще дві директиви щодо побу�

тово�холодильної техніки та

побутових пральних машин.

Окрім цього, енергетичне

маркування енергоспожив�

чих продуктів здійснювати�

меться згідно з новим техніч�

ним регламентом",— розпові�

дає пан Лутц.

Таким чином, енергетичне

маркування сприятиме як по�

легшенню торгівлі з ЄС, так і

постане мотивацією для по�

кращення якості національ�

ної продукції.

Та існують і об'єктивні чин�

ники, які гальмують процес

розвитку галузі. Таку думку

висловив Макс Фете, експерт

з питань законодавства та

добровільних угод проекту

Twinning.

"Якщо ціни на електро�

енергію низькі, в такому ви�

падку відсутні жодні стимули

для її економії. Такі ціни

можна подолати шляхом

скорочення пільг та введен�

ня податків на енергію. І хо�

ча це політичні питання,

проте вони необхідні для

впровадження",— зазначає

пан Фете.

Експерти впевнені: спільні

зусилля щодо зменшення

енергоємності сприятимуть

позитивним змінам, і ця ро�

бота успішно продовжувати�

меться як на міському, так і

на сільському рівнях.

В свою чергу Олександр

Єфремов, радник проекту

Twinning, розповів, що разом

з колегами підготовлено за�

конопроект щодо енерго�

ефективності та енергозбере�

ження, який був представле�

ний на розгляд парламенту, і

вже невдовзі очікують на його

прийняття. Підготували і на�

ціональний план дій щодо

енергоефективності та від�

новлюваних джерел електро�

енергії, який наразі перебуває

на розгляді у Кабінеті Мініс�

трів України.

Європейські експерти за�

певняють: незважаючи на те,

що в галузі енергоефективно�

сті багато чого ще потрібно

зробити, але імпульс все ж та�

ки закладений. Вони споді�

ваються, що українська еко�

номіка і надалі матиме тен�

денцію до зростання енерго�

ефективності.

Наразі в рамках проекту

Twinning здійснено вагомий

внесок у розвиток сприят�

ливого середовища для за�

гального зниження спожи�

вання енергії та споживання

первинних енергетичних ре�
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Україна продовжує впроваджувати енергоефективні заходи

З теплом і струмом
Погодні та політико�соціальні катаклізми не загрожують киянам відключеннями
опалення та електроенергії

Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

В
продовж двох років європейські та укра�
їнські експерти співпрацювали в рамках
проекту Twinning у галузі енергозбере�
ження задля вдосконалення української

нормативно�правової бази у сфері енергетичної
ефективності та її наближення до вимог законо�
давства ЄС.

Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

С
толиця розбиває революційні стереотипи. Євромай�
дан у Києві триває вже понад 20 днів. Але кияни та
гості столиці майже не відчувають дискомфорту: в
оселях тепло, з кранів ллється гаряча вода, елек�

троенергію ніхто не вимикає. Традиційно такі масові акції,
особливо тривалі, супроводжуються відключеннями світла і
тепла. Експерти в галузі енергетики оцінили, чи загрожує
така перспектива киянам.



Òåàòðàëüíà àô³øà    

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
12��р�дня�(чт.)�—�20.00 "Жін�и.

Фра	мент.С�андалбезантра�т�",драма,

Оле�сандрМардань,2	од.

13��р�дня�(пт.)�—�19.00 прем`єра

"Нахлібни�",замотивамитворівІвана

Т�р	енєва,1	од.55хв.

13��р�дня�(пт.)�—�20.00 "Прощальне

тан	о",тра	і�омедія,АльдоНі�олаі,

2	од.30хв.

14��р�дня�(сб.)�—�12.00 прем’єра

"Д-р",�омедія,Б.Н�шич

14��р�дня�(сб.)�—�18.00 "Жирнасвиня",

НілЛаБ�т,1	од.35хв.

14��р�дня�(сб.)�—�19.00 "Бабинеліто",

лірична�омедія,АйвонМенчелл,

2	од.35хв.

14��р�дня�(сб.)�—�20.00 "Оле�сандр

Вертинсь�ий.БалГосподень...",

моноспе�та�ль,1	од.25хв.

15��р�дня�(нд.)�—�12.00 №13

("Божевільнаніч,абоВесілляПі	дена"),

�омедія,РейК�ні,2	од.30хв.

15��р�дня�(нд.)�—�18.00 "Останнє

�охання",мелодрама,Валерій

М�хар’ямов,2	од.15хв.

15��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Вишневий

сад",�омедія,АнтонЧехов,2	од.35хв.

15��р�дня�(нд.)�—�20.00 "Шлюби

��ладаютьсянанебесах",моновистава,

ЛевТолстой,1	од.10хв.

16��р�дня�(пн.)�—�19.00 "Сімейна

вечеря",�омедія,Мар�Камолетті,

2	од.20хв.

16��р�дня�(пн.)�—�20.00 "Ян	олят�о,

абоСе�с�альніневрозинашихбать�ів",

Л.Берф�с,1	од.50хв,для	лядачіввід

14ро�ів.

17��р�дня�(вт.)�—�19.00 прем`єра

"Нахлібни�",1	од.55хв.

17��р�дня�(вт.)�—�20.00 прем`єра

"Жін�аічиновни�",�омедія,1	од.30хв.

18��р�дня�(ср.)�—�19.00 прем’єра

"Д-р",�омедія,Б.Н�шич

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ 

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
12��р�дня�(чт.)�—�19.00 "Гре�Зорба",

театральнийроман,Ні�осКазандза�іс

12��р�дня�(чт.)�—�19.00 "Увертюрадо

побачення",сценічнаверсіяАндрія

Приходь�азановелоюІванаФран�а

"Сойчине�рило"

13��р�дня�(пт.)�—�19.00 "Перехресні

стеж�и",тра	іфарс,заоднойменною

повістюІванаФран�а

14��р�дня�(сб.)�—�19.00 "Дамиі

	�сари",�омедія,Оле�сандрФредро

14��р�дня�(сб.)�—�19.00 "С�ляний

звіринець",ТеннессіВільямс

15��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Шельмен�о-

денщи�",�омедія,Гри	орійКвіт�а-

Основ’янен�о

15��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Поміжнебомі

землею",	оллів�дсь�амрія,І	ор

Афанасьєв

17��р�дня�(вт.)�—�19.00 "Одр�ження",

Ми�олаГо	оль

18��р�дня�(ср.)�—�19.00�"Марія"("Коли

розл�чаютьсядвоє"),Збі	нєв

Хшановсь�ий,ЛарисаКадирова

18��р�дня�(ср.)�—�19.00 "Кайдашева

сім’я",�омедія,ІванНеч�й-Левиць�ий

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ² 

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

ВолодимирНабо�ов,3	од.40хв.

12��р�дня�(чт.)�—�19.00 "Дзвіно�з

мин�ло	о",А.Крим,1	од.30хв.

13��р�дня�(пт.)�—�19.00 прем’єра

"Ідеальнапара",Мар�Камолетті,2	од.

14��р�дня�(сб.)�—�15.00 "Я�і�вас

претензіїдодр�жини?(Гол�бчи�имої!..)",

Ф.Достоєвсь�ий,О.Володін,

1	од.40хв.

14��р�дня�(сб.)�—�19.00 "Глядачіна

вистав�недоп�с�аються!",М.Фрейн,

3	од.40хв.

15��р�дня�(нд)�—�15.00�прем`єра"Дві

дамоч�и�бі�півночі",ілюзіїзм�зи�ою,

П.Нотт,1	од.40хв.

15��р�дня�(нд)�—�19.00 "Анна

Кареніна",ЛевТолстой,2	од.30хв.

17��р�дня�(вт.)�—�19.00 прем’єра

“Брид�ий”,зап’єсоюМарі�сафон

Маєнб�р	а,1	од.15хв.

17��р�дня�(вт.)�—�19.00 "МайнКампф,

абоШ�арпет�ив�авни��",Дьйордь

Таборі,2	од.30хв.

18��р�дня�(ср.)�—�19.00 "Міл�ийбіс",

тра	і�омедія,ФедірСоло	�б,2	од.35хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË² 

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
12��р�дня�(чт.)�—�19.00 "Дзер�ало

Сен-Жермена",�омедія,БорисА��нін,

МалийзалПалац�"У�раїна"

13��р�дня�(пт.)�—�19.00 "Labonne

Anna,абоЯ�збере	тисім’ю",�омедія,

1	од.50хв.,МалийзалПалац�"У�раїна"

13��р�дня�(пт.)�—�19.00�"Очідня",

мелодрама,2	од.,театральна	остьова

14��р�дня�(сб.)�—�19.00 "ЛистБо	�",

театральнеоповідання,1	од.30хв.,

театральна	остьова

14��р�дня�(сб.)�—�19.00 прем'єра,

"Лебединеозеро.С�тін�и",м�зичний

спе�та�ль,театральна	остьова

15��р�дня�(нд.)�—�19.00 прем'єра

"Паст�адлясамотньо	очолові�а",

іронічнийдете�тив,театральна	остьова

17��р�дня�(вт.)�—�19.00 "Звід�и

бер�тьсядіти",лірична�омедія,

2	од.30хв.,МалийзалПалац�"У�раїна"

18��р�дня�(ср.)�—�19.00 "Фараони",

�омедія-фарс,2	од.15хв.,Малийзал

Палац�"У�раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ 

Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
13��р�дня�(пт.)�—�19.00 "Ромеоі

Дж�льєтта",мюзи�л,В.Ше�спір,

2	од.45хв.

14��р�дня�(сб.)�—�18.00 "Ромеоі

Дж�льєтта",мюзи�л,В.Ше�спір,

2	од.45хв.

15��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Сонлітньої

ночі",феєрія,В.Ше�спір,2	од.30хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
12��р�дня�(чт.)�—�19.00 "Моячарівна

леді",мюзи�л,Ф.Ло�

13��р�дня�(пт.)�—�19.00 "Бал�Савойї",

оперета,П.Абрахам

14��р�дня�(сб.)�—�19.00 "Ціл�ймене,

Кет!",мюзи�л,К.Портер

15��р�дня�(нд.)�—�19.00 "Летюча

миша",оперета,Й.Штра�с

ÖÈÐÊ 

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
14��р�дня�(сб.)�—�13.00,�17.00,�15��р�дня�(нд.)

—�13.00,�17.00 Про	рама"Відсерцядосерця",

дітямдо5-тиро�іввхідбез�оштовнобезнадання

вільно	омісця

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ 

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
14��р�дня�(сб.)�—�11.00 "Тиособливий",м�зична

�аз�а,О.Несміян,1	од.,длядітейвід5-тиро�ів

14��р�дня�(сб.)�—�12.00 "Сні	ова�оролева",

м�зична�аз�а,Г.-Х.Андерсен,1	од.30хв.,для

дітейвід7-миро�ів

15��р�дня�(нд.)�—�11.00 "Сні	ова�оролева",

м�зична�аз�а,Г.-Х.Андерсен,1	од.30хв.,для

дітейвід7-миро�ів

18��р�дня�(ср.)�—�12.00 прем’єра"Лятяббет",

новорічна�аз�а,М.Френ�ель

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www. operetta. com. ua
15��р�дня�(нд.)�—�12.00�"Білосніж�атасемеро

	номів",м�зична�аз�а,В.Домшинсь�ий

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ

ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ 

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua

12��р�дня�(чт.)�—�19.00 "Лебединеозеро.

С�часнаверсія",балетна2дії,П.Чай�овсь�ий,

"Київмодерн-балет"

13��р�дня�(пт.)�—�13.00 "М�зичні�ласи�и-1",

�ласи�1-й,симфонічнаабет�адлядітейіїхніх

бать�ів,1	од.

14��р�дня�(сб.)�—�12.00 "Білосніж�атасемеро

	номів",балетна2дії,Б.Павловсь�ий,1	од.45хв.

15��р�дня�(нд.)�—�12.00,�15.00�"При	оди

Б�ратіно",мюзи�лна2дії,О.Білаш,1	од.40хв.

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ 

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

сонеч�озолоте",М.Петрен�о,35хв.,длядітейвід

3-хро�ів

14��р�дня�(сб.)�—�13.00 "Марій�аіведмідь",

В.Швембер	ер,40хв.,длядітейвід3-хро�ів

14��р�дня�(сб.)�—�15.00 "Іваси�-Телеси�",

С.Брижань,35хв.,длядітейвід3-хро�ів

14��р�дня�(сб.)�—�17.00 "ЧервонаШапоч�а",

Є.Шварц,50хв.,длядітейвід4-хро�ів

15��р�дня�(нд.)�—�11.00 "Троєпоросят",Г.Усач,

С.Єфремов,45хв.,длядітейвід3-хро�ів

15��р�дня�(нд.)�—�13.00 "Кіт�чоботях",Ю.Сі�ало

заШ.Перро,45хв.,длядітейвід3-хро�ів

15��р�дня�(нд.)�—�15.00 "Попелюш�а",Є.Шварц,

50хв.,длядітейвід4-хро�ів

15��р�дня�(нд.)�—�17.00 "ПітерПен",Є.О	ородній

заДж.Баррі,60хв.,длядітейвід5-тиро�ів

"ÏÎËßÐÍÈÉ ÐÅÉÑ" 

Країна: У�раїна

Ст�дія:�WiseVision

Режисер:�Сер	ійЧе�алов

У�ролях:�Є	орБєроєв,ЮліяСні	ірь,ДмитроНа	ієв,

ТетянаОрлова,АннаСеменович

Тривалість:�90хв.

І	ор— льотчи�наПівнічном�полюсі— триро�ине

б�в�дома.Вінповиненповерн�тисядодр�жинидо

Ново	оро��,іна�шевонапідевідньо	о.Підчас

е�стреноїпосад�иліта�ам�дрийшаманТан��л

дар�є	ероючарівнийталісман— п�хнасто	обіло	о

ц�ценя,я�ийдопоможеполярни��знов�знайти

сімейнещастя.Разомзнимподорозідодом�І	оря

очі��ютьбезліч��медних,звор�шливих,ачасомі

небезпечнихпри	од.

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

Київ",�мережі��інотеатрів�"Баттерфляй"�

"ÎÄÍÎÊËÀÑÍÈÊÈ.RU: ÍÀCLICKÀÉ

ÂÄÀ×Ó " 

Країна:�Росія

Ст�дія:�ArtPictures

Режисер:�ПавлоХ�дя�ов

У�ролях:�ПетроФедорів,ФедірБондарч��,Корнелія

Поля�,КсеніяСобча�,ЖаннаФріс�е,Тіматі

Тривалість:�100хв.

Ві�ові�обмеження:�12ро�ів

КопірайтерАльоша— типовийневдаха,справи�

я�о	опростовалятьсязр��.Одно	ораз�доля

дар�єйом�винят�овийшанснала	одитисвоєжиття

івтілитимрії.Асаме— всістат�синасторінців

Одно�ласни�ахнезміннозб�ваються.Альоша

отрим�єпрестижн�робот�,доро	�машин�,чарівн�

дівчин�.Одна�та�ідарита�простонедаються.

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

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

�іно"�

"12 ÐÎÊ²Â ÐÀÁÑÒÂÀ" 

Країна:�США,Вели�обританія

Ст�дія: RiverRoadEntertainment

Режисер:�СтівМа�К�ін

У�ролях:�ЧиветельЕджифор,ПолДжаматті,

Бенеди�тКамбербетч,Май�лФассбендер

Тривалість:�135хв.

Ві�ові�обмеження:�16ро�ів

Фільмзаснованийнамем�арахчорнош�іро	о

с�рипаляСоломонаНортапа,я�ий�1800році

вільноживзісвоєюродиноювНью-Йор��.

Несподівановінб�вви�раденийіперевезенийдо

Ново	оОрлеана,деСоломонапродаливрабство.

Нама	аючисьнепростовижити,айзбере	тивласн�

	ідність,	еройпроходитьбезлічвипроб�вань.

Витримативантажненавистіірасово	опрезирства

йом�допома	аєз�стрічз�анадцемБессом.

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

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

�іно"�

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 
Київ",�в�л.�В.�Василь�івсь�а,�19,�тел.: (044)234-73-81,

234-33-80,www.kievkino.com.ua�

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

279-82-32,www.kino-ukraina.com.ua

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

www.zhovten-kino.kiev.ua�

"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�чар�бри�иМаріяБЄЛЯЄВА,

kreschatic_culture@ukr.net� 12–18 ãðóäíÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ

Хрещатик 1712 грудня 2013 року



ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Хрещатик 18 12 грудня 2013 року

Неінфекційна пандемія в світі: загрози 
та виклики

Проблема нової глобальної загро�

зи обговорювалась світовою спіль�

нотою тривалий час, перш ніж роз�

почалися перші практичні кроки з

протидії загрозі. Переламним мо�

ментом стало усвідомлення провід�

ними фахівцями небезпеки, яку не�

се із собою неінфекційна пандемія.

Чого варті тільки цифри, наведені

ВООЗ, згідно з якими 63 % всіх ви�

падків смертей на планеті, а це 36

млн із 57 млн загальної їх кількості,

є результатом саме неінфекційних

хвороб (НІЗ). Не менш значущими є

економічні збитки, до яких призво�

дить нова пандемія. Вартість послуг

систем охорони здоров'я з лікування

НІЗ сьогодні досягає критичного

рівня, що суттєво обмежує доступ�

ність їх отримання для більшості на�

селення в багатьох країнах. Так,

згідно з прогнозами ВООЗ, в по�

дальшому вартість подібних послуг

тільки зростатиме, й у випадку, як�

що для лікування НІЗ не буде вжито

належних заходів, до 2030 року на

цю проблему буде витрачено 30 трлн

доларів США, або 40 % глобального

ВВП станом на 2010�й.

Тому в 2011 році під егідою ООН

зібралися лідери країн світу, аби взя�

ти на себе відповідальність за май�

бутнє здоров’я людства. В ході цієї

зустрічі було обговорено низку пи�

тань щодо плану дій, головних пере�

шкод та труднощів для протидії НІЗ.

За результатами наради високого

рівня Генеральної асамблеї ООН з

профілактики неінфекційних захво�

рювань та боротьби з ними було

прийнято документ, який чітко

окреслив важливість розв'язання

проблеми неінфекційних захворю�

вань для розвитку людства — Полі�

тична декларація.

Що таке НІЗ?
Політичною декларацією, тим ви�

рішальним документом, який був

прийнятий світовою спільнотою у

2011 році, визначено, що таке "неін�

фекційні захворювання", які хворо�

би належать до цієї групи, які фак�

тори ризику їх виникнення та як із

ними можна боротися. Отже, неін�

фекційні або хронічні захворюван�

ня — це тривалі і, як правило, по�

вільно прогресуючі захворювання,

що не передаються від людини лю�

дині. Існують основні чотири типи

неінфекційних захворювань — сер�

цево�судинні (такі як інфаркт і ін�

сульт), рак, хронічні респіраторні

захворювання (хронічна обструк�

тивна хвороба легень і астма) та діа�

бет.

Діабет — це хронічна хвороба, по�

в’язана із порушенням в організмі

людини процесів обміну речовин,

яка виникає тоді, коли підшлункова

залоза людини не виробляє достат�

ньо (або неефективно використовує

наявний) спеціальний гормон — ін�

сулін. Проблеми із виробленням ін�

суліну призводять до підвищення

рівня глюкози в крові людини, що, в

свою чергу, призводить до тяжких

наслідків для організму (погіршен�

ня зору, порушення кровообігу, хво�

роби серця тощо). В світі нараховує�

ться 347 млн хворих на діабет.

Серцево�судинні захворювання —

група хвороб, викликаних порушен�

нями роботи серця або функціону�

вання кровоносно�судинної систе�

ми. До цієї групи належать ішемічна

хвороба серця (тих кровоносних су�

дин, що постачають кров'ю серце�

вий м'яз), хвороба судин головного

мозку (хвороба кровоносних судин,

що постачають кров'ю мозок), хво�

роба периферичних артерій (хворо�

ба кровоносних судин, що постача�

ють кров'ю руки і ноги), ревмокар�

дит (ураження серцевого м'яза і сер�

цевих клапанів в результаті ревма�

тичної атаки, спричиненої стрепто�

коковими бактеріями), вроджений

порок серця та тромбоз глибоких

вен і емболія легень. Основними

причинами смерті від серцево�су�

динних завоювань є інфаркти та ін�

сульти, які відбуваються в основно�

му в результаті закупорювання су�

дин, що перешкоджає току крові до

серця або мозку. 30 % смертей в сві�

ті фіксуються з причини серцево�

судинних захворювань.

Рак (злоякісні пухлини, новоут�

ворення) — велика група захворю�

вань, які є результатом швидкого

неконтрольованого утворення ано�

мальних клітин людського організ�

му. Новоутворені клітини проника�

ють в різні частини тіла та органи,

утворюючи метастази, що в кінце�

вому результаті призводить до заги�

белі людини.

Хронічні респіраторні захворю�

вання — група захворювань дихаль�

них шляхів та легеневих структур, до

якої належать: астма, хронічна об�

структивна хвороба легень (ХОЗЛ),

респіраторна алергія, професійні за�

хворювання легенів і легенева гіпер�

тензія.

Головною причиною поширення

НІЗ у світі науковці вважають не�

здоровий спосіб життя, а саме: вжи�

вання тютюну та алкоголю, надмір�

на вага та відсутність фізичної ак�

тивності. Як свідчить статистика,

майже 6 млн людей щорічно поми�

рають в результаті як безпосеред�

нього вживання тютюну, так і па�

сивного куріння. До 2030 року ця

кількість зросте до 7,5 млн, що скла�

де 10 % усіх випадків смерті. Близь�

ко 3,2 млн землян щороку помира�

ють через гіподинамію. У людей з

недостатньою фізичною активністю

ризик смерті зростає на 20�30 %,

майже 2,3 млн — щороку помира�

ють від зловживання алкоголем, а це

приблизно 3,8 % усіх випадків

смертності в світі. Причиною 50 %

цих випадків є саме НІЗ, включа�

ючи рак, серцево�судинні захворю�

вання та цироз печінки. Підвище�

ний рівень холестерину щорічно

призводить до 2,6 млн випадків

смертей, а також підвищує ризик за�

хворювань серця та інсульту. Ці дан�

ні дають змогу уявити масштаби не�

гативного впливу шкідливих звичок

на здоров’я людини. Також суттєвий

уплив на можливість захворювання

на НІЗ мають проблеми екологічної

безпеки.

Варто зазначити, що НІЗ пошире�

ні серед усіх вікових груп. Помилко�

вою є поширена думка, що неінфек�

ційні захворювання — це "проклят�

тя літніх людей". Насправді, згідно з

даними ВООЗ, приблизно 9 млн лю�

дей у світі помирають від НІЗ, не до�

сягши і 60�річного віку. Ще однією

важливою характеристикою НІЗ є

те, що майже 80 % всіх випадків пе�

редчасної смерті від неінфекційних

захворювань припадає на країни так

званого "третього світу" або країни з

низьким і середнім рівнем доходу

населення. Фактично НІЗ — хворо�

ба більше бідних, ніж багатих. Для

багатьох діагноз НІЗ означає вирок

невідворотної смерті саме через ма�

теріальний стан та недоступність лі�

кування. Загальновизнано, що за�

хворювання серця, інсульт та діабет

є причинами щорічного багатоміль�

ярдного зменшення національного

прибутку в більшості багатонаселе�

них країн світу. Економічний аналіз

констатує — 10 % зростання НІЗ

знижує річні економічні показники

на 0,5 %. За цими цифрами криють�

ся мільйони домогосподарств, при�

речених на злидні, бідність та

смерть.

Виникає логічне питання — чи

можна завадити цій глобальній за�

грозі? Як вже зазначалося вище,

особливість нової пандемії полягає

в тому, що захворювання цієї групи

не передаються від людини людині,

мають неінфекційну природу. Біль�

ше того, їх можна попередити та

суттєво зменшити небезпеку захво�

рювання за умови подолання фак�

торів ризику.

Як запевняють екперти ВООЗ, за�

гальнодержавні заходи з профілак�

тики НІЗ дозволять не тільки вирі�

шити проблему, але й зробити це

економно. Фінансовий стан держа�

ви або населення не є перешкодою

для успішних дій. Для зменшення

головних факторів ризику НІЗ мож�

на застосовувати методи, які не по�

требують значних витрат. Серед за�

ходів можуть бути суто економічні

(підвищення акцизу на тютюнові

вироби, алкоголь та пряме фінансу�

вання програм із популяризації здо�

рового способу життя), організацій�

ні (заборона реклами цигарок та ал�

коголю, створення пунктів здорово�

го харчування в школах, університе�

тах), інформаційні (популяризація

активного відпочинку, проведення

інформкампаній проти шкідливих

звичок).

Неінфекційні
захворювання — загроза 
в Україні

Для нашої країни проблема неін�

фекційних захворювань є однією із

найактуальніших. Варто лише за�

значити, що саме вони, а особливо

серцево�судинні, є головною при�

чиною смертності в Україні. В пер�

шому півріччі 2013 року із 335 тисяч

померлих майже 70 % (225 000 чол.)

пішли з життя через хвороби систе�

ми кровообігу. На другому місці —

рак — понад 45 000 чол., хвороби ди�

хальних шляхів — 8600 чол. Згідно з

даними офіційної статистики, тіль�

ки від серцево�судинних захворю�

вань торік померло понад 440 000

осіб, що складає 66,3 % від усіх при�

чин смерті. Саме серцево�судинні

захворювання залишаються основ�

ною причиною смертності (30 %) і

серед осіб працездатного віку. Не

менш небезпечними є поширення

цукрового діабету та онкозахворю�

вань серед українців. Погіршує си�

туацію той факт, що в поточних еко�

номічних умовах більшість україн�

ців не має можливості отримати

якісну та своєчасну медичну допо�

могу. А коли люди стикаються із діа�

бетом, раком або іншим неінфек�

ційним захворюванням, лікування

якого триває впродовж всього життя

та вимагає дороговартісних препа�

ратів, бідність та незабезпеченість

фактично прирікають людину на

смерть.

"Левова частка випадків перед�

часної смертності в нашій країні

припадає на хвороби серцево�су�

динної, ендокринної систем, онко�

захворювання та травми. Фахівці

стверджують — значною мірою цьо�

му можна було б запобігти. Вказані

проблеми не є суто медичними. Їхнє

коріння — в рівні добробуту людей,

їхньому способі життя, екології, со�

ціально�економічній ситуації в

Україні",— йшлося у виступі Прези�

дента України на засіданні високого

рівня Генеральної Асамблеї ООН з

профілактики неінфекційних захво�

рювань та боротьби з ними.

Для формування державної полі�

тики та організації процесу вирі�

шення проблеми НІЗ в нашій країні

був розроблений проект закону

"Здоров'я — 2020: український ви�

мір". Використовуючи досвід євро�

пейських країн, які прийняли про�

граму "Здоров'я — 2020" як зовсім

нову стратегічну платформу, що ба�

зується на плані конкретних та по�

ступальних дій із вирішення проб�

лем НІЗ, українські експерти сфор�

мували власне бачення політики

держави в цьому питанні. В проекті

визнано, що поширеність хронічних

неінфекційних захворювань є пріо�

ритетною проблемою громадського

здоров'я в Україні. Провідне місце в

документі відводиться профілактич�

ним заходам. Саме профілактика,

на думку розробників документу, є

головною умовою успішного вирі�

шення проблеми нової пандемії.

Київ і глобальна загроза
В Києві, як і в країні в цілому, не�

інфекційні захворювання майже

повністю визначають картину гро�

мадського здоров’я. Великий мега�

поліс, багатомільйонне населення

та приналежність до групи пілотних

регіонів із реформування системи

охорони здоров’я країни — все це

визначає особливості ситуації із

НІЗ у Києві. Провідні спеціалісти

міста постійно акцентують увагу на

важливості належного медичного

обслуговування та профілактики

захворювань. До основних проб�

лем, із якими стикаються як лікарі,

так і пацієнти, належать пізня діа�

гностика і недостатня поінформо�

ваність населення щодо важливості

здійснення профілактичних захо�

дів. Аби змінити ситуацію, в Києві

регулярно відбуваються заходи з

профілактики неінфекційних за�

хворювань, організовуються спеці�

альні профогляди й профілактичні

акції, прийоми фахівців у вихідні та

святкові дні. Прикладом ефектив�

ності зазначених кроків можуть

слугувати результати, наведені го�

ловним позаштатним спеціалістом

з онкології Департаменту охорони

здоров’я КМДА Дмитром Осин�

ським: "У 2011 році 79 % онкологіч�

них захворювань було виявлено са�

ме на профілактичних оглядах. То�

рік цей показник зріс до 82 %. А це

свідчить, що люди починають звер�

татися до лікарів уже на ранніх ста�

діях, що дозволяє ефективніше

здійснювати подальше лікування".

Загроза неінфекційних захворю�

вань стає дедалі небезпечнішою для

всього світу. Від того, як швидко

Україна зможе запровадити меха�

нізми захисту громадян від панде�

мії, залежатиме не тільки теперішнє

життя сотень тисяч, а майбутнє

мільйонів наших співгромадян
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Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для "Хрещатика"

Л
юдство віками стикалося з пандеміями — масо�
вими захворюваннями, які мали катастрофічні
наслідки для суспільства. Чума в Європі у ХІV ст.,
чорна віспа у ХІХ ст., іспанський грип на початку

ХХ ст. і, нарешті, ВІЛ — або "чума ХХІ сторіччя" — вже у
наш час. Однак відносно нещодавно світом була визнана
глобальна загроза іншої пандемії. На відміну від попе�
редніх, ця має планетарний характер. Більше того, нова
пандемія кардинально відрізняється тим, що вона неін�
фекційна, тобто не передається вірусами чи інфекціями. 



Апостол Андрій і його брат перво�

верховний апостол Петро походили з

галілейського міста Віфсаїди, що в

Палестині. Ця північна частина Свя�

тої Землі відзначалася родючістю та

чудовими краєвидами. В цих місцях

найбільше поширені фісташкові де�

рева та дуби. Весною квітнуть рожеві

й білі цикламени, жовті крокуси і ко�

лючий рокитник. Кущиться жимо�

лость і розлогі платани. Місцеві жи�

телі були відомі своєю щиросердніс�

тю та гостинністю. Галілеяни легко

співіснували з греками, які в більшо�

сті населяли країну, багато людей

розмовляли грецькою і навіть носили

грецькі імена. Ім'я Андрій — грецьке

і в перекладі означає "мужній". З

юних років майбутній апостол усією

душею звернувся до Бога.

Коли над Ізраїлем пролунав голос

святого пророка Предтечі й Хрести�

теля Господнього Іоанна, Андрій ра�

зом з Іоанном Богословом став його

найближчим учнем, сподіваючись в

його вченні знайти відповідь на свої

духовні запитання. Багато хто почав

думати, що, може, Іоанн Хреститель

і є довгоочікуваний Месія, але він

смиренно називав своє служіння ли�

ше звісткою про прихід Того, хто ста�

не втіленням усіх старозавітних про�

роцтв, усіх сподівань людства.

У той час Господь Ісус Христос

прийшов до Іоанна Хрестителя на

Йордан для хрещення, і той, указу�

ючи на Господа, сказав своїм

учням: "Ось Агнець Божий,

що бере на себе гріхи світу".

Почувши це, Андрій з Іоан�

ном Богословом послідува�

ли за Ісусом. Господь, по�

бачивши їх, запитав: "Що

ви шукаєте?". Вони сказа�

ли: "Учителю, де Ти жи�

веш?". "Підійдіть і по�

бачите",— відповів

Ісус, і відтоді вони

стали Його учнями.

У цей же день апостол Андрій пішов

до свого брата Симона, якого пізніше

Господь назвав Петром, тобто Ске�

лею, і сказав йому: "Ми знайшли Ме�

сію". Так Петро приєднався до учнів

Христових.

Однак апостоли не одразу присвя�

тили себе повністю апостольскому

званню. З Євангелія ми знаємо, що

брати Андрій та Симон (Петро) й

брати Іоанн та Яків повинні були на

якийсь час повернутися до своїх ро�

дин і зайнятися своєю звичною ро�

ботою — рибальством. Через декіль�

ка місяців Господь проходив повз

двох братів�рибалок, які закидали сі�

ті у Галілейське озеро. Він сказав їм

напростіші слова: "Ідіть за мною, і Я

зроблю вас ловцями людей". Вони

так і вчинили, залишивши одразу

свої човни, сіті і все своє колишнє

життя, ставши з цього дня вірними

учнями Христовими, які ніколи Йо�

го не полишали. Це були

Симон (Петро) і Андрій.
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к л и к а н и й

першим. Андрій

був свідком про�

повіді Ісуса

Христа, Його

чудес, що під�

т в е р д ж у в а л и

Його божество,

бачив страждан�

ня Спасителя,

Його смерть і

Воскресіння.

Після Воскре�

сіння Спасите�

ля разом з ін�

шими учнями

удостоювався

зустрічей з Ним

і був присут�

ній на Еле�

онській горі,

коли Господь, благословивши їх, під�

нісся на Небо.

Після зішестя Святого Духа апос�

толи розділили між собою за жере�

бом країни, в яких їм належало зві�

щати Благовіст. Андрію дісталися

країни, що лежать уздовж узбережжя

Понту Евксінського, тобто Чорного

моря, північна частина Балканського

півострова і Скіфія. Згідно з перека�

зами, апостол Андрій пройшов Малу

Азію, Фракію, Македонію, дійшов до

Дунаю проповідував на Таврійському

півострові, потім по Дніпру піднявся

на північ і дійшов до місця, де стоїть

нині вічно юний квітучий Київ. Тут

він зупинявся біля Київських гір на

ночівлю. Вставши вранці, він сказав

своїм учням: "Бачите гори ці? На цих

горах засяє благодать Божа, буде ве�

лике місто, і Бог спорудить багато

церков". Апостол піднявся на гори,

благословив їх і поставив хрест. В

пам'ять славного пророцтва була

споруджена на цьому місці церква

Воздвиження Чесного Хреста, замі�

нена в середині вісімнадцятого сто�

ліття прекрасним храмом, спорудже�

ним в честь Андрія Первозванного.

Помолившись, він піднявся ще ви�

ще по Дніпру і дійшов до поселень

слов'ян. Звідси апостол пройшов через

землі варягів до Риму, для проповіді, і

знову повернувся до Фракії, де в неве�

ликому селищі Візантії, майбутньому

могутньому Константинополі, засну�

вав християнську громаду і висвятив

єпископа Стахія, апостола з сімдесяти.

На своєму шляху Андрій зазнав ба�

гато скорбот і мук від язичників: його

виганяли з міст, били. У Синопі його

закидали камінням, але, залишив�

шись неушкодженим, вірний учень

Христа невпинно ніс людям Слово

Боже. За молитвами апостола, Гос�

подь здійснював чудеса. Стараннями

святого апостола Андрія споруджува�

ли християнські церкви, яким він

призначав єпископів і священство.

Повертаючись з Риму у Грецію,

апостол Адрій зупинився в місті Пат�

ри, розташованому біля Корінфської

затоки. Тут він молитвою та поклада�

ням рук зцілив від недуг багато лю�

дей. Серед них була і Максиміла,

дружина правителя, яка від щирого

серця увірувала в Христа і стала уче�

ницею апостола. Оскільки завдяки

полум'яному слову та чудесам, що

здійснив апостол, багато жителів

Патри прийняли істинну, християн�

ську віру, місцевий правитель Егеат

оскаженів і засудив Андрія до роз�

п'яття. Язичник сподівався спаплю�

жити проповідь святого, якщо при�

мусить його померти на хресті, який

прославляв апостол. Той, анітрохи не

злякавшись вироку, з радістю прий�

няв рішення правителя, і з молитвою

до Господа сам зійшов на місце

страти. Правитель Егеат велів розі�

пнути апостола так, щоб він якомога

довше страждав. Святого Андрія

прив'язали до хреста на зразок букви

X, не вбиваючи цвяхів у його руки і

ноги, щоб не сталося швидкої смерті.

Несправедливий вирок Егеата ви�

кликав в народі обурення, люди були

готові на бунт, щоб звільнити муче�

ника. Але він умовляв не перешко�

джати тому, що повинно статися, бо

тимчасові страждання приведуть йо�

го до вічної слави. І, врешті�решт,

адже він сам погодився колись піти

за Агнцем...

Два дні висячи на хресті, апостол

Андрій невпинно молився, два дні

вчив людей, які стояли поруч, життю

во Христі. Перед розлученням його

душі з тілом небесне світло осяяло

хрест Андрія, і в його блиску апостол

відійшов у вічне Царство Боже. Му�

ченицька смерть апостола Андрія

Первозванного відбулася 13 грудня

70�го року по Різдві Христовім. Мак�

симіла зняла з хреста тіло апостола і з

честю поховала його.

Кілька століть по тому, при імпера�

торі Костянтині Великому, мощі свя�

того апостола Андрія були урочисто

перенесені до Константинополя і по�

кладені в храмі Святих Апостолів по�

руч з мощами святого євангеліста

Луки і учня апостола Павла — апос�

тола Тимофія �
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Хрещатик 1912 грудня 2013 року

12 грудня
Преподобного Нектарія Печерського

13 грудня
Апостола Андрія Первозванного. Святого Фрументiя, архі�

єпископа Індiйського (Ефiопського, бл. 380)

14 грудня
Пророка Наума. Праведного Філарета Милостивого. Триває

Різдвяний піст.

15 грудня
Неділя 25�та після П'ятдесятниці. Пророка Аввакума. Пре�

подобного Афанасія, затворника Печерського, в Ближнiх пе�

черах; та iншого Афанасiя, затворника Печерського, в Дальнiх

печерах (ХІІІ).

* * *

Преподобний Афанасій, затворник Печерський, в Ближніх

печерах, сучасник архімандрита Києво�печерського монасти�

ря преподобного Полікарпа (+ 1182; пам'ять 24 липня).

Преподобний Афанасій довго і тяжко хворів. Коли він скінчив

своє життя, братія приготувала його до погребіння. На третій

день ігумен з братією прийшли поховати його. Але вони побачи�

ли, що померлий

ожив, сидить і пла�

че. На всі запитан�

ня він відповідав

тільки так: "Рятуй�

теся, майте у всьо�

му слухняність до

ігумена, кайтеся

щогодини, моліть�

ся Господу нашому

Ісусові Христу,

Пречистій Його

Матері і преподоб�

ному Антонію і

Феодосію, щоб за�

кінчити добре жит�

тя своє тут. Більш

не питайте".

Після цього він 12 років жив у затворі в печері і увесь цей час не

сказав ні слова, плакав день і ніч, лише через день куштував трохи

хліба та воду. І лише перед кончиною, зібравши братію, він повто�

рив раніше сказані ним слова і мирно відійшов до Господа (близь�

ко 1176 року).

Чернець Вавила, який багато років страждав болями і слаб�

кістю в ногах, зцілився при його мощах. "Одного разу лежав

я,— розповів він братії,— і кричав від сильного болю. Раптом

увійшов до мене блаженний Афанасій і сказав: прийди до мене,

і я зцілю тебе. Я хотів запитати його, як і коли прийшов він. Але

він став невидимий. Проте я повірив тому, хто з'явився, і попро�

сив, щоб принесли мене до його мощів. І ось, я зцілився".

Преподобний Афанасій був похований в Антонієвій печері.

Пам'ять його відзначається також 28 вересня і в 2�й тиждень

Великого посту.

16 грудня
Седмиця 26�та після П'ятдесятниці. Пророка Софонії. Пре�

подобного Савви Сторожевського, Звенигородського (1406).

Преподобного Феодула Царгородського (бл. 440). Преподоб�

ного Іоана Мовчальника, колишнього єпископа Колонiйсько�

го (558). Священномученика Феодора, архієпископа Олексан�

дрiйського (606).

17 грудня
Великомучениці Варвари. Преподобного Іоанна Дамаскіна.

Мучениці Іуліанії.

18 грудня
Преподобного Савви Освященного. Святителя Гурія, архі�

єпископа Казанського �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

З
а літописним переказом, зафіксованим у "Повiстi
минулих лiт", першу християнську проповідь на
землях майбутньої Руси�
України проголосив

сам апостол Андрій, пер�
ший з учнів Ісуса Христа,
прозваний Первозванним.
Одна з найвідоміших вулиць Ки�
єва – Андріївський узвіз – носить
його ім'я. На узвозі височіє пам'ятка
архітектури українського бароко –
Андріївська церква. А неподалік, де
за легендою святий встановив хрест,
стоїть пам'ятник апостолу. Майже дві ти�
сячі років з київських схилів лунали сло�
ва віри в Господа та благословення зем�
лі нашої. На Україні благоговійно ставляться
до Андрія Первозванного, бо він є засновником
Української Церкви, тому що, прийнявши віру
візантійську, єпископи якої ведуть преємство від
апостола Андрія, наша церква отримала ще один
благодатний зв'язок зі святим апостолом.

Перший серед рівних
Святий апостол Андрій Первозванний вважається основоположником 
Української Церкви

Àïîñòîëà Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî çàâæäè ïî÷èòàëè íà Ðóñ³. Ó 1030 ðîö³ Âñåâîëîä ßðîñëàâè÷, ìîëîäøèé

ñèí êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, îòðèìàâ â õðåùåíí³ ³ì'ÿ Àíäð³é. Ó 1086 ðîö³ â³í çàñíóâàâ ó Êèºâ³ Àíäð³¿â-

ñüêèé ìîíàñòèð. Ó 1089 ðîö³ Ïåðåÿñëàâñüêèé ìèòðîïîëèò ªôðåì îñâÿòèâ ïîáóäîâàíèé íèì â Ïåðåÿñëàâ-

ë³ êàì'ÿíèé ñîáîð â ³ì'ÿ Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî, â ê³íö³ XI ñòîë³òòÿ â Íîâãîðîä³ áóâ ïîáóäîâàíèé õðàì â

³ì'ÿ Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî. Â öåé æå ÷àñ ïàì'ÿòü Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî áóëà âíåñåíà äî âñ³õ ðóñüêèõ êà-

ëåíäàð³â. Ç 1097 ðîêó â ðóñüê³é òðàäèö³¿ çàñâ³ä÷åí³ öåðêîâí³ ñëóæáè Àíäð³þ Ïåðâîçâàííîìó.

Ïðè ³ìïåðàòîð³ Ïåòð³ I, ùî ââàæàâ Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî ñâî¿ì ïîêðîâèòåëåì, ³ì'ÿ "õðåñòèòåëÿ çåìë³

Ðîñ³éñüêî¿" îòðèìàâ ãîëîâíèé îðäåí Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à àíäð³¿âñüêèé õðåñò ïî÷àâ çîáðàæàòèñÿ íà ïðà-

ïîðàõ Ðîñ³éñüêîãî ôëîòó

ÄÎ ÐÅ×²
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Спортивне життя.
У Києві відзначили
найкращих організаторів
Олімпійського уроку

Â óïðàâë³íí³ îñâ³òè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó
Êèºâà â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå íàãîðîäæåííÿ
êðàùèõ ç êðàùèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ó ïðîâåäåíí³ Îë³ìï³éñüêîãî
óðîêó. Öåé çàõ³ä ñïðÿìîâàíèé íà çàëó÷åííÿ
ä³òåé äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ òà
ñïîðòîì, çíàéîìñòâà ç ³ñòîð³ºþ Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð òà îë³ìï³éñüêîãî ðóõó, îçíàéîì-
ëåííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ âèä³â ñïîð-
òó, ñïîðòñìåíàìè, îë³ìï³éöÿìè, òðåíåðàìè.
Çà ï³äñóìêàìè, ï³äâåäåíèìè Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì â³ää³ëåííÿì ÍÎÊ Óêðà¿íè, êðàùèì
âèÿâèâñÿ Îáîëîíñüêèé ðàéîí ñòîëèö³. Ñàìå
â³í ï³äòðèìàâ îë³ìï³éñüêèé ðóõ ó ñòîëèö³ òà
ïîñïðèÿâ ïðîâåäåííþ çàõîäó. Ïðèâ³òàâ ïðà-
ö³âíèê³â îñâ³òè ÷ëåí âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà-
¿íè Ñåðã³é Òèìîôåºâ. Â³ä ³ìåí³ ãîëîâè â³ää³-
ëåííÿ Ïàâëà Êîñòåíêà â³í íàãîðîäèâ ïîäÿ-
êàìè é ïîäàðóíêàìè ïðåäñòàâíèê³â øê³ë òà
ïðàö³âíèê³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè çà ñïðèÿííÿ
ó ïðîâåäåíí³ Îë³ìï³éñüêîãî óðîêó öüîãî ðî-
êó. Êðàùèìè ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ
óðîê³â ñòàëè: ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹ 216,
çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè ¹ 219, 231, 232, 9,
170, 226, ã³ìíàç³ÿ "Ïîòåíö³àë" òà ¹ 143

Регбі. 
Юніорська збірна України
дізналася про першого
суперника на чемпіонат
Європи

Â³äáóëîñÿ æåðåáêóâàííÿ þí³îðñüêîãî
÷åìï³îíàòó ªâðîïè (U-18) ç ðåãá³-15, ÿêèé
ïðîéäå â êâ³òí³ 2014 ðîêó â Ïîëüù³. Íàö³î-
íàëüíà çá³ðíà çìàãàòèìåòüñÿ ç êîìàíäîþ
Ñåðá³¿. ßêùî íàø³ ñïîðòñìåíè ïåðåìî-
æóòü, òî íàñòóïíèìè ¿õí³ìè ñóïåðíèêàìè
ñòàíå òð³óìôàòîð ïîºäèíêó Õîðâàò³ÿ —
Øâåéöàð³ÿ. Ó ðàç³ ïîðàçêè óêðà¿íö³ ç³ãðà-
þòü ç êîìàíäîþ öüîãî äóåòó, ÿêà ïðîãðàëà.
Ðåçóëüòàòè æåðåáêóâàííÿ (äèâ³ç³îí "Â"):
Øâåö³ÿ — Àâñòð³ÿ; Õîðâàò³ÿ — Øâåéöàð³ÿ;
Óêðà¿íà — Ñåðá³ÿ; Ëþêñåìáóðã — Ëèòâà

Біатлон.
Юлія Джима завоювала
срібло на етапі Кубка світу

Óêðà¿íñüêà á³àòëîí³ñòêà Þë³ÿ Äæèìà çà-
âîþâàëà äðóãå ì³ñöå â ãîíö³ ïåðåñë³äóâàí-
íÿ íà åòàï³ Êóáêà ñâ³òó, ïîâ³äîìëÿº îô³ö³é-
íèé ñàéò çìàãàíü. Íàøà ñïîðòñìåíêà, ÿêà
ñòàðòóâàëà çà ï³äñóìêàìè ñïðèíòåðñüêî¿
ãîíêè íà 5-é ïîçèö³¿, ð³âíî ïðîéøëà âñþ
äèñòàíö³þ, íå äîïóñòèëà æîäíîãî ïðîìàõó
íà âîãíåâèõ ðóáåæàõ, â òîé ÷àñ ÿê ìàéæå
âñ³ îñíîâí³ ñóïåðíèö³ äîïóñêàëè ïîìèëêè
íà ñòð³ëüá³. Îá³ãíàòè ¿¿ çóì³ëà ò³ëüêè Ñ³ííå-
âå Ñîëåìäàëü, ÿêà ñòàðòóâàëà ï³çí³øå (6-þ
çà ï³äñóìêàìè ñïðèíòó), àëå áóëà çíà÷íî
øâèäøîþ ïî õîäó äèñòàíö³¿. Ïðè öüîìó
íîðâåæêà äîïóñòèëà îäèí ïðîìàõ ïðè
ñòð³ëüá³. Òðåòüîþ ô³í³øóâàëà ïîëüñüêà
ñïîðòñìåíêà Õðèñòèíà Ïàëêà (0 ïðîìàõ³â,
ñòàðòóâàëà 11-þ). Òàêîæ ó ïåðø³é äåñÿòö³
ô³í³øóâàëè ñåñòðè Âàëåíòèíà òà Â³êòîð³ÿ
Ñåìåðåíêè — 7-à ³ 8-à ïîçèö³¿ â³äïîâ³äíî,
ùî º âåëèêèì ïðîðèâîì äëÿ îáîõ. Ó ñïðèí-
ò³ âîíè ô³í³øóâàëè 22-þ òà 24-þ. Ïðè öüî-
ìó Âàëåíòèíà äîïóñòèëà 2 ïðîìàõè, à Â³ê-
òîð³ÿ — 1. Îáèäâ³ ñïîðòñìåíêè ïîêàçàëè
â³äì³ííó øâèäê³ñòü íà äèñòàíö³¿. Çàçíà÷è-
ìî, ùî íàïåðåäîäí³ çá³ðíà Óêðà¿íè âèãðàëà
æ³íî÷ó åñòàôåòíó ãîíêó

Спортивна гімнастика.
Олег Верняєв — володар
"золота" Кубка світу

Ó Ãëàçãî (Øîòëàíä³ÿ) â³äáóâñÿ Õ åòàï
Êóáêà ñâ³òó ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè.
Óêðà¿íñüêèé ñïîðòñìåí Îëåã Âåðíÿºâ âè-
áîðîâ çîëîòó íàãîðîäó. Â³í ïîêàçàâ íàé-
êðàùèé ðåçóëüòàò ó áàãàòîáîðñòâ³ — 89,798
áàëà. Äðóãèì ô³í³øóâàâ Äåí³åëü Ïüîðâ³ñ
(Âåëèêîáðèòàí³ÿ, 89,131), òðåò³ì — Àíäð³é
Ë³õîâåöüêèé (Á³ëîðóñü, 88,597)

Юні борці отримали нову залу
Для “Школи боротьби” збільшили кількість тренувальних 
приміщень у столиці
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
столичній гімназій № 179
було презентовано нову
спортивну залу для вихо�
ванців "Школи боротьби".

Відкриття об'єкта відбулося в
притаманному для школи стилі —
тренуванням за участі 40 юних ви�
хованців. До речі, це вже 9�та за�
ла в столиці, яку відкрила спор�
тивна організація.

Справжнє спортивне свято відбулося для

вихованців 179�ї гімназії міста Києва. Тут для

відвідувачів секції боротьби було відкрито

новеньку спортивну залу. Тепер для майже

100 юних борців тренування будуть проходи�

ти більш комфортно й продуктивно. Ось і на

самому відкритті понад 40 дітей вже встигли

випробувати нові можливості приміщення.

Цікаво було спостерігати, як спортсмени з

неприхованим задоволенням виконували всі

вправи тренера і насолоджувалися результа�

том виконаної роботи, адже тепер їм не дово�

дилося тіснитися у маленькій кімнаті, як бу�

ло до цього.

Звісно, такий приємний сюрприз перед

Новим роком дітям став можливим завдяки

спільній праці керівництва гімназії й громад�

ської організації "Школа боротьби". І схоже,

що приємною подією вони були задоволені не

менше, ніж самі діти. "Зі "Школою боротьби"

ми вже давно співпрацюємо,— розповіла

"Хрещатику" директор гімназії № 179 Ірина

Чернілевська.— За цей час кількість вихован�

ців цієї школи збільшилася до 100 чоловік.

Цілком очевидно, що для такої кількості діток

потрібно було збільшувати приміщення. Те�

пер вони можуть повністю віддаватися трену�

ванням і не думати про незручні умови. Можу

з упевненістю сказати, що тепер відвідувачів

стане ще більше. Це також і в інтересах гімна�

зії. Адже ми знаємо, що наші учні займаються

корисною справою для свого здоров’я і для

виховання. Це дуже важливо, адже у нас є не�

поодинокі випадки, коли завдяки спортивно�

му гуртку діти з, так би мовити, розбишак ви�

ростали в сумлінних учнів".

Втім, відкриття нової зали принесе ко�

ристь не лише маленьким вихованцям, а й їх�

нім тренерам. У цьому впевнений засновник

"Школи боротьби" Віталій Даниленко: "Зі

збільшенням кількості зал додається робота

для наших тренерів. Це спонукає їх до само�

розвитку і застосування прогресивних мето�

дів як залучення нових вихованців, так і тре�

нувань. Дуже важливо їх проводити цікаво,

щоб діти, йдучи після чергових занять, хоті�

ли повернутися сюди знову. Як бачимо, нам

це вдається. Нова зала стала 9�ю, і на цьому

ми не збираємося зупинятися. Наразі плану�

ємо облаштувати два нових приміщення у

Солом'янському районі столиці. І, сподіва�

юся, що невдовзі ми відкриємо їхні двері для

нових учнів"

Оновлен зал випроб вали понад 40 вихованців "Ш оли боротьби"

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Футбол об’єднав 
малі народи України
В Києві стартував турнір серед діаспор, які проживають 
на території країни

Цікавий турнір цими днями

розпочався в Києві. 8 команд�

представників різних народів сві�

ту, що проживають на території

України, вперше зібралися разом,

аби на майданчиках визначити

найуправніших в рамках турніру

"Футбол без ненависті і расизму".

Мета змагань водночас і проста, і

досить важлива — затвердження

міжрасової, міжетнічної терпи�

мості, зміцнення дружніх зв'язків

між діаспорами, громадськими

організаціями, а також популяри�

зація спортивних змагань як виду

миролюбного суперництва.

Перед стартом було проведено

офіційне жеребкування, в ході

якого команди визначилися в

послідовності виходу на поле.

Тривалість кожної гри становила

15 хвилин із перервою в 5 хви�

лин. Загалом цього дня відбулося

8 принципових протистоянь, за

результатами яких визначилися

учасники півфінальних стадій.

Результати проведених ігор: Діа�

спора чеченського народу —

"Еніш" (діаспора туркменського

народу) — 5:3; НГО Африканська

рада — "Ватан" (діаспора турків�

месхетинців) — 4:2; Об'єднання

арабської молоді в Україні — Діа�

спора чеченського народу — 2:0;

НГО Африканська рада — "Еніш"

(діаспора туркменського наро�

ду) — 0:3; "Ватан" (діаспора тур�

ків�месхетинців) — Об'єднання

арабської молоді в Україні —

3:10; НГО Африканська рада —

Діаспора чеченського народу —

2:4; "Еніш" (діаспора туркмен�

ського народу) — Конгрес азер�

байджанців — 4:5; Конгрес азер�

байджанців — "Ватан" (діаспора

турків�месхетинців) — 10:4.

Загалом такий турнір привер�

нув увагу своєю дружньою атмо�

сферою. Всі учасники намагали�

ся підтримати одне одного, і ні�

хто, навіть після поразок, не по�

кинув поле у поганому настрої.

Важливість даних змагань від�

значили й представники Федера�

ції футболу України. Зокрема ві�

це�президент Асоціації футзалу

України Вадим Каганов сказав:

"Футбол вже понад сто років ви�

конує таку важливу місію, як об'�

єднання різних народів світу. Ми

радо підтримали цей турнір, адже

він повністю створений на заса�

дах дружби та братерства між

представниками різних націй.

Сподіваюсь, що змагання з кож�

ним роком будуть розширювати�

ся і подарують нам багато пози�

тивних емоцій".

У тому, що турнір й надалі ли�

ше прогресуватиме, "Хрещатик"

запевнив президент МГО "Інтер�

національний Союз" Данило Гон�

чаров: "Ми давно мали наміри

провести такий футбольний тур�

нір. В цьому році в ньому взяли

участь 8 команд. Однак, це зовсім

не межа. Ми плануємо збирати

щонайменше вдвічі більше ко�

лективів. Для мене ці змагання —

перш за все, чудова можливість

познайомитися з різними куль�

турними традиціями народів сві�

ту, знайти нових друзів. Одним із

гасел першості є "Футбол без не�

нависті і расизму". Не скажу, що в

Україні немає проявів такого собі

несприйняття. Однак ці випадки

настільки поодинокі, що про них

не варто й говорити. Я сам пред�

ставник чеченського народу і мо�

жу з упевненістю сказати, що

українці — творча й дружелюбна

нація, тож поступово спільними

діями ми зможемо викорінити

всю ворожнечу між представни�

ками різних народностей"

У першом т рнірі з ф тзал "Ф тбол без ненависті і расизм " взяли
часть 8 оманд
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Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В
Університеті фізичної культури і спорту від�
бувся турнір з футзалу "Футбол без ненави�
сті і расизму" серед малих народів України.
Організатором проекту виступили МГО "Ін�

тернаціональний Союз" та Федерація футболу Укра�
їни — Асоціація футзалу України.
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Аншлаг у "Школі боротьби"

"Будівельник" не зміг здолати "Одесу"
Кияни зазнали четвертої 
поразки у сезоні 
Олександр ПИРЛИК 
"Хрещатик" 

У
Суперлізі відбулося одне з найпринциповіших
протистоянь у вітчизняній першості з баскетбо�
лу. Столичний "Будівельник" після двох яскра�
вих перемог не зміг продовжити успішну серію

і поступився БК "Одеса". Не допомогла киянам і над�
результативна гра Даріуша Лавриновича, котрий від�
значився 27 очками та 9 підбираннями. У підсумку
зустріч завершилася з рахунком 75:71 на користь оде�
ситів. 

В дебютній десятихвилинці "будівельники" відразу ж відчули тиск з

боку надмотивованих "акул". Гостро відчувалася відсутність Михайла

Анісімова, якому тренери дали відпочити після гри у Євролізі. За таких

умов одесити досить вільно почувалися під щитами. Не заладилося у

"Будівельника" і з реалізацією : свої перші очки чемпіони України наб+

рали лише на екваторі чверті. Не дивно, що за такої гри киянам важко

було сподіватися на прийнятний для себе результат, як наслідок 10:20 на

користь представників південного регіону. Друга чверть нашим киянам

вдалася вже набагато краще: Даріуш Лавринович взяв на себе роль ліде+

ра команди і повів уперед своїх партнерів. Його старання одразу ж під+

тримали захисники команди Яніс Стрельнієкс та Ріккі Мінард. Резуль+

тативні дії цієї трійки дозволили киянам майже наздогнати суперника у

рахунку. І на велику перерву команди пішли за мінімальної переваги

"Одеси" – 36:33. 

Відмінна гра Андрія Агафонова дозволила "Одесі" збільшити відрив до

8 очок уже на старті другої половини матчу. Втім, надалі "акули" занадто

захопилися дальніми кидками, що дозволило "гладіаторам" Даріушу Лав+

риновичу та Ріккі Мінарду скоротити розрив усього до двох пунктів. Гос+

подарі паркету не стали вигадувати нічого нового і продовжували поли+

вати кільце киян здалека. У наступні хвилини суперники обмінювалися

попаданнями, але останнє слово у чверті залишилося за Янісом Стрель+

нієксом – латвійський розігруючий "будівельників" закинув середній і

зменшив відставання до 1 очка перед завершальним відрізком матчу. 

Вже на першій хвилині останньої чверті два очки від Даріуша Лаври+

новича вперше у зустрічі вивели "будівельників" уперед. Втім, у одеситів

на це знайшлася миттєва відповідь. Більше того, за короткий проміжок

часу "акули" здійснили ривок у 8 очок, що змусило наставника "Буді+

вельника" Айнарса Багатскіса брати тайм+ аут. Втім, це мало чим допо+

могло – за 5 хвилин до фінальної сирени "будівельники" відставали вже

на 10 очок. Це був нокдаун, а триочковий від Джастіна Лава навіть довів

розрив до 13+ти очок. Лише наприкінці зустрічі гравці "Будівельника"

відчайдушно почали йти уперед, і це дало свій результат, однак киянам

так і не вдалося надолужити згаяне, і у підсумку столична команда пос+

тупилася з рахунком 71:75 �

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
суботу в школі
№ 269 відбулася
першість ДЮСШ
"Школа боротьби"

з греко�римської бороть�
би серед юнаків. Участь у
змаганнях взяли понад
300 спортсменів з Києва
та Київської області. Се�
ред почесних гостей тур�
ніру були засновник
"Школи боротьби" Віталій
Даниленко, заслужений
тренер України Василь
Берчук, призер Олімпій�
ських ігор Андрій Калаш�
ніков та перший олімпій�
ський чемпіон незалежної
України — В'ячеслав
Олійник.

Першість ДЮСШ "Школа бо+

ротьби" з греко+римської бороть+

би традиційно збирає величезну

кількість учасників. Втім, цього

разу кількість спортсменів, які ви+

явили бажання поборотися на

змагальних килимах, була, мабуть,

рекордною за усі роки існування

заходу. Попри вихідний день і до+

сить ранній початок першості

спортивна зала школи № 269 була

переповнена. Одним словом — це

був справжнісінький аншлаг.

Який, до речі, став приємною не+

сподіванкою й для самих організа+

торів. "Ми сподівалися, що до нас

прибуде багато вихованців, однак

переповнений зал нас таки дещо

здивував,— розповів директор

ДЮСШ "Школа боротьби" Олек+

сандр Пятишкін.— Втім, нам це

дуже приємно. Гадаю, що таку ве+

лику кількість учасників, яка що+

разу збільшується, нам забезпечує

чесне суддівство на турнірі. Ми за+

цікавлені у тому, щоб наші вихо+

ванці виростали за умов чесної

конкуренції. Лише так можна ви+

ховати справжніх чемпіонів".

Турнір традиційно зібрав як до+

свідчених юнаків, так і новачків,

які прийшли на захід, аби випро+

бувати свої сили. Звичайно, їм бу+

ло важко протистояти вже загар+

тованим у боях опонентам, і поде+

куди поразки супроводжувалися

сльозами розчарування юних

учасників. Однак сама атмосфера

змагань не давала змоги довго су+

мувати спортсменам, адже усі ви+

хованці "Школи боротьби" — це

як одна сім'я, яка завжди знайде

потрібні слова та поради, аби під+

тримати після невдач. І навіть 8+

річні хлопчаки знають, що кожен

програш — це лише додатковий

стимул, аби на наступних трену+

ваннях більше працювати.

Переважна більшість учасників

прийшла з мамами та бабусями,

що додало змаганням незабутньо+

го колориту. До того ж це зайвий

раз доводить, що боротьба — не

лише вид спорту, а й певна культу+

ра виховання справжнього чолові+

чого характеру. Зокрема Марія Ан+

тонівна, бабуся одного з учасни+

ків, впевнено переконує: "Я пиша+

юсь, що мій онук займається саме

боротьбою. В цю секцію він прий+

шов у першому класі і ось уже зай+

мається тут чотири роки. Це рі+

шення він прийняв самостійно.

Ми бачимо, як він перетворюєть+

ся на справжнього чоловіка. Він

дисциплінований, серйозний. До

того ж він може постояти за себе, а

це дуже важливо" �
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Шашки. 
На Київщині відбувся 
чемпіонат України 
серед ветеранів

Ó Á³ë³é Öåðêâ³ (Êè¿âñüêà îáë.) â³äáóâñÿ

÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç øàøîê-100 ñåðåä âåòåðà-

í³â. Ó ÷îëîâ³ê³â çà ïåðåìîãè áîðîëèñÿ â³ñ³ì

ñïîðòñìåí³â: Îëåêñàíäð ×åñòà (Äîíåöüêà

îáë.), Âîëîäèìèð Âàñå÷êî (Äí³ïðîïåòðîâñüêà

îáë.), Ãðèãîð³é Ñàºíêî (Ëóãàíñüêà îáë.), Ëåî-

í³ä ²òê³í (Ð³âíåíñüêà îáë.), ²âàí ×îëîìá³òüêî

(Ñóìñüêà îáë.), Àíàòîë³é ßöåíêî (Êè¿âñüêà

îáë.), Îëåêñàíäð Æèãàë³í (Êè¿â) ³ Âàëåíòèí

Ïîçíÿê (ÀÐ Êðèì). "Çîëîòî" òóðí³ðó âèáîðîâ

Àíàòîë³é ßöåíêî. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³â Îëåê-

ñàíäð Æèãàë³í, òðåòº — Ëåîí³ä ²òê³í. Ñåðåä

æ³íîê ÷åìï³îíêîþ ñòàëà Îëüãà Áºëÿºâà (Êè-

¿âñüêà îáë.). "Ñð³áëî" çäîáóëà Ëþäìèëà Âå-

äåðêî (Äîíåöüêà îáë.), "áðîíçó" — Îëåíà Êà-

ëàøí³êîâà (Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë.) �

Велоспорт. 
Роман Луцишин виборов
"бронзу" етапу Кубка світу

Ó ìåêñèêàíñüêîìó ì³ñò³ À´óàñêàëüºíòåñ

â³äáóâñÿ åòàï Êóáêà ñâ³òó ç âåëîñèïåäíîãî

ñïîðòó íà òðåêó. Â àêòèâ³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè —

áðîíçîâà íàãîðîäà. Íà øâèäê³ñíîìó âåëîòðå-

êó â ãîíö³ "ñêðåò÷" Ðîìàí Ëóöèøèí ô³í³øó-

âàâ òðåò³ì. Ïåðåìîæöåì ñòàâ áðèòàíåöü

Âåéí Äîóëë, âëàñíèêîì ñð³áíî¿ ìåäàë³ — Ê³íã

Ëîê ×åóíã ç Ãîíêîíãó �

Бокс.
"Українські отамани" 
зустрінуться 
з "Італійським громом"

13 ãðóäíÿ â ÒÐÖ "Òåðì³íàë" (ì. Áðîâàðè)

â³äáóäåòüñÿ ìàò÷ — "Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè"

ïðîòè "²òàë³éñüêîãî ãðîìó", ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-

ñëóæáà óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè. Íàðàç³ â³ò÷èç-

íÿí³ áîêñåðè ë³äèðóþòü ó òóðí³ðí³é òàáëèö³

ãðóïè "À", ³òàë³éö³ æ ïîñ³äàþòü äðóãå ì³ñöå,

òîæ ó ï'ÿòíèöþ âáîë³âàëüíèê³â Âñåñâ³òíüî¿

ñåð³¿ áîêñó î÷³êóº ïðîòèñòîÿííÿ íàéñèëüí³-

øèõ. Öüîãî âå÷îðà â ðèíã â³ä "Îòàìàí³â"

âèéäóòü: áðîíçîâèé ïðèçåð ×åìï³îíàòó ñâ³-

òó, ñð³áíèé ïðèçåð ×åìï³îíàòó ªâðîïè Ìè-

êîëà Áóöåíêî, áðîíçîâèé ïðèçåð ªâðîïè-

2011, äâîðàçîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè, âîëîäàð

çîëîòî¿ ìåäàë³ Óí³âåðñ³àäè â Êàçàí³ Äìèòðî

Ìèòðîôàíîâ, áðîíçîâèé ïðèçåð ×åìï³îíàòó

ñâ³òó-2011 Ñåðã³é Êîðíººâ, Â'ÿ÷åñëàâ Êèñëè-

öèí ³ Îâàíåñ Äàí³åëÿí. Íà íàøèõ á³éö³â ÷å-

êàº ñåðéîçíå âèïðîáóâàííÿ, àäæå ïåðåìîæ-

ö³ Äðóãîãî ñåçîíó WSB äîáðå ï³äãîòóâàëèñÿ

äî çóñòð³÷³. Â ñêëàä³ ³òàë³éö³â: ÷åìï³îí ñâ³òó

2013 ðîêó, ñð³áíèé ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ

³ãîð-2012 Êëåìåíòå Ðóññî, ÷åìï³îí ªâðîïè-

2010, ÷åìï³îí ²ãîð Ñï³âäðóæíîñò³-2010, ÷åì-

ï³îí ²ðëàíä³¿-2012, áðîíçîâèé ïðèçåð Îë³ì-

ï³éñüêèõ ³ãîð â Ëîíäîí³-2012 Ïàòð³ê Áàðíñ,

ô³íàë³ñò Î², ñóïåðíèê Âàñèëÿ Ëîìà÷åíêà

Äæåëõ³ðà Õåäàô³ (íà ïðîôåñ³éíîìó ðèíãó

ìàº 15 ïåðåìîã ó 15-òè ïîºäèíêàõ, 11 íîêà-

óò³â), ÷åìï³îí Ñåðá³¿-2011 Áðàíèìèð Ñòàíêî-

âè÷, äîñâ³ä÷åíèé áîêñåð WSB (12 ïåðåìîã) òà

áðîíçîâèé ïðèçåð ×åìï³îíàòó Ôðàíö³¿-2011

Ì³øåëü Òàâàðåç �

Хокей. 
Національна молодіжка 
стартувала на Чемпіонаті світу

Ìîëîä³æíà çá³ðíà êîìàíäà Óêðà¿íè ðîçïî-

÷àëà ñâî¿ âèñòóïè íà ñâ³òîâ³é ïåðøîñò³ ó Âå-

ëèê³é Áðèòàí³¿. Â ïåðøîìó ìàò÷³ ï³äîï³÷íèì

Îëåêñàíäðà Ãîäèíþêà ïðîòèñòîÿëà êîìàíäà

Êàçàõñòàíó, ÿêó á³ëüø³ñòü ôàõ³âö³â ââàæàþòü

ãîëîâíèì ôàâîðèòîì òóðí³ðó. Íà æàëü, äî-

ñÿãòè ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó ñèíüî-æîâòèì

íå âäàëîñÿ. Ó ïåðøîìó ïåð³îä³ êàçàõñòàíö³

âèêîðèñòàëè ìàéæå âñ³ ñâî¿ ìîæëèâîñò³ ³ ïî-

âåëè â ðàõóíêó 4:1. Ó íàñòóïíèõ äâàäöÿòèõâè-

ëèíêàõ íàø³ õëîïö³ íàìàãàëèñÿ áóäü-ùî ïå-

ðåëîìèòè õ³ä ïîºäèíêó, àëå äîñÿãëè ðåçóëüòà-

òó ëèøå îäíîãî ðàçó. Íàòîì³ñòü ñóïåðíèê ä³-

ÿâ á³ëüø çëàãîäæåíî ³ çóì³â ðåàë³çóâàòè 3

àòàêè — ó ï³äñóìêó 7:2 íà êîðèñòü ìîëîä³æ-

íî¿ çá³ðíî¿ Êàçàõñòàíó �

Попри�вихідний�день�і�досить�ранній�почато��першості�спортивна�зала�ш�оли�№�269�б�ла�переповнена

Після�двох�яс�равих�перемо��над�лідерами�С�перлі�и�"Б�дівельни�"

перервав�свою�переможн��серію���матчі�проти�"Одеси"

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

В столиці пройшли спортивні змагання для дітей



ÊÓËÜÒÓÐÀ
Хрещатик 22 12 грудня 2013 року

Успіх попереднього проекту

"Нова хвиля" від Держкіно та

Національного центру Олек�

сандра Довженка підштовхнув

до рішення зробити його регу�

лярним. До нової добірки ко�

роткометражок увійшли робо�

ти, що вже брали участь у на�

ціональних фестивалях ("Мо�

лодість", "КРОК", Одеський

МКФ). "Цього року було зня�

то кілька десятків українських

короткометражних фільмів,

тож вибрати було з чого,— за�

уважив координатор "Нової

хвилі" Іван Козленко.— Вда�

лося зробити жанрову палітру

стрічок романтичної темати�

ки. Останнім часом в Україні

знімали здебільшого соціаль�

не кіно, а жанрові картини

стали з'являтися лише в

останні півроку. Новий збір�

ник імпонує майбутнім ново�

річним святам як українська

альтернатива голлівудським

різдвяним блокбастерам".

До уваги глядачів пропону�

ють низку стрічок загальною

тривалістю 100 хвилин. Три з

них — анімаційні. Це кліп у

народницькому стилі на ком�

позицію гурту "Юркеш" "Сте�

ляться тумани", хвилинна ко�

медія "Русалка" та пригод�

ницький мультфільм у 3D

"Дівчинка з риб’ячим хвос�

том", головна героїня якого

опиняється в чарівному лісі.

Комедія "18+" оповідає про

любов із гумором: 19�річна

дівчина прагне розпрощатися

з незайманістю, бо її вважа�

ють "білою вороною". Вона

йде з подругою в нічний клуб,

знайомиться з хлопцем, а далі

події розгортаються досить

несподівано. Лірична ж дра�

ма "Кисневий голод" дослі�

джує, як вдихнути "свіже по�

вітря" у довготривалі стосун�

ки та повернути втрачену

пристрасть. Ще дві роботи

більш соціальні. В коротко�

метражці "Не менше 50 кг"

тендітна дівчина змушена на�

бирати вагу: з її 45 кілограма�

ми не може підійматися в

офісному ліфті. А в стрічці

"Помин" головна героїня

приїжджає до далекого села,

де провела дитинство. Після

покійного дідуся вона стала

спадкоємицею хати і не знає,

що з нею робити.

"Українська нова хвиля.
Romantique"

Коли: з 12—13 грудня

Де: кінотеатр "Жовтень",

вул. Костянтинівська, 26,

тел.: (044) 417�27�02, кіноте�

атр "Кінопанорама", вул. Ш.

Руставелі, 19, тел.: (044) 

287�30�41

Вартість квитків: за ціна�

ми кінотеатрів

Народний карнавал
Документальна картина

Дмитра Сухолиткого�Собчу�

ка розповідає про життя ру�

мунського села Красна (сьо�

годні Красноїльськ, хоча його

мешканці дотримуються ста�

рої назви і звуть себе красня�

нами) Чернівецької області. А

саме — про етнічне свято Ма�

ланки, яке збереглося тут по�

при сувору заборону за радян�

ських часів. Щороку в ніч з 13

на 14 січня молодики з різних

куточків села — маланкарі —

одягають химерні костюми та

з піснями і танцями ходять по

домівках, збираючи гроші.

"Це свято є асиміляцією різ�

них культур,— розповідає ре�

жисер.— Німецької, де є тра�

диція водити солом’яного

ведмедя, румунської, де теж

існує обряд з ведмедем, а та�

кож української, де, власне, і

є Маланка". До знакової для

кожного краснянина події до�

лучається чи не все село —

створюють маски і костюми,

особливо захоплює костюм

ведмедя із соломи, що важить

50�70 кілограмів, готують їжу.

А для маланкарів свято є

своєрідним обрядом ініці�

ації — якщо був комендантом

(тобто командувачем свята),

то треба вже й одружуватися.

Стрічка складається з кількох

новел, що розкривають деталі

та значення свята Маланки —

глядачі знайомляться з його

історією та мешканцями села,

майстром масок, спостеріга�

ють, які складнощі виника�

ють з підготовкою та органі�

зацією, як одягають цен�

трального персонажа — "вед�

медя", якого водить "циган", і

спостерігають саме дійство.

"Для мене це свято було на�

че декорацією, бо більш за

все цікавили люди",— ділить�

ся Дмитро Сухолиткий�Соб�

чак. Спершу стрічка про Ма�

ланку була його дипломною

роботою, яка пізніше пере�

росла у 90�хвилинний доку�

ментальний фільм. За чотири

роки відзняли майже 200 го�

дин відеоматеріалу, залучали

перекладачів, бо переважна

більшість героїв спілкується

румунською. Картину пока�

зували також на румунському

кінофестивалі, де вона потра�

пила до 10�ти кращих робіт

"Красна Маланка"
Коли: з 27 грудня по 2 січня

Де: кінотеатр "Кінопано�

рама", вул. Ш. Руставелі, 19,

тел.: (044) 287�30�41

Вартість квитків: за ціна�

ми кінотеатру

Новорічні прикраси з минулого
Поринути в дитинство запрошують до музею
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Щороку в груд	
ні у Музеї іг	
рашок від	
кривається

експозиція, присвяче	
на незмінним новоріч	
ним атрибутам —
ялинкам, іграшкам і
прикрасам. Цьогоріч
акцент зроблений на
виробах з екологічно
безпечного матері	
алу — вати. Напере	
додні свят відвідувачі
мають змогу поманд	
рувати з ялинковими
іграшками від кінця
XIX століття до сього	
дення та подивитися,
що було актуальним в
ті часи.

"Ялинкова" традиція

прийшла до нас із Німеччи�

ни у 1700 році, коли Петро І

наказав прикрашати взимку

домівки ялинковим та сос�

новим гіллям. Перші різдвя�

ні ялинки оздоблювали пря�

никами і фігурним печивом,

яблуками і горішками у

сріблястому папері, соло�

м’яними іграшками. Саме

яблука і стали прототипами

популярних кульок — коли у

Німеччині трапився невро�

жай цих фруктів, підприємці

почали виготовляти їх зі

скла.

"В середині XIX століття

ялинка була розкішною, на�

ряджати її було престижно ні�

мецькими іграшками,— роз�

повіла директор Музею ігра�

шок Людмила Гладун.— Для

оздоблення заможні родини

могли витратити до 200 карбо�

ванців, для порівняння —

стільки отримували за рік лі�

карі і державні службовці. По�

тім настала мода на витрима�

ну, лаконічну, але стильну

ялинку — сріблясту зі сніжин�

ками. Ялинки змінювали ко�

лір, їх прикрашали то в народ�

ному стилі, то фігурками ян�

голів і ляльками. Мода була

зазвичай підпорядкована пев�

ним суспільним тенденціям,

смакам, уподобанням. Існува�

ла й традиція, яку зараз майже

забули — коли іграшки зніма�

ли з ялинки і дарували дітям.

Вони мали бути безпечними

для дітлахів, тому ми виріши�

ли акцентувати саме на іграш�

ках з екологічно чистої вати".

Найдавніші експонати, так

звані "дрезденки" кінця

XIX — початку XX сторіч,

зроблені з тисненого картону.

А основна колекція музею

збиралася вже за радянських

часів — з 1930�х років, коли

святкування з новорічною

ялинкою відновили. Окремі

стенди показують найтипові�

ші прикраси: каркасні іграш�

ки 1940�х років, фірмові іг�

рашки героїв з казки про Чі�

полліно 1950�х років. "Мілі�

тарі"�ялинку з військовими

іграшками 1930�50�х років

оздоблюють фігурки парашу�

тистів, солдатів, різні види

техніки, прапорці, які відоб�

ражали звитяжні подвиги ра�

дянських воїнів. А під нею

можна побачити унікальну

іграшку у вигляді танка часів

Першої світової війни з кай�

зерівською символікою.

Кожна важлива подія чи яви�

ще неминуче була відображе�

на на ялинці, як�то: в 1960�х

роках політ у космос чи домі�

нуюча сільськогосподарська

культура кукурудза. Також в

експозиції — ялинкові при�

краси з лавсану 1970�х років,

ляльки, дитячі маски від кар�

навальних костюмів і, звісно

ж, головні герої свята — Діди

Морози й Снігуроньки.

Особливе місце належить

виробам з вати. Поряд із пер�

шими ватяними іграшками

першої половини XX століття

розташувалися витвори су�

часних майстрів, виготовлені

за тими самими старовинни�

ми технологіями. Вони не ли�

ше милують око, а й є тепли�

ми, приємними на дотик та

екологічно безпечними.

"Сьогодні, коли маємо засил�

ля хімії й синтетики, такі іг�

рашки особливо актуальні,—

стверджує художниця Еллен

Оро.— Вони майже не псую�

ться з часом. В нашій родин�

ній колекції зберігаються ва�

тяні іграшки ще моєї бабусі,

тож вирішила відновити цю

традицію. Виготовляти іг�

рашки технологічно досить

легко, потрібна натуральна

бавовняна вата, яка змішує�

ться з клейстером, та дротя�

ний каркас або картонна ос�

нова. Головне — щоб кожен

шар вати добре просохнув, не

залишилася волога і не ви�

никла сирість. Іграшки мож�

на створювати будь�якої фор�

ми і розміру — від мініатюр�

них людських фігурок до ве�

ликих сніговиків і ведмедів. У

цій творчості може брати

участь вся родина"

Експозиція "Старий Новий
рік"

Коли: до кінця лютого

Де: Державний музей іг�

рашок, Кловський узвіз, 8,

тел.: (044) 253�54�00, графік

роботи вт.�пт. з 10.00 до

18.00, сб. з 10.00 до 17.00,

нд., пн. вихідні

Вартість квитка: 10 грн

для дорослих, 5 грн для ді�

тей, сімейні екскурсії (до 10

осіб) — 50 грн, шкільні екс�

курсії (до 15 осіб) — 25 грн.

Особливе місце на виставці займають ватяні і раш и — е оло ічні та приємні на доти

На святі Малан и найважче хлопцям ролі "ведмедів" — їхній солом'яний остюм важить
до 50—70 іло рамів
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Нове українське: романтика і Маланка
В Києві презентували вітчизняні стрічки
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В
столичних кінотеатрах все частіше де	

монструють картини наших режисерів.
Цього тижня в прокат вийшла друга до	
бірка короткометражних фільмів "Укра	

їнська нова хвиля. Romantique". А наприкінці
грудня кияни матимуть змогу побачити доку	
ментальну стрічку Дмитра Сухолиткого	Собчу	
ка "Красна Маланка" про яскраве святкування
Маланки в селі Красна.
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Космос у "цифрі"
В столичному планетарії лекції відбуваютимуться в новому форматі

За допомогою 15 цифрових

проекторів, що створюють ці�

лісне зображення та якими

оснащений "Зоряний зал"

планетарію, раніше показува�

ли сферичне кіно. З інтерак�

тивною програмою "Горизонт

подій" — спільною роботою

товариства "Знання" та віт�

чизняних розробників — ці

сучасні технології використо�

вуватимуться і для проведен�

ня лекцій. Над програмою

працювали два роки. Вона

досить проста у керуванні — з

планшетом лектор може "пе�

реміщувати" глядачів поміж

планет і зірок, лише натиска�

ючи потрібні кнопки.

Для лекцій "відцифрували"

та візуалізували Всесвіт у три�

вимірній графіці — зображен�

ня планет з орбітами Сонячної

системи, понад 300 тисяч зі�

рок, комети, туманності та ін�

ші астрономічні об’єкти з ката�

логу Мессьє. Сузір’я, напри�

клад, демонструють у різних

варіантах — як власне об'єкти,

що утворюють зірки, так і їхні

міфологічні зображення.

Представлені й анімації окре�

мих астрономічних явищ, зок�

рема сонячного затемнення. А

також існує можливість ство�

рити своєрідний віртуальний

музей — з показом моделей

відомих телескопів та інфор�

мацією про відомих астроно�

мів. Зручно, що план лекції

можна побудувати автоматич�

но, але за потреби демонстру�

вати додаткові об’єкти.

"Завдяки цій цифровій

системі ми можемо візуалізу�

вати не лише космос, а й під�

водний світ, динозаврів, є на�

віть змога грати,— розповів

один з розробників Юрій

Костенко.— Якщо раніше

планетарій показував лише

зоряне небо, сьогодні він пе�

ретворився на своєрідний

цифровий театр занурень, де

зображення оточує людину".

В світі тенденція переходу

планетаріїв у цифровий стан�

дарт розпочалася 20 років то�

му, тепер до цієї мережі при�

єднався і Київ. За словами

директора планетарію Клима

Чурюмова, програма надає

лекціям видовищності, пока�

зуючи зоряне небо в об’ємі й

динаміці, однак поки співвід�

ношення яскравості зірок, на

його думку, не відповідає дій�

сності.

Зараз лекції відбуватимуть�

ся у двох форматах — класич�

ному аналоговому та цифро�

вому в тестовому режимі. При

цьому їхня вартість для від�

відувачів буде однакова �

Незалежне кіно, ведмедики та фотосушка
"Хрещатик" склав афішу на вихідні
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

З
ануритися в
світ дитинства
разом з плю�
шевими ведме�

диками запрошують
на фестиваль "Київ
ТеддіЛенд�3" до "Мис�
тецького Арсеналу". В
суботу в Будинку ху�
дожника відбувати�
меться фестиваль�ви�
ставка для фотоама�
торів "Сушка на Квад�
ратах". А у кінотеатрі
"Київ" розпочинаєть�
ся фестиваль амери�
канського кіно "Неза�
лежність" з майстер�
класами, показами ху�
дожніх та докумен�
тальних стрічок.

Ведмедики 
на будь�який смак

З 13 по 15 грудня в "Мис�

тецькому Арсеналі" проходи�

тиме фестиваль для всієї ро�

дини "Київ ТеддіЛенд�3". У ці

дні можна буде побачити

плюшевих ведмежат Тедді в

найрізноманітніших проявах,

дізнатись їхню історію, купи�

ти чи навчитись самому ро�

бити іграшки. Понад 120

українських та зарубіжних

майстрів представлять свої

художні роботи в різноманіт�

них жанрах і техніках. Плю�

шеві і в'язані, текстильні і де�

рев'яні, іграшкові та інтер'єр�

ні ведмежата заполонять зали

"Мистецького Арсеналу".

Тема цьогорічної вистав�

ки — легендарні ведмедики.

Вінні Пух, Паддінгтон, Олім�

пійський ведмедик, Умка,

ведмедики Гаммі, Балу, Ми�

хайло Потапич, Падсі — пос�

тануть перед відвідувачами на

спеціальних стендах і акціях

виставки. Один із залів пере�

твориться на ляльковий прос�

тір з експозицією галереї

"Парсуни". "Комірчину старих

таємниць" наповнять нос�

тальгічні історії старих відрес�

таврованих іграшок. Для поці�

новувачів народної ляльки бу�

де створено затишний Етно�

Куточок, де можна буде ближ�

че познайомитись із традицій�

ними народними ляльками

від провідних майстринь, а та�

кож побачити сучасні іграшки

з елементами українських

костюмів. Буде представлена

й найбільша в Україні ялинка

з ведмежат, а відвідувачі змо�

жуть знайти цікаві подарунки

і сувеніри на новорічному яр�

марку hand�made.

В рамках "Київ ТеддіЛенд"

проходитимуть кілька благо�

дійних акцій. А для дітей

влаштують розважальні про�

грами і майстер�класи.

"Київ ТеддіЛенд"
Коли: 13 грудня з 18.00 до

20.00, 14 грудня з 11.00 до

20.00, 15 грудня з 11.00 до

18.00

Де: "Мистецький Арсе�

нал", вул. Лаврська, 10�12

Вартість квитків: 50 грн

для дорослих, 30 грн для

студентів, пенсіонерів та

всіх, хто прийде з плюше�

вим ведмежам, 120 грн для

родини (2 дорослих, 2 ді�

тей), для дітей дошкільного

віку безкоштовно

Детальніша програма на
сайті www.teddyland.org.ua

Обмін 
фотовраженнями

Фестиваль "Сушка на

квадратах" запрошує взяти

участь усіх фотолюбителів та

професіоналів. Крім уже

знайомої сушки фотографій,

коли кожен бажаючий може

представити свої роботи і по�

вісити їх "сушитися", органі�

затори представлять і освіт�

ній майданчик, на якому

успішні і професональні фо�

тографи поділяться своїм до�

свідом та дадуть відповіді на

всі запитання. Свої секрети

розкриють фотограф�пор�

третист Сергій Сараханов,

фоторепортер Єфрем Лу�

кацький, фотографи Олексій

Фурман, Василь Шульга, ку�

ратор фотовиставок Ігор Ба�

бій.

"Сушка на Квадратах"

презентує авторські фото�

роботи Віталія Розвадов�

ського — понад 100 кращих

робіт фотографа за 10 років.

Особливу увагу організато�

ри приділяють репортажній

фотографії, зокрема фото�

графіям Євромайдану. Для

цієї серії буде виділена

окрема зона.

Під час "Сушки" кожен

учасник може забронювати

вподобані фотографії і

потім забрати їх з собою.

Благодійний проект "Табле�

точки" пропонує за бажан�

ням учасника купити бронь

за будь�яку суму. Всі гроші

будуть перераховані на при�

дбання ліків для київського

Центру дитячої гематології

Охматдиту.

FotoFest "Сушка на Квад�
ратах"

Коли: 14 грудня з 12.00

Де: Центральний будинок

художника, вул. Артема, 1�5

Вхід вільний

Палітра 
американського 
фестивального 
кіно

Програма фестивалю

складається з художніх та

документальних фільмів, які

за останній рік отримали

призи відомих кінофестива�

лів. Відкриється "Незалеж�

ність" картиною Олександра

Пейна "Небраска", яка на

Каннському фестивалі но�

мінувалася на Золоту паль�

мову гілку і отримала приз

за кращу чоловічу роль. Це

історія сина, який намагає�

ться достукатися до батька,

якого він не розуміє. 

Фільм "Станція "Фрут�

вейл" Райана Круглера пере�

міг цього року в Каннах в

номінації "Особливий по�

гляд: кращий дебютний

фільм". Це реальна історія

про 22�річного хлопця та

його останній день життя

перед тим, як його застрелив

поліцейський на станції

метрополітену "Фрутвейл".

Також глядачам покажуть

картини "Комп'ютерні ша�

хи", "Повелитель лавини",

"Короткий термін 12", "У

світі...", "День праці" і "42" з

Харрісоном Фордом.

У програму "Незалежно�

сті" увійшли і дев'ять доку�

ментальних картин, в тому

числі про музичну групу The

National, молодих громад�

ських захисників, злочин�

ність у школі. 

Крім того, буде показана

реалізація творчого проекту

Інді�лаб, в рамках якого 12

учасників створювали свої

фільми під керівництвом

знаменитого американсько�

го журналіста, колумніста

The New York Times і режи�

сера�документаліста Девіда

Франса. Також під час фес�

тивалю пройдуть лекції, се�

мінари та майстер�класи �

Фестиваль американ�
ського кіно "Незалежність"

Коли: 13–19 грудня

Де: кінотеатр "Київ", вул.

Вел. Васильківська, 19,

тел. (044) 234�73�81

Вартість квитків: 50 грн,

перегляд документальних

стрічок у залі "Сінематека"

безкоштовний

Відповідач	
 Романч	�	
 Василю
Михайлович	,
 адреса
 я�о�о:
 м.
 Київ,

пр-т
 Бажана,
 10,
 �в.
 98,
 необхідно
 з'явитися
 25.12.2013
 р.
 о
 10.30
 до

Дарниць�о
о� районно
о� с�д�� м.� Києва� (м.
 Київ,
 в	л.
 Кошиця,
 5-А,

�аб. 114)
для
	часті
в
с	довом	
засіданні
по
цивільній
справі
за
позовом

ПАТ
КБ
 "Приватбан�"
 до
 Романч	�а
Василя
Михайловича
 про
 стя�нення

забор�ованості.

У
 разі
 неяв�и
 відповідача
 до
 с	д	
 справ	
 б	де
 роз�лян	то
 по
 с	ті
 за

наявними
	
справі
матеріалами
за
йо�о
відс	тності
в
поряд�	
ст.
169
ч.
4

ЦПК
У�раїни.

С	ддя
Є.
І.
Вов�

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє
�р.
Савчен-

�о
О�сан	
Василівн	,
12.06.1979
р.н.,
що
с	дове
засідання
за
позо-

вом
ПАТ КБ
Приватбан�
до
неї
про
стя�нення
забор�ованості
відб	-

деться
13.01.2014
р.
о
15.00.

Просимо
 з'явитися
 до
Святошинсь�о�о
 районно�о
 с	д	
м.
 Києва

(м. Київ,
в	л.
Я.
Коласа,
27-А,
зал
3).
При
собі
мати
до�	мент,
я�ий

посвідч	є
особ	.

У
разі
неяв�и
справа
б	де
роз�лян	та
за
вашої
відс	тності.

С	ддя
А.
Ключни�

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

На�фестивалі�плюшевих�ведмеди�ів��ияни�змож�ть�помил�ватися�і
раш�ами�та�придбати�собі
"п�хнасто
о�др�
а"�

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Інтерактивна програма "Горизонт подій", що
запрацювала в планетарії в тестовому режи�
мі, дає змогу проводити лекції та презента�

ції на сферичному екрані. За допомогою цього
космічного симулятора відвідувачі зможуть
подорожувати Всесвітом, вивчаючи Сонячну
систему, зоряне небо, комети, сузір’я і галак�
тики.

Фестиваль�амери�ансь�о
о��іно�від�риє��артина�"Небрас�а"�про�с�ладні�відносини�бать�а�і�сина�
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релі��.�філософ

19-20�ст.

"Філософія

вільно�о�д�х�"

ш�ільна

домашня

робота

зимовий�сорт

�р�ші

�оштовний

�амінь�із

зображенням

��мир
історичний

центр�Лондона

нім.��омпозитор

18-19�ст.

"Крейцерова

соната"

місце�для

молотьби

літня�приб�дова

до�б�дин��

в�зень�а

доріж�а

вели�ий�тю�

товар� Х Р Е Щ А Т И К
має�форм�

б�бли�а

(матем.)

низ

тит�л

правителя

рі�а���Європі

приладдя�для

теніс�

фортеця���сер.

-віч.�в�Азії

де�оративний

�амінь�для

�хдож.�виробів

від�ал�ження

дерева

�атолиць�ий

священи�

�рошова�один.

Бразилії

�олорадсь�ий

...

алі�аторова

�р�ша

"Мот�е�–�вор"�

–�євр.

письменни�

політичне

пан�вання

жанр�япон.

театр�

тит�л

імператорів

Давньо�о�Рим�

міжнародна

��ода

мар�а�рос.�авто

один�з

засновни�ів

Києва

шершень

земля�–�мати��

чеченців

�олл.�с�дно

страва�з

борошна�із

солодом

Температура 	6°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура 	4°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура 	4°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 3м/с

Вологість повітря 92 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 12 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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Äåíü ñóõîïóòíèõ â³éñüê 

Óêðà¿íè 

1674 – ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é

äðóêàðí³ âèéøîâ ïåðøèé êîðîò-

êèé íàðèñ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè – "Ñè-

íîïñèñ". 

1764 – ðîñ³éñüêà ³ìïåðàòðè-

öÿ Êàòåðèíà II ñêàñóâàëà Ãåòü-

ìàíùèíó íà Ë³âîáåðåæí³é Óê-

ðà¿í³. 

1864 – íàðîäèâñÿ Ïàâëî Ãðà-

áîâñüêèé, óêðà¿íñüêèé ïîåò, ïóá-

ë³öèñò. 

1901 – âðó÷åíî ïåðø³ Íîáåë³â-

ñüê³ ïðåì³¿. 

1917 – ðîççáðîºííÿ â Êèºâ³

á³ëüøîâèöüêèõ ÷àñòèí, ÿê³ ï³äãî-

òóâàëè ïîâñòàííÿ, ³ âèäâîðåííÿ ¿õ

çà ìåæ³ Óêðà¿íè. 

1922 – ïóùåíî íà âîäó êðèãî-

ëàì "Ïðàïîð ñîö³àë³çìó", ÿêèé

ìàâ îáñëóãîâóâàòè ìîðñüêó ë³í³þ

Ìèêîëà¿â – Îäåñà. 

1946 – óòâîðåíî Ôîíä ÎÎÍ

äîïîìîãè ä³òÿì. 

1990 – ð³øåííÿì 14-¿ ñåñ³¿ 

Ì³æóðÿäîâîãî êîì³òåòó ÞÍÅÑ-

ÊÎ ó Áàíôô³ (Êàíàäà) äî ñïèñêó

Ñâ³òîâî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ

âíåñëè ïåðøèé óêðà¿íñüêèé

îá`ºêò ï³ä íàçâîþ "Ñîô³éñüêèé

ñîáîð ó Êèºâ³ òà ïðèëåãë³ ìîíàñ-

òèðñüê³ áóä³âë³, Êèºâî-Ïå÷åðñüêà

ëàâðà" çà ¹ 527.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Оливкове масло заслужило цю честь

завдяки вітамінам А, Е і D. Цілющі

властивості притаманні маслу 1�го від�

жиму. Лосось за рахунок вмісту поліне�

насичених жирних кислот омега�3 і се�

лену захищає серце і судини та запобі�

гає розвитку ракових клітин. Кориця

багата на дубильні речовини і антиок�

сиданти й сприяє зниженню рівня цук�

ру в крові. Зелений чай – джерело анти�

оксидантів, що знижують окислювальні

процеси в клітинах. За рахунок флаво�

ноїдів і катехінів кровоносні судини

стають міцнішими �

Жіночу красу зберігає кориця 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 12 ãðóäíÿ

ОВНИ,� живіть� т�т� і� зараз!� Насолодж�йтеся� б�т-

тям,�відстоюйте�правд�.�В�ролі�поборни�а�за�спра-

ведливість,� висо�і� інтереси,� поп�ляризатора� ідей,

віронавчань�та�пропа�андиста�ви�неперевершені!�

ТЕЛЬЦІ,�сит�ації�дня�запро�рамовані��армічно,�на�о-

пичений�за�мин�лий�місяць�не�атив�за�ли�ає�нейтралі-

з�вати�себе.�Сильно�не�переймайтеся,�слід�розслабити-

ся�і�пливти�за�течією�подій,�тоді�ваше�с�дно�"приб’є"�до

щасливо�о�бере�а�і�доля�почне�с�ладатися�на��раще.�

БЛИЗНЯТА,��оді�ж�ритися.�Вірте�в��се�най�раще,�мрій-

те�про�дале�е�майб�тнє�–�воно�пре�расне.�Я�що�справи

зайшли���безвихідь,�Всевишній�неодмінно�пошле�вам�ря-

тівн��соломин���–�й��се�незабаром�піде�я��по�масл�!�

РАКИ нарешті� �свідомлять� і� пере�онаються,� що

до�ладені�з�силля�і�спроби�самообмеження�не�б�ли

марними.�Ви�онана�робота�неодмінно�принесе�ба�а-

ті�плоди.�Ви�опинитеся�на�п’єдесталі�пошани��ерів-

ництва,�довіри��оле�,�товаришів�по�сл�жбі,�підле�лих.

Вимо�и�пра�матичних�партнерів�б�д�ть�здійснені.�

ЛЕВИ,� орієнт�йтеся� на� свої� ідеали,� тоді� завою-

вання�авторитет�,�симпатій�людей�йтиме�ле��о,�вам

пощастить�зачар�вати�партнерів,�др�зів�і�навіть�іде-

оло�ічних�с�противни�ів.�

ДІВИ,�е�стрим�триває,�випроб�вання�на�міцність

психі�и� пройде� �спішно,� зіт�н�вшись� віч-на-віч� із

речами,�я�их��атастрофічно�боялися,�ви�м�жньо�по-

борете�вн�трішній�страх�і�станете�лицарем�–�насам-

перед�для�себе,�що�є�най�оловнішим.�Одна��ви�б�-

дете� зобов'язані� своїм� порят�н�ом� чи� �спіхом� не

стіль�и�собі,�с�іль�и�іншим�людям.�

ТЕРЕЗИ,� трансформ�йте�висо�ий�енер�опотенціал

��творче�р�сло,�іна�ше�вас�підірве�зсередини.�Дов�ола

с�лалася�доброзичлива�атмосфера,�миріться�з�с�про-

тивни�ами,�с�леюйте�розбиті��лечи�и�з�бла�овірними.�

СКОРПІОНИ,� перспе�тива� завоювання� чи� зміц-

нення�особисто�о�авторитет�,�матеріальної�вина�о-

роди,� можливість� отримання� важливих� знань,� ін-

формації,�морально�о�схвалення�посл�жить�додат-

�овим�стим�лом�на�шлях��до�переможно�о�фініш�.�

О�рилені�СТРІЛЬЦІ на�хвилі�творчо�о�натхнення�роз-

ривайте��айдани��мовностей,�страхів,�обмежень�і�робіть

те,�що�подобається.�Вам�вдасться�без�бою�ви�рати�зма-

�ання�або�звести�йо�о�до�бла�ородної�нічиєї.�Я�що�сер-

це�с��чило�за��оханням,�саме�час�влашт�вати�любовне

побачення,�я�е�промайне�на��расивій�інтри��ючій�ноті.�

КОЗЕРОГИ розриватим�ться�між�домом�та�робо-

тою.� С�різь� море� проблем!� Хочеться� �арно� заре�о-

менд�вати�себе�на�сл�жбі�й�сімейні�обов’яз�и�ви�она-

ти� бездо�анно.� Найбільш� віро�ідна� причина� �с�лад-

нень�та�засм�чень�–�банальний�бра��час�,�що�позбав-

ляє�вас�шансів�зробити�все�зад�мане�ретельно.�

ВОДОЛІЇ,�піддайте�ревізії�та��поряд��йте�свої�пов-

ся�денні��онта�ти,�а�та�ож��оло�др�зів.�Розпрощайте-

ся�з�особами,�я�і�тя�н�ть�вас�в�ре�рес�–�ці�стос�н�и

себе�вичерпали.�І�залиште�пор�ч�тих,�з��им�хочеться

жити,�творити,�веселитися,�дихати�одним�повітрям.�

РИБИ,� самоор�аніз�йтеся,� підпоряд��йте� свої� дії

єдиній�цілі�й�трі�мфально�р�хайтеся�вперед,�не�жалі-

ючи�нічо�о�заради�дося�нення�поставленої�мети.�Тіль-

�и�не�"по�тр�пах"!�Принесені�вами�жертви�на�вівтар

необхідності,�с�оріше�за�все,�не�стан�ть�марними��

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
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Американський дієтолог
Ніколас Перріконе
поділився своїм

баченням найкращих
продуктів для жіночої краси.
До них, перш за все,
відносяться оливкове масло,
лосось, кориця і зелений чай,
пише "Таймс".


