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Газові домовленості 
є результатом спільної роботи
України та Росії

Äîìîâëåíîñò³ ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ðîñ³éñüêîþ
Ôåäåðàö³ºþ ó ãàçîâ³é ñôåð³ º ðåçóëüòàòîì
ñï³ëüíèõ ä³é, íàãîëîøóº Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíó-
êîâè÷.

“Ö³íîóòâîðåííÿ — öå ïðîäóêò íàøî¿ ñï³ëüíî¿
ðîáîòè. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïåðñïåêòèâè, ìè
ïîâèíí³ äóìàòè, ÿê íàì âèáóäóâàòè ðîáîòó, ÿêà
á ñòâîðþâàëà ìîòèâàö³þ äëÿ äâîõ ñòîð³í. ß ìàþ
íà óâàç³ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðîçîðî¿ ðîáîòè
óêðà¿íñüêî¿ ÃÒÑ”,— ñêàçàâ Ïðåçèäåíò, ïîâ³äîì-
ëÿº îô³ö³éíèé ñàéò ãëàâè äåðæàâè.

Ó ñâîþ ÷åðãó, Ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïó-
ò³í ïîâ³äîìèâ, ùî “Ãàçïðîì” òà ÍÀÊ “Íàôòî-
ãàç” ï³äïèñàëè äîïîâíåííÿ äî âæå ³ñíóþ÷î¿ óãî-
äè, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü “Ãàçïðîìó” ïðîäàâàòè
ãàç Óêðà¿í³ çà ö³íîþ 268,5 äîë. çà òèñ. êóá. ì.

“Ìè ââàæàºìî, ùî öå òèì÷àñîâå ð³øåííÿ, ìà-
þ÷è íà óâàç³, ùî äîâãîñòðîêîâ³ äîìîâëåíîñò³ ïî-
âèíí³ é áóäóòü äîñÿãíóò³. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ïîñòà-
âîê ãàçó â Óêðà¿íó, ³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíî-
ãî òðàíçèòó â ªâðîïó”,— ïîâ³äîìèâ Âîëîäèìèð
Ïóò³í.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî ç ìåòîþ ï³äòðèìêè áþ-
äæåòó Óêðà¿íè óðÿä Ðîñ³¿ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ðîç-
ì³ñòèòè â ö³ííèõ ïàïåðàõ óêðà¿íñüêîãî óðÿäó
÷àñòèíó ñâî¿õ ðåçåðâ³â ç Ôîíäó íàö³îíàëüíîãî
äîáðîáóòó îáñÿãîì 15 ìëðä äîë. ÑØÀ. Ïðåçè-
äåíò ÐÔ òàêîæ äîäàâ, ùî ïèòàííÿ ïðî ïðèºäíàí-
íÿ Óêðà¿íè äî Ìèòíîãî ñîþçó ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ íå
îáãîâîðþâàëîñÿ. Çàãàëîì ó Ìîñêâ³ áóëî ï³äïèñà-
íî íèçêó âàæëèâèõ äîêóìåíò³â ïðî âçàºìîä³þ
äâîõ äåðæàâ â ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³

Уряд схвалив проект 
держбюджету!2014

Çàñòóïíèê ãëàâè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ²ðèíà Àê³ìîâà ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñ-
òàì, ùî ÷ëåíè óðÿäó ïîïåðåäíüî ñõâàëèëè ïðî-
åêò äåðæáþäæåòó íà íàñòóïíèé ð³ê.

“Äåðæáþäæåò áóâ ïîïåðåäíüî ñõâàëåíèé”,—
ïðî öå âîíà çàÿâèëà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çàñ³äàí-
íÿ óðÿäó â ñåðåäó.

“Äåðæáþäæåò ïîïåðåäíüî ñõâàëåíèé. Çà ìàê-
ðîïîêàçíèêàìè çâåðòàéòåñÿ ç öèì ïèòàííÿì äî
Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè òà äî Ì³íô³íó”,— çà-
çíà÷èëà ²ðèíà Àê³ìîâà.

Âîíà òàêîæ äîäàëà, ùî óðÿä óõâàëèâ ð³øåííÿ
â³äòåðì³íóâàòè çíèæåííÿ ñòàâêè ïîäàòêó íà äî-
äàíó âàðò³ñòü äî 2015 ðîêó.

“Ùîäî ÏÄÂ — áóëà ïðîïîçèö³ÿ â³äêëàñòè éî-
ãî çíèæåííÿ”,— ñêàçàëà çàñòóïíèê ãîëîâè Àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà

У політичному сенсі 
Віктор Янукович здобув 
переконливу перемогу 
на внутрішній арені

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ òàêòè÷-
íî ïåðåãðàâ îïîçèö³þ. Òàêó äóìêó âèñëîâèâ êå-
ð³âíèê ²íñòèòóòó ìåä³à-ìîäåëþâàííÿ òà ïîë³òè-
êî-åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó “Ïåðñïåêòèâà” ªâãåí
×åðíåíêî.

“Ïîêè íå îïðèëþäíåí³ âñ³ äîêóìåíòè, ï³äïèñà-
í³ â Ìîñêâ³, ÿ íå â³çüìóñÿ êîìåíòóâàòè åêîíî-
ì³÷í³ àñïåêòè çóñòð³÷³ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ç Âîëî-
äèìèðîì Ïóò³íèì. Àëå â ïîë³òè÷íîìó ñåíñ³ Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ çäîáóâ ïåðåêîíëèâó ïåðåìîãó íà
âíóòð³øí³é àðåí³. Íà äàíèé ìîìåíò íàäáàííÿì
ãëàñíîñò³ ñòàëè äâà ôàêòè: ùî Ðîñ³ÿ äàëà Óêðà¿í³
15 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â êðåäèòó ³ ùî “Ãàçïðîì” çíè-
çèâ ö³íó íà ãàç äëÿ íàøî¿ êðà¿íè äî 268,5 äîëà-
ð³â. Îïîçèö³ÿ æ ó â³äïîâ³äü ìîæå çàïðîïîíóâàòè
ò³ëüêè ïðèïóùåííÿ ³ äîìèñëè ïðî òå, ùî ßíóêî-
âè÷ ïîîá³öÿâ Ïóò³íó ÿê³ñü ðå÷³, ùî éäóòü óðîçð³ç
ç íàö³îíàëüíèìè ³íòåðåñàìè Óêðà¿íè. Î÷åâèäíî,
ùî ïðîòèñòàâëåííÿ ôàêòàì ïðèïóùåíü — ÿâíî
ïðîãðàøíà òàêòèêà. Òîìó ÿ àáñîëþòíî íå çäèâî-
âàíèé äåÿê³é ðîçãóáëåíîñò³ îïîçèö³éíèõ ë³äåð³â
³ ¿õí³õ ïðèõèëüíèê³â”,— çàçíà÷èâ åêñïåðò.

Ïàí ×åðíåíêî òàêîæ âèñëîâèâ íàä³þ íà òå,
ùî ï³äïèñàí³ â Ìîñêâ³ äîêóìåíòè íå ñòàíóòü
ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó ºâðî³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè.

Íàãàäàºìî, ùî 17 ãðóäíÿ ï³ä ÷àñ â³çèòó Â³êòî-
ðà ßíóêîâè÷à äî Ìîñêâè áóëî ï³äïèñàíî íèçêó
óãîä, â òîìó ÷èñë³ — äîïîâíåííÿ äî äîãîâîðó
ïðî ïîñòà÷àííÿ ãàçó â Óêðà¿íó, ùî çíèæóþòü
éîãî ö³íó íà òðåòèíó, à òàêîæ äîãîâ³ð ïðî íà-
äàííÿ Ðîñ³ºþ 15 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â êîìåðö³éíî-
ãî êðåäèòó íàø³é êðà¿í³

До здоров’я дітей —
через правильну поставу

У школах представили нову програму формування 
нормальної статури
Кирило ФОМІНОВ
спеціально для “Хрещатика”

У
рамках профі�
лактичного захо�
ду “Тиждень
здоров’я в рідній

школі” заступник голо�
ви КМДА Віктор Корж
ознайомився з методи�
кою проведення уроків
здоров’я, спрямованих
на формування статури
і профілактики сколіозу
у столичних школярів,
та представив новітній
пристрій для корекції
постави, який високо
оцінили батьки, педаго�
ги, медики й самі діти.

Під час заходу, що відбувся в

столичній гімназії “Київська

Русь”, де завжди піклуються про

здоров’я учнів, йшлося про осно"

ву повноцінного життя молодого

покоління — здорову поставу,

адже більшість часу діти прово"

дять, сидячи за партами. Шкіль"

ний вік — саме той період, коли

формується хребет людини, і

проблеми з ним можуть зіпсувати

подальше життя. Тому вже тиж"

день на базі декількох навчаль"

них закладів тестується профі"

лактор “Osan” — простий неве"

ликий пристрій, який кріпиться

на спинку стільця та дозволяє

правильно підтримувати позу

особи, яка ним користується.

“В Києві запроваджується но"

вий стандарт освіти, що стосує"

ться всіх сфер навчання.

“Osan” — це реалізація фраг"

менту міської політики щодо ді"

тей, спрямованої на те, щоб їхнє

фізичне здоров’я відповідало

нормам. Цей проект є дуже

простим і ефективним. На жаль,

за статистикою, понад 60 % ви"

пускників шкіл мають проблеми

з поставою, оскільки цьому пи"

танню не приділялося достат"

ньої уваги під час навчання. Але

тепер ми можемо це виправи"

ти”,— зауважив Віктор Корж.

Також він закликав батьків під"

тримати ініціативу КМДА та до"

лучитися до програми. Міська

влада вже найближчим часом

планує забезпечити профілакто"

рами демонстраційні класи сто"

личних шкіл, щоб діти та дорос"

лі самі могли переконатися в йо"

го ефективності. Проте органі"

затори зауважили, що піклуван"

ня про здоров’я дітей, — це

спільне завдання. Тому вони

сподіваються, що батьківські

колективи допоможуть у забез"

печенні дітей необхідним облад"

нанням. Рекомендована ціна

профілактора “Osan” для

шкіл — 150 грн, що є невеликим

внеском у велике майбутнє на"

щадків.

Цей прилад можна викорис"

товувати не тільки під час сидін"

ня, а й як окремий тренажер для

профілактики та лікування по"

чаткових форм захворювань

спини. Педагогічний колектив

гімназії високо оцінив його

якість. “Я підтримую всі нові со"

ціальні ініціативи Президента

України, нашої держави стосов"

но здоров’я дітей. 28 років педа"

гогічної практики дозволяють

мені стверджувати, що школярі

втрачають здоров’я, оскільки не"

правильно сидять, адже вони

проводять у цьому положенні

багато часу. Ми в перших класах

використовували мішечки, які

учні тримали певний час на го"

лові, проте це було не дуже

ефективно та комфортно. І ось

тепер бажання вчителів та меди"

ків збіглися. Ми мусимо ростити

здорових дітей, і це правиль"

но”,— зазначила Наталія Шин"

кар, заступник директора з на"

вчально"виховної роботи гімна"

зії.

Приємно бачити, що і дітям

ця ініціатива подобається, на"

віть тим, хто й сам змалку дбає

про своє здоров’я. Так, учень

четвертого класу Влад Перевал"

ко поділився: “Я щодня роблю

зарядку, б’ю боксерський мі"

шок, віджимаюся, підтягуюся,

качаю прес. Вже тиждень корис"

туюся профілактором, і він мені

дуже подобається — спина мене

не турбує”.

Після презентації проекту для

батьків Віктор Корж та керівник

програми “Профілактор “Osan”

для здоров’я киян” вирушили до

дитячої поліклініки, розташова"

ної на вул. Тростянецькій 8"д, де

під наглядом лікарів провели

тренування, спрямоване на

формування правильної поста"

ви у дітей

Заст пни олови КМДА Ві тор Корж відвідав столичн імназію
"Київсь а Р сь"

Íîâèíè

Родинний затишок для сиріт
Наступного року в столиці з’явиться ще 5 дитячих будинків 
сімейного типу

Чисельність дітей"сиріт та ді"

тей, позбавлених батьківського

піклування, в Києві має стійку

тенденцію до зменшення, як і

загалом по всій Україні. Про це

“Хрещатику” повідомив на"

чальник Служби у справах дітей

КМДА Микола Кулеба.

“Наш обов’язок — це захист

прав та інтересів усіх дітей. За

останні два роки в столиці кіль"

кість посиротілих дітей зменши"

лася майже на 6 %: з 2 533 дітей у

2010 році до 2 400 дітей у 2013 ро"

ці. Зростає і показник забезпе"

чення посиротілих дітей сімей"

ними формами. До слова, в Ки"

єві він вищий, ніж середній по

Україні: 86 % проти 83 % відпо"

відно”,— зазначив пан Кулеба.

Разом з тим при постійному

зменшенні кількості дітей, які

можуть бути усиновлені, в столи"

ці щороку усиновлюється більше

130 дітей (2011 — 136 дітей; 2012

рік — 131 дитина). Крім того,

протягом останніх років в Києві

національне усиновлення значно

переважає міждержавне. Так, ста"

ном на 1 жовтня 2013 року таке

співвідношення становило 80 %

до 20 %.

Активно працює місто і над

розвитком сімейних форм вихо"

вання. Адже, на думку фахівців,

саме така форма влаштування

дає змогу дитині отримати ро"

динний затишок, в повній мірі

розкрити власні таланти та виро"

сти повноцінною особистістю.

За даними Служби у справах

дітей, лише за останні два роки в

Києві було відкрито п’ять нових

дитячих будинків сімейного ти"

пу (по одному в 2011"му та 2012"

му роках та три в поточному ро"

ці). Тож нині в столиці функціо"

нує вже 15 таких закладів, в яких

виховується 109 дітей"сиріт. А в

рамках виконання соціальних

ініціатив Президента України

щодо захисту прав дитини вже

наступного року в Києві плану"

ють відкрити ще п’ять нових ди"

тячих будинків сімейного типу,

що дасть змогу забезпечити сі"

мейними формами виховання

до 90 % посиротілих дітей.

До слова, у Києві функціонує

38 прийомних сімей, в яких ви"

ховується 50 дітей"сиріт.

Та вже традиційно найпоши"

ренішою формою сімейного

влаштування посиротілих дітей

залишається опіка та піклуван"

ня — це майже 80 % від усіх дітей,

які перебувають на обліку. Пере"

важна більшість з цих дітей вихо"

вуються у сім’ях родичів. Зазна"

чимо, що у 2013 році вперше за"

проваджено надання з міського

бюджету додаткової матеріальної

допомоги сім’ям, які виховують

дитину"сироту з інвалідністю.

Так, близько 120 дітей щомісяця

отримують додаткову матеріаль"

ну допомогу з міського бюджету

в розмірі від 900 до 1 200 грн

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

З
абезпечити кожну посиротілу дитину роди�
ною — саме таке завдання ставить перед со�
бою міська влада. Пріоритетом у виконанні
цієї мети є розвиток сімейних форм вихо�

вання дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьків�
ського піклування. Так, наразі в столиці функціонує
15 дитячих будинків сімейного типу, в яких вихо�
вується 109 малюків. А вже наступного року в сто�
лиці планують відкрити ще п’ять таких закладів.

Наразі в столиці ф н ціон є 15 дитячих б дин ів сімейно о тип , в я их
вихов ється 109 малю ів
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Новий рік з ялинкою

Новий рік поряд 
із домом

Політичні протисто�

яння в країні наче відтіс�

нили на другий план но�

ворічні святкування. І

хоча Центральну ялинку

в Києві цього року не

в с т а н о в л ю в а т и м у т ь ,

проте новорічних і різ�

двяних свят ніхто скасу�

вати не в силі, тож у всіх

районах міста кипить ро�

бота з організації свят, а

сьогодні запалять вогні

новорічні деревця у

районах.

“Центральна ялинка

може бути встановлена

лише на Майдані Неза�

лежності, адже ще 25 ро�

ків тому на площі було

облаштоване спеціальне

місце для цього. Так,

будь�яка ялинка, вища

від 10—15 метрів, має

стояти в спеціальному

отворі з кріпленнями.

Тому технічно такого

плану ялинку більше ні�

де в столиці поставити

не можна”,— розповіла

директор Департаменту

культури КМДА Світла�

на Зоріна.

Водночас вона наголо�

сила, що новорічні кра�

суні будуть в усіх райо�

нах столиці, а святковий

настрій киянам та гостям

міста додаватимуть за�

плановані райдержадмі�

ністраціями різноманіт�

ні заходи. До речі, сього�

дні свої вогні запалить і

ялинка на Володимир�

ському узвозі, 2, яку вже

багато киян “охрестили”

центральною.

“Ідея встановити

ялинку на оглядовому

майданчику, поблизу ар�

ки Дружби народів, з’я�

вилася ще влітку — ми

хотіли запропонувати

киянам незвичне місце

для святкування Нового

року,— розповів “Хре�

щатику” генеральний

директор “Центрального

парку культури та відпо�

чинку” Валерій

Швець.— Ми сподіва�

ємося, що людям сподо�

бається затишна атмо�

сфера у нашому новоріч�

ному містечку”.

Після звичних, штуч�

них ялинок�велетнів на

Майдані, новорічне де�

рево виглядає значно

скромнішим і “домашні�

шим”: 12�ти метровий

каркас заповнили гілка�

ми живих сосен, прикра�

сили іграшками та зви�

чайною ілюмінацією,

але разом із різнобарвно

підсвіченою аркою та бу�

диночками з сувенірами

це справляє незабутнє

враження. Крім того, на

майданчику також зали�

ли ковзанку і відкрили

будиночок Діда Мороза.

Щоправда, 19 грудня ма�

лечу вітатиме таки свя�

тий Миколай і його по�

мічники�янголятка.

Організатори також

обіцяють, що на майдан�

чику перед ялинкою

влаштовуватимуть май�

стер�класи різних арт�

студій, де можна буде на�

вчитися виготовляти но�

ворічні іграшки, розма�

льовувати пряники,

плести з соломи та лози.

У Печерському районі

впродовж кількох років

прикрашають живе дере�

во поблизу Палацу дітей

та юнацтва. Як пояснили

у відділі культури, туриз�

му та охорони культурної

спадщини Печерської

РДА, навіть оздоблення

для дерева підбирають

так, щоб не переванта�

жувати гілля та не по�

шкодити його. Загалом у

місті все більшого поши�

рення набуває екопогляд

на святкування Нового

року, тож у більшості

районів встановлюють

штучні ялинки, як, на�

приклад, у Шевченків�

ському та Святошин�

ському.

Хвойні базари
З 15 грудня у Києві на

території стаціонарних

ринків почали з’являти�

ся спеціальні майданчи�

ки для продажу живих

новорічних дерев. Як по�

відомили в Департаменті

промисловості та роз�

витку підприємництва

КМДА, такі “точки”

розгортатимуть поступо�

во, обов’язково врахову�

ючи торішній моніто�

ринг попиту на хвойні.

Загалом же буде облаш�

товано понад 150 спеці�

альних ялинкових яр�

марків.

Аби ціни не кусалися,

в першу чергу запрошу�

ватимуть торгувати своїм

товаром лісгоспи. Зокре�

ма і на традиційні сіль�

ськогосподарські ярмар�

ки у районах. Оптова ці�

на на живі новорічні

ялинки становитиме від

50 до 540 грн — залежно

від висоти дерева. У

роздріб, звісно, буде до�

рожче.

Також за останні роки

суттєво зріс попит на

штучні ялинки, вартість

яких буває навіть 25 гри�

вень. Верхню межу ви�

значити важко, бо в сто�

личних гіпермаркетах

можна натрапити на

“експонати”, що кошту�

ють кільканадцять тисяч

гривень. Крім того, в ба�

гатьох міських садових

центрах можна придбати

ялинки, сосни чи ялиці в

горщиках.

До речі, як нагадують

фахівці, з 2011 року всі

хвойні дерева, які надхо�

дять на продаж, повинні

мати спеціальні чіпи. За

пластиковою біркою зі

штрих�кодом покупець

може перевірити, де, в

якому лісгоспі та області

виросло дерево. Для цьо�

го необхідно ввести код

на спеціальному сайті —

yalinka.info

“Київзеленбуд”
на варті

Традиційно напередо�

дні новорічних свят у

КО “Київзеленбуд”

створюють штаб з охо�

рони вічнозелених наса�

джень. Так і цього року

лісова охорона та фахів�

ці підприємства за під�

тримки екоінспекції й

міліції цілодобово пат�

рулюватимуть хвойні

молодняки в лісопарках

міста.

Хвойні дерева у пар�

ках, скверах та на вули�

цях, де найчастіше вар�

вари стинають верхівки

ялин та ялиць, обробля�

тимуть спеціальними

препаратами. Причому

неприємний і різкий за�

пах виникатиме лише

тоді, коли обприскане

деревце внесуть у тепле

приміщення.

До речі, спеціалізовані

патрулі також матимуть

право, крім перевірки

документів, штрафувати

браконьєрів. Нагадаємо,

чинним законодавством

передбачено штраф за

самовільне вирубування

хвойних у передноворіч�

ний період у межах міс�

та — від 800 гривень, за�

лежно від діаметру де�

ревця.

Ялинки засяють
вогнями в районах

У День святого Мико�

лая урочисте засвічення

новорічних ялинок від�

будеться в усіх столич�

них районах.

14.00 — Шевченків�

ський район. Парк імені

Тараса Шевченка. Свят�

ковий захід із засвічен�

ням новорічної ялинки�

2014 та концертно�роз�

важальна програма до

Дня святого Миколая:

“Новий рік іде до нас в

світлі чарівних при�

крас”.

15.00 — Печерський

район. Площа Слави.

Урочисте засвічення вог�

нів районної ялинки.

16.00 — Святошин�

ський район. Проспект

Перемоги, 112. Районне

театралізоване вуличне

дійство “Засвічення

районної новорічної

ялинки” за участю ама�

торських творчих колек�

тивів.

16.00 — Подільський

район. Контрактова пло�

ща. Театралізоване засві�

чення вогнів новорічної

ялинки.

16.00 — Деснянський

район. Проспект Ма�

яковського, 29. Урочисте

засвічення ялинкових

вогнів.

16.00 — Дніпровський

район. Парк Перемоги.

Урочисте засвічення вог�

нів новорічної ялинки.

17.30 — Голосіївський

район. Вул. Горького,

176. Театралізоване свято

“Новорічна зірка сяє — в

Голосієві збирає!” �
У�День�свято�о�Ми�олая��рочисте�запалювання�новорічних�ялино��відб�деться�в��сіх�районах�столиці�

Сьогодні засвітяться вогнями новорічні дерева 
у районах міста
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Цього року кияни вперше за багато
років будуть святкувати новорічні
свята без головної ялинки на Май�
дані Незалежності. Проте аби не

позбавляти дітей відчуття свята, новоріч�
ні деревця встановлюють у всіх районах
міста. Хоча на роль першої ялинки у місті
може претендувати та, яку встановили в
Центральному парку культури та відпо�
чинку біля арки “Дружби народів”.

Більшість поривів 
на тепломережах ліквідовують
протягом доби

Ïðî öå â÷îðà íà çàñ³äàíí³ îïåðàòèâíîãî øòà-

áó ç ïðîõîäæåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â ñòî-

ëèö³ çàÿâèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Âîëîäè-

ìèð Áàæåíîâ.

Ïîñàäîâåöü â³äì³òèâ, ùî, ïîð³âíÿíî ç ìèíó-

ëîð³÷íèì ïåð³îäîì, â Êèºâ³ ïî÷àñò³øàëè âèïàä-

êè ïîðèâ³â íà òåïëîòðàñàõ. Çîêðåìà öå ïîâ’ÿçà-

íî ç³ çíîøåí³ñòþ ì³ñüêèõ ìåðåæ.

“Ïåðåêëàäêè ìåðåæ, ÿê³ çðîáèëî ÏÀÒ “Êè¿âå-

íåðãî” ìèíóëîãî òà öüîãî ñåçîíó, ïåðåâàæíî

ñòîñóâàëèñÿ òðàñ ç òðóáàìè âåëèêîãî ä³àìåòðó.

Íà öèõ ä³ëÿíêàõ ïîðèâ³â ìàéæå íåìàº. Ðàçîì ç

òèì ìè ïîêè íå ðîçïî÷àëè çàì³íó ðîçâ³äíèõ

ì³æêâàðòàëüíèõ ìåðåæ, ³ ñàìå íà íèõ ìè ìàºìî

çàðàç áàãàòî ïîðèâ³â. Îäíàê ìàëèé ä³àìåòð àâà-

ð³éíèõ òðóá äîçâîëÿº ë³êâ³äóâàòè ïîðèâè ïðîòÿ-

ãîì äîáè”,— çàçíà÷èâ ïàí Áàæåíîâ.

Â³í äîäàâ, ùî îñê³ëüêè ó ì³ñò³ ìàéæå íå âè-

íèêàþòü àâàð³¿ íà âåëèêèõ òåïëîòðàñàõ, çìåí-

øèëàñÿ ³ ê³ëüê³ñòü áóäèíê³â, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ

çíàõîäÿòüñÿ áåç âîäî- ÷è òåïëîïîñòà÷àííÿ.

“Óæå ïðîéøëî 2,5 ì³ñÿö³ îïàëþâàëüíîãî ñåçî-

íó, ³ â íàñ íåìàº æîäíî¿ ñåðéîçíî¿ àâàð³¿, êîëè

á â³äêëþ÷àëîñÿ îäíî÷àñíî 100 ÷è 200 áóäèíê³â.

Ùîäíÿ áåç òåïëà íå á³ëüøå äåñÿòè îá’ºêò³â, òîá-

òî 0,1 % â³ä óñüîãî ì³ñüêîãî ôîíäó, ùî ìàº öåí-

òðàëüíå îïàëåííÿ â Êèºâ³”,— äîäàâ Âîëîäèìèð

Áàæåíîâ �

Медики мають вчасно та якісно
надавати допомогу всім, 
хто її потребує, незалежно 
від ситуації в місті

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ Â³òàë³ÿ Ìîõîðºâà, ïèòàííÿ íàäàííÿ

ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà çàâ-

æäè çíàõîäèòüñÿ ï³ä îñîáëèâèì êîíòðîëåì êè-

¿âñüêî¿ âëàäè.

“Ñüîãîäí³, êîëè ë³êàðÿì äîâîäèòüñÿ ïðàöþâà-

òè â óìîâàõ äîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ, ìè âè-

êîðèñòîâóºìî áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä òà ïîâí³ñòþ

ñïðàâëÿºìîñÿ ³ç ñèòóàö³ºþ”,— çàóâàæèâ Â³òàë³é

Ìîõîðºâ â åô³ð³ ïðîãðàìè “Ñòîëèöÿ” íà òåëå-

êàíàë³ “Êè¿â”.

Çà éîãî ñëîâàìè, îñîáëèâå íàâàíòàæåííÿ ñüî-

ãîäí³ â³ä÷óâàþòü ïðàö³âíèêè ñëóæáè øâèäêî¿ òà

ë³êóâàëüí³ çàêëàäè. Òàê, ëèøå ó ì³ñöÿõ ïðîâå-

äåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â ö³ëîäîáîâî ÷åðãóþòü äî

20 áðèãàä. Äî ë³êàðåíü ì³ñòà ç ïî÷àòêó àêö³é

ïðîòåñòó äîñòàâëåíî ïîíàä 337 îñ³á. ² â öèõ

óìîâàõ âêðàé âàæëèâî çáåðåãòè íà íàëåæíîìó

ð³âí³ ÿê³ñòü ìåäïîñëóãè äëÿ êèÿí — äîòðèìàí-

íÿ íîðìàòèâ³â äî¿çäó “øâèäêèõ” òà â³äïîâ³äíå

îáñëóãîâóâàííÿ ó ñòàö³îíàðàõ.

“Ïåâíîþ ì³ðîþ öå º ïðîáëåìà, îñê³ëüêè ìå-

äèêàìåíòè ³ êàäðîâèé ïîòåíö³àë ñòîëèö³ ðîçðà-

õîâàí³ íà òó ê³ëüê³ñòü êèÿí, ÿêà îô³ö³éíî çàðå-

ºñòðîâàíà â ì³ñò³. Àëå, çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü

äîäàòêîâîãî ðåçåðâó, ìè ïîêè ùî ìîæåìî íàäà-

âàòè äîïîìîãó ëþäÿì íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ¿õ-

íüî¿ ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ”,— ï³äñóìóâàâ

Â³òàë³é Ìîõîðºâ �

З 30 грудня у столичних 
школярів починаються 
зимові канікули

30 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ó ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â çà-

âåðøèòüñÿ ïåðøèé ñåìåñòð ³ ðîçïî÷íóòüñÿ çèìî-

â³ êàí³êóëè. Ïîâåðíóòüñÿ äî íàâ÷àííÿ þí³ êèÿíè

13 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó. Äëÿ ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü

îñîáëèâî¿ ñîö³àëüíî¿ óâàãè òà ï³äòðèìêè, òàëàíî-

âèòèõ òà îáäàðîâàíèõ øêîëÿð³â, à òàêîæ ë³äåð³â

ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ áóäå îðãàí³çîâàíî

îçäîðîâ÷èé â³äïî÷èíîê. Òðàäèö³éíî ç 8 äî 12 ñ³÷-

íÿ 2014 ðîêó â îçäîðîâ÷îìó êîìïëåêñ³ “Ïðîë³-

ñîê” ó Êîí÷à-Çàñï³ â³äáóäåòüñÿ çèìîâèé íàâ÷àëü-

íî-îçäîðîâ÷èé çá³ð ë³äåð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ ÇÍÇ ì³ñòà. Êð³ì òîãî, ë³äåðè ó÷í³âñüêîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðîâåäóòü íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³

àêö³¿ “Íîâèé ð³ê áåç ñàìîòíîñò³” òà “Íîâèé ð³ê ó

êîë³ äðóç³â”, ï³ä ÷àñ ÿêèõ â³äâ³äàþòü ³ç êîíöåðò-

íèìè ïðîãðàìàìè òà ïîäàðóíêàìè äèòÿ÷³ áóäèí-

êè òà øêîëè-³íòåðíàòè. Ó ïðîô³ëüíîìó äåïàðòà-

ìåíò³ çàóâàæóþòü, ùî íà ÷àñ çèìîâèõ êàí³êóë

äëÿ ó÷í³â ï³äãîòóâàëè ÷èìàëî ð³çíîìàí³òíèõ çàõî-

ä³â íà âèêîíàííÿ çàâäàíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî çàõèñòó ïðàâ äèòèíè, ÿê³ äîçâîëÿòü íå ò³ëü-

êè â³äïî÷èòè, à é ç êîðèñòþ ïðîâåñòè âèõ³äí³ �

Íîâèíè
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Олексій ВОРОНЬКО: 

“Без виконавчої служби 
немає завершеного 
правосуддя”

— Почнемо з головного: як важ�
ко вам доводиться і що ви робите,
щоб долати труднощі?

Напевно, я не помилюся, якщо

скажу, що професія державного

виконавця — одна з найважчих в

нашій країні. Ви тільки задумай"

теся: на кожного з наших співро"

бітників, а їх у столиці працює

всього 227 (на тримільйонне міс"

то), припадає 174,6 виконавчих

документів на місяць(!). Підкрес"

люю — на місяць.

— Це в день потрібно виконати
близько 8 судових рішень й інших
органів?!

— Так. Але це не просто кабі"

нетна робота. Потрібно приходи"

ти безпосередньо додому до бор"

жників, розшукувати “алімент"

ників”, провадити опис та арешт

майна, вилучати його. І, самі ро"

зумієте, громадяни від цього не в

захваті. У нас відсутня культура

самостійного виконання судових

рішень. Якщо боржники не зна"

ходять спосіб ухилитися від їх ви"

конання в правовій площині, во"

ни просто хитрують, ховають

майно, ховаються самі.

— Але вам доводиться працюва�
ти не тільки з фізичними особами,
а й з держорганами?

— Виконання судових рі"

шень — це найважливіша складо"

ва механізму захисту прав і закон"

них інтересів стягувача. І не тіль"

ки приватної особи, а й держави.

Нагадаю, що наша служба кожен

день захищає інтереси держави,

допомагаючи стягнути заборгова"

ності з платежів до бюджету. Зок"

рема з 20,4 тис. виконавчих доку"

ментів на загальну суму 346,7 млн

грн про стягнення коштів на ко"

ристь органів Пенсійного фонду

України на сьогоднішній день за"

вершено майже 9,5 тис. виконав"

чих документів на суму 152,9 млн

грн. Фактично виконано 4667 ви"

конавчих документів на суму 85,8

млн. грн. За позовами прокурату"

ри підлягало виконанню 639"ти

судових рішень на загальну суму

285,7 млн грн. З них завершено

370 виконавчих документів на су"

му 172 млн грн.

— Одна з вічних, можна сказа�
ти, класичних тем — це аліменти.
Злісних неплатників шукають ро�
ками, але коли знаходять, вияв�
ляється, що взяти із них нічого...

— Те, про що ви говорите, це

значною мірою соціальна проб"

лема, коли хтось з батьків (часті"

ше батьки) намагається не брати

на себе відповідальність за вихо"

вання дітей. І ефективного шляху

вирішення цієї проблеми поки не

запропонували ні юристи, ні сі"

мейні психологи. Тим більше,

складно з нею справлятися нам,

державним виконавцям.

Тим не менш, ми дійшли до

висновку, що без посилення по"

карання злісних неплатників алі"

ментів взагалі ніякого зрушення

не буде. Як і без зміни ставлення

виконавчої служби до справ цієї

категорії. До останнього часу у

наших співробітників нерідко бу"

ла присутня думка, що “алімент"

ні справи” — це пласт майже без"

надійної роботи. Тому ми поста"

новили посилити дисципліну

державних виконавців при вико"

нанні рішень зазначеної категорії

і провести повну перевірку всіх

виконавчих проваджень, що пе"

ребувають на виконанні.

Крім того, ми звернули увагу

державних виконавців на необ"

хідність вжиття заходів реагуван"

ня у разі тривалого невиконання

рішень суду. Зокрема при ухи"

ленні боржників від сплати алі"

ментів та наявності заборговано"

сті понад 6 місяців. У цьому ви"

падку потрібно направляти по"

дання про притягнення боржни"

ка до кримінальної відповідаль"

ності. Зараз ми проводимо опе"

ративні наради, на яких керівни"

ки органів ДВС м. Києва допові"

дають про виконану роботу. Ре"

зультат такий: у період з

01.09.2013 по 29.11.2013 року в

органи ДВС м. Києва надійшло

на виконання 2 351 виконавчий

документ про стягнення алімен"

тів. З них підлягав виконанню

2 191 виконавчий документ. За

вказаний період завершено 2 154

виконавчих документів вказаної

категорії. Направлено 505 по"

дань про притягнення боржни"

ків до кримінальної відповідаль"

ності за ухилення від сплати алі"

ментів.

— Ще одна болюча тема — за�
боргованості з виплати зарплати...

— У період з 01.09.2013 по

29.11.2013 року в органи Держав"

ної виконавчої служби Києва на"

дійшло на виконання 735 вико"

навчих документів про стягнення

заборгованості по заробітній

платі на суму 8,3 млн грн. Протя"

гом зазначеного періоду завер"

шено 701 виконавче проваджен"

ня. З них фактично виконано 609

виконавчих документів на суму

6,7 млн грн. Крім того, ми прове"

ли нараду з керівниками органів

державної виконавчої служби

міста Києва, керівником ДП “За"

вод Генератор”, представниками

Державного концерну “Укробо"

ронпром” по стан виконання рі"

шень про стягнення заборгова"

ності по заробітній платі та інших

виплатах, пов’язаних із трудови"

ми правовідносинами на “Гене"

ратора” і на заводі “Буревісник”,

де обговорювалися шляхи і тер"

міни погашення заборгованості

по заробітній платі. Можу відзна"

чити, що завдяки наполегливій

роботі державних виконавців від"

ділу державної виконавчої служ"

би Солом’янського районного

управління юстиції у м. Києві

стягнуто заборгованість з випла"

ти заробітної плати з одного з

найбільших підприємств — бор"

жників Києва — ВАТ “Київський

завод реле та автоматики”. Так

само з нього стягнуто кошти в

бюджет.

— Наостанок таке питання: ви
знаєте, що до державних виконав�
ців завжди багато претензій. То їх
звинувачують у повільності, то у
зайвій завзятості (наприклад, при
виселенні з квартир), то навіть у
корупції. Що змушує людей щодня
йти на роботу, яка, як ви говорите,
одна з найважчих в нашій країні?

— Знаєте, в українському зако"

нодавстві виконавче проваджен"

ня визначено як завершальна

стадія судового процесу. Наша ді"

яльність спрямована на виконан"

ня рішень судів та інших органів.

Ми нікого не виселяємо по своїй

волі. І вже точно не відчуваємо

позитивних емоцій у таких ситу"

аціях. Наразі є проблема і в кад"

ровому, і в фінансовому забезпе"

ченнях. На мою думку, це тимча"

сово. Адже той колектив, що

сформувався, і молоді спеціаліс"

ти, які приходять до нас працю"

вати, абсолютно самовіддано та

професійно ставляться до своїх

обов’язків, незважаючи ні на які

фактори. Ті, хто зробив цю робо"

ту своєю професією, розуміють:

без виконавчої служби немає за"

вершеного правосуддя

Розмову вів 
Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ,

“Хрещатик”

К
онституцією
України закладе�
но принцип обо�
в’язковості вико�

нання судових рішень.
Вироки рішення, поста�
нови, ухвали, які вино�
сяться ім’ям України, по�
винні виконуватися, і цю
функцію покладено за�
коном на Державну ви�
конавчу службу України,
яка 17 грудня відсвятку�
вала свій 15�річний юві�
лей. Про роботу Управ�
ління державної вико�
навчої служби Головно�
го управління юстиції в
місті Києві, її основні до�
сягнення “Хрещатику”
розповів начальник за�
значеного Управління
Олексій Воронько.

У Голосієві засвітять 
районну ялинку

19 ãðóäíÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ â³äáó-
äåòüñÿ íàéìàñøòàáí³øå òåàòðàë³çîâàíå
ñâÿòî ðàéîíó — çàñâ³÷åííÿ ãîëîâíî¿ íîâî-
ð³÷íî¿ ÿëèíêè “Íîâîð³÷íà ç³ðêà ñÿº — â Ãî-
ëîñ³ºâ³ çáèðàº!" íà ìàéäàí÷èêó á³ëÿ ÒÐÖ
“Îêåàí-Ïëàçà” (Ëèá³äñüêà ïëîùà). Î 16.00
ðîçïî÷íåòüñÿ ö³êàâà ìàñîâî-ðîçâàæàëüíà
äèòÿ÷à ïðîãðàìà “Ãîëîñ³¿âñüêà çèìà — âå-
ñåë³øî¿ íåìà!” çà ó÷àñòþ âåñåëèõ àí³ìàòî-
ð³â òà âåëèêîôîðìàòíèõ ³ãðàøîê. Íà ãîñòåé
÷åêàþòü êîíêóðñè, ³ãðè, ÿñêðàâà ìóëüò-
ïðîãðàìà íà âåëèêîìó åêðàí³ òà, çâè÷àéíî,
ïðèçè. Çäèâóº ìàëå÷ó íîâîð³÷íèé ïàðàä Ä³-
ä³â Ìîðîç³â. Î 17.00 êàçêîâ³ ãåðî¿ — Ä³ä
Ìîðîç ³ Ñí³ãóðîíüêà — çàïðîñÿòü âñ³õ ïðè-
ñóòí³õ ó ñïðàâæíþ íîâîð³÷íó êàçêó, â ÿê³é
â³çüìóòü ó÷àñòü äèòÿ÷èé øîó-òåàòð “Ìîäà ³
á³ëüøå òîãî...”, à òàêîæ òåàòð óêðà¿íñüêî¿
òðàäèö³¿ “Äçåðêàëî” ç âèñòàâîþ “Ñí³ãó-
ðîíüêà Õðèñòèíêà òà â³ðòóàëüíà òðîÿíäà”.
Î 17.30 â³äáóäóòüñÿ íîâîð³÷í³ â³òàííÿ êå-
ð³âíèöòâà ðàéîíó òà çàñâ³÷åííÿ ãîëîâíî¿
íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè Ãîëîñ³ºâà, ôåºðè÷íèé
ñàëþò òà íîâîð³÷íèé õîðîâîä. Êàëåéäîñêîï
ìóçèêè, ï³ñí³ ³ òàíöþ ïîäàðóº íàðîäíèé
àíñàìáëü ï³ñí³ ³ òàíöþ “Ñâ³òàíîê”. Î 18.00
ðîçïî÷íåòüñÿ âåëèêèé ç³ðêîâèé êîíöåðò çà
ó÷àñòþ êðàùèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ñòîëèö³
òà ìàéñòð³â ìèñòåöòâ: òåàòðó ï³ñí³ “Äæåðå-
ëà”, óêðà¿íñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ôîëüêëîð-
íî-åòíîãðàô³÷íîãî àíñàìáëþ “Êàëèíà”,
óëþáëåíîãî ÷îëîâ³÷îãî ãóðòó “Êîçàöüê³ çà-
áàâè”

Громаді міста повернуто 
ділянку у Турецькому 
містечку вартістю 100 млн грн

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâ
ïðîêóðàòóðè Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó òà ïî-
âåðíóâ ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó
âàðò³ñòþ 100 ìëí ãðí íà òåðèòîð³¿ “Òóðåöü-
êîãî ì³ñòå÷êà”. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòè-
êó” â ïðåñ-ñëóæá³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ïðîêóðà-
òóðè, ó 2008 ðîö³ Êè¿âðàäà ïåðåäàëà ñòî-
ëè÷í³é áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ â 10-ð³÷íó
îðåíäó çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 8,4 ãà íà
âóë. Êàäåòñüêèé Ãàé äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãàìè òà îá’ºêòà-
ìè òîðã³âë³. Çà óìîâàìè äîãîâîðó çàáóäîâ-
íèê ìàâ çàâåðøèòè çâåäåííÿ æèòëîâîãî
êîìïëåêñó íå ï³çí³øå áåðåçíÿ 2011-ãî. Íà-
òîì³ñòü ä³ëÿíêó òàê ³ íå ïî÷àëè âèêîðèñòî-
âóâàòè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, ¿¿ ëèøå
îãîðîäèëè äåðåâ’ÿíèì ïàðêàíîì. Êð³ì òîãî,
ÿê âñòàíîâèëà ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà,
æîäíèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òîâàðèñòâî íå îòðè-
ìóâàëî. Äî òîãî æ, òðèâàëèé ÷àñ íå ñïëà÷ó-
âàëî ïëàòó çà êîðèñòóâàííÿ ö³ºþ çåìëåþ. Ó
ñâî¿õ ïîçîâíèõ âèìîãàõ ïðîêóðàòóðà Ñîëî-
ì’ÿíêè âèìàãàëà ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè
âêàçàíî¿ ä³ëÿíêè òà çîáîâ’ÿçàòè ï³äïðèºì-
ñòâî ïîâåðíóòè ¿¿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ïðèâ³âøè ó íàëåæ-
íèé ñòàí. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà ï³äòðè-
ìàâ ïîçèö³þ ïðîêóðàòóðè òà çàäîâîëüíèâ
ïîçîâ ó ïîâíîìó îáñÿç³

В спецшколі № 76 імені Олеся
Гончара урочисто відкрили
відремонтовану спортзалу

Â³òàþ÷è ïðèñóòí³õ, ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿
ÐÄÀ Þð³é Áîíäàð çàçíà÷èâ, ùî â³äêðèòòÿ
ñó÷àñíîãî ñïîðòçàëó ó ðàìêàõ âèêîíàííÿ
ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
"Ä³òè — ìàéáóòíº Óêðà¿íè" º ùå îäíèì äî-
ñÿãíåííÿì ó ðîáîò³ îäíîãî ç êðàùèõ ðàéî-
í³â ì³ñòà. Äèðåêòîð øêîëè Îëåíà Çíàê ïî-
äÿêóâàëà êåð³âíèöòâó ðàéîíó çà ï³äòðèìêó
ðîçâèòêó øêîëè é âèñëîâèëà íàä³þ, ùî ç
â³äêðèòòÿì ñó÷àñíîãî ñïîðòèâíîãî îá’ºêòó
ñòîð³íêè ñïîðòèâíî¿ ³ñòîð³¿ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ³ ì³ñòà çîêðåìà ïîïîâíÿòüñÿ íîâèìè
âèäàòíèìè ³ìåíàìè. Äëÿ çàíÿòü ó â³äðåñòàâ-
ðîâàí³é ñïîðòçàë³ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Îëåêñàíäð
Òèõîíåâè÷ ïîäàðóâàâ íîâ³ ôóòáîëüí³ ì’ÿ÷³.
Òðàäèö³éíî â³äêðèòòÿ îíîâëåíîãî ñïîðòèâ-
íîãî ìàéäàí÷èêà ñóïðîâîäæóâàëîñü ïåðåð³-
çàííÿì ÷åðâîíî¿ ñòð³÷êè, à ïðàâî ïðîâåñòè
ïåðøèé óäàð ïî âîðîòàõ áóëî íàäàíî ãîëîâ³
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Þð³þ Áîíäàðþ

Íîâèíè ðàéîí³â



Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Н
а жаль, не кожному щас�
тить відзначати зимові
свята біля пухнастої ялин�
ки в теплому сімейному

колі. Але всі заслуговують бути
щасливими, відчувати до себе
увагу й любов. Для того, щоб не�
байдужі громадяни могли подару�
вати обділеним людям душевне
тепло та часточку радості, було
запроваджено щорічну благодій�
ну акцію “Не забудь привітати!”.

Захід вже 10 років поспіль організовує Київ�

ський міський центр соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді. Також серед його співор�

ганізаторів — БФ “Відкриті серця”, УДППЗ

“Укрпошта” і київський міський осередок

“Національної організації скаутів України”.

"Акція, яку проводять у рамках соціальних

ініціатив Президента України "Діти — май�

бутнє України" покликана створювати свято

й маленьке диво для дітей, позбавлених

батьківської опіки, малят, які перебувають

на довготривалому лікуванні, сиріт, а також

осіб з особливими потребами та самотніх

людей похилого віку", — зазначив директор

Київського Центру соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді Валерій Танцюра.

Напередодні волонтери, працівники

“Укрпошти”, журналісти й почесні гості за�

ходу перетворилися на казкових героїв�по�

мічників Діда Мороза та дружно розпочали

пакування подарунків, тим самим створю�

ючи святкову атмосферу та передаючи заряд

живої енергетики подарункам. За словами

виконавчого директора БФ “Відкриті серця

України” Євгена Полтенка, святкові пода�

рунки незахищеним верствам населення зі�

брали силами небайдужих киян, а деякі іг�

рашки волонтери зробили своїми руками.

“Що стосується адресатів, то створюється

спеціальна база, за якою здійснюється роз�

силка подарунків. Завдяки розвиненій ін�

фраструктурі, роботі соціальних служб та во�

лонтерів, усі подарунки будуть доставле�

ні”,— зазначив пан Полтенко. Також він на�

голосив на тому, що, починаючи з 19 грудня

і до кінця різдвяних свят, помічники святого

Миколая та Діда Мороза розноситимуть по�

дарунки дітям з інвалідністю, дітям з при�

йомних сімей, дитячих будинків сімейного

типу, малозабезпечених та багатодітних сі�

мей, а також самотнім людям похилого віку.

Крім того, в рамках акції “Не забудь при�

вітати!” 21 грудня об 11.00 у Палаці дітей та

юнацтва Подільского району за адресою

вул. Контрактова площа, 12 розпочнеться

свято для дітей та молоді з інвалідністю

“Новорічна ялинка”. А також відбудеться

міський соціально�культурологічний захід

“Парад помічників святого Миколая та Ді�

дів Морозів�волонтерів”, який розпочнеть�

ся о 14.00 від Софіївської площі до Кон�

трактової площі.

Якщо ви хочете приєднатися до акції “Не

забудь привітати!” та подарувати частинку

своєї душі, тепла, добра, уваги й піклування,

звертайтеся до районних центрів соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді до 7 січня

2014 року. Потрібна будь�яка допомога —

одяг, книжки, канцелярські приладдя, іг�

рашки тощо �

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ
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Голова Деснянської РДА 
відвідав районний 
Центр зайнятості

Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ñòàí³ñëàâ Ïðîêî-

ïåíêî çä³éñíèâ ðîáî÷èé â³çèò äî ðàéîííîãî

Öåíòðó çàéíÿòîñò³, äå îçíàéîìèâñÿ ç ðîáî-

òîþ êîëåêòèâó öåíòðó, à òàêîæ îãëÿíóâ ñõå-

ìó íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã. “Ó Öåíòð³

ñòâîðåíà ºäèíà ³íôîðìàö³éíà êîìï’þòåðíà

ñèñòåìà ³ çàáåçïå÷åíî â³ëüíèé äîñòóï êîæíî-

ãî â³äâ³äóâà÷à äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ³ñíóþ÷³ âà-

êàíñ³¿. 

Òàêîæ âïðîâàäæåíî îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºí-

ò³â çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³éíîãî òåðì³íàëó.

Öåé ñó÷àñíèé ìåòîä íàäàº ìîæëèâ³ñòü îïå-

ðàòèâíî îòðèìóâàòè áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ,

ùî äîçâîëèëî ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü íà-

äàííÿ ïîñëóã äëÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó. Ïèòàí-

íÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ íàëåæèòü äî ïð³îðè-

òåòíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ âëàäè. Ïðî öå

ñâ³ä÷èòü ïðèéíÿòèé ó íîâ³é ðåäàêö³¿ Çàêîí

Óêðà¿íè “Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ”, ÿêèé,

âðàõîâóþ÷è çàâäàííÿ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ùî-

äî ï³äâèùåííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ñàìå

ñòèìóëþº ðîáîòîäàâö³â äî ñòâîðåííÿ íîâèõ

ðîáî÷èõ ì³ñöü, ñïðèÿº ïðàöåâëàøòóâàííþ

ìîëîä³”,— çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ â³çèòó Ñòàí³ñëàâ

Ïðîêîïåíêî �

Маленьким святошинцям —
надсучасне рентгенологічне
обладнання

Ùå ð³ê òîìó ìåäïðàö³âíèêè Ñâÿòîøèí-

ñüêîãî ðàéîíó é íå ñïîä³âàëèñÿ, ùî ïðèì³-

ùåííÿ Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿

äîïîìîãè ¹ 2, ùî íà âóë. Êó÷åðà, 5, îòðèìàº

äðóãå äèõàííÿ, é óñòàíîâà çàïðàöþº ç íîâèì

íàäñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì. Òà âæå â ëèñòîïà-

ä³ 2013 ðîêó áóëî ðîçïî÷àòî ðåìîíòí³ ðîáîòè

â ÊÍÏ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿

äîïîìîãè ¹ 2”. 

² îñü, ñàìå íàïåðåäîäí³ Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêî-

ëàÿ, ìàëåíüê³ ñâÿòîøèíö³ îòðèìàëè ïðèºì-

íèé ïîäàðóíîê ó âèãëÿä³ îíîâëåíîãî ïðèì³-

ùåííÿ äèòÿ÷îãî öåíòðó. Ó÷àñòü ó â³äêðèòò³

ðåêîíñòðóéîâàíîãî çàêëàäó âçÿâ ãîëîâà Ñâÿ-

òîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Þð³é Áîíäàð. 

Ñåðåä ïðèºìíèõ ñþðïðèç³â, ç ÿêèìè ïðà-

ö³âíèêè ìåäè÷íî¿ óñòàíîâè îçíàéîìèëè êå-

ð³âíèöòâî ðàéîíó — íîâå, êàï³òàëüíî â³äðå-

ìîíòîâàíå ïðèì³ùåííÿ ðåíòãåíîëîã³÷íîãî

êàá³íåòó, îñíàùåíîãî íàéñó÷àñí³øîþ àïàðà-

òóðîþ — öèôðîâèì ðåíòãåíîëîã³÷íèì àïàðà-

òîì “Opera — 20” �

Привітання 
Анатолія Голубченка 
з Днем святого Миколая

Äîðîã³ êèÿíè! 

Øàíîâí³ ä³òè òà äîðîñë³!

Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç Äíåì ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ!

Â öåé ÷àð³âíèé äåíü áàæàþ âñ³ì, àáè íå-

áåñíèé ïîêðîâèòåëü ñëóõíÿíèõ òà ââ³÷ëè-

âèõ — Ìèêîëàé ×óäîòâîðåöü — ïðèí³ñ ó

âàø³ äîì³âêè ùàñòÿ é ðàä³ñòü, çäîðîâ’ÿ,

áëàãîïîëó÷÷ÿ òà íåáåñíå áëàãîñëîâåííÿ íà

äîáð³ ñïðàâè.

Îñîáëèâî ÷åêàëè âïðîäîâæ ðîêó íàñòàí-

íÿ Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ä³òè, àäæå, çã³äíî

ç â³ðóâàííÿìè, íàïåðåäîäí³ ñâÿòèé êëàäå

ñëóõíÿíèì ä³òÿì ï³ä ïîäóøêó ïîäàðóíêè. ß

ïåðåêîíàíèé, ùî öüîãîð³÷ êîæåí ìàëåíü-

êèé êèÿíèí îòðèìàº òàêîãî áàæàíîãî “ìè-

êîëàé÷èêà”.

Ç³ ñâîãî áîêó ì³ñüêà âëàäà, âò³ëþþ÷è äåð-

æàâíó ïîë³òèêó ùîäî ï³äòðèìêè ìîëîäîãî

ïîêîë³ííÿ, ïîäáàº ïðî ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü îñîáëèâî¿ óâàãè òà ï³êëóâàííÿ: “ìèêî-

ëàé÷èêè” îòðèìàþòü âèõîâàíö³ øê³ë-³íòåð-

íàò³â, äèòÿ÷èõ áóäèíê³â òà ìàëå÷à ç áàãàòî-

ä³òíèõ ðîäèí.

Ó öåé ñâ³òëèé òà ðàä³ñíèé äåíü íå ïîâèíí³

çàáóâàòè ïðî òóðáîòëèâå ñòàâëåííÿ îäèí äî

îäíîãî ³ ìè — äîðîñë³. Çè÷ó êîæíîìó ïóñòè-

òè â ñâîº ñåðöå êàçêó.  Â³äêðèéòå ñâîþ äóøó

äëÿ äîáðà,  õàé ëþáîâ ³ çëàãîäà ñòàíóòü ñó-

ïóòíèêàìè âàøîãî æèòòÿ.

Вітаю всіх зі святом!
З повагою, в. о. голови КМДА

Анатолій ГОЛУБЧЕНКО

Місто ярмарків
Нині ярмаркування в столиці відбуваються п’ять разів 
на тиждень
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

К
ияни вже звикли
до сільськогоспо�
дарських ярмар�
ків, хоча ще три

роки тому “розпродажі”
продуктів влаштовували
лише в деяких районах
по кілька разів на рік.
Нині ж місто ярмаркує
п’ять днів на тиждень,
забезпечуючи містян ви�
сокоякісними, свіжими
продуктами, які ще й на
10�15 відсотків дешевші,
ніж у “стаціонарній” тор�
говельній мережі чи рин�
ках.

Щотижня на головному сайті

КМДА з’являється оголошення

про те, у яких районах та в які дні

ярмаркуватимуть. Ця ж інформа�

ція потім передруковується де�

сятками міських інтернет�ЗМІ, і

“замітки” про місце “дислокації”

фермерів з крамом незмінно на�

бирають сотні, а то й тисячі пере�

глядів. Чимало киян уже звикли

купувати городину та м’ясо на

ярмарках, адже саме там можна

взяти “натуральний” товар у ви�

робника.

В управлінні торгівлі та побуту

Департаменту промисловості та

розвитку підприємництва КМДА

розповідають, що з початку року

було проведено 1 469 ярмарків,

що в 1,4 рази більше, ніж за ана�

логічний період минулого року.

“Під час проведення ярмарко�

вих заходів у столиці з січня до

початку грудня цього року реалі�

зовано понад 129,9 тис. тонн різ�

ної сільгосппродукції та продто�

варів. Зокрема плодоовочевої —

60,4 тис. т, м’яса та м’ясопродук�

тів — 12,7 тис. т, риби та рибопро�

дуктів — 3,5 тис. т, інших продо�

вольчих товарів — 53,3 тис. т”,—

розповів “Хрещатику” заступник

директора Департаменту про�

мисловості та розвитку підпри�

ємництва КМДА Станіслав Голу�

бов.

Щотижнево, враховуючи яр�

марки у будні, до участі в заходах

задіяно понад 3 тисячі виробни�

ків. До речі, плануючи ярмарки,

райдержадміністрації запрошу�

ють підприємців та селян таким

чином, щоб можна було забезпе�

чити якнайширший асортимент

продукції. Майже 70 % учасників

ярмарків — підприємці більшості

районів Київської області. Проте

приїжджають й виробники з су�

сідніх областей.

Цікаво, що управління тор�

гівлі та побуту щотижня на під�

ставі моніторингу цін, проведе�

ного Держкомстатом, розроб�

ляють рекомендовані ціни (на

10—15 % нижче середніх по

м. Києву) і повідомляють їх

фермерам.

Перелік продуктів, на які вста�

новлюються такі ціни на ярмар�

ках, включає 20 найменувань ос�

новних соціально необхідних

продуктів харчування. Зокрема

минулого тижня фермерам реко�

мендували продавати яловичину

по 40�55 грн за кілограм, свини�

ну — по 40�50 грн, сало — по 20�

35. Ціна на овочі була така: кар�

топля — 2,50�4,50; капуста —

1,00�2,50; морква — 2,00�4,00;

цибуля — 3,00�5,00. Солоні огір�

ки та помідори рекомендували

продавати від 8 до 12 грн відпо�

відно, а квашену капусту — 6,00�

10 грн/кг. Десяток яєць коштував

від семи до 10 грн, а “гулівери” —

11,50.

Незважаючи на те, що “геогра�

фія” ярмарків уже й так охоплює

усе місто, самі кияни ще знахо�

дять місця, де можна їх влашто�

вувати. Зокрема у Оболонському

районі на звернення ОСН “Комі�

тет мікрорайону “Селище Водо�

гін, хутори Микільська та Редь�

ки” (вул. Дніпроводська, 8) яр�

марки проводяться двічі на мі�

сяць. У Шевченківському районі,

на численні прохання пенсіоне�

рів, торгують на вул. Якіра, Тру�

довій, 7�А та Ризькій. А у Дар�

ницькому районі наступного ро�

ку, крім вулиці Ревуцького, пла�

нується проведення ярмарків на

просп. Григоренка, Срібнокіль�

ській та інших �

Нині�в�місті�ярмар�ють�п`ять�днів�на�тиждень,�забезпеч�ючи�иян

висоояісними,�свіжими�прод�тами�

Подаруй частинку щастя!
Напередодні новорічних свят у столиці тривають благодійні акції
для людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях

Напередодні�новорічних�свят���столиці�старт�вала�бла�одійна�ація�"Не�заб�дь�привітати!"�
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Фінансовий спокій за 10 відсотків
Експерти радять родинам обов’язково відкладати одну десяту коштів “про всяк випадок”

Довго заробляти — 
швидко витрачати

Бюджет родини є своєрідним ря�

тівним колом для неї у хвилях сві�

тової економічної кризи. Та вітчиз�

няна практика доводить, що укра�

їнці ніяк не можуть віднайти “зо�

лоту середину” поміж щедрістю та

ощадливістю. Попри уявлення про

співвітчизників як про дбайливих

та ощадливих, хоча й не скупих

господарів, більшість родин живе

одним днем. Заступник директора

Центру наукових досліджень На�

ціонального банку України Наталія

Слов’янська наголошує, що укра�

їнські сім’ї дедалі рідше планують

бюджет: “З’явилися гроші — ви�

тратили їх швидко, і все. Молоді

сім’ї хочуть всього й відразу. І не

можуть правильно зорієнтуватися,

скільки і на що витратити. Є кош�

ти — накупили “смаколиків”, того�

сього, а жити ніде, квартири влас�

ної немає”. Додатковим чинником

такого ставлення до грошей та сі�

мейного бюджету є телебачення,

котре пропагує культ і цінності

споживання. Показують “гарне

життя”, а те, що для цього потрібно

заробляти, залишається за кадром.

Як стверджує начальник відділу сі�

мейної політики Державного ін�

ституту сімейної та молодіжної по�

літики Антоніна Тарановська, це

серйозна проблема, і коріння її — в

освіті. “Українська родина живе

одним днем, тому що підросло по�

коління, “відірване” від розуміння

того, що є родина, які в неї є зав�

дання, обов’язки і функції. Ми не

готуємо нашу молодь до родинного

життя. І ми не вміємо планувати

ані сімейний бюджет, ані інше”,—

наголосила експерт. Традиції за�

ощаджень у сім’ях втрачено. Є й

такий чинник, як фінансова під�

тримка молодих родин з боку бать�

ків подружжя. З одного боку, це на�

чебто й добре, оскільки зайві гроші

молодій сім’ї аж ніяк не завадять. З

іншого, сподівання на “підживлен�

ня” з боку батьків не сприяє вихо�

ванню фінансової дисципліни у

родинах. А “культ дитини”, котрий

особливо виразно проявляється са�

ме у столиці, взагалі суперечить

будь�яким уявленням про плану�

вання сімейного бюджету. Більше

того, роль своєрідних “добрих ба�

течок” відіграє й держава. Пані Та�

рановська піддала критиці держав�

ну політику підтримки сім’ї та мо�

лоді. “Вона є малоефективною.

Держава з кожним роком бере на

себе більше і більше зобов’язань.

Цього не потрібно робити. Допо�

мога держави не має бути такою

монетизованою. Держава має га�

рантувати лише певний мінімаль�

ний соціальний стандарт кожній

родині. Тобто якщо є дитина, дер�

жава гарантує, що з голоду не по�

мрете, що буде медичне забезпе�

чення, розвиток і допомога родині,

якщо це потрібно. Все! Решта ма�

ють робити ті, хто робив і раніше:

громада і церква”,— зазначила екс�

перт. Докорінний перегляд систе�

ми державної підтримки молоді,

молодих родин сприятиме форму�

ванню традицій заощадження. І то�

ді кризи не так лякатимуть.

Скільки відкладати, 
щоб не потерпати

Ситуація “гроші зникають, як во�

да крізь пальці” знайома багатьом

родинам. Але цьому можна запобіг�

ти. І зробити це не так вже й важко,

хоча, звісно, треба докласти зусиль.

Для початку, щоб почуватися упев�

нено, достатньо відкладати щоміся�

ця 10 % сукупного родинного дохо�

ду. Однак у разі, коли 10 % відірвати

не виходить, цілком досить відділи�

ти від сімейного гаманця бодай

щось і спробувати почати планувати

витрати. “Родинний бюджет має бу�

ти поділено на витрати та інвестиції.

Витрати — зрозуміло, інвестиції —

те, що відкладаємо. Якщо є дохід, з

нього відразу потрібно відрахувати

те, що потрібно сплатити обов’язко�

во”,— радить Наталія Слов’янська.

Це, передовсім, комунальні послу�

ги, оренда, садочок, школа, а також

виконання матеріальних зо�

бов’язань перед фінансовими уста�

новами (кредити), партнерами по

бізнесу. “Далі плануємо життєво не�

обхідний мінімум для функціону�

вання родини. Це і харчування,

одяг, взуття, тощо. Але за будь�якого

рівня доходів інвестиції мають бути,

як мінімум, 10 %. При всьому обме�

женні прибутків, якщо людина пла�

нує, вона завжди думає про після�

завтра,— наголосила вона.— І до

цього потрібно бути готовим. Треба

вміти прораховувати прибутки й ри�

зики. У нас, в наших сім’ях, на жаль,

недостатня увага приділяється ри�

зикам”. Хоча в ідеалі доцільно що�

місяця відкладати близько 10 % сі�

мейного бюджету, достатньо будь�

якого співвідношення витрат та ін�

вестицій. Головне, щоб така практи�

ка у родині напрацьовувалася й зав�

жди були кошти “про всяк випа�

док”. Попри все відкладати 10 % від

доходу — це реально. І вчитися еко�

номити — також. Загалом по Україні

середньостатистична родина майже

половину заробленого витрачає на

харчі. Так, за словами Антоніни Та�

рановської, у 1999 році було постій�

не коливання рівня доходів, і міська

родина проїдала 62 % щомісячного

доходу, сільська — 49 %. У 2009 році

міські жителі витрачали на продук�

ти приблизно 49 %. “Але з 2010 року

ми спостерігаємо повільну тенден�

цію до збільшення витрат на про�

дукти харчування, все менше — на

послуги та інші витрати. У найгір�

шій ситуації знаходяться родини з

дітьми. Після кризи 2008�2009 рр.

родини з трьома і більше дітьми до

2�3 років харчуються менш ніж 2 200

калоріями на день, тому що їхній

раціон складається переважно з кар�

топляних виробів та виробів з бо�

рошна. І в структурі сімейних витрат

після 2009 року знову набуває ваги

стаття “допомога від родичів”, а та�

кож прибутки від приватного госпо�

дарства,— зазначила експерт.— До

2008 року ми спостерігали суттєве

збільшення витрат на товари довго�

строкового користування. Фактич�

но всі були забезпечені побутовою

технікою, комп’ютерами. Для Києва

це не є характерно, а от для всієї

країни характерно зменшення ви�

трат на товари довгострокового ви�

користання”. На думку пані Тара�

новської, ідеальним був би розподіл

сімейного бюджету за схемою: не

більше 30 % на продукти харчуван�

ня, близько 30 % — оплата кому�

нальних послуг, решта — на розви�

ток і на заощадження. Бажано хоча

б орієнтуватися на ці цифри.

Пильність добре 
заощаджує

Та навіть ощадливим родинам

слід бути пильними, адже небезпе�

ки сімейному бюджету чатують

всюди. Експерти закликають ре�

тельно зважити всі “за” і “проти”

кредиту і продумати, в якій валюті

краще мати депозити. Саме депо�

зит — ідеальний замінник грошо�

вого “сховку” для тих самих 10 %,

котрі мають стати запорукою фі�

нансового спокою. Перед Новим

роком, коли банки пропонують

привабливі умови, доцільно потро�

їти пильність. Нині справді зруч�

ний час, аби “ловити процент”, пе�

реважно для короткострокових де�

позитів, зазначає президент Укра�

їнського аналітичного центру

Олександр Охріменко, адже на�

прикінці року банкам потрібні

гривні. Лише уважно читайте текст

договору, нагадує експерт, адже са�

ме там, в абзацах, викладених дріб�

ним шрифтом, можуть таїтися не�

сподіванки, не вельми приємні:

“Так, є такий рекламний трюк, ко�

ли заманюють, а потім говорять,

що “ми трішки змінимо”, але це

ваші гроші, читайте, вчитуйтеся”.

Заступник директора Центру на�

укових досліджень НБУ Віктор

Кравець звертає увагу й на розміри

відсотків: “Якщо в цілому по Укра�

їні банки у середньому пропонують

по депозитах (умовно) 8�10 %, то

23�25 % — це натуральний обман. А

що значить обман? Перший місяць

чи якийсь період, може, і буде та�

кий дохід, а потім караул, підка�

жіть, що робити. Елементарно

просто: не клюйте на наживку”.

Тому він радить орієнтуватися на

середній рівень відсотків по депо�

зитах й продивлятися текст догово�

ру мало не зі збільшувальним

склом.

Не менша загроза — кредити.

“Хто погодиться просто так пози�

чити гроші? Якщо це сотня гри�

вень, то хтось комусь по�дружньо�

му. А якщо йдеться про бізнесове

запозичення, то ми знаємо, що

просто так ніхто нікому грошей не

дає. Тому які товарно�матеріальні

цінності можна брати в кредит під 

0 %? Вибачте, недостовірна, необ’�

єктивна, неправильна реклама. І на

це не треба купуватись. А то потім

приходять і кажуть: “Караул, тут же

80 % річних”. А ви договір читали?

Ви розбиралися? Читайте, думайте.

Безкоштовний сир тільки у мишо�

ловці. Це ті актуальні питання, нав�

коло яких потім ллються сльози,

якими завантажуються суди”,— за�

значає пан Кравець. Якщо йдеться

про депозит, то постає питання, в

якій валюті. “Золоте правило: в

яких грошових одиницях надійшов

прибуток, в таких варто і заощаджу�

вати”,— радить він. “Ті, хто на по�

чатку року купив долари США і по�

клав на депозит, заробили 3,5 %, у

гривні — 16 %. Хоч би як там було, а

депозит у гривні приносить біль�

ший дохід, ніж у валюті. Якщо

йдеться про мільярди, може, є сенс

у доларах США, але якщо це, при�

міром, 10 тисяч, то більше втратите

на конвертації,— погоджується

Олександр Охріменко.— Розмови

про те, що можна заробити на дола�

рах США, — це розмови спекулян�

тів. Так, спекулянти зароблятимуть.

Населення спекулянтів не обіграє.

А банки скуповують долари США

по нижчих цінах, ніж продають. Чо�

му? Тому, що не знають, що з цими

доларами робити, бояться залиши�

тися з цими доларами”. За його сло�

вами, гривня перестане бути при�

бутковою, якщо долар США кошту�

ватиме більше 9 грн за одиницю, а

до цього ще далеко.

Є сенс подумати й про мультива�

лютний кошик та банківські метали.

За словами керівника Інформацій�

но�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Миколи Івченка, з

огляду на можливу девальвацію

гривні, долар США та інші валюти

залишаються привабливими для

збереження заощаджень: “Для дов�

гострокової перспективи цікаві такі

валюти, як британський фунт, авст�

ралійський долар, новозеландський

долар. Євро теж, ми очікуємо, що

євровалюта дорожчатиме. Але у ко�

го є депозити у гривні, корисно було

б зберігати їх також у гривні, тому

що у випадку девальвації прибутки

по гривневих депозитах компенсу�

ють втрати від девальвації, можли�

вий навіть і дохід. Гривню не варто

списувати з рахунку, вона залишає�

ться відносно стабільною. Збалан�

сований “грошовий кошик” вигля�

дає так: 50�60 % у гривні, 30�40 % в

інших валютах. Можна тримати 

10 % у золоті, оскільки ми очікуємо

у довгостроковій перспективі поно�

влення цін на дорогоцінні метали”.

На запитання, які валютні активи

були найбільш дохідними за підсум�

ками поточного року, експерт зазна�

чив, що більше заробили ті, у кого

гривневі депозити: “При цьому,

втратили ті, хто вкладав у золото, ін�

ші дорогоцінні метали. Вкладення у

євро, британський фунт та швей�

царський франк виявилися помірно

прибутковими”.

Грошовий “сховок” 
має бути обов’язково

В Інтернеті способи планування

родинного бюджету — актуальна те�

ма для обговорення. І на форумах

(переважно жіночих), і в соцмере�

жах. Поради зводяться до несклад�

них правил. По�перше, має бути та�

кий собі “сховок”, куди обов’язко�

во має “капати” дещиця щомісяч�

ного доходу. Краще про гроші у цьо�

му “сховку” забути, аби не виника�

ло спокуси їх витратити. Цей ресурс

для несподіваних ситуацій, непе�

редбачуваних обставин. Дехто його

не без гумору називає “чорною

скринькою”. По�друге, чітко визна�

чити обсяг обов’язкових витрат, ці

кошти відразу відкладати в окреме

місце. По�третє, основні витрати:

на їжу, освіту, лікування, проїзд та

ін. На форумах радять сформувати

такий собі сімейний продовольчий

резерв: крупи, макарони, цукор,

сіль, борошно, картоплю, олію, на�

віть сухарі. Ці продукти недорогі,

довго зберігаються і у разі збою при

надходженні коштів до сімейного

гаманця дозволять протриматися

якийсь час без боргів. Нарешті,

психологічно важливо, аби у родин�

ному бюджеті були “вільні гроші”,

котрі кожен може витратити так, як

йому заманеться, адже жорстке пла�

нування мимоволі викличе внут�

рішній протест. До відчутної еконо�

мії призводить просте правило

складання списку того, що потріб�

но купити перед походом до супер�

маркету та стеження за інформа�

цією про знижки �

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Н
естабільність економіки змушує родини по всьо�
му світу переглядати, як витрачати гроші. Укра�
їна — не виняток. І хоча кияни мають порівняно
вищий рівень доходів, вони ж демонструють й

більшу легковажність у витратах. “Хрещатик” з’ясову�
вав, як за поточних умов краще розподілити сімейний
бюджет.
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Очікування 
кардинальних змін

Як нагадує директор

департаменту Міністер�

ства економічного роз�

витку та торгівлі Євген

Олейніков, за останні

чотири роки реалізації

програми економічних

реформ в рейтингу Doing

Business Україна покра�

щила свої позиції на 40

пунктів. І це найкращий

результат з 2007 року. Та

інвестицій все ж помен�

шало. “Станом на 1 січня

2013 року прямі іноземні

інвестиції складали 54

млрд 400 млн дол., а на 1

жовтня — 56 млрд 565

млн дол. Та якщо порів�

нювати приток інвести�

цій 2013 року з поперед�

німи роками, то він дійс�

но зменшився. На сього�

дні в Україну впродовж

року було вкладено 1

млрд 270 млн дол. іно�

земних інвестицій, в ми�

нулому році ця цифра

складала — 4 млрд 128

млн дол., а в 2011 — 5

млрд 527 млн дол.”,—

розповів він. Проте, на

думку пана Олейнікова,

така тенденція до змен�

шення інвестицій по�

в’язана в тому числі з

кризою на Кіпрі, який є

одним із найбільших ін�

весторів для України.

Тож в Мінекономіки

припускають, що в на�

ступному році все ж таки

слід очікувати інвести�

ційного зростання, в

першу чергу з боку Кіп�

ру, Німеччини, Велико�

британії, Австрії, РФ,

Франції, Швейцарії, Іта�

лії. Та це станеться за

умови, якщо в країні не

відбудеться надзвичай�

них подій на кшталт еко�

номічної кризи 2008 ро�

ку або ж нинішня полі�

тична ситуація не набуде

руйнівного характеру

для економіки.

У свою чергу соціолог,

засновник компанії R&B

Group Євгеній Копатько,

також дещо стурбований

тією ситуацією, що ви�

никла в країні. За його

словами, це негативно

відображається на полі�

тичній, економічній та

соціальній сферах. Для

того, щоб інвестиції над�

ходили в Україну, політи�

кам потрібно негайно

вирішити політичні кон�

флікти та забезпечити

політичну стабільність в

державі. Адже слово "ре�

волюція" лякає інвесто�

рів. “Євромайдан став

відображенням тієї низ�

ки проблем, які існують в

суспільстві. І наразі в

країні склалася дуже

проблемна ситуація, яку

необхідно терміново ви�

рішувати політикам, за�

вершуючи свої політичні

ігри. Оскільки все це не�

гативно відображається

на економічній ситу�

ації”,— вважає експерт.

Фінансовий аналітик

Ерік Найман, зі свого бо�

ку, визнає, що Україна

переживає економічні

проблеми, які мають бу�

ти вирішені кардиналь�

ним чином. “На сьогодні

економіка України зна�

ходиться у передреволю�

ційному стані. Вона по�

требує кардинальних

змін на макро� і мікро�

економічних взаєминах.

І питання тут не у підви�

щенні в рейтингу Doing

Business, а в кардиналь�

ній перебудові економіч�

ної співпраці між суб’єк�

тами”,— зазначив він.

Чи варто чекати 
інвестицій?

Євген Олейніков наго�

лошує, що Україна все ж

може зацікавити інозем�

них інвесторів, і насам�

перед з трьох об’єктив�

них причин, хоча й ви�

знає, що на державному

рівні необхідно покра�

щувати інвестиційний

клімат. За його словами,

до нас, в першу чергу,

прийдуть ті інвестори,

які забажають скориста�

тися українськими рин�

ками задля того, щоб від�

крити доступ до ринків

країн СНД. Також це ін�

вестори, які зацікавлені

у використанні україн�

ських ресурсів, і насам�

перед такі, як Chevron и

Shell. Крім того, це ком�

панії, які зацікавлені у

доступі до внутрішнього

ринку та економії витрат

на виробництві товару та

логістиці. Відповідно їх

можна зацікавити зали�

шатись в Україні. По�

перше, інвестор матиме

можливість максимізу�

вати свій прибуток за ра�

хунок зниження витрат. І

приклад тому Китай,

який запропонував ін�

весторам мінімальні ви�

трати на робочу силу, мі�

німальні податки, а от�

же, максимальне зни�

ження витрат. По�друге,

за рахунок інвестицій

постає можливість отри�

мання доступу до внут�

рішнього ринку. Яскра�

вий тому приклад Росія,

яка запропонувала умо�

ви, від яких неможливо

відмовитись. В результа�

ті чого світові виробники

погодилися, щоб части�

на їх виробництв пере�

містилася до РФ, адже

російський ринок дійсно

достатньо великий. У

протилежному випад�

ку — північний сусід

вдався б до обмеження

зовнішнього доступу то�

варів до свого ринку. Ос�

кільки саме за допомо�

гою таких заходів північ�

ний сусід захищає свої

національні інтереси. І,

по�третє, саме за раху�

нок інвестицій відкри�

вається доступ до ресур�

сів держави, яких у нас

багато.

Хоча в Україні існують

проблеми, пов’язані з

прозорістю роботи судо�

вої системи, правоохо�

ронних органів, іноземні

інвестори все ж готові

працювати і в таких умо�

вах. Проте для багатьох

певні труднощі, з якими

вони стикаються в Укра�

їні, стають ключовою пе�

репоною на їх шляху.

Мова йде насамперед

про неврегульовану сис�

тему прав власності. “Це

означає, що об’єкти, з

якими хочуть мати спра�

ву інвестори, були при�

дбані у держави у досить

сумнівний спосіб. А тому

щодо законності права

власності на них за рі�

шенням суду, і не без під�

став, у будь�який момент

може бути піддано сумні�

ву. За таких умов навряд

чи інвестор буде вклада�

ти гроші в об’єкти,— за�

уважив Євген Олейни�

ков.— І друга пробле�

ма — це вирішення пи�

тання щодо відшкоду�

вання ПДВ. І доки ми

його не вирішимо, доти

будуть проблеми для екс�

портерів. На сьогодні це

питання залишається

відкритим, проте і Мін�

економрозвитку, і Мін�

доходів, і Мінфін спільно

працюють над його вирі�

шенням”.

До того ж, необхідно

врегулювати питання

державно�приватного

партнерства. В результаті

такого співробітництва

інвестори зможуть отри�

мати додаткові гарантії

щодо захисту своїх інвес�

тицій. Зі слів держчинов�

ника, впродовж року

Мінекономрозвитку роз�

робило три законопроек�

ти, які спрямовані на

врегулювання цих пи�

тань. Наразі законопро�

екти отримали підтримку

Кабінету Міністрів і зна�

ходяться на розгляді у

Верховній Раді.

Київ — лідер 
з інвестування

Натомість центром ін�

вестиційної привабливо�

сті залишається столиця

України. Так, за даними

Департаменту економіки

та інвестицій КМДА,

станом на 1 жовтня 2013

року Київ отримав майже

27,04 млрд дол. США

прямих інвестицій, а це

47,8 % від загальнодер�

жавних обсягів. До того

ж, у найближчі два роки у

зв’язку із розвитком еко�

системи очікується

стрімке зростання обсягу

венчурних інвестицій в

українські стартапи з бо�

ку вітчизняних та інозем�

них компаній. За слова�

ми заступника голови

КМДА Руслана Крама�

ренка, в кінцевому ре�

зультаті Київ має на меті

побудувати ефективну

екосистему для ІТ, яка

дасть поштовх для ство�

рення на території Укра�

їни глобальних проектів.

На часі зовнішні ринки

зацікавлені у співпраці з

Україною, оскільки

США та Азія наразі поча�

ли шукати “свіжу кров”

на ринках, що розвиваю�

ться. За оцінками екс�

пертів, обсяг венчурних

інвестицій у 2013 році

складе 150 млн дол.

США, це в півтора рази

більше, ніж минулого ро�

ку, і в 7 разів більше, ніж

два роки тому. На вітчиз�

няному ринку угод стало

більше, хоча це і були пе�

реважно інвестиції в

компанії на ранніх стаді�

ях — від 20 тис. доларів

США до 200 тис. доларів

США. При зростанні

сектора IT на 30—50 % в

рік інвестиції в цей сег�

мент збільшення випере�

джаючими темпами: як

мінімум на 50—80 % за 12

місяців

Інвестиційні перспективи
Чим саме Україна може зацікавити іноземні компанії

Податок на прибуток 
знизиться на 1 %

Óðÿä çàïðîïîíóº Âåðõîâí³é Ðàä³ íà íà-
ñòóïíèé ð³ê ñêîðîòèòè íà îäèí ïðîöåíò
ïîäàòîê íà ïðèáóòîê — ç 19 % äî 18 %.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà
Àçàðîâ íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó 18 ãðóäíÿ.
“Âàæêå ð³øåííÿ, àëå öå ð³øåííÿ áóäå ñòè-
ìóëþâàòè âêëàäåííÿ êîøò³â ó ìîäåðí³çà-
ö³þ ï³äïðèºìñòâ”,— çàçíà÷èâ ïðåì’ºð. Çà
éîãî ñëîâàìè, ãîëîâíó óâàãó â ðîçðîáëåíî-
ìó ïðîåêò³ äåðæáþäæåòó íà 2014 ð³ê ïðè-
ä³ëåíî âèð³øåííþ ñîö³àëüíèõ çàâäàíü, à
òàêîæ ðîçøèðåííþ áþäæåòíî¿ ï³äòðèìêè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â,
â³äíîâëåííþ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà
êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, â òîìó ÷èñë³ ÷åðåç ñòèìóëþâàííÿ
ìîäåðí³çàö³¿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó, ïîë³ïøåí-
íÿ ³íâåñòèö³éíîãî òà á³çíåñ-êë³ìàòó. Ùîäî
ñîö³àëüíèõ ïàðàìåòð³â áþäæåòó — ì³í³-
ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà íàñòóïíîãî ðîêó
áóäå ï³äâèùóâàòèñÿ â òðè åòàïè: ç 1 ñ³÷íÿ,
ç 1 ëèïíÿ ³ ç 1 æîâòíÿ. Âîíà áóäå ìàéæå â
2 ðàçè á³ëüøà, í³æ îòðèìóâàëè ãðîìàäÿíè
â 2009 ðîö³. Ïîåòàïíå çðîñòàííÿ ðîçì³ðó
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó íà îäíó îñîáó òà-
êîæ ïåðåäáà÷åíî â òðè åòàïè

Промвиробництво впало 
на 4,7 %

Ó ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó ïðîìèñëîâå âèðîá-
íèöòâî â Óêðà¿í³ ñêîðîòèëîñÿ íà 4,7 % ïî-
ð³âíÿíî ç ëèñòîïàäîì 2012 ðîêó. Ïðî öå
ïîâ³äîìèëà Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè.
Âîäíî÷àñ ó ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó îáñÿãè
ïðîìâèðîáíèöòâà çìåíøèëèñÿ íà 2,6 % â³ä-
íîñíî æîâòíÿ 2013 ðîêó. Ó ñ³÷í³-ëèñòîïàä³
2013 ðîêó ïîð³âíÿíî ³ç ñ³÷íåì-ëèñòîïàäîì
2012 ðîêó ïðîìâèðîáíèöòâî ñêîðîòèëîñÿ
íà 5,0 %. Íàãàäàºìî, ó æîâòí³ 2013 ðîêó
ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî â Óêðà¿í³ ñêîðî-
òèëîñÿ íà 4,9 % ïîð³âíÿíî ç æîâòíåì 2012
ðîêó. Â 2012 ðîö³ ïîð³âíÿíî ç 2011 ðîêîì
ïðîìâèðîáíèöòâî ñêîðîòèëîñÿ íà 1,8 %.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî
ó ñòîëèö³ çà ëèñòîïàä 2013 ðîêó ñêîðîòè-
ëîñÿ íà 13,5 % ïîð³âíÿíî ç ëèñòîïàäîì
2012 ðîêó. Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, â³äíîñíî æîâòíÿ
2013 ðîêó ïðîìâèðîáíèöòâî çìåíøèëîñÿ
íà 2 %. Ó ñ³÷í³-ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó ïîð³â-
íÿíî ³ç ñ³÷íåì-ëèñòîïàäîì 2012 ðîêó
ïðîìâèðîáíèöòâî ó ñòîëèö³ ñêîðîòèëîñÿ
íà 10,6 %

Нові штрафи 
для підприємців

Ç 2013 ðîêó êîðèñòóâà÷³ êàñîâî¿ òåõí³êè
ïîâèíí³ çâ³òóâàòè äî îðãàí³â Ì³íäîõîä³â â
åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, íàãàäóº â³äîìñòâî.
Íàðàç³ çâ³òí³ñòü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³
ôîðìóþòü âæå 214 òèñ. êàñîâèõ àïàðàò³â.
Ñàìå òàêó ê³ëüê³ñòü ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóí-
êîâèõ îïåðàö³é çà 11 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðî-
êó áóëî ï³äêëþ÷åíî äî Ñèñòåìè çáåð³ãàííÿ
³ çáîðó äàíèõ â³ä ÐÐÎ Ì³íäîõîä³â. ²ç çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ êàñîâî¿ òåõí³êè íå ï³ä-
êëþ÷åíèìè çàëèøàþòüñÿ ëèøå 10 % àïàðà-
ò³â. Âëàñíèêè öèõ ìîäåëåé ìàþòü ëèøå äâà
òèæí³ äëÿ ¿õ ïåðåîñíàùåííÿ, îñê³ëüêè âæå
ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó çà â³äñóòí³ñòü åëåêòðîí-
íî¿ ñòð³÷êè áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ øòðà-
ôè. Ïî÷èíàþ÷è ç 2013 ðîêó, êîðèñòóâà÷³
êàñîâî¿ òåõí³êè ïîâèíí³ çâ³òóâàòè â åëåê-
òðîííîìó âèãëÿä³, ñàìå äëÿ öüîãî ðåºñòðà-
òîðè ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ìàþòü áóòè
îñíàùåí³ åëåêòðîííèìè ñòð³÷êàìè, íà ÿêèõ
ôîðìóâàòèìóòüñÿ êîï³¿ ðîçðàõóíêîâèõ äî-
êóìåíò³â ³ ô³ñêàëüíèõ çâ³ò³â. Ï³ä ÷àñ ïåðå-
îñíàùåííÿ òåõí³êè ïëàòíèêè ìîæóòü êî-
ðèñòóâàòèñÿ Äåðæàâíèì ðåºñòðîì ðîçðà-
õóíêîâèõ îïåðàö³é, â ÿêîìó íàðàõîâóºòüñÿ
86 ñåðòèô³êîâàíèõ ïðèëàä³â. Öå ò³ êàñîâ³
àïàðàòè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì âèìî-
ãàì òà çàáåçïå÷óþòü ïåðåäà÷ó êîíòðîëüíî-
çâ³òíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáî-
ð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³. Ç ïîâíèì ïåðåë³-
êîì ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é,
ÿê³ âêëþ÷åí³ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó, ìîæ-
íà îçíàéîìèòèñÿ íà âåá-ïîðòàë³ Ì³íäîõî-
ä³â http://minrd.gov.ua/dovidniki-reestri-
perelik/reestri/94957.html

Ä³ëîâ³ íîâèíè

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

З
алучення іноземних інвестицій є невід’ємною складо�
вою зростання економіки України. Цей процес, у свою
чергу, залежить від успішної реалізації ефективної ін�
вестиційної політики держави. Тому створення сприят�

ливого інвестиційного клімату залишається стратегічною ме�
тою для нашої держави. Сьогодні іноземних інвесторів ляка�
ють як політичні, так і економічні фактори, а також проблеми,
пов’язані з захистом прав власності. Та попри певні складнощі,
які відбуваються в українській економіці, Кабмін все ж розра�
ховує на залучення іноземних інвестицій, обіцяючи покращува�
ти бізнес�клімат.
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Роботи немає хіба що лінивим

Київ — рай 
для трудоголіків

Київ є регіоном, в якому

рівень зайнятості найвищий

по країні. Про це під час під�

сумкової прес�конференції

розповів директор Київсько�

го міського центру зайнято�

сті Віктор Сухомлин. За його

словами, “цьогоріч нам є про

що розповісти, оскільки ми

плідно попрацювали, вико�

нали все, що планували, всі ті

завдання, які ставили перед

собою і ми, і держава”. Зок�

рема в столиці рівень зайня�

тості, за підсумками першого

півріччя 2013 року, сягає 

64,5 %, тоді як по Україні цей

показник дорівнює 60,2 %. А

ось рівень безробіття в 2013

році в місті був найнижчим

та склав 5,4 %, хоча в цілому

по країні це 7,5 % (за методо�

логією Міжнародної органі�

зації праці). Середня зар�

платня по Києву — 5039 грн

70 коп, в решті регіонів це

3282 грн 50 коп.

Зрозуміло, можна поясни�

ти таку позитивну статистику

тим, що столиця — мегаполіс

зі жвавою економічною ди�

намікою, рівень пропозиції

вакансій тут традиційно ви�

щий за середній по країні.

Але ринок праці доволі

складний, тим більше, що в

нашому місті знайти роботу

не завжди просто, особливо

якщо йдеться про серйозне

працевлаштування. Тому Ки�

ївському міському центру

зайнятості роботи вистачає.

А про те, що його послуги

надзвичайно потрібні, свід�

чить красномовний факт:

упродовж поточного року до

КМЦЗ звернулись понад 5

тис. мешканців інших облас�

тей, наприклад, Київської,

Житомирської, Чернігів�

ської, Дніпропетровської та

Сумської. Загалом же у 2013

році послугами столичного

центру зайнятості скориста�

лося понад 32 тис. осіб, що на

2500 більше, ніж протягом

минулого року.

Краще один 
робітник, ніж один
керівник

Але збірний портрет типо�

вого столичного безробітно�

го не зазнає кардинальних

змін. Переважно це молода

жінка�службовець, навіть ке�

рівник, з вищою освітою. Ви�

ходить, “трудовий” Київ не

вельми привітний до пред�

ставниць прекрасної статі.

Як розповів Віктор Сухо�

млин, з тих безробітних, які

звернулися до Київського

міського центру зайнятості,

понад 60 % — жінки (16,3

тис. осіб). Майже половину

безробітних, котрими опіку�

вався центр протягом ниніш�

нього року, складають люди

до 35 років (47 %, або 12,6

тис. осіб). Взагалі ж, столич�

ний ринок праці не вітає

службовців, бо 79 % з тих, хто

скористався послугами Київ�

ського міського центру зай�

нятості, є саме вони (21,3

тис. осіб). Більше половини

безробітних, які звернулися в

столицю щодо працевлашту�

вання, мають вищу освіту 

(62 %, або 16,7 тис. осіб).

Причому, як зазначив дирек�

тор Київського міського цен�

тру зайнятості, важливе зна�

чення має те, в якому саме

навчальному закладі фахі�

вець здобував освіту. Нерідко

звертаються інваліди, таких у

2013 році було 3 %. Третина

звернень — від осіб з додат�

ковими гарантіями праце�

влаштування.

Якщо розкласти звернен�

ня за напрямками, найчасті�

ше до центру зайнятості у

2013 році зверталися держав�

ні службовці, вищі керівни�

ки, законодавці — таких 

35 %; професіоналів — 20 %;

фахівців — 19 %; робітників з

обслуговування та експлу�

атації устаткування і машин

сфери послуг і торгівлі — 

15 %; технічних службов�

ців — 7 %.

У середньому, за даними

на кінець цього року, одному

безробітному Київський

міський центр зайнятості

пропонував одне робоче міс�

це. Але кількість вакансій на

одного пошукача вельми за�

лежить від профілю діяльно�

сті. Так, на одного професіо�

нала очікувало одне робоче

місце, тут показник не від�

різняється від середнього, а

от робітників з обслугову�

вання технічного устатку�

вання, працівників торгівлі

та сфери послуг чекали дві

вакансії. Найбільш запита�

ними цього року були у сто�

лиці кваліфіковані робітни�

ки з інструментом та праців�

ники без кваліфікації, їм

пропонувалося по 5 робочих

місць. “Водночас на одну ва�

кансію серед вищих держав�

них службовців, керівників,

менеджерів претендувало по

4 особи,— зазначив Віктор

Сухомлин.— А серед техніч�

них працівників, фахівців —

по 2 особи”. Всього протя�

гом року безробітним було

запропоновано 54,2 тис. ро�

бочих місць, обсяги праце�

влаштування громадян зрос�

ли, порівняно з минулим ро�

ком, на 7 %.

Шукай роботу 
замолоду

Оскільки економічні про�

цеси є динамічними, а ринок

праці мінливий, надзвичай�

но важливо правильно обра�

ти майбутню професію. Саме

тому, наголосив пан Сухо�

млин, дуже важливою є

профорієнтаційна робота,

що її здійснюють фахівці

центру, в тому числі в шко�

лах. “Це принципово новий

формат роботи з акцентом на

профілактику безробіття, а

також широкомасштабна

профорієнтаційна робота,

спрямована на усвідомлення

школярами актуальних на

ринку зайнятості профе�

сій”,— наголосив він. Екс�

перти центру зайнятості

проводять уроки трудового

життя, професійні консуль�

тації, допомагають педаго�

гам організувати екскурсії на

виробництво, зустрічі з фа�

хівцями. “Всього впродовж

поточного року було 73 ви�

ходи наших фахівців, 102

тис. осіб отримали профорі�

єнтацію, з них 25,5 тис. без�

робітних, 47,9 тис.— учні за�

гальноосвітніх шкіл міс�

та”,— розповів Віктор Сухо�

млин. Проводилася й широ�

ка інформаційна робота,

зокрема один загальномісь�

кий захід “Будуємо кар’єру

разом”, 6 міських міні�ярма�

рків вакансій, 5 “круглих

столів” із представниками

роботодавців та інших заці�

кавлених сторін. Також у

2013 році відбулося два конг�

реси роботодавців Києва.

Зростати фахово
вшир або углиб

Коли людина втрачає ро�

боту, вона має вибір: або мі�

няти професію, або підвищу�

вати кваліфікацію. Змінюва�

ти сферу діяльності — це фа�

хово зростати вшир, підви�

щувати кваліфікацію — за�

глиблюватися у “надра”

своєї професії. В обох випад�

ках Київський міський центр

зайнятості протягом року

надавав суттєву підтримку

столичним безробітним. Так,

професійна підготовка, пе�

репідготовка та підвищення

кваліфікації надаються за

100 напрямками. Кожен 5�й

столичний безробітний у

2013 році проходив навчання

за направленням служби

зайнятості. При цьому рі�

вень охоплення безробітних

професійним навчанням у

Києві в 2013 році складав

21,5 %, тоді як загалом по

Україні цей показник дорів�

нює 14,5 %.

Ефективність профпідго�

товки та перепідготовки без�

робітних також підвищувала�

ся нинішнього року. Так, на 25

% збільшилася кількість тих,

хто відразу після навчання

знайшов роботу (з 45,5 % до 71

%). Утричі зросли обсяги пра�

цевлаштування громадян, які

мають додаткові гарантії у

сприянні працевлаштуванню,

в тому числі осіб з інвалідніс�

тю, в 1,6 раза — кількість тих,

хто проходить профнавчання

на замовлення роботодавців

або для організації підприєм�

ницької діяльності (з 1,6 тис.

до 3,7 тис. осіб).

Але є й третій шлях. Безро�

бітний може сам собі створити

робоче місце — стати підпри�

ємцем. Як зазначив директор

КМЦЗ, центр зайнятості під�

тримує цей напрямок. “Безро�

бітні активно залучалися до

семінарів з організації підпри�

ємницької діяльності. Охочим

започаткувати власну справу

надавалися профорієнтаційні

послуги та послуги з основ

підприємницької діяльності. У

2013 році 737 безробітних от�

римали одноразову допомогу

по безробіттю для організації

підприємницької діяльності та

зареєструвалися як суб’єкти

підприємництва. Це в 1,7 раза

більше, ніж минулоріч. У цьо�

му році Київський міський

центр зайнятості витратив на

цей напрямок майже 27 млн

грн”,— розповів пан Сухо�

млин. За його словами, сто�

личні безробітні, котрі нава�

жилися поринути в бізнесові

хвилі, відкривали підприєм�

ства переважно у сфері торгів�

лі та надання різноманітних

послуг. Такі, наприклад, як ін�

тернет�магазини, фотоательє,

виробництво меблів, сувенір�

ної продукції, з вирощування

овочевих культур, оптової тор�

гівлі, ремонту автомобілів,

бухгалтерські та юридичні по�

слуги, організація кур’єрської

служби доставки, туристичні

агенції, готелі для тварин.

Втім, у столиці знайдеться

робота й для лінькуватих.

Щоправда, вона некваліфі�

кована — на громадські ро�

боти або тимчасову працю

зголосилися 3600 пошукачів

протягом поточного року.

А ще можна отримати під�

твердження кваліфікації в ре�

зультаті неформального на�

вчання, пілотне підтверджен�

ня результатів якого відбува�

лося в Києві. Проектом за�

плановано відпрацювання

процедур за професією ку�

харя. 14 кандидатів пройшли

їх та отримали свідоцтво про

підтвердження своєї компе�

тенції. Тож директор Київ�

ського міського центру зай�

нятості Віктор Сухомлин

упевнений, що, з огляду на

динаміку показників, “ми ру�

хаємося правильним шля�

хом” �

Рівень зайнятості в столиці залишається найвищим по країні
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

С
вітом знову блукає привид економічної
кризи, принаймні, у США та ЄС пильно
стежать за “кривою” безробіття. Цей
надзвичайно важливий показник є не

лише пульсом економіки, а й характеристи#
кою ефективності влади у вирішенні соціаль#
них проблем. Київський міський центр зайня#
тості завершує поточний рік зі святковим на#
строєм: досягнень майже вдвічі більше, ніж
минулого року. Але існують і проблеми.
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12 листопада 2013 року Президент України доручив уряду та головам ОДА активізувати ро�

боту зі створення нових робочих місць, зокрема шляхом реалізації в повному обсязі положень

Закону “Про зайнятість населення”, який було прийнято в липні минулого року. Законом за�

проваджено сучасні інструменти стимулювання роботодавців до створення нових робочих

місць, посилення мотивації працівників та роботодавців до легального працевлаштування,

зниження рівня молодіжного безробіття, покращення ситуації із зайнятістю людей зрілого ві�

ку, встановлення зв’язку між освітою та ринком праці, подолання дефіциту можливостей для

професійного зростання особи, підвищення темпів створення нових робочих місць. У держ�

бюджеті на 2013 рік передбачено 25 млн грн для відшкодування витрат роботодавців за праце�

влаштованих на перше робоче місце молодих осіб, що дозволить компенсувати фактичні ви�

трати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за

працевлаштованих на перше робоче місце у 2013 році 800 осіб з числа молоді та виконати фі�

нансові зобов’язання перед роботодавцями, які минулого року працевлаштували молодь на

перше робоче місце з наданням дотації, а це 1,6 тис. осіб.

ÄÎÂ²ÄÊÀ "ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"
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Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Н
езважаючи на
те, що рівень
довіри до бан�
ків в Україні

після кризи 2008 року
поступово відновлює�
ться, проблема повер�
нення вкладів сього�
дні залишається дуже
актуальною. У спожи�
вачів фінансових по�
слуг все ще виника�
ють питання щодо ро�
боти банків, а діяль�
ність Фонду гаранту�
вання вкладів фізич�
них осіб не завжди є
ефективною, визна�
ють експерти. “Хре�
щатик” вирішив з’ясу�
вати, які є сьогодні
варіанти повернення
вкладів, та яким має
бути алгоритм дій
споживача при захис�
ті своїх прав.

Полюбовно 
або через суд

За загальним порядком по�

вернути гроші, які винен

банк, можна у два способи: у

добровільному порядку або ж

у примусовому, розповів

“Хрещатику” керуючий парт�

нер ЮФ “Шевчук і Партне�

ри” Олексій Шевчук. В доб�

ровільному порядку банк по�

вертає кошти за зверненням

вкладника, коли банк є пла�

тоспроможним, а між банком

та вкладником відсутній спір.

Якщо ж виник спір (напри�

клад, щодо обов’язку банку

здійснити оплату або ж щодо

розміру грошової суми, яку

має сплатити банк), треба

звертатися до суду із відповід�

ним позовом до банку. На

підставі судового рішення от�

римати виконавчий документ

та звертатися до Державної

виконавчої служби за місцем

знаходження банківської ус�

танови для примусового стяг�

нення боргу. Служба відкри�

ває виконавче провадження

та надсилає банку відповідну

постанову, в якій вказує на

семиденний строк для добро�

вільного виконання судового

рішення. Якщо ж у встанов�

лений строк банк не виконує

свої зобов’язання за судовим

рішенням, Державна вико�

навча служба приступає до

примусового стягнення боргу.

“Як правило, стягнення за�

боргованості з банку не ста�

новить великої проблеми, як�

що банк є платоспроможним.

Натомість, якщо у банка від�

сутні кошти для розрахунку

за своїми зобов’язаннями, то

тут вже застосовується інший

механізм — компенсація

вкладу Фондом гарантування

вкладів фізичних осіб. А у ви�

падку, коли кількість вклад�

ників, які бажають отримати

свої кошти росте, таким ме�

ханізмом є “банкрутство бан�

ку” — процедура спрямована

на колективне задоволення

вимог вкладників банку, під

час якої вводиться тимчасова

адміністрація банку”,— за�

значає пан Шевчук.

Після отримання офіцій�

ного рішення НБУ про відне�

сення банку до категорії не�

платоспроможних, Фонд роз�

починає процедуру виведен�

ня неплатоспроможного бан�

ку з ринку та здійснення тим�

часової адміністрації в банку.

Тимчасова адміністрація за�

проваджується на строк, що

не перевищує три місяці, а

для системоутворюючих бан�

ків — шість місяців. Тимчасо�

ва адміністрація припиняєть�

ся після виконання плану

врегулювання або в інших ви�

падках за рішенням виконав�

чої дирекції Фонду. “Під час

тимчасової адміністрації ви�

плати коштів здійснює банк,

в межах граничного розміру

відшкодування, за договора�

ми, строк дії яких закінчився,

та за договорами банківсько�

го рахунку вкладників”, —

наголосив Олексій Шевчук.

Як отримати 
відшкодування

Сьогодні Фонд гарантуван�

ня вкладів фізичних осіб

(ФГВФО) гарантує вклади фі�

зичних осіб в банках України,

що є  учасниками. Участь бан�

ків у Фонді є обов’язковою.

Банк набуває статусу учасни�

ка Фонду в день отримання

ним банківської ліцензії. При

цьому Фонд виключає банк з

числа учасників Фонду в разі

прийняття рішення про від�

кликання банківської ліцензії

та ліквідацію банку.

Кожному вкладнику банку

Фонд гарантує відшкодуван�

ня коштів за його вкладом та

відшкодовує кошти в його

розмірі, включаючи відсотки,

нараховані на день прийняття

рішення НБУ про віднесення

банку до категорії неплато�

спроможних, у розмірі за�

гальної суми вкладів, але не

більше 200 тис. грн. У разі

розміщення декількох вкла�

дів в одному банку гарантує�

ться сума всіх вкладів, але не

більше визначеного законо�

давством розміру.

У разі ліквідації банку діз�

натись про початок виплат

гарантованої суми відшкоду�

вання за вкладами можна че�

рез газети “Голос України” та

“Урядовий кур’єр”, за теле�

фоном “Гарячої лінії” 0�800�

308�108, або на сайті Фонду

за адресою: www. fg. gov. ua.

ФГВФО здійснює виплату

гарантованих сум відшкоду�

вання через банки�агенти на

підставі укладених з ними до�

говорів не пізніше семи днів з

дня прийняття НБУ рішення

про відкликання банківської

ліцензії та ліквідацію банку. У

свою чергу строк виплати

банком�агентом відшкоду�

вань вкладникам становить

30 робочих днів з дня отри�

мання від Фонду коштів. Ви�

плата сум відшкодування

вкладникам, які внаслідок їх

неявки або з інших причин не

одержали кошти протягом 30

робочих днів з дня отримання

банком�агентом коштів Фон�

ду, здійснюється шляхом пе�

реказу відшкодувань за ре�

зультатами розгляду індивіду�

альних звернень вкладників

до Фонду. Для отримання

коштів вкладник або інша

особа (представник, спадко�

ємець тощо) звертається до

Фонду із заявою про виплату

гарантованої суми відшкоду�

вання. Рекомендована форма

заяви розміщена на сайті

h t t p : / / w w w . f g . o r g .

ua/investors/examples/. До за�

яви додаються:

— копія паспорта (або ін�

шого документа, що посвід�

чує особу) — сторінки, що

містять прізвище, ім’я, по

батькові, інформацію про се�

рію, номер, найменування

або код органу, що видав до�

кумент, дату видачі, місце

проживання або місце пере�

бування;

— копія документа про

присвоєння реєстраційного

номера облікової картки

платника податків або копія

сторінки паспорта, у якому

податковими органами зроб�

лено відмітку про наявність

права здійснювати будь�які

платежі за серією та номером

паспорта.

Виплата відшкодування

здійснюється з урахуванням

сум, сплачених вкладнику

протягом дії тимчасової адмі�

ністрації у банку. Якщо

вкладник, який проживає за

кордоном, не може отримати

особисто суму відшкодуван�

ня, виплата може бути здійс�

нена його уповноваженому

представнику в Україні.

Від теорії 
до практики

Проблема повернення

вкладів сьогодні все ще є ду�

же актуальною, зізнається

“Хрещатику” юрист, експерт

з питань захисту прав спожи�

вачів фінансових послуг Ми�

рослава Муляр. “Ефектив�

ність роботи Фонду гаранту�

вання вкладів фізичних осіб

та практику повернення де�

позитів в проблемних банках

ми можемо оцінити, спосте�

рігаючи за акціями протесту

вкладників, здебільшого

пенсіонерів, біля НБУ та

банківських установ. На сьо�

годні ФГВФО відшкодовує

вклади фізичних осіб у розмі�

рі не більше 200 тис. грн за

умови банкрутства банку. Од�

нак проблема полягає в тому,

що не всі банки, які неспро�

можні здійснювати видачу

коштів вкладникам, визна�

ють банкрутами. Наприклад,

у 2009 році приблизно 20

банків мали проблеми із ви�

платою коштів вкладникам

та у них не були запровадже�

ні тимчасові адміністрації,

тому банки не визнавалися

банкрутами. Зазначені банки

мали борг перед вкладника�

ми приблизно на суму 7 млрд

грн. Отже, цим вкладникам

ФГВФО не міг і не може га�

рантувати повернення вкла�

ду, тому що вкладник отри�

мує право на компенсацію з

моменту недоступності вкла�

дів. Цей момент починається

з часу невиконання умов до�

говору після призначення у

банк ліквідатора від Фон�

ду”,— зазначає вона.

Крім цього, за словами па�

ні Муляр, на рахунках Фонду

просто немає достатньої суми

грошей для повернення кош�

тів вкладникам: “ФГВФО має

у рази менше коштів, аніж

банки залучили депозитів від

населення, тобто коштів на

всіх вкладників не вистачить.

Тому на сьогодні маємо таку

ситуацію, що оголошення

банкрутства банків часто від�

строковується через відсут�

ність достатніх коштів у

ФГВФО для компенсації

вкладникам. Фонд буде ефек�

тивним лише тоді, коли буде

зобов’язаний відшкодовувати

вклади не за фактом банкрут�

ства банку, а за фактом непо�

вернення депозиту”.

При цьому експерт відзна�

чає позитивну судову практи�

ку захисту прав вкладників за

договором депозиту, коли

банки зобов’язали виплачу�

вати відсотки не тільки за

термін дії депозитних догово�

рів, а й за весь період про�

строчення, якщо кошти не

були повернуті вчасно.

“Зрештою, судові перспекти�

ви задоволення позовів

вкладників є досить високі.

Інша справа, коли є проблема

виконання судових рішень на

користь вкладника”,— ви�

знає юрист �

Захист для грошей
Щоб убезпечити свої заощадження, українцям потрібно більш уважно обирати банк
та знати права, передбачені законодавством

1) çà âêëàäîì, ï³äòâåðäæåíèì îùàäíèì

(äåïîçèòíèì) ñåðòèô³êàòîì íà ïðåä’ÿâíè-

êà;

2) çà âêëàäîì ó ðîçì³ð³ ìåíøå 10 ãðí;

3) ïåðåäàí³ áàíêó â äîâ³ð÷å óïðàâë³ííÿ;

4) ðîçì³ùåí³ íà âêëàä ó áàíêó îñîáîþ,

ÿêà áóëà ÷ëåíîì ñïîñòåðåæíî¿ (íàãëÿ-

äîâî¿) ðàäè, ïðàâë³ííÿ (ðàäè äèðåêòîð³â),

ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ áàíêó, ÿêùî ç äíÿ ¿¿

çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè äî äíÿ ïðèéíÿòòÿ

ÍÁÓ ð³øåííÿ ïðî â³äíåñåííÿ òàêîãî áàí-

êó äî êàòåãîð³¿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ íå

ìèíóâ îäèí ð³ê;

5) ðîçì³ùåí³ íà âêëàä ó áàíêó îñîáîþ,

ÿêà íàäàâàëà áàíêó ïðîôåñ³éí³ ïîñëóãè ÿê

àóäèòîð, þðèäè÷íèé ðàäíèê, ñóá’ºêò îö³-

íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî ö³ ïîñëóãè ìàëè

áåçïîñåðåäí³é âïëèâ íà âèíèêíåííÿ

îçíàê íåïëàòîñïðîìîæíîñò³ áàíêó ³ ÿêùî

ç äíÿ ïðèïèíåííÿ íàäàííÿ ïîñëóã äî äíÿ

ïðèéíÿòòÿ ÍÁÓ ð³øåííÿ ïðî â³äíåñåííÿ

òàêîãî áàíêó äî êàòåãîð³¿ íåïëàòîñïðî-

ìîæíèõ íå ìèíóâ îäèí ð³ê;

6) ðîçì³ùåí³ íà âêëàä âëàñíèêîì ³ñòîò-

íî¿ ó÷àñò³ áàíêó;

7) ðîçì³ùåí³ íà âêëàä îñîáîþ, ÿêà íà ³í-

äèâ³äóàëüí³é îñíîâ³ îòðèìóº â³ä áàíêó

ïðîöåíòè çà âêëàäîì íà á³ëüø ñïðèÿòëè-

âèõ äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ, í³æ çâè÷àéí³, àáî

ìàº ³íø³ ô³íàíñîâ³ ïðèâ³ëå¿ â³ä áàíêó;

8) çà âêëàäîì ó áàíêó, ùî º ïðåäìåòîì

çàñòàâè òà çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿ-

çàíü âêëàäíèêà ïåðåä öèì áàíêîì, â îáñÿ-

ç³ òàêèõ çîáîâ’ÿçàíü;

9) çà âêëàäàìè ó ô³ë³ÿõ ³íîçåìíèõ áàí-

ê³â.

Фондом не відшкодовуються кошти:
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Шановні�роботодавці�міста�Києва!

Управління
ви�онавчої
дире�ції
Фонд�
соціально�о
страх�-

вання
від
нещасних
випад�ів
на
виробництві
та
професійних

захворювань
У�раїни
�
м.
Києві
інформ�є
про
наст�пне.

З
1
січня
2012
ро��
набрав
чинність
національний
�ласи-

фі�атор
У�раїни
ДК
009:2010
"Класифі�ація
видів
е�ономіч-

ної
діяльності",
затверджений
на�азом
Державно�о
�омітет�

У�раїни
з
питань
технічно�о
ре��лювання
та
споживчої
полі-

ти�и
від
11.10.2010
№
457
(із
змінами).

В
 зв'яз��
 з
 цим,
 роботодавці
 подають робочим
 ор�анам

ви�онавчої
дире�ції
Фонд�
соціально�о
страх�вання
від
не-

щасних
 випад�ів
 на
 виробництві
 та
 професійних
 захворю-

вань
У�раїни
за
рез�льтатами
роботи
за
2013
рі� відомість

розподіл��чисельності�працівни�ів,�річно�о�фа�тично�о

обся���реалізованої�прод��ції�(робіт,�посл��)�за�вида-

ми� е�ономічної� діяльності� �
 термін
 з
 01.01.2014
 р.
 до

25.01.2014
 p., із
 зазначенням
 видів
 е�ономічної
 діяльності

відповідно� до� національно�о� �ласифі�атора� У�раїни

ДК 009:2010� "Класифі�ація� видів� е�ономічної� діяль-

ності" за
формою
з�ідно
з
додат�ом
5
"Поряд��
віднесення

страх�вальни�ів
до
�лас�
професійно�о
ризи��
виробництва

з
�рах�ванням
вид�
їх
е�ономічної
діяльності
та
проведення

перевіро�
достовірності
поданих
страх�вальни�ами
відомос-

тей
 про
 види
 е�ономічної
 діяльності
 (� том�
 числі
 основ-

ний)",
затверджено�о
постановою
правління
Фонд�
соціаль-

но�о
страх�вання
від
нещасних
випад�ів
на
виробництві
 та

професійних
захворювань
У�раїни
від
30.11.2010
№
30,
за-

реєстровано�о
в
Міністерстві
юстиції
У�раїни
24.12.2010
за

№ 1337/18632
(п. 3.10
розділ�
III
зазначено�о
Поряд��).

Крім�то�о,�повідомляємо,�що�за�несвоєчасне�подан-

ня�або�неподання�встановленої�звітності,�а�та�ож�нес-

воєчасне� інформ�вання�Фонд�� про� річний�фа�тичний

обся��реалізованої�прод��ції�(робіт,�посл��),�про�зміни

техноло�ії� робіт� або� вид�� е�ономічної� діяльності� під-

приємства�страх�вальни��відповідає�з�ідно� із�за�оно-

давством.

Роботодавцями
 Деснянсь�о�о,
 Дарниць�о�о,
 Дніпров-

сь�о�о
 та
 Оболонсь�о�о
 районів
 міста
 Києва
 Відомість

розподіл�подається до
Лівобережно�о
відділ�
Управління

за
 адресою:
 02094,
 м.
 Київ,
 пров.
 Ма�ніто�орсь�ий,
 1

(тел. 362-88-94).

Роботодавцями
Солом'янсь�о�о,
Подільсь�о�о,
Святошин-

сь�о�о,
Шевчен�івсь�о�о,
Голосіївсь�о�о,
Печерсь�о�о
райо-

нів
міста
Києва
Відомість�розподіл�подається до
Право-

бережно�о
відділ�
Управління
за
адресою:
04073,
в�л.
Фр�н-

зе,
160,
�орп.
Б
(тел. 362-88-74(59)).

Управління�ВД�ФССНВ���м.�Києві

uprav@fssnv.kiev.ua

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
19��р�дня�(чт.) —�19.00 "Пані�міністер-

ша",��омедія,�Браніслав�Н�шич,�3��од.

19��р�дня�(чт.) —�20.00 "І�ри�на�зад-

ньом��дворі",�Една�Мазія,�драма,�1��од.

30�хв.

20��р�дня�(пт.) —�19.00 "У�полоні�при-

страсті"�("Кам’яний�володар"),�Леся�У�ра-

їн�а,�драма,�1��од.�25�хв.

20��р�дня�(пт.) —�20.00 "Шлюби���ла-

даються�на�небесах",�моновистава,�Лев

Толстой,�1��од.�10�хв.

21��р�дня�(сб.) —�19.00�"Дивна�місіс

Севідж",�тра�і�омедія,�Джон�Патрі�,�2��од.

45�хв.

21��р�дня�(сб.) —�20.00�прем'єра�"Жін-

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

22��р�дня�(нд.) —�12.00 "Занадто�щас-

ливий�бать�о",��омедія,�Рей�К�ні,�2��од.

20�хв.

22��р�дня�(нд.) —�18.00 "С�ажена

�ров",�Н�р�ан�Ерп�лат,�Йєнс�Хілльє,1��од.

30�хв.,�для��лядачів�від�14�ро�ів

22��р�дня�(нд.) —�19.00 "Сто�п’ята�сто-

рін�а�про��охання",�історія���двох�части-

нах,�сценічна��омпозиція�М.�Резни�овича,

2��од.�30�хв.

22��р�дня�(нд.) —�20.00 "Оле�сандр

Вертинсь�ий.�Бал�Господень...",�моно-

спе�та�ль,�1��од.�25�хв.

23��р�дня�(пн.) —�19.00 прем’єра�

"Д-р",��омедія,�Браніслав�Н�шич

24��р�дня�(вт.) —�20.00 "Справжній�чо-

лові��на�почат���тисячоліття...",�Тан�ред

Дорст�за��часті�Урс�ли�Елер,�1��од.�10�хв.

25��р�дня�(ср.) —�19.00�"Уявний�хво-

рий",��омедія,�Жан-Батіст�Мольєр,�2��од.

35�хв.

25��р�дня�(ср.) —�20.00 прем'єра�"Жін-

�а�і�чиновни�",�Альдо�Ні�олаі,��омедія,�

1��од.�30�хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
19��р�дня�(чт.) —�19.00 "Гол�офа",�ін-

сценізація�Юрія�Розстально�о�за�мотива-

ми�драматичних�поем�Лесі�У�раїн�и

19��р�дня�(чт.) —�19.00�"Кайдашева

сім’я",��омедія,�Іван�Неч�й-Левиць�ий

20��р�дня�(пт.) —�19.00 "Квіт�а�Б�дя�",

за�мотивами�п'єси�Ми�оли�К�ліша�"Ма�-

лена�Граса"

21��р�дня�(сб.) —�19.00 "Райсь�еє�ді-

ло",�автопортрет�перед�дзер�алом�за

творами�Івана�Мал�овича

22��р�дня�(нд.) —�19.00 "Жона�є�жона",

за�оповіданнями�Антона�Чехова

22��р�дня�(нд.) —�19.00�"Самотня�ле-

ді",�мелодрама,�І�ор�Афанасьєв

24��р�дня�(вт.) —�19.00 "Чай�а",�Антон

Чехов,�пам'яті�Бо�дана�Ст�п�и

24��р�дня�(вт.) —�19.00�"Morituri�te

salutant"�("У�нас�все�свято"),�Василь�Сте-

фани�

25��р�дня�(ср.) —�19.00�"Назар�Стодо-

ля",�лицарсь�а�балада,�Тарас�Шевчен�о

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

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

ни�вийти�заміж",��омедія�про��охання,�Р.

Баер,�2��од.

20��р�дня�(пт.) —�19.00 "Войце�.�Кар-

навал�плоті",�спе�та�ль-�онцерт,�Геор�

Бюхнер,�1��од.�40�хв.

21��р�дня�(сб.) —�15.00�"Вечір�з��ар-

нень�ою�та�самотньою",�за�п’єсою�Оле�а

Єрнева,�1��од.�15�хв.

21��р�дня�(сб.) —�19.00�"Небезпечні

зв'яз�и",�Шодерло�де�Ла�ло,�3��од.

22��р�дня�(нд) —�15.00�"Ти,��о�о�лю-

бить�д�ша�моя...",�еротична�драма,�Надія

Пт�ш�іна,�2��од.�10�хв.

22��р�дня�(нд) —�19.00�прем'єра�"Чо�о

хоч�ть�жін�и?",�на�основі��омедій�Аристо-

фана

24��р�дня�(вт.) —�19.00 "Граємо�Чон�і-

на",�за�романом-ане�дотом�В.�Войновича,

3��од.

25��р�дня�(ср.) —�19.00 "Кохання�з

прицілом?!�(Тор�івці���мою)",��ондом-ре-

вю�для�дорослих,�Мар��Камолетті,�2��од.

50�хв.�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
19��р�дня�(чт.) —�19.00 "Мин�ло�о�літа

в�Ч�лимсь��",�драма�Оле�сандра�Вампі-

лова,�Малий�зал�Палац��"У�раїна"

20��р�дня�(пт.) —�19.00�"Льов�ш�а",

розповідь�про�єврейсь�е�щастя,�1��од.�40

хв.,�театральна��остьова

21��р�дня�(сб.) —�19.00�"Ніч�на�двох",

лірична��омедія,�1��од.�40�хв.,�театральна

�остьова

21��р�дня�(сб.) —�19.00 "На�дні",�дра-

ма,�3��од.,�малий�зал�Палац��"У�раїна"

22��р�дня�(нд.) —�19.00 прем’єра�"Ста-

ромодна��омедія",�лірична��омедія,�теат-

ральна��остьова

22��р�дня�(нд.) —�19.00 "Звід�и�бе-

р�ться�діти",�лірична��омедія,�2��од.�30

хв.,�Малий�зал�Палац��"У�раїна"

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
19��р�дня�(чт.) —�19.00�"За�двома�зай-

цями",�оперета,�В.�Ільїн,�В.�Л��ашов

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
19��р�дня�(чт.) —�12.00�прем'єра�"Ля�тяб�бет",

новорічна��аз�а,�Михайло�Френ�ель

20��р�дня�(пт.) —�12.00�прем'єра�"Ля�тяб�бет",

новорічна��аз�а,�Михайло�Френ�ель

21��р�дня�(сб.) —�12.00 прем'єра�"Ля�тяб�бет",

новорічна��аз�а,�Михайло�Френ�ель

22��р�дня�(нд.) —�12.00 прем'єра�"Ля�тяб�бет",

новорічна��аз�а,�Михайло�Френ�ель

24��р�дня�(вт.) —�11.00,�14.00�прем'єра�"Каз�ові

мандри",�м�зична��аз�а,�за�мотивами��аз�и�Г.�Х.�Ан-

дерсена�"Кресало"

25��р�дня�(ср.) —�11.00,�14.00�прем'єра�"Каз�ові

мандри",�м�зична��аз�а,�за�мотивами��аз�и�Г.�Х.�Ан-

дерсена�"Кресало"

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ

ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
19��р�дня�(чт.) —�19.00�Концерт�за��частю��чнів

та�ст�дентів�Київсь�ої�м�ніципальної���раїнсь�ої�а�а-

демії�танцю�ім.�С.�Лифаря

21��р�дня�(сб.) —�12.00 "Ніч�перед�Різдвом",�опе-

ра�на�2�дії,�М.�Римсь�ий-Корса�ов,�2��од.

22��р�дня�(нд.) —�12.00�"Ніч�перед�Різдвом",�опе-

ра�на�2�дії,�М.�Римсь�ий-Корса�ов,�2��од.

24��р�дня�(вт.) —�13.00�"Історія�Кая�та�Герди",

романтична�опера�для�дітей�на�2�дії,�С.�Баневич,�1

�од.�50�хв.

25��р�дня�(ср.) —�13.00�"Л�с��нчи�",�балет-фе-

єрія�на�2�дії,�П.�Чай�овсь�ий,�2��од.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
25��р�дня�(ср.) —�10.00,�13.00,�16.00 Про�рама

"Новорічні�розва�и"

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
21��р�дня�(сб.) —�15.00,�17.30 "За�щ�чим�велін-

ням",�Ю.�Сі�ало,�1��од.�20�хв.

22��р�дня�(нд.) —�10.00,�12.30,�15.00,�17.30

"За�щ�чим�велінням",�Ю.�Сі�ало,�1��од.�20�хв.

25��р�дня�(ср.) —�10.00,�12.30,�15.00,�17.30

"При�оди�Дід�ся�Мороза",�М.�Петрен�о,�1��од.�20�хв.

"ÕÎÁÁ²Ò: ÏÓÑÒÊÀ ÑÌÎÃÀ"

Країни: США,�Нова�Зеландія

Ст	дія:Metro-Goldwyn-Mayer,�Warner�Bros.�Pictures

Режисер: Пітер�Дже�сон

Уролях:Бенеди�т�Камбербетч,�Кейт�Бланшетт,

Еванджелін�Ліллі,�Орландо�Бл"м,�Лю��Еванс

Тривалість:161�хв.

Продовження�е�ранізації�фентезі�Джона�Тол�іна

"Хоббіт,�або�Т�ди�і�Звідти",�перша�частина�я�ої

("Хоббіт:�Несподівана�подорож")�вийшла�в�мин�лом�

році.�Для�хоббіта�Більбо�Бе��інса�настає�час�ви�она-

ти�свої�зобов'язання�перед��номами�на�чолі�зі�спад-

�оємцем�царя�Торіном.�Діставшись�Самотньої�Гори,

він�повинен�відш��ати�таємні�двері,�я�і�вед�ть�до

с�арбів,�захоплених�мо��тнім�дра�оном�Смо�ом.�Я�-

що�Більбо�і��номи�заволодіють�с�арбами,�чи�змо-

ж�ть�вони�їх�збере�ти?

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

СітіКиїв",мережі�інотеатрів"Баттерфляй",

"Одеса�іно"і"Лінія�іно"

"ÊÎÐÎË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÊÅÍÄ"

Країна: Вели�а�Британія

Ст	дія: Daybreak�Pictures

Режисер:Роджер�Мічелл

Уролях: Білл�Мюррей,�Лора�Лінні,�Олівія�Колман,

Олівія�Вільямс

Тривалість: 94�хв.

Ві�овіобмеження: 16�ро�ів

Звор�шлива�історія��охання�амери�ансь�о�о�прези-

дента�Фран�ліна�Делано�Р�звельта�і�Мар�арет�(Дей-

зі)�Ста�лі�роз�ортається�на�тлі�політичних�подій.�У

1939�році�мати�президента�просить�свою���зин��до-

�лян�ти�cина.�З�стріч�цих�двох�вже�немолодих�лю-

дей�перетворюється�на�др�жб�,�я�а�переростає�в

щось�більше.�У�цей�час�до�Фран�ліна�приїжджає��о-

роль�Ан�лії,�щоб�об�оворити�союзництво�напередо-

дні�Др��ої�Світової�війни.�Фільм�заснований�на�ре-

альних�подіях,�а�в�йо�о�основ��ля�ли�листи�і�щоден-

ни�и�самої�Дейзі.

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

Київ"

"ÊÐÈÆÀÍÅ ÑÅÐÖÅ"

Країна:США

Ст	дія: Walt�Disney�Pictures

Режисер:Кріс�Ба�,�Дженніфер�Лі

Бюджет:150�млн�дол.�США

Тривалість:109�хв.

Ві�овіобмеження:16�ро�ів

Чарівн���аз���відзнято�за�мотивами�"Сні�ової��оро-

леви"�Ганса�Крістіана�Андерсена.�Відважна�прин-

цеса�Анна�вир�шає�в�подорож�разом�із�дещо�не-

отесаним�провідни�ом�Крістофом�та�йо�о�вірним

оленем�Свеном.�Вони�повинні�знайти�її�сестр��Ель-

з�,�чиї�льодяні�чари�зан�рили��оролівство�Арен-

дейл���вічн��зим�.�Герої�сти�аються�з�с�ворими

по�одними��мовами,�міфічними�тролями�та�з�стрі-

чають���медно�о�сні�ови�а�Олафа.�Анні�та�Крісто-

ф��доведеться�боротися�з�силами�самої�природи

та�власними�страхами,�щоб�врят�вати��оролівство.

В�інотеатрах"Кінопалац",IMAX,мережах�іно-

театрів"Баттерфляй"і"Одеса�іно"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 

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

234-33-80, www.kievkino.com.ua

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

www.zhovten-kino.kiev.ua

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

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

IMAX,�Мос�овсь�ий�просп.,�34-в,�тел.:�0-800-300-600,

www.planeta-kino.com.ua

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

www.kinopalace.net

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

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

Вед�ча�р�бри�и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 19–25 ãðóäíÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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Як захиститися від вірусу грипу?

Звісно, до України від Ки�

таю кілька тисяч кілометрів,

а випадків нового вірусу не

було зафіксовано на терито�

рії західніше уральських гір,

українцям не варто розслаб�

лятися. В зимовий сезон в

умовах нестабільної погоди

та постійних коливань тер�

мометра по обидва боки від

нульової позначки для орга�

нізму суттєво зростає небез�

пека отримати проблеми від

добре знайомого, “не пташи�

ного” грипу.

Сезонний грип: що це
та як із ним боротися

Всім нам ще з дитинства

знайомі такі хвороби, як за�

студа та грип. Хто ж не па�

м’ятає всіх цих гірчичників,

шкільних карантинів та обо�

в’язкового ранкового чаю з

медом — одвічних дитячих

супутників зими. І хоча роки

минають, а діти доросліша�

ють, небезпека захворіти на

грип для осіб будь�якого віку

залишається завжди.

Грип — це поширена вірус�

на інфекція, яка передається

повітряно�крапельним шля�

хом людині від людини. Вче�

ні виокремлюють три основ�

ні типи грипу — відповідно

А, В і С. Кожен із них має

свої підтипи. На сьогодні

найбільш поширеними є ві�

руси типу А — H1№ 1 та

H3№ 2. Поширюваність гри�

пу не має ані географічних,

ані культурних, ані вікових

обмежень. Цікаво, що згідно

з даними ВООЗ, тільки за

2013 рік у світі було вже за�

фіксовано 36 спалахів грипу

різних типів. Звичайно, не

кожний такий випадок су�

проводжується смертельною

небезпекою. Потрапивши в

організм, вірус вражає в пер�

шу чергу дихальну систему,

призводить до різкого підви�

щення температури, голов�

них болей, перевтомлення та

кашлю. При таких симпто�

мах людина може спробувати

лікуватися вдома, викорис�

товуючи традиційні засоби та

уважно стежачи за протікан�

ням хвороби. Зовсім інша

справа, якщо в хворого спос�

терігаються такі симптоми:

зміна кольору обличчя, блі�

дість, дуже висока темпера�

тура тіла, яка впродовж три�

валого часу не зменшується,

біль у грудях, нудота та різке

падіння артеріального тиску.

В такому випадку потрібна

негайна госпіталізація. Три�

валість протікання захворю�

вання різниться в залежності

від особливостей організму

людини, її імунної системи.

Лікарі запевняють, що небез�

пеку становить не стільки

сам вірус, скільки ускладнен�

ня, що опісля виникають. Й

ігнорування хвороби та спро�

би обійтися виключно на�

родними методами можуть

призвести до великих проб�

лем. Наслідками грипу до�

сить часто бувають бронхіт,

менінгіт, пневмонія. Завдяки

своїм особливостям грип мо�

же швидко поширюватись

великими територіями, осо�

бливо в містах та міських аг�

ломераціях.

Також ризик отримати ві�

рус існує в місцях масового

скупчення народу, в школах,

будинках престарілих та ін�

валідів, на підприємствах, у

транспорті. Одній інфікова�

ній людині варто лише каш�

лянути, щоб запустити про�

цес поширення інфекції се�

ред оточення. Також вірус

грипу може передаватися че�

рез руки, інфіковані вірусом.

До груп ризику виникнен�

ня захворювання належать всі

люди, бо вірус досить легко

передається від людини лю�

дині. Однак найбільш вразли�

вими є в першу чергу малі ді�

ти у віці до двох років та осо�

би похилого віку. Також слід

приділяти особливу увагу

профілактиці захворювання

тим, у кого є хронічні хвороби

серця, легень, нирок, крові,

неінфекційні хвороби, як�от

діабет, та хто має нестійку

імунну систему.

В Україні активізація грипу

спостерігається взимку та на�

весні, коли організм людини

найбільш ослаблений погод�

ними умовами, дефіцитом

корисних вітамінів. За остан�

ньою інформацією Центру

грипу та гострих респіратор�

них вірусних інфекцій МОЗ

України, на початку грудня

“показники захворюваності

на грип та ГРВІ не переви�

щують епідемічні пороги в

жодному регіоні України і

знаходяться в межах від —

12,8 % у Хмельницькій до

77,8 % в Івано�Франківській

областях”.

Спеціалісти Центру зазна�

чають, що найвищий показ�

ник захворюваності на грип

та ГРВІ зареєстровано в Ки�

ївській області. Він складає

78,1 на 10 000 населення. На

сьогодні в Україні не зареєс�

тровано жодного летального

випадку серед хворих на грип

та ГРВІ. Водночас, за даними

Головного управління дер�

жавної санітарно�епідемі�

ологічної служби в місті Ки�

єві, на 01.12.13 року на грип

та ГРВІ у Києві захворіло

17 190 осіб, з них 11 479 

(66,8 %) — діти віком до 17

років. Загальний показник

захворюваності в столиці не

перевищує епідемічного по�

рогу і складає 61,1 випадок

на 10 000 населення.

Як захиститися 
від вірусу?

Всесвітня організація охо�

рони здоров’я стверджує, що

найкращим засобом профі�

лактики грипу є вакцинація.

Кожного року напередодні

початку потенційно небез�

печного сезону уряди країн

світу проводять кампанії з

вакцинації серед громадян.

Ефективність вакцин стано�

вить для дорослих людей 

70 % — 90 %. Серед літніх лю�

дей вакцина зменшує кіль�

кість важких захворювань і

ускладнень на 60 % і випадків

смерті — на 80 %. Також вак�

цинація є бажаною для таких

представників груп ризику,

як діти, підлітки.

Окрім вакцинації, дуже

ефективним засобом профі�

лактики є фізична актив�

ність, загартування, життя

без шкідливих звичок, здоро�

ва їжа із достатнім вмістом

вітамінів. Практичним мето�

дом убезпечення себе від ві�

русу є змащення слизової

оболонки носа оксоліновою

маззю або олією.

“Намагайтеся не торкатись

очей, носа, рота, особливо як�

що перебуваєте в громадських

місцях. Регулярно провітрюй�

те приміщення, проводьте во�

логі прибирання не менше

двох разів на день та дотри�

муйтеся здорового способу

життя”,— радить Отто Стой�

ка, головний лікар Київсько�

го міського центру здоров’я.

Наскільки українцям слід

боятися нового китайського

пташиного грипу, сказати

поки що важко. Але ніхто не

скасовував небезпеки отри�

мати вірус традиційного для

України сезонного грипу. І

поки на вулиці холодно, а в

організмі бракує вітамінів,

будьте уважні та обережні �

Фахівці ВООЗ вважають, що найкращим засобом профілактики від хвороби є вакцинація
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

С
віт знову завмер в очікуванні сплеску
нової пандемії пташиного грипу. Такий
висновок можна зробити з повідом�
лень, що надходять зі східної частини

планети. Навесні цього року на півдні Китаю
було зафіксовано кілька спалахів невідомого
вірусу грипу, який переноситься виключно
птахами. Вчені встигли вже визначити загро�
зу, назвавши це черговим штамом пташиного
грипу — грипу H7№ 9. Всього за півроку цей
вірус підхопили 130 людей, було зафіксовано
близько трьох десятків летальних випадків. І
хоча поки це ще не пандемія, вірус передаєть�
ся суто від птахів до людей і рівень смертності
не настільки високий, як від відомого штаму
H5№ 1, Всесвітня організація охорони здо�
ров’я все ж закликає людей бути пильними.

Медики столиці попереджають 
про зростання кількості випадків 
інфекційних захворювань

Òàê, çã³äíî ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè Äåïàðòàìåíòó

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ, ïîêàçíèê çàõâîðþâàíîñò³ íà

ñåçîííèé ãðèï òà ÃÐÂ² â Êèºâ³ çð³ñ íà 7,4 %. Çàãàëüíà

ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â ñêëàëà 19 632 ÷îëîâ³ê. Îñíîâíà ìà-

ñà õâîðèõ — ä³òè â³êîì äî 17 ðîê³â. Õî÷à ïîêàçíèêè çà-

õâîðþâàíîñò³ ïî ñòîëèö³ â ñèëó îñîáëèâîñòåé âåëèêîãî

ì³ñòà, çíà÷íî¿ êîíöåíòðàö³¿ ëþäåé òà ïîãîäí³ óìîâè

çðîñòàþòü, âñå æ öå ùå äàëåêî äî êðèòè÷íî¿ ïîçíà÷êè.

Âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ ìåäèê³â ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïî-

ã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿ ç ³íøèìè ³íôåêö³éíèìè çàõâîðþâàí-

íÿìè. Òàê, íà 4,3 % çðîñëè âèïàäêè âèÿâëåííÿ ãîñòðèõ

êèøêîâèõ ³íôåêö³é. Ìàéæå âäâ³÷³ çá³ëüøèëàñÿ ê³ëü-

ê³ñòü ïàö³ºíò³â ³ç ñàëüìîíåëüîçîì. Âðàõîâóþ÷è ïîñòó-

ïîâå çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà õðîí³÷í³ â³ðóñí³ ãå-

ïàòèòè íà 14,9 % ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì, êàðòè-

íà áåçïåêè òà çäîðîâ’ÿ êèÿí âñåëÿº òðèâîãó. Ñèòóàö³þ

ïðîêîìåíòóâàëà ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð

ì³ñòà Îëüãà Ðóäíèöüêà.

“Íàðàç³ ³ñíóº ñåðéîçíèé ðèçèê ïîøèðåííÿ ³íôåêö³é-

íèõ çàõâîðþâàíü ³ çà ð³çíèìè íîçîëîã³÷íèìè ãðóïàìè.

Â ïîòî÷íîìó ðîö³ ðåºñòðóºòüñÿ ÷åðãîâèé öèêë³÷íèé

ï³äéîì íà â³ðóñíèé ãåïàòèò À, ïîêàçíèêè ÿêîãî â 1,7

ðàçà âèùå ïîêàçíèêà ìèíóëîãî ðîêó. Çàðåºñòðîâàíî 63

âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ íà ãåïàòèò À”. Â ÷îìó æ ïîëÿ-

ãàº ïðè÷èíà ïîä³áíî¿ òåíäåíö³¿, ïîêè ùî íå çðîçóì³ëî.

Àëå âæå çàðàç ì³ñüêà âëàäà íàìàãàºòüñÿ âæèòè çàõîä³â

ùîäî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè. Òàê, äëÿ êîíòðîëþ çà ñàí³-

òàðíîþ ñèòóàö³ºþ â ì³ñò³ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòüñÿ äåç³í-

ôåêö³éí³ çàõîäè, çàáåçïå÷óºòüñÿ ñâîº÷àñíå âèâåçåííÿ

ñì³òòÿ, âèÿâëåííÿ õâîðèõ òà íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-

ãè â ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà òîùî �

125 учасників масових заходів 
обстежилися в пересувних 
флюорографах

Ó Äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ ³íôîðìó-

þòü, ùî ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â 125 ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ çà-

õîä³â îáñòåæèëèñÿ íà òóáåðêóëüîç òà ³íø³ ëåãåíåâ³ ïà-

òîëîã³¿ Òàê, ó ø³ñòüîõ îñ³á, ÿê³ ïðîéøëè îáñòåæåííÿ,

ä³àãíîñòîâàíî ãîñòðèé áðîíõ³ò, à â äâîõ âèÿâëåíà

ïíåâìîí³ÿ. Òóáåðêóëüîç ä³àãíîñòîâàíî ó òðüîõ îñ³á, ùå

îäíà ëþäèíà ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ îáñòåæåíü äëÿ ï³ä-

òâåðäæåííÿ ä³àãíîçó.

Íàãàäàºìî, ùî ç 12 äî 14 ãðóäíÿ çà ³í³ö³àòèâè ïðî-

ô³ëüíîãî äåïàðòàìåíòó â³äáóëàñÿ ïðîô³ëàêòè÷íà àêö³ÿ,

âïðîäîâæ ÿêî¿ ó÷àñíèêè ìàñîâèõ çàõîä³â ìàëè çìîãó

çðó÷íî òà áåçêîøòîâíî ïðîéòè îáñòåæåííÿ íà òóáåðêó-

ëüîç.

Ñïåö³àëüí³ ìåäè÷í³ ìîá³ëüí³ ïóíêòè ç ïåðåñóâíèìè ôëþî-

ðîãðàôàìè òà áðèãàäàìè ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó áóëè ðîçì³-

ùåí³ çà àäðåñàìè: Õðåùàòèê, 36 òà Õðåùàòèê, 10. Êîæåí

îõî÷èé ì³ã çðîáèòè ôëþîðîãðàìó, ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç ë³-

êàðåì-ôòèç³àòðîì, à â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çðîáèòè àíàë³ç ìîê-

ðîòèííÿ íà íàÿâí³ñòü ïàëè÷îê Êîõà.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ôòèç³àòðà ì³ñòà Êèºâà Þë³¿ Çàãóòè,

îñíîâíèìè ïðèâ³ëåÿìè ïåðåñóâíîãî öèôðîâîãî ôëþîðîãðà-

ôà º âèñîêà ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü (ìîæëèâ³ñòü îáñòåæåííÿ

äî 150 îñ³á çà ðîáî÷ó çì³íó), ìàëåíüêå ïðîìåíåâå íàâàíòà-

æåííÿ íà îðãàí³çì ëþäèíè, äîñòóïí³ñòü, à òàêîæ ìîæëè-

â³ñòü øâèäêîãî — çà 5-10 õâèëèí — îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòó.

Çàãàëîì ìåäèêè ñõâàëþþòü ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ

îãëÿä³â, öå äîçâîëÿº øâèäêî òà åôåêòèâíî âèÿâëÿòè áóäü-ÿê³

ïàòîëîã³÷í³ çì³íè ó ëåãåíÿõ (çàïàëåííÿ, îíêîëîã³÷í³ çàõâî-

ðþâàííÿ, òóáåðêóëüîç) òà íà ðàíí³õ åòàïàõ ïðèçíà÷àòè

àäåêâàòíå ë³êóâàííÿ. 

Çà ñòàòèñòèêîþ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çà 9 ì³-

ñÿö³â 2013 ðîêó âèÿâëåíî 990 îñ³á ç àêòèâíèì òóáåðêóëüî-

çîì. Ïîíàä 60 % º ðîçïîâñþäæóâà÷àìè áàêòåð³¿, à â³äòàê,

íåáåçïå÷íèìè äëÿ îòî÷óþ÷èõ�

Íîâèíè ìåäèöèíè

Поради від 
Міністерства 

охорони здоров’я
України

— Уникайте великих

скупчень людей — задля

зменшення вірогідності

контактів із хворими.

— За необхідності корис�

туйтеся одноразовими ме�

дичними масками.

— Регулярно провітрюй�

те приміщення і робіть во�

логе прибирання.

— Повноцінно харчуйте�

ся, висипайтеся. Не пере�

втомлюйтеся.

— Дотримуйтеся базових

правил особистої гігієни.
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Святителю Миколаю при�

свячена велика кількість різ�

них творів, авторами котрих

стали як відомі православні

письменники і діячі церкви

(Антоній Крітський, Кирило

Філософ, Климент Охрід�

ський і ін.), так і прості свя�

щеники. У X столітті візан�

тійський агіограф Сімеон

Метафраст на основі бага�

тьох стародавніх латинських і

грецьких джерел написав

“Житіє святого Миколая Мір

Лікійського”.

Святитель Миколай наро�

дився 257 року в місті Патарі

у Малій Азії. Його батько

Феофан і мати Нона належа�

ли до одного з найвідоміших

та найбагатших лікійських

родів. Довгі роки у них не бу�

ло дітей. Миколай був їхнім

єдиним, вимоленим сином.

Вони охрестили хлопчика

одразу після його народжен�

ня, що було рідкістю на той

час. З юних літ Миколай від�

значався глибокою побож�

ністю, піклувався про вбогих

та нужденних. Коли його

батьки помітили це, то ще

більше стали спрямовувати

сина на шлях духовний. На

той час у місті Патарі (місто

на півдні нинішньої Туреччи�

ни) єпископом був його

дядько. Коли він познайо�

мився з Миколаєм, то одразу

ж запропонував йому прий�

няти сан священика. І від

цього часу святитель Мико�

лай почав безустанно допо�

магати всім, хто цього потре�

бував.

Під час великої епідемії,

що виникла у Мірі, помира�

ють його батьки. По їх смерті

Миколай отримує величез�

ний спадок і роздає його бід�

ним і нужденним, не чека�

ючи, щоб у нього просили

допомоги, а сам обдаровує

нужденних. Бідні вдови, без�

приданниці, хворі й інваліди

знаходили перед порогом

свого житла несподівані дари

в той час, коли дуже потребу�

вали такої допомоги. Своїм

життям Миколай втілював

Євангельські заповіді: “Не�

хай не знає ліва рука, що дає

права”(Мт 6, 3), “Не пока�

зуйте своєї праведності перед

людьми, щоб вони вас бачи�

ли і хвалили за те; нехай знає

про ваші добрі діла лише

Отець Небесний”(пор. Мт 6,

1�4). Своїми молитвами Ми�

колай утихомирює бурю на

морі, рятує хворих і творить

безліч добрих справ. За такий

ревний і великий труд він

одержав сан архієпископа у

місті Мірах. Але він не горду�

вав тим, що посів таке високе

місце в церкві Христовій.

Миколай вдягався у простий

одяг, їв лише раз на день, не

прагнув багатства і розкошів,

пив тільки воду, не спав до�

схочу, а проводив час у мо�

литвах. Усі його чесноти важ�

ко перелічити й переказати:

їх просто безліч. Діяння Ми�

колая стали причиною появи

багатьох легенд, завдяки

яким він з часом став одним з

найважливіших святих. Так,

коли імператор Костянтин І

Великий несправедливо за�

судив на смерть трьох юна�

ків, святий Миколай відпра�

вився до Константинополя і

врятував юнаків від смерті.

Іншим разом один збіднілий

чоловік не міг забезпечити

своїх трьох доньок прида�

ним. І оскільки, відповідно

до тамтешніх звичаїв, вони

не зможуть вийти заміж,

батько збирався відправити

їх займатись проституцією.

Дізнавшись про це, Мико�

лай, який на той час ще не

був єпископом, вирішує ско�

ристатись батьківським

спадком, щоб зарадити біді.

Протягом трьох ночей він

пробирався до убогої хатини

та щоразу закидав у вікно

кімнати, де ночували сестри,

золото — на придане для

кожної з дочок.

Святий Миколай брав ак�

тивну участь у І Соборі в Ні�

кеї (325 р.), під час якого бу�

ло встановлено догму про

Святу Трійцю та засуджено

помилки Арія, котрий запе�

речував Божественну приро�

ду Ісуса Христа. Ведучи поле�

міку з єретиком Арієм, Ми�

колай дав йому ляпаса, за що

був покараний: його позба�

вили єпископських ознак і

ув’язнили. Та сталося чудо —

в темниці до нього з’явились

Христос та Богоматір і по�

вернули відзнаки єпископ�

ського достоїнства: Єванге�

ліє і омофор.

Святий Миколай помер

6 грудня 345 року у місті Мі�

ра. Тіло його було покладене

з великою пошаною в церкві

міста Міри, де спочивало до

1087 року. За легендою, коли

Миколай став перед Богом,

то за добрі діла Бог визначив

йому вічне духовне життя і

спитав, в якому вигляді Ми�

колай бажає приходити на

Землю до людей. Миколай

сказав, що він дуже хоче при�

ходити в день свого наро�

дження (19 грудня), втілю�

ючись в особи добрих чолові�

ків, з подарунками до дітей,

які були щирими, чемними і

з великим старанням опано�

вували знання і вміння. І ска�

зав тоді Бог, що так і буде. І

це так є, і так буде завжди.

На Русі ім’я Миколая Чу�

дотворця стає відомим доволі

рано — з другої половини ХІ

століття, невдовзі по прий�

няттю християнства. Спри�

чинено це було декількома

подіями. Передусім у 1087

році мощі святого були вря�

товані жителями міста Барі,

розташованого на березі Ад�

ріатичного моря, від зни�

щення мусульманами. Спо�

чатку святиню розмістили у

церкві святого Євстафія, а

потім, у 1089 році, за велін�

ням папи Урбана II, їх пере�

несли в спеціально збудова�

ний в ім’я Святого Миколая

собор, де вони зберігаються й

дотепер. Русь дуже швидко

відгукнулась на цю подію

створенням літературного

пам’ятника — “Сказание по�

вести, еже о пренесении

честных мощей иже во свя�

тых отца нашего Николы ар�

хиепископа града Миры”. У

цьому творі в подробицях

розповідається історія чудес�

ного спасіння раки з мощами

святого. Крім того, в ті ж ро�

ки письмовими джерелами

вперше зафіксовано чудо від

святителя Миколая, явлене в

Києві. Це перше чудесне яв�

ленння святителя на Русі

описується в пам’ятці під на�

звою “Чудо о некоем детищи

утопшем, его же святый Ни�

кола жива сохрани”. В ній

ідеться про подружжя, яке

відправилося на прощу у

Вишгород до мощей Бориса і

Гліба у день їх пам’яті. По�

вертались вони до Києва

Дніпром у човні. В дорозі

жінка задрімала й випустила

з рук немовля у річку. Хлоп�

чик одразу потонув. Вбиті го�

рем батьки дитини у відчаї

звернулися до Святого Ми�

колая, “велику віру до нього

маючи”, з проханням про до�

помогу. В ту ж ніч дитина бу�

ла знайдена живою але

вщент мокрою на зачинених

ззовні помостах Софії Київ�

ської її служителями під іко�

ною Святого Миколая:

“... дитя лежаще мокро перед

образом Св. Николая”. Про

це повідомили митрополиту,

і той велів оповістити усе міс�

то. Батьки немовляти незаба�

ром знайшлись і, до свого й

загального зачудування,

упізнали в ньому свого утоп�

леного сина. З тих пір, до ре�

чі, ікона, перед якою було

знайдено мокре немовля,

стала називатися іконою

“Николая Мокрого” і стала

однією з перших чудотвор�

них ікон України�Руси. Май�

же до нашого часу вона міс�

тилась на хорах Софійського

собору в іконостасі Микола�

ївського вівтаря, займаючи

місце храмового образу. У

1943 році під час відходу ні�

мецьких окупантів з Києва

ікона зникла, і сьогодні її

місцезнаходження невідоме.

“Чудо о некоем детищи

утопшем” доводило, що від�

нині святитель Миколай

проявив себя захисником і

спасителем руських людей, а

значить узяв під своє чудесне

покровительство й саму

Русь. Двері його серця зав�

жди відчинені для всіх, хто

тільки може з вірою просити

його допомоги, а він нікому

не відмовляє у добрій пораді

і дарує втіху

ÐÅË²Ã²ß
Хрещатик 1919 грудня 2013 року

19 грудня
Святителя Миколая, архієпископа

Мір Лікійських, чудотворця.

20 грудня
Святителя Амвросія Медіолан�

ського. Преподобного Ніла Столо�

бенського. Преподобного Іоана, по�

сника Печерського, в Ближнiх пече�

рах (ХІІ ст.)

21 грудня
Преподобних Патапія і Кирила.

Мучениці Анфіси. Триває Різдвяний

піст.

22 грудня
Неділя 26�та після П’ятдесятниці.

Зачаття праведною Анною Пресвятої

Богородиці. Ікони Божої Матері

“Несподівана Радість”. Це ікони осо�

бливі й називаються саме так тому,

що людина, яка звертається з молит�

вою до Богородиці, одержує несподі�

вану радість — прощення своїх гріхів.

* * *

Дивним було зачаття Пречистої Ді�

ви! Її батьками були Іоаким і Анна, які

належали до нащадків царя Давида.

Вони жили у Назареті Галилейському.

Щоправда, Іоаким і Анна були за�

можними. При цьому благословенне

Богом подружжя вирізнялося найви�

щим благочестям, яке тільки було

можливим у дохристиянські часи. Во�

ни збагнули саме суть закону Божого,

і їхнє життя перебувало у любові до

Господа Бога і ближнього. Правед�

ність приносить найвище щастя, але

для його повноти їм не вистачало

тільки одного: Іоаким і Анна вже були

похилого віку, а дітей не мали. У ті ча�

си бездітність вважалася карою Бо�

жою і була ганьбою для подружжя.

Але праведні Іоаким і Анна ніколи не

ремствували, а тільки гаряче молили�

ся Богу, смиренно уповаючи на волю

Його святу. Час спливав, і сум святих

праведників зростав...

Одного разу святий Іоаким прий�

шов у Єрусалимський храм, аби при�

нести жертву Богу, але ці дари свя�

щеник храму Рувим не взяв, вважа�

ючи бездітного чоловіка не гідним

приносити жертву Богові. Це дуже

засмутило Іоакима, і він вирішив не

повертатися додому, а усамітнитися

в пустелі. Тут він сорок днів провів у

пості й молитві. Він молився, аби на

схилі літ стати батьком.

А свята Анна, дізнавшись про те,

що чоловік надав перевагу пустелі, а

не домівці, глибоко засумувала. Од�

ного разу в ці дні вона побачила на

лавровому дереві гніздо з пташеня�

тами, яких годували птахи�батьки.

Сум її при цьому став ще глибшим, і

вона гаряче благала Бога, аби він дав

їй те, у чому не відмовлено навіть

тваринам і птахам — радість мати ді�

тей. Раптом вона побачила ангела

Божого, який повідомив, що молит�

ва її почута: вона скоро народить дів�

чинку на ім’я Марія, і через Неї світ

дістане спасіння. Безмежною була

радість Анни, і вона вирушила у

храм, де дала обітницю присвятити

Богу майбутнє Дитя. Після благовіс�

тя Анні ангел з’явився Іоакиму і по�

відомив йому цю радісну звістку та

звелів йти в Єрусалим, пообіцявши

праведнику, що він зустріне дружину

біля Золотих воріт. Усе так і сталося.

На вказаному місці відбулася зустріч

Іоакима й Анни, ця зустріч зображе�

на на іконі. Після цього святі Бого�

отці принесли в храм жертву Богу і

вирушили додому.

23 грудня
Седмиця 27�ма після П’ятдесят�

ниці. Мучеників Мини, Єрмогена та

Євграфа. Святителя Іосафа, єписко�

па Бєлгородського (1754).

24 грудня
Преподобних Даниїла і Луки

Стовпників. Преподобного Никона

Сухого, Печерського, у Ближніх пе�

черах.

25 грудня
Святителя Спиридона, єпископа

Тріміфунтського, чудотворця. Свя�

щенномученика Александра, єпи�

скопа Єрусалимського (251)

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

М
абуть, нема жодної оселі віруючих, де
не було б на стіні образа святителя
Миколая Чудотворця. Для усіх христи�
ян Святий Миколай з давніх�давен є

правдивим правилом віри і являє собою взі�
рець покірливості. Кожна православна душа
щиро любить його і звертається до нього зі
своїми бідами і потребами, бо серцем відчуває
і знає, що він не тільки за своє життя був доб�
родієм для християн, а й сьогодні може пода�
ти нам руку допомоги у наших скрутах і бідах.

Другий після Бога заступник за людей
Визнання допомоги святого угодника Божого Миколая Чудотворця
стало вселенським

Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ â Óêðà¿í³ º îñîáëèâî áàæàíèì
äèòÿ÷èì ñâÿòîì. Çà òðàäèö³ºþ, â í³÷ ç 18 íà 19 ãðóäíÿ
Ñâÿòèé Ìèêîëàé ïðèíîñèòü ä³òÿì ïîäàðóíêè ³ êëàäå ¿õ
ï³ä ïîäóøêó. Íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè âëàøòîâóâàëè
çàçäðàâí³ îá³äè íà ÷åñòü Ìèêîëàÿ Óãîäíèêà ç ïðèãîòó-
âàííÿì ðèòóàëüíîãî ïèâà é ìåä³â. Â ð³çíèõ ì³ñöÿõ ìè-
êîëà¿âñüê³ îáðÿäîä³éñòâà ìàëè ð³çí³ íàçâè: îáõîäæåííÿ
äâîð³â, ìèêîëà¿âñüê³ êîëÿäêè, ìèêîëà¿âñüê³ ñêðèïíèêè
(çìàãàííÿ ìóçèê) òîùî. Ç ëåãêî¿ ðóêè ìåíåäæåð³â êîì-
ïàí³¿ Êîêà-Êîëà, ÿê³ ïåðåîäÿãëè Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ç á³-
ëîãî çèìîâîãî îäÿãó, êîòðèé â³í íîñèâ, ó ÷åðâîíèé, ùî
º ñèìâîëîì êîìïàí³¿, ³ ñòâîðèëè îáðàç âåñåëîãî ä³äóñÿ,
ÿêèé ë³òàº â ïîâ³òð³ íà êàçêîâèõ îëåíÿõ òà âëàçèòü ÷å-
ðåç äèìàð³ äî áóäèíê³â, àáè äàðóâàòè ä³òÿì ³ äîðîñëèì
ïîäàðóíêè, ³ âèíèê âñåñâ³òíüî â³äîìèé Ñàíòà Êëàóñ.
Ñâÿòèé Ìèêîëàé òàêîæ â³äîìèé ï³ä ³ìåíàìè: Ì³êîëàé,
Ì³êëàø, Éîëóïóê³, Ñåéíò Í³êîëàóñ, Ñàíòàêëîñ, Ôàäåð
Êð³ñìàñ, Ïåð Íîåëü, Ñ³íòåð Êëààñ.

ÄÎ ÐÅ×²
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Плавання.
Дарина Зевіна 
та Андрій Говоров — 
чемпіони Європи з плавання 
на короткій воді

Íà êîíòèíåíòàëüí³é ïåðøîñò³ ç ïëàâàííÿ íà

êîðîòê³é âîä³ (áàñåéí 25 ì), ÿêó ïðèéìàâ äàí-

ñüêèé Õåðí³íã, óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè âèáî-

ðîëè 4 ìåäàë³. Â ïåðøèé æå äåíü çìàãàíü Àí-

äð³é Ãîâîðîâ ô³í³øóâàâ òðåò³ì íà äèñòàíö³¿ 

50 ì â³ëüíèì ñòèëåì çà 21.17. Öèì ðåçóëüòà-

òîì ñïîðòñìåí îíîâèâ ñâ³é æå íàö³îíàëüíèé

ðåêîðä, ÿêèé âñòàíîâèâ òîãî æ äíÿ íà ïîïå-

ðåäíüîìó çàïëèâ³ (21.22). Ñë³äîì çà óðîæàé-

íèì âèñòóïîì Ãîâîðîâà ñêàðáíè÷êó çá³ðíî¿

ìåäàëëþ òàêîãî æ ´àòóíêó ïîïîâíèëà Äàðèíà

Çåâ³íà íà 100-ìåòð³âö³ íà ñïèí³. Â çàêëþ÷íèé

äåíü òóðí³ðó Ãîâîðîâ òà Çåâ³íà ïîñ³ëè íàéâè-

ùó ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó íà 50 ì áàòåðôëÿºì

òà 200-ìåòð³âö³ íà ñïèí³ â³äïîâ³äíî �

Біатлон. 
Валентина Семеренко — 
переможниця та бронзова 
призерка етапу Кубка світу 
з біатлону

Ó ãîíö³ ïåðåñë³äóâàííÿ íà òðåòüîìó åòàï³

Êóáêà ñâ³òó ç á³àòëîíó, ùî çàâåðøèâñÿ ó Ôðàí-

ö³¿, Âàëåíòèíà Ñåìåðåíêî âèáîðîëà çîëîòó ìå-

äàëü. Íàøà ñïîðòñìåíêà çàëèøèëà ïîçàäó ðîñ³-

ÿíêó ²ðèíó Ñòàðèõ ³ Ò³ð³ë Åêõîô ³ç Íîðâåã³¿. Âà-

ëåíòèíà âïåðøå ó ñâî¿é êàð’ºð³ çäîáóëà ïåðåìî-

ãó â ³íäèâ³äóàëüí³é ãîíö³ íà åòàï³ Êóáêà ñâ³òó.

Äîäàìî, ùî óêðà¿íêà òàêîæ ñòàëà áðîíçîâîþ

ïðèçåðêîþ â ñïðèíò³ �

Футбол. 
“Динамо” зіграє з “Валенсією” 
у 1/16 Ліги Європи

Ó øâåéöàðñüêîìó Íüîí³ â³äáóëîñÿ æåðåáêó-

âàííÿ ïëåé-îôô Ë³ãè ªâðîïè. Êè¿âñüêå “Äèíà-

ìî” ä³çíàëîñÿ ñâîãî ìàéáóòíüîãî ñóïåðíèêà â

1/16 ô³íàëó òóðí³ðó. Íèì ñòàëà ³ñïàíñüêà “Âà-

ëåíñ³ÿ”. Çàéíÿâøè äðóãå ì³ñöå â ãðóï³, ñòîëè÷-

íà êîìàíäà îïèíèëàñÿ â ÷èñë³ íåñ³ÿíèõ, à öå

îçíà÷àëî, ùî äèíàì³âöÿì ä³ñòàíåòüñÿ õòîñü ³ç

ïåðåìîæö³â ñâî¿õ ãðóï àáî æ îäíà ç ÷îòèðüîõ

êîìàíä ç Ë³ãè ÷åìï³îí³â, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, òà-

êîæ áóëè ïîä³ëåí³ íà ñ³ÿíèõ ³ íåñ³ÿíèõ. Âèíÿò-

êîì áóâ “Øàõòàð”, îñê³ëüêè êîìàíäè ç îäí³º¿

êðà¿íè íà ñòàä³¿ 1/16 Ë³ãè ªâðîïè çóñòð³òèñÿ

íå ìîæóòü, à òàêîæ “Ãåíê”. Ç ëåãêî¿ ðóêè ëå-

ãåíäàðíîãî ³òàë³éöÿ ×³ðî Ôåððàðè ñòàëî â³äî-

ìî, ùî ñâ³é ïåðøèé ìàò÷ êèÿíè ïðîâåäóòü

âäîìà 20 ëþòîãî, â òîé ÷àñ, ÿê ìàò÷-â³äïî-

â³äü, — 27 ëþòîãî ó Âàëåíñ³¿. Íàãàäàºìî, ùî ó

“Äèíàìî” âæå º ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ãðè ç “Âà-

ëåíñ³ºþ”. Ó 2009 ðîö³, êîëè êèÿíè ä³ñòàëèñÿ äî

ï³âô³íàëó Êóáêà ÓªÔÀ, ñàìå ³ñïàíö³ áóëè ñó-

ïåðíèêàìè “á³ëî-ñèí³õ”. Ïåðøèé ìàò÷ ïðîõî-

äèâ ó Êèºâ³ 18 ëþòîãî (1:1), à ó ïîâòîðí³é çó-

ñòð³÷³ â ²ñïàí³¿ 26 ëþòîãî, çàâäÿêè äóáëþ Àð-

òåìà Êðàâöÿ, “Äèíàìî” çäîáóëî ðåçóëüòàòèâíó

í³÷èþ 2:2 ³ ïðîáèëîñÿ äàë³. Çàðàç “Äèíàìî” ó

ðåéòèíãó ºâðîïåéñüêèõ ôóòáîëüíèõ êëóá³â

ðîçòàøóâàëîñÿ íà 34-é ñõîäèíö³, òîä³ ÿê “Âà-

ëåíñ³ÿ” — äåâ’ÿòà. Ó ðàç³ âèõîäó â íàñòóïíèé

åòàï çìàãàííÿ “á³ëî-ñèí³” çóñòð³íóòüñÿ ç ïåðå-

ìîæöåì ïàðè “Ëàö³î” (²òàë³ÿ) — “Ëóäîãîðåöü”

(Áîëãàð³ÿ). Ìàò÷³ ö³º¿ ñòàä³¿ â³äáóäóòüñÿ 13 ³ 20

áåðåçíÿ �

Бокс. 
Олександр Усик здобув другу 
перемогу на професійному рингу

Îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí Îëåêñàíäð Óñèê â÷î-

ðà ïåðåì³ã Åï³ôàí³î Ìåíäîçó ç Êîëóìá³¿ òåõ-

í³÷íèì íîêàóòîì ó 4-ìó ðàóíä³. Öå äðóãèé á³é

óêðà¿íöÿ íà ïðîôåñ³éíîìó ðèíãó. Óêðà¿íåöü

íå äàâ í³ íàéìåíøîãî øàíñó ñâîºìó ñóïåðíè-

êó. Ó äðóãîìó ³ òðåòüîìó ðàóíä³ êîëóìá³ºöü

ïîáóâàâ ó íîêäàóí³, à â ÷åòâåðòîìó, ï³ñëÿ ÷åð-

ãîâî¿ ìàñîâàíî¿ àòàêè Îëåêñàíäðà Óñèêà, ðå-

ôåð³ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ çóïèíèòè çóñòð³÷. Çà-

çíà÷èìî, ùî Åï³ôàí³î Ìåíäîçà çà 14 ðîê³â íà

ïðîôåñ³éíîìó ðèíãó ïðîâ³â 50 ïîºäèíê³â, ç

ÿêèõ ó 34-õ çäîáóâ ïåðåìîãó (30 íîêàóò³â), ó

15-òè çàçíàâ ïîðàçêè, îäèí á³é çàâåðøèâ óí³-

÷èþ �

Малі народи України 
визначили найсильніших
В Києві завершився турнір з футзалу серед діаспор
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
суботу в столичному
спортивному залі корпу�
су № 5 Університету фіз�
культури і спорту відбув�

ся фінал турніру з футзалу се�
ред діаспор національних мен�
шин України “Футбол без нена�
висті і расизму”. Організатором
змагань є громадська організа�
ція “Інтернаціональний Союз” та
Федерація футболу України /
Асоціація міні�футболу (футзалу)
України. Головний приз змагань
— Кубок дістався “Об’єднанню
арабської молоді в Україні”.

У Києві завершився турнір серед діаспор

національних меншин України “Футбол без

ненависті і расизму”. Після відбіркових ігор

чотири команди позмагалися за звання най"

футбольнішої діаспори України. Тривалість

кожної гри становила 15 хвилин з перервою

у 5 хвилин. На полі розігралася справжня

боротьба за вихід в серію фінальних ігор. В

результаті напружених поєдинків призові

місця розподілилися наступним чином: 1"

ше місце — “Об’єднання арабської молоді в

Україні”; 2"ге місце — “НГО Африканська

рада”; 3"тє місце — “Діаспора туркменсько"

го народу”.

Важливість даних змагань відзначили й

представники Федерації футболу України.

Зокрема віце"президент Асоціації футзалу

України Вадим Каганов сказав: “Ми радо

підтримали ці змагання, адже вони створені

на засадах дружби та братерства між пред"

ставниками різних націй. Сподіваюсь, що

цей захід з кожним роком буде розширюва"

тися і подарує глядачам і вболівальникам

багато позитивних емоцій”.

Президент МГО “Інтернаціональний со"

юз” Данило Гончаров при нагородженні

спортсменів підкреслив, що в нинішній

час дуже важливо, щоб така сильна держа"

ва, як Україна, не забувала про насущні

сподівання національних меншин шляхом

надання їм широких можливостей для

творчого розвитку особистості. “Саме та"

ким чином всі національні меншини в

змозі зберігати свою самобутність, тради"

ції та культуру, при цьому залишаючись

повноцінною частиною української спіль"

ноти. У такому випадку кожен представ"

ник етнічної меншини може бути корис"

ний Україні. Ми проти будь"якого прояву

ксенофобії та расизму. Ми за те, щоб не бу"

ло утисків за національною ознакою.

Українці — дуже доброзичлива нація. І як"

що ми всі будемо зустрічатися, демонстру"

вати свою самобутність, зможемо розуміти

один одного, тоді наші діти і внуки скла"

дуть єдину політичну націю”,— зазначив

Данило Гончаров. Всім переможцям були

вручені почесні грамоти, медалі та заохо"

чувальні призи. А лідери турніру отримали

з рук президента МГО “Інтернаціональний

союз” головний трофей змагань — заслу"

жений Кубок �

У�т�рнірі�серед�діаспор�національних�меншин�У�раїни�"Ф�тбол�без�ненависті�і�расизм�"�взяло

�часть�8��оле�тивів

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

“Будівельник” поступився
“Мавпам” із Черкас
Кияни зазнали п’ятої поразки в сезоні

На поєдинок проти “Мавп” чемпіони

України вийшли у досить таки експеримен"

тальному складі. Без Дайнюса Шаленга, Ар"

тура Дроздова, Михайла Анісімова столична

команда повинна була протидіяти гостям з

Черкас. Не дивно, що заволодіти відчутною

перевагою у “будівельників” не виходило, а

головною проблемою стали кидки суперни"

ка з"за дуги. Втім, навіть за далеко не ідеаль"

ної гри зусиль господарів вистачило для пе"

ремоги в першому відрізку — 17:15. Друга

чверть почалася для киян більш ніж вдало.

Спочатку Декуан Кук відзначився двома по"

спіль влучаннями, а згодом Яніс Стрелніекс

повторив вдалі дії свого партнера. Саме піс"

ля другого попадання латвійського розігру"

ючого різниця в рахунку досягла рекордних

8"ми пунктів. Наставник “Мавп” Максим

Міхельсон взяв дуже вдалий таймаут, який

допоміг зменшити відрив до 3"х очок. Трохи

менш ніж за 2 хвилини до закінчення пер"

шої половини гості завдяки триочковим

влучанням знову зрівняли рахунок. 40:40 — і

вся боротьба залишалася на другу половину,

на початку якої публіку порадувала видо"

вищна атака за участю ДаХуана Саммерса та

Яніса Стрелніекса. На жаль, більше нічого

доброго у 3"й чверті для “Будівельника” не

відбулося. “Мавпи” не соромилися і впев"

нено відповідали своїми атаками. Ближче до

середини десятихвилинки гості остаточно

перехопили ініціативу. Завдяки відмінній

точності дальніх кидків (6 з 14, 43 %) і гра"

ничній самовіддачі “Мавпи” створили собі

11"очкову перевагу на останню чверть.

Вона також розпочалася досить невдало

для киян. Вже на 4"й хвилині заключного

відрізку гості мали 14 очок переваги, при

цьому Даріуш Лавринович безповоротно сів

відпочивати за перебір фолів. У відсутність

однозначно найсильнішого гравця “Буді"

вельника” нинішнього сезону ініціативу на

себе взяли Сергій Горбенко і ДаХуан Сам"

мерс. Точність українця з"за дуги і агресія

американця під щитами повернули у гру"ін"

тригу, але вчасно взятий Максимом Міхель"

соном тайм"аут черкащан заспокоїв і допо"

міг їм довести матч до перемоги з рахунком

86:74 �

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
черговому турі Суперліги
столичний “Будівельник”
знову не спромігся пора�
дувати своїх уболівальни�

ків. Цього разу на власному май�
данчику “гладіатори” не змогли
переграти одного з аутсайдерів
першості — “Черкаських Мавп”.
Перша половина зустрічі прой�
шла у рівній боротьбі, що засвід�
чив рахунок 40:40. Вирішальною
в матчі стала третя чверть, в якій
гостям вдалося зробити ривок у
11 очок. Відіграти такий гандикап
команді Айнарса Багатскіса не
вдалося. У підсумку гра завер�
шилася з рахунком 86:74 на ко�
ристь черкаського клубу.

Проваливши�третю�чверть,�чинний�чемпіон

«Б�дівельни�»�пост�пився�«Чер�ась�им

Мавпам»�із�рах�н�ом�74-86
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Столична влада 
відзначила дефлімпійців
У Києві відбулося урочисте нагородження 
спортсменів з особливими потребами
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
готелі “Брати�
слава” за участю
представників
КМДА відбулося

урочисте нагородження
київських спортсменів з
інвалідністю та їх трене�
рів з нагоди Міжнарод�
ного Дня інвалідів. Під
час заходу пям’ятними
нагородами відзначено
чемпіонів, призерів та
учасників XХІІ Дефлім�
пійських ігор, а також
відбулася демонстрація
показових виступів ат�
летів.

Влітку, з 25 липня по 4 серпня

2013 року в Софії (Болгарія),

тривали ХХІІ літні Дефлімпій�

ські ігри. Ігри стали справжнім

тріумфом вітчизняних спорт�

сменів. Українська команда по�

казала рекордний за свою істо�

рію результат, здобувши 88 ме�

далей, 21 з яких — золоті, 30

срібних та 37 бронзових, посів�

ши другу позицію у неофіційно�

му медальному заліку. Приємно,

що свій вклад у цю звитягу внес�

ли й столичні дефлімпійці. На

рахунку киян 26 нагород, в тому

числі 6 золотих, 14 срібних та

6 бронзових медалей. Такий ус�

піх не могла залишити без уваги

й столична влада. Варто зазна�

чити, що нагородження спортс�

менів було заплановано на 6

грудня у Колонній залі КМДА.

Однак у зв’язку з останніми по�

діями захід вирішили перенес�

ти. Втім, як показав сам вечір,

незначна затримка зовсім не

вплинула на настрій спортсме�

нів, і вони радо зібралися, аби

отримати свої цілком заслужені

нагороди.

Під час нагородження деф�

лімпійців привітав заступник

директора Департаменту освіти

і науки, молоді та спорту — на�

чальник управління сім’ї, моло�

ді та спорту Вадим Костюченко:

“Ми дуже уважно стежили за

виступами наших спортсменів

на XХІІ Дефлімпійських іграх.

На найважливіших змаганнях

2013 року кожен з них проде�

монстрував не тільки високу

спортивну майстерність, а й не�

абияку силу духу і мужність,

відданість справі, подолання

всіх перешкод на шляху до

спортивних висот. Втім, уже

скоро ми знову поринемо у вир

цих емоцій, адже попереду у нас

зимові Паралімпійські ігри 2014

року, чемпіонати світу та Євро�

пи, і ми сподіваємось на спор�

тивні нагороди найвищого ґа�

тунку. Від імені КМДА я можу

запевнити, що ми зробимо все

можливе для створення належ�

них умов, які сприятимуть якіс�

ній підготовці спортсменів міс�

та до нових висот на міжнарод�

ній арені”.

У важливості подібних захо�

дів, а також у розвитку спорту

серед людей з особливими по�

требами “Хрещатик” запевнив

керівник Київського міського

центру “Інваспорт” Василь Да�

ушкас: “На сьогоднішній день

наші дефлімпійці займають лі�

дируючі місця. Що стосується

суто київських спортсменів, то

столична команда знаходиться

на четвертому місці у світі. По�

вірте, це неймовірне досягнен�

ня. У нас є ким пишатися, зок�

рема, у складі киян є спортс�

менка, яка за свою кар’єру стала

10�кратною дефлімпійською

чемпіонкою. Таким досягнен�

ням не зможуть похизуватися й

цілком здорові спортсмени.

Звичайно, у нас достатньо проб�

лем при підготовці спортсменів.

Однак ми маємо надійного со�

ратника — столичну владу, яка

допомагає нам з вирішенням

негараздів. Безумовно, це про�

цес трудоємкий і вимагає багато

часу. Однак спільними зусилля�

ми ми зможемо подолати усі

проблеми”

На рах н иївсь их дефлімпійців 26 на ород, в том числі 6 золотих, 14 срібних та 6 бронзових медалей

Дворовий футбол — головна
складова майстерності
В столиці завершився популярний дитячий турнір

Президія конференц�зали столичного

“Динамо” цього дня була заповнена. І це не

дивно, адже за свою досить коротку історію

турніри проекту “Футбол у кожен двір” здо�

були неабияку популярність. У 2010 році ці

змагання були створені з метою пропаганди

здорового способу життя серед дітей та мо�

лоді, організації змістовного та активного

дозвілля за місцем проживання серед підліт�

ків, а також підвищення спортивної май�

стерності юних футболістів. І на сьогодні в

них беруть участь близько тисячі молодих

киян.

Дивлячись на щасливі обличчя учасників,

заступник директора Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту КМДА Вадим Кос�

тюченко від імені столичного керівництва

привітав присутніх із завершенням нового

сезону і розповів про плани міськадміністра�

ції щодо розвитку спортивної інфраструкту�

ри Києва. “До 100�річчя київського футболу

міською адміністрацією було прийнято рі�

шення про будівництво в кожному районі су�

часного міні�футбольного стадіону. Наразі

ми плануємо реконструювати понад 100 май�

данчиків. Крім того, минулого року ми від�

крили “Місто спорту”, де вже відбуваються

різні турніри як з міні�футболу, так і з пляж�

них видів спорту. Сподіваюся, що в 2014 році

з багатьма із вас ми зустрінемося на цих

об’єктах у різних районах Києва. “Футбол в

кожен двір” — прекрасна програма, яка,

впевнений, у майбутньому подарує нам пле�

яду нових футбольних зірок”,— висловив

свої очікування Вадим Костянтинович.

Важливість розвитку саме дворового фут�

болу підкреслив перший віце�президент і

виконавчий директор Федерації футболу

м. Києва Віктор Старовойт. “Я часто спіл�

куюся з ветеранами київського “Динамо”.

На питання, де вони відточували свою май�

стерність, всі як один відповідали: “у дво�

рі!”. Після тренувань поверталися додому і в

дворах демонстрували сусідським хлопцям,

чому їх навчають футбольні тренери. І я ду�

же радий, що в Києві дворовий футбол за�

вдяки вашим зусиллям почав відроджувати�

ся”,— зазначив пан Старовойт

Фехтування. 
Українці здобули 
повний комплект нагород 
на етапі Кубка світу

У польському місті Лешно відбувся етап Кубка

світу з фехтування на рапірах серед юніорів. Сріб�

ним призером турніру став Дмитро Чучукало. У фі�

налі з рахунком 13:15 він поступився господареві

змагань Крістіану Григлевськи. Ще одну нагороду

до медальної скарбнички України поклала Аліна

Рапинець, яка фінішувала третьою. У півфіналі на�

ша фехтувальниця не змогла здолати опір польки

Анни Жумчак (14:15), яка і стала переможницею

турніру. А ось Ксенія Пантелеєва змогла піднятися

на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Якщо не

враховувати поєдинок в 1/32 фіналу з Ніколь Ав

(Сенегал), який завершився з розгромним рахун�

ком 15:4 на користь Ксенії, фінал виявився найлег�

шим боєм для українки на цих змаганнях — фран�

цуженку Олександру Луїзу Марію Пантелєєва пе�

ремогла з рахунком 15:8. А от на шляху до золотого

матчу нашій спортсменці довелося докласти чима�

ло зусиль. В 1/16 і 1/8 фіналу Ксенія з розривом

всього в один укол здобула перемоги над францу�

женками Каролін Віталіс і Філліпін Тачот (15:14), у

чвертьфіналі дещо спокійніше здолала росіянку

Вікторію Кузьменкову (15:12) і в півфіналі з поль�

кою Ягодою Загала знову вирішила результат бою

на свою користь в останній момент — 15:14

Олімпійський рух. 
Андрій Кісь, Андрій Мандзій 
та Олена Стецків — володарі 
ліцензій на Олімпіаду в Сочі

У Парк Сіті (США) відбувся V етап Кубка світу

з санного спорту (останній із серії відбіркових до

ХХІІ зимових Олімпійських ігор у Сочі). За попе�

редніми даними, на Олімпіаду відібрали Андрія

Кісь, Андрія Мандзій та Олену Стецків. Україн�

ська двійка у ліцензійному рейтингу двадцята,

але, швидше за все, і Роман Захарків, і Олександр

Оболончик до Сочі поїдуть за естафетною кво�

тою, а отже, візьмуть участь і в особистих змаган�

нях. Олена Шхумова в рейтингу набрала стільки ж

очок, що і Стецків, однак у неї гірший показник

пріорітету “В” (кількість очок у Кубку націй). От�

же, вона (як і двійка) поки що в листі очікування.

Остаточне рішення щодо складу учасників Олім�

пійських ігор 31 грудня 2013 року ухвалить Між�

народна федерація санного спорту

Гирьовий спорт. 
У Києві відбулися змагання 
серед підліткових клубів

У Дніпровському районі столиці в приміщенні

спортивного клубу “Орлятко” (бульв. Перова, 42)

відбулися змагання з гирьового виду спорту. Він є

популяризацією силових видів, залученням до за�

нять важкої атлетики та пропагандою здорового

способу життя. У змаганнях взяли участь 7 клубів

(майже 20 осіб) за місцем проживання: “Гори�

зонт”, “Атлант”, “Час уперед”, “Лівобережний”,

“Факел”, “Ровесник”, “Витязь”. Змагання прохо�

дили на кількість разів підняття гирі кожного

учасника. За результатами підраховувалися бали

для команди і визначався переможець в особисто�

му заліку. Всі учасники активно змагалися за пере�

могу. За результатами турніру були визначені три

призові місця: І місце посіла команда клубу “Фа�

кел”; ІІ місце здобула команда клубу “Лівобереж�

ний”; ІІІ місце — команда клубу “Атлант”. В осо�

бистому заліку переможцями стали: вихованець

клубу “Лівобережний” В. Павленко, який підняв

гирю 70 разів, та вихованець клубу “Факел”, який

підняв гирю 68 разів — В. Ромашка. Призові місця

були відзначені грамотами і медалями, а команда�

переможець одержала перехідний кубок

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
вівторок в приміщенні конференц�зали ФК “Динамо” відбу�
лося нагородження призерів турніру “Футбол у кожен
двір”. У заході взяли участь заступник директора Департа�
менту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу

КМДА Вадим Костюченко, президент фан�клубу ФК “Динамо” (Ки�
їв) Сергій Михайленко, колишній гравець “Динамо” Сергій Федо�
ров, перший віце�президент і виконавчий директор Федерації фут�
болу м. Києва Віктор Старовойт, начальник відділу сім’ї, молоді та
спорту Оболонського району м. Києва Олександр Образцов і голо�
ва громадської організації “Перспектива Суспільства” Олександр
Оніщенко.
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Оксана Петрусенко — символ пі�

сенної душі українського народу,

володарка унікального лірико�дра�

матичного сопрано, що вирізнявся

величезним діапазоном звучання і

особливою душевністю. З 1934 року

і до останніх днів життя вона була

солісткою Київського театру опери

та балету. Ці шість років — роки її

тріумфу і слави. Співачка не просто

виходила на сцену виконувати роль,

вона йшла віддавати глядачам своє

серце та палкі почуття за допомогою

краси і сили пісні. Вперше поряд з

прославленими виконавцями того

часу Петрусенко почала виконувати

українські народні пісні в обробці

сучасних композиторів, що з інтере�

сом сприймалося і зарубіжними

слухачами. Поет Павло Тичина зга�

дував: “Співала ж дзвінко, дуже не�

зрівнянно! А голос був — із щирого

срібла!”

Пам’яті Оксани Петрусенко при�

свячений Київський конкурс�фес�

тиваль української академічної піс�

ні, що покликаний популяризувати

народне пісенне мистецтво, під�

тримати обдаровану молодь та роз�

крити нові співочі таланти. Ініці�

атором та засновником конкурсу є

благодійний фонд, ідеологія яко�

го — творити добро і милосердя.

“Ми є досить новим фондом і ро�

бимо лише перші кроки,— розповів

“Хрещатику” голова наглядової ра�

ди фонду Олександр Бурихайло.—

Такі таланти, як Оксана Петрусен�

ко, не можна забувати, вона є піо�

нером нашого оперного співу зі

складною долею і великим даром.

Ми вирішили підтримати молоді

таланти, які прагнуть займатися не

дуже популярним сьогодні опер�

ним співом. Цей жанр не повинен

втрачатися, а навпаки, розвивати�

ся. Ми ж спробуємо дати молоді

путівку в життя”.

На відкритті фестивалю присут�

нім подарували справжнє свято

української душі. Твори з реперту�

ару Оксани Петрусенко та україн�

ські народні пісні виконували ла�

уреати міжнародних конкурсів, на�

родний артист України Гурбан Аб�

басов, солістка Національного ака�

демічного театру оперети Любов

Сагат, заслужена артистка України

Світлана Мирвода, соліст Націо�

нального театру опери та балету

Дмитро Іванченко тощо. Зі сцени

звучали відомі композиції, серед

яких пісня Наталки з опери “На�

талка�Полтавка” Лисенка, народ�

ний романс “Айстри білі”, старо�

винне танго “О, соловію” та улюб�

лений Оксаною Петрусенко дует

Оксани і Андрія з опери “Запоро�

жець за Дунаєм” Гулака�Артемов�

ського. Мали слово почесні гості:

комерційний директор Київського

Національного академічного театру

оперети Оксана Когут, директор

Київської муніципальної академії

танцю імені Сержа Лифаря Андрій

Лягущенко, Його Високопри�

подобіє Протоієрей Дмитрій Григо�

рак благочинний Деснянського

району.

Конкурс�фестиваль проходитиме

у два тури. Перший відбірковий тур

розпочнеться в день народження

Оксани Петрусенко, 18 лютого 2014

року і триватиме до 1 квітня. В квіт�

ні відбудеться другий фінальний тур

і нагородження переможців. Поло�

ження та умови проведення конкур�

су�фестивалю будуть викладені на

сайті благодійного фонду “ВІВАС”

www.vivas.kiev.ua

У Києві вручили Літературну 
премію імені Джозефа Конрада
Цьогорічним лауреатом стала письменниця Тетяна Малярчук
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

П
рестижну нагороду
для українських лі�
тераторів, заснова�
ну в 2007 році, при�

суджують кожні два роки. І
не за конкретний літера�
турний твір, а за послідов�
ну реалізацію творчого
шляху, інноваційні форми,
руйнування стереотипів і
універсальність послання.
Лауреатами премії минулих
років були Тарас Проха�
сько, Сергій Жадан і Натал�
ка Сняданко. У 2013�му до
трійки фіналістів увійшли
поети Андрій Бондар,
Остап Сливинський і про�
заїк Тетяна Малярчук, яка й
стала переможницею.

Класик англійської літератури

Джозеф Конрад�Коженьовський

народився під Бердичевом, де на

його честь відкриті музеї в селі Те�

рехові і в монастирі Босих Кармелі�

тів. Уродженця України та поляка

за походженням добре знають не

лише в англомовних країнах, а й у

Латинській Америці, Франції й

Японії. “Я належним чином вша�

нував Вітчизну, здобувши визнання

і довівши англійцям, що шляхтич з

України може бути таким самим

добрим моряком, як і вони, і знай�

де, що сказати їхньою мовою”,—

писав він. Твори мандрівника, шу�

кача пригод і свободи Джозефа

Конрада екранізовані й у кіно. Се�

ред них — “Дуелянти” Рідлі Скотта,

“Апокаліпсис сьогодні” Френсіса

Форда Копполи за романом “Серце

темряви”, “Саботаж” Альфреда

Хічкока за романом “Секретний

агент”.

Сьогодні ім’я письменника но�

сить премія, заснована Польським

Інститутом у Києві з метою під�

тримки молодих українських літера�

торів віком до 40 років. “Відзнака

слугує якнайширшій популяризації

української літератури за кордоном,

зокрема презентації її внеску в су�

спільно�культурний розвиток Євро�

пи”,— зазначив директор Поль�

ського Інституту Ярослав Годун.

Обрання кращого літератора є

прозорим: небайдужі до української

літератури культурні інституції, ви�

давництва чи приватні особи мо�

жуть подавати заявки щодо канди�

датів на здобуття премії з обґрунту�

ванням. З цього списку лауреата

премії таємним голосуванням ви�

значають члени журі, представники

української і польської спільнот. У

2013 році з 25 пропозицій обрали

трьох фіналістів — Андрія Бондаря,

Остапа Сливинського і Тетяну Ма�

лярчук. “Особисто для мене Джо�

зеф Конрад перебуває поруч з Оно�

ре де Бальзаком як мої перші літе�

ратурні патрони,— зізнався Андрій

Бондар.— Мій батько народився в

селі за 20 кілометрів від Бердичева,

міста, пов’язаного з цими письмен�

никами. Сьогодні Конрад — симво�

лічна для нас постать: у XIX століт�

ті він втік від російського деспотиз�

му та реалізував себе в кращому сві�

ті”.

Почесну місію назвати перемож�

ця взяли на себе Посол Республіки

Польща в Києві Генрік Літвін і укра�

їнська телеведуча Алла Мазур. Ла�

уреатом премії Конрада�2013 стала

Тетяна Малярчук, яка зараз мешкає

у Відні. Крім нагороди в 3 тисячі єв�

ро від Польського Інституту, вона

отримала можливість піврічного

стажування у Польщі в рамках сти�

пендіальної програми міністра куль�

тури і національної спадщини

Польщі “GAUDE POLONIA”. “Ро�

зумом і душею я з вами!”— поділи�

лася по телефону емоціями звору�

шена переможниця. Її розповіді й

есе перекладені румунською, ні�

мецькою, англійською, російською

та білоруською мовами. У 2012 році

вийшов друком і роман “Біографія

випадкового чуда”.

До речі, з творчістю переможців

Літературної премії імені Джозефа

Конрада�Коженьовського скоро

зможуть познайомитися пасажири

Укрзалізниці. За словами Ярослава

Годуна, від кінця цього року ці тво�

ри, а також українські переклади су�

часної польської гуманітарної дум�

ки, будуть чекати на своїх читачів у

поїздах Інтерсіті+

Фіналістів премії визначали члени ж рі, представни и раїнсь ої й польсь ої спільнот

На від ритті фестивалю зі сцени л нали твори з реперт ар О сани Петр сен о
та раїнсь і народні пісні
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Ім’я Оксани Петрусенко об’єднає 
співочі таланти
У столиці започаткували 
конкурс�фестиваль української пісні
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

М
инулого тижня в муніципальній академії танцю
імені Сержа Лифаря урочисто відкрився Київ�
ський конкурс�фестиваль академічної пісні, при�
свячений пам’яті неперевершеної співачки

Оксани Петрусенко. Його організатором є благодійний
фонд “ВІВАС”, а головною метою — підтримка молодих
талановитих оперних співаків. Конкурс проходитиме вже
з лютого наступного року.
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Китайські новорічні побажання
В столиці показують картини, які вивішували на свята

Народні картинки малюва�

ли, вирізали на дошках, дру�

кували і розфарбовували

впродовж усього року. Ство�

рювали їх майстри, які пере�

давали свої вміння з поколін�

ня в покоління. А продавали

картини разом з іншою атри�

бутикою — ліхтарями та фе�

єрверками — напередодні но�

ворічного святкування. Воно

починалося 23 числа 12 міся�

ця за місячним календарем і

тривало майже два тижні.

Щороку на свята кожна ро�

дина вивішувала в помешкан�

ні ці сповнені доброзичливого

змісту картинки, сподіва�

ючись отримати щастя, здо�

ров’я, добробут. А також їх

розміщували у торговельних

лавках, харчевнях і навіть дер�

жавних установах. Розфарбо�

вані ксилографії висіли там аж

до наступних свят. Напередо�

дні ж Нового року їх урочисто

спалювали, щоб дух домаш�

нього вогнища доніс на небеса

звіт про те, які добрі справи

зробила родина в минулому

році. Натомість вивішували

нову картинку. Сьогодні біль�

шість няньхуа збереглися за�

вдяки європейцям, які свого

часу зібрали перші колекції.

Картинки демонструють

численні зображення богів і

героїв. Особливою пошаною

користувався бог грошового

достатку Цай�Шень, від якого

залежало благополуччя роди�

ни. А також три бога щастя —

Фу�сін, що дарує нащадків,

бог довголіття Шоу�сін та бог

успіху в кар’єрі Лу�сін. Влас�

не, традиційне китайське

слово “сяньдо” (“три бага�

то”) означає побажання дітей,

багато грошей та років життя.

“Ми показуємо зображення

божеств, які пов’язані з Но�

вим роком, літературних геро�

їв, знайомимо зі своєрідною

стилістикою цього народного

мистецтва і колосальним сві�

том народної фантазії,— роз�

повіла “Хрещатику” куратор

виставки Галина Біленко.—

Через символічні зображення

люди отримували надію на

краще життя. Серед особли�

вих новорічних божеств були

Цзаован з дружиною. Існува�

ло уявлення, що напередодні

свята вони доповідали Не�

фритовому імператору на не�

бі, як родина провела рік. Ки�

тайці навіть мазали на картині

рот Цзаована цукром, щоб йо�

му було солодко. Саме кар�

тинки з його зображенням пе�

ред Новим роком спалювали і

замінювали на нові. Ці тради�

ції переважно були характерні

для невеликих міст”. Такі

няньхуа, але надруковані вже

в типографіях, продають в Ки�

таї і зараз.

Експозицію доповнюють

зображення архатів — учнів

засновника буддизму Будди

Шак’ямуні. Це чотири від�

битки з кам’яних стел, де бу�

ли вирізьблені образи архатів,

та дві шовкові вишивки. Та�

кож на виставці представлені

картини із зображенням сцен

на сюжет класичного істо�

ричного роману “Троєцар�

ство”, предмети ужиткового

побуту XVIIІ�XIX сторіч —

табакерки, декоративні таріл�

ки, чаші, вази тощо �

Вихідні зі святим Миколаєм
Де варто побувати киянам, дізнавався “Хрещатик”
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

19
грудня відзна�
чають День свя�
того Миколая,
який, за тради�

цією, кладе під подушку
слухняним дітям ласощі й
подарунки. З цього свята в
столиці розпочинаються
новорічні веселощі — з яр�
марками, дитячими май�
стер�класами та зимовими
розвагами.

Резиденція Діда Мороза 
і різдвяні страви

Сьогодні під аркою Дружби наро�

дів відкривається великий новоріч�

ний ярмарок�фестиваль “Арка пода�

рунків”. Відвідувачі зможуть придба�

ти сувеніри, подарунки, ялинкові

прикраси та витвори народних майс�

трів у 80�ти казкових будиночках. А у

великій резиденції Діда Мороза впро�

довж місяця триватимуть безкоштов�

ні дитячі майстер�класи від столич�

них арт�студій, де професійні худож�

ники навчатимуть виготовляти ново�

річні іграшки й листівки, ляльки�мо�

танки та сувеніри. В резиденції можна

буде також поспілкуватися з Дідом

Морозом та його помічниками.

Розважатимуть присутніх ходуліс�

ти, скоморохи, велетні, фокусники,

циркові та артисти оригінального

жанру. На шоу в українському стилі

обіцяють поросячі перегони, вико�

нання різдвяних колядок, приго�

щання на польовій козацькій кухні,

конкурс з поїдання вареників. 20 та

21 грудня дивуватимуть вогняним

перформансом.

Гурманам пропонують відвідати

Фестиваль традиційних різдвяних

страв країн світу. І поласувати пря�

никовими чоловічками зі швед�

ським глінтвейном, міланським пи�

рогом “Panettone”, традиційною

віденською випічкою, скандинав�

ським напоєм глогг та смаженим в

цукровому сиропі мигдалем або ж

данськими млинцями “аблесківер”.

А для шанувальників здорового від�

починку працюватиме каток.

Ярмаркування з музикою 
і майстер#класами

Киян запрошують на різдвяний

ярмарок, що відбудеться біля будівлі

Національної опери. Кожен гість

стане активним учасником новоріч�

них веселощів. На відвідувачів чекає

понад 35 торгових точок. А також

козацькі забави, скоморохи і вертеп

на ходулях, шоу ретромобілів, розі�

граш квитків в Оперу і безліч інших

призів та подарунків.

Святкове дійство відбуватиметься

19 та 21 грудня з 14.00 до 19.00. У

програмі — виступи народних ко�

лективів, майстер�класи з кулінарії

та виготовлення новорічних ігра�

шок.

Авторські читання 
і майстерня казок

“Мистецький Арсенал” запрошує

всіх на святковий ярмарок “Різдвя�

ний Арсенал”. Під старовинними

склепіннями на гостей заходу чека�

тимуть подарунки для дітей і дорос�

лих від ста найкращих хендмейкерів

України. Провідні видавництва пре�

зентують найкрасивіші дитячі

книжки і мистецькі видання. Відбу�

ватимуться авторські читання від

улюблених дитячих письменників, а

також численні майстер�класи, на

яких дітлахи зможуть навчитися ро�

бити святкові листівки, ялинкові

прикраси. На головній музичній

сцені співатиме Київський дитячий

хор “Щедрик” і танцюватиме пере�

можець телевізійного шоу “Танцю�

ють всі” Василь Козар разом зі сво�

їм хореографічним театром. Юні ін�

телектуали матимуть змогу відвідати

інноваційний освітній проект для

дітей і підлітків “Арсенал ідей”, що

представить нові святкові наукові і

творчі цікавинки.

“Різдвяний Арсенал” приготував

святкові ласощі, новорічні забави в

приміщенні та зимові ігри просто

неба. А найголовніше — візит до ре�

зиденції Діда Мороза, де можна бу�

де написати йому листа з побажан�

нями.

З 19 по 21 грудня о 16.00 працюва�

тиме Акустична майстерня казки

“Велике Вухо”, під час якої діти са�

мі озвучуватимуть чарівні історії

казкарки Дзвінки Матіяш. Робити�

муть це за допомогою різних зна�

йомих предметів, як�от: папір і

фольга, склянки, тарілки, глечики й

тази, шишки й горіхи, що здатні

дзижчати�фурчати�сюрчати... Всі

записи будуть використані у ство�

ренні аудіо�казки, яку пізніше змо�

жуть почути діти по всій Україні. За�

реєструватися до майстерні можна

за електронною адресою

tamanzyuk@gmail. com.

Знайомство зі святковими
традиціями

Відсьогодні в музеї просто неба

“Пирогів” старує зимова святкова

програма. Для дошкільнят і учнів

початкових класів влаштовують

“Зустріч зі святим Миколаєм”: ма�

леча поспілкується з казковим

улюбленцем та отримає від нього

подарунок.

Школярі молодших і середніх

класів потраплять в гості до свято�

го Миколая — відвідають садибу, де

проводяться зимові вечорниці,

різдвяну хату, церкву та оселю Свя�

того, а на майстер�класі виготовля�

тимуть різдвяну атрибутику. Діти

познайомляться із зимовими свят�

ковими українськими традиціями,

дізнаються, як накривати тради�

ційний різдвяний стіл, побачать

справжнього солом’яного дідуха та

різдвяного павука. Помічники свя�

того Миколая навчать їх народним

пісням та танцям, пограють у каз�

ку.

Миколая зустрінуть 
у Древньому Києві

Цими вихідними до “Парку Київ�

ська Русь” завітають святий Мико�

лай та Дід Мороз зі Снігуронькою.

Саме тут упродовж місяця аж до 19

січня працюватиме головна рези�

денція Діда Мороза, де кожна дити�

на зможе зустрітися з улюбленим

персонажем і повідати йому свої

найпотаємніші мрії.

Із початком зимових свят та свя�

том Миколая гостей привітають Ве�

ликий князь київський, Княгиня

Зима та казкові й міфічні персонажі.

Тридцять три богатирі на чолі з воє�

водою нестимуть варту на вуличках

Древнього Києва, а красуні�

слов’янки пригощатимуть відвід�

увачів хлібом�сіллю.

У святковій програмі — катання

на санях та породистих конях, теат�

ралізовані постановки, захоплюючі

кінно�трюкові шоу, снігові баталії,

обрядові дійства, запальні танці та

хороводи �

Дітей�та�дорослих�запрош�ють�на�численні�ярмар�и�та�новорічні�розва�и,�а�та�ож�з�стрітися�з��аз�овими��ероями

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
музеї Ханенків у відділі “Східна колек�
ція” триває виставка “Няньхуа. Чарів�
ний світ китайської народної картини”.
Вона презентує твори�побажання кінця

ХІХ століття з міста Янлюцин, відомого центру
цього виду мистецтва. В Китаї такими карти�
нами, що висіли в оселі, залучали до себе все
найкраще на наступний рік.

“Свято Миколая у Древньому
Києві”

Коли: 21�22 грудня, початок те�

атралізованої програми о 13.00

Де: “Парк Київська Русь”, с. Ко�

пачів Обухівського району

Вартість квитків: 100 грн, для

пенсіонерів 50 грн, дітям до�

шкільного та шкільного віку без�

коштовно

“В гості до святого Миколая”
Коли: з 19 грудня по 19 січня

Де: Національний музей народ�

ної архітектури та побуту України

в Пирогові, тел. для довідок (044)

526�25�27

Вартість програми: 100 грн (вхід,

екскурсія, майстер�клас, розва�

жальна програма, подарунок)

“Різдвяний Арсенал”
Коли: 19�28 грудня з 11.00 до

20.00, 29 грудня з 11.00 до 18.00

Де: “Мистецький Арсенал”, вул.

Лаврська, 12, тел.: (044) 288�51�22

Вартість квитка: 50 грн для до�

рослих, 120 грн — сімейний (двоє

дорослих, 1�2 дитини), дітям віком

до 12 років вхід безкоштовний

Новорічне різдвяне селище
Коли: з 19 грудня по 20 січня

Де: площа біля Національної

опери України, на розі вулиць Во�

лодимирської і Богдана Хмель�

ницького

Вхід вільний

“Арка подарунків”
Коли: з 19 грудня по 14 січня

Де: під аркою Дружби народів

Вхід вільний

“Няньхуа. Чарівний світ
китайської народної 

картини”
Коли: до 24 січня, з 10.30

до 17.30, вихідні пн., вт.

Де: Музей мистецтв 

ім. Богдана та Варвари Ха�

ненків, вул. Терещенків�

ська, 15�17

Вартість квитка: 10 грн

для дорослих, 5 грн для сту�

дентів, 3 грн для пенсіонерів

і школярів
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Температура 	2°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +1°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура 	3°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %
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1492 — ïåðøà çãàäêà ïðî óêðà-

¿íñüêèõ êîçàê³â (ó ëèñò³ ëèòîâ-

ñüêîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà äî

êðèìñüêîãî õàíà Ìåíãë³ Ã³ðåÿ). 

1686 — Ðîá³íçîí Êðóçî çàëèøèâ

áåçëþäíèé îñòð³â, ïðîæèâøè òàì

28 ðîê³â, 2 ì³ñÿö³ é 19 äí³â. 

1909 — ó Äîðòìóíä³ çàñíîâàíî

ôóòáîëüíèé êëóá "Áîðóññ³ÿ". Ñó-

÷àñí³ æîâòî-÷îðí³ êîëüîðè ñòàëè

êîìàíäíèìè â 1913 ðîö³. 

1917 — çàäëÿ óñóíåííÿ Öåí-

òðàëüíî¿ Ðàäè ç äåðæàâíî-ïîë³-

òè÷íîãî æèòòÿ êðà¿íè çà äîïîìî-

ãîþ êîíòðîëüîâàíîãî á³ëüøîâè-

êàìè âèáîð÷îãî ïðîöåñó âñåðåäè-

í³ ðàä êè¿âñüê³ á³ëüøîâèêè çà ³í³-

ö³àòèâîþ Ãðèãîð³ÿ Ï'ÿòàêîâà

ñêëèêàëè ó Êèºâ³ I Âñåóêðà¿í-

ñüêèé ç'¿çä ðàä. Îäíàê á³ëüø³ñòü

äåëåãàò³â ï³äòðèìàëà Öåíòðàëüíó

Ðàäó. Òîä³ ÷ëåíè ÐÑÄÐÏ(á) íà ÷î-

ë³ ç Âîëîäèìèðîì Çàòîíñüêèì ó

ê³ëüêîñò³ 124 ÷îëîâ³ê ïåðå¿õàëè

äî Õàðêîâà, äå îá'ºäíàëèñü ç ÷ëå-

íàìè III ç'¿çäó Ðàä Äîíåöüêîãî ³

Êðèâîð³çüêîãî áàñåéí³â ³ ïðîâåëè

24-25 ãðóäíÿ ñï³ëüíèé ç'¿çä ðàä çà

ó÷àñòþ ìàéæå 200 îñ³á, íà ÿêîìó

ïðîãîëîñèëè Óêðà¿íó ðåñïóáë³-

êîþ ðàä, âèçíàëè ¿¿ ÷àñòèíîþ Ðî-

ñ³¿ ³ ïîøèðèëè íà íå¿ ÷èíí³ñòü ëå-

í³íñüêèõ äåêðåò³â. 

1919 — Õàðê³â ñòàâ ñòîëèöåþ

ÓÐÑÐ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

На своєму сайті “Робін Гуд” збирає

заявки людей, яким терміново потрібні

кошти. Він обіцяє, що може видати од�

норазову допомогу розміром в $45 тис.,

щоправда, як “благородний розбійник”

відрізняє тих, хто справді потребує

допомоги, від шахраїв, невідомо. Втім,

одну дійсно добру справу він все ж таки

зробив: сплатив великі борги сім’ї Кег�

лер, яка втрапила в них через серйозну

хворобу дочки, повідомляє “Таймс”.

За словами благодійника, в молодості

він хотів тільки заробити якнайбільше

грошей. На його думку, було лише два

шляхи добитися цієї високої мети: тор�

гувати наркотиками або грати в казино.

“Мені не хотілося сидіти у в’язниці, то�

му я вибрав казино”,— повідомив гра�

вець.

З 16 років він займався грою професій�

но, поки не сколотив великий статок.

Коли йому перевалило за сорок, успіш�

ний чоловік задумався про те, що тепер

час допомогти іншим людям. “Більшість

може тільки мріяти про те, що у мене є в

житті: літаки на замовлення для пересу�

вання країною, розкішні апартаменти в

дорогих готелях”,— заявив “Робін Гуд”.

“Багатії повинні давати гроші людям,

яким їх не вистачає. Це був той ідеал,

якому слідував Робін Гуд, і те, що він ро�

бив сотні років тому, ми можемо продов�

жувати робити сьогодні”,— додав він. За

словами послідовника британського

стрільця з лука, він намагається переко�

нати своїх друзів�мільярдерів теж зайня�

тися доброчинністю, але поки вдалося

умовити тільки одного. Втім, новий Ро�

бін не сумує — у нього є своя “діва Мері�

он”, симпатична бразильська фотомо�

дель �

Загадковий Робін Гуд роздав бідним
мільярд доларів

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 19 ãðóäíÿ

ОВНИ,� власниць�им� інстин�там —� зась!� Дбайте

про� родинне� бла�опол�ччя,� бо� в� домі� пан�є� наеле�-

тризована� атмосфера,� вима�аючи� справедливо�о

бла�ородно�о�ставлення�до�близь�их,�шлюбних�парт-

нерів,�старших�членів�сім’ї.

ТЕЛЬЦІ, навіть�дрібні�ч�жі�недолі�и�нині�вас�стра-

шенно�драт�ватим�ть,�хоча�спочат���слід�вийняти��о-

лод��з�власно�о�о�а.�Том���оли�хтось�незнайомий�з�-

стрінеться�на�шлях� —�не�поспішайте�з�виснов�ами,��

сл�жбовом���оле�тиві� та�ож�дотрим�йтеся�стандарт-

но�о� офіційно�о� ети�ет�� й� не� перевтілюйтеся� в� емо-

ційний�“самовар”.

БЛИЗНЯТА, пильн�йте,�аби�між�вами�та��оханими

не�пробі�ла�чорна��іш�а,�любіть�один�одно�о�і�б�дь-що

нама�айтеся� збере�ти� теплі� ніжні� взаємини,� адже� ви

дві�сильні�самодостатні�особистості.

РАКИ, с�оріше�за�все,�вас��нобитиме�поч�ття�осо-

бистої�відповідальності,�не�влаштов�ватим�ть�подр�ж-

ні,�сімейні,�професійні�взаємини.�Уни�айте�не�ативних

емоцій,�женіть��еть�депресивні�д�м�и.

ЛЕВИ,�день��армічний,�сприяє�очищенню�від�емоцій-

них�шла�ів.�Уни�айте�п�блічних�місць,��оли���вас�стій�а

психі�а,�на�самоті�зможете��свідомити�власні�слаб�ості

й�відо�ремити�справжні�цінності�від�ілюзорних.

ДІВИ,�я�що���вас��епсь�ий�настрій,�нічо�о�не�пла-

н�йте�на�майб�тнє,�прийміть�сит�ацію�та�ою,�я�ою�во-

на�є,�і�спроб�йте�оцінити�все�не�переджено.�Існ�є�ри-

зи��розчар�ватися�в�др�зях,�союзни�ах,�розл�читися�з

близь�ою� людиною,� втратити� правильні� орієнтири� в

професійній�сфері.

ТЕРЕЗИ, нині�ваші�сили�йтим�ть�на�подолання�пе-

реш�од� та� розчищення� ділових� завалів,� а� створення

міцно�о�ф�ндамент��для�майб�тніх� перемо�,� задово-

лення� �ар’єрних� амбіцій,� пош��и� престижно�о� місця

роботи�є�ж�равлем���небі.

СКОРПІОНИ, справи,�пов’язані�з�дале�ими��раями,

принес�ть�чимало�радості,�але�вам�слід�заверш�вати

те,�що�розпочали�раніше,�на�нові�почини�не�марн�йте

сили,�під�ть�в�пісо�.

СТРІЛЬЦІ, при�от�йтеся�до�обмежень�та�невдач��

професійній,�інтимній,�фінансовій�сфері�й�не�впадайте

в� розпач,� потрапивши� в� �ритичн�� сит�ацію,� де� др�зі

вас�не�підтримають.�Пам’ятайте:�др�жба�др�жбою,�а

�роші� порізн�,� тоді� др�жба� з� людьми,� близь�ими� за

д�хом,�отримає�нове�дихання.

КОЗЕРОГИ, дов�ола� вас� ореол� чарівності� та� імпо-

зантності,�додайте�сюди�пра�тичної�м�дрості,�диплома-

тично�о�шарм� —�і�все�с�ладеться�я�най�раще,�перед-

�сім����ритичних�сит�аціях,�де�неврівноважені�істеричні

співбесідни�и� (ділові,� шлюбні� обранці)� вихлюп�вати-

м�ть�а�ресію,�нама�аючись�спрово��вати��онфлі�т.

ВОДОЛІІЇ, я�що� найпростіша� робота� валиться� з

р��,�підле�лі�працюють�через�пень-�олод�,�розчаров�-

ючи�недбалістю�та�безвідповідальністю,�підсильте�за

нехлюями� �онтроль.�А� запря�атися� в� їхньо�о� воза�не

смійте —� захворієте.� Нині� в� �оле�тиві� ви —� нефор-

мальний�лідер.

РИБИ, прописні�істини�вам�від�риватим�ться�в�проце-

сі�фахової�діяльності,�де�триває�реалізація�творчо�о�по-

�ли�ання,�сприяючи��ар’єрном��та�матеріальном��злет�.

На� сердечном��фронті� теж�любовний�феєрвер�� (лібідо

фонтан�є),��охайтеся,�розважайтеся,�дефілюйте �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 1 9  г р у д н я

Н
евідомий чоловік з
Лас�Вегаса роздав
нужденним вже близь�
ко мільярда доларів.

За його словами, він надихає�
ться прикладом Робіна Гуда,
але при цьому використовує
найсучасніші технології. Про
свою діяльність він розповідає
на спеціальному сайті, а гроші
у багатих виграє в казино.


