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Відкриття дитячого садоч�

ку № 572 стало справжнім

подарунком до новорічно�

різдвяних свят для 260�ти ма�

леньких мешканців Оболон�

ського району. Саме стільки

діток уже мають змогу навча�

тися та розвиватися в онов�

лених приміщеннях закладу

та вже навіть проводять тут

новорічні ранки.

Директор закладу Ірина

Мальцева розповіла "Хреща�

тику", що будівля була зведена

ще у 1976 році та тривалий час

не ремонтувалася, тож перебу�

вала у вкрай занедбаному ста�

ні. Також частина приміщень

понад десять років була в орен�

ді. Тепер всі приміщення нале�

жать дітям, а завдяки повер�

ненню будівлі у власність міста

вдалося відкрити дві додаткові

групи. Всього їх у садочку оди�

надцять.

Під час ремонту у дошкіль�

ному закладі були повністю за�

мінені вікна, радіатори та на 80

% електропроводка, утеплений

фасад. За підрахунками фахів�

ців, це дозволить освітянській

установі відчутно економити —

садочок споживатиме на 30 %

менше електроенергії.

Привели до ладу і навко�

лишню територію. Навколо

закладу з'явилося одинадцять

ігрових майданчиків та уні�

кальний спортивний майдан�

чик, на якому встановлене су�

часне м'яке покриття.

Це вісімнадцятий дитячий

садочок, який цього року був

відновлений у Києві. Про це

заявив заступник голови

КМДА Віктор Корж.

"Цей рік знаковий для Ки�

єва щодо реалізації соціальної

політики, і, виконуючи соці�

альну ініціативу Президента

України "Діти — майбутнє

України", ми в цьому році за�

планували оновити та модер�

нізувати 20 дитячих садочків.

Цей заклад вже 18�й, а ще два

відкриємо у січні наступного

року. Хочу зазначити, що

вперше за роки незалежності в

цьому році було виділено

близько 100 млн грн на онов�

лення дошкільних закладів —

утеплення, заміну вікон, капі�

тальні ремонти",— розповів

пан Корж.

Також посадовець відзна�

чив, що на наступний рік у

міської влади ще більш амбіт�

ні плани. Адже у Києві ще 50

дошкільних закладів, які по�

требують часткового або ка�

пітального ремонту. А в бю�

джеті міста на це планують

закласти ще більші кошти —

до 150�ти млн грн. Наразі

тривають робота та консуль�

тації з приводу цього питання

у депутатських комісіях Київ�

ради
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Передноворічний сюрприз
На повну потужність запрацював дитячий садочок № 572,
що в Оболонському районі

Малеча з ДНЗ № 572, що в Оболонсь ом районі, подя вала
столичній владі за те, що допомо ла перетворити стар занедбан
б дівлю на омфортний та затишний дитсадо

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

П
оштова пло	
ща — останній
об’єкт зі ство	
рення магістра	

лі безперервного руху
з вулиці Набережно	
Хрещатицької до Набе	
режного шосе, що бу	
дується з 2010 року.
Вже до кінця місяця
цей транспортний
об’єкт стане ще зруч	
нішим для автомобі	
лістів, адже 30 грудня
тут відкриють другий
підземний тунель. А
наступного року роз	
почнуть приводити до
ладу і зовнішній ви	
гляд Поштової площі.

Реконструкція Поштової

площі триває з 2012 року. За цей

час тут з’явилася естакада з Во�

лодимирського узвозу на вули�

цю Набережно�Хрещатицьку

та запрацював один із тунелів.

Нині тривають роботи зі спору�

дження другого тунелю, який

планують відкрити вже 30 груд�

ня. Завдання пустити авто�

транспорт саме до кінця року

поставив перед київськими по�

садовцями та підрядниками ві�

це�прем’єр�міністр України

Олександр Вілкул. Він зазна�

чив, що принциповою умовою

уряду під час реалізації цього

проекту було використання

українських будівельних мате�

ріалів. "І зараз я можу констату�

вати: під час зведення цієї роз�

в’язки було використано 95 %

матеріалів українського вироб�

ництва. Адже реалізація таких

інфраструктурних проектів

сприяє розвитку економіки та

створенню робочих місць",—

зазначив Олександр Вілкул.

Разом із тим, після короткої

наради зі столичними поса�

довцями віце�прем’єр пообі�

цяв посприяти у виплаті гро�

шей для завершення робіт на

Поштовій площі. Це 40 млн

грн до кінця року та ще 70 млн

грн — у році наступному. В ці�

лому реконструкція транс�

портного об’єкта коштує 400

млн грн. А її завершення до�

зволить збільшити пропускну

спроможність вузла з 85 тис.

до 100 тис. автомашин на добу.

Аби таки до кінця року авто�

мобілісти могли їхати новень�

ким тунелем, нині тут повним

ходом тривають роботи. Фа�

хівці працюють у декілька змін

та навіть уночі, щоб не заважа�

ти руху інших автівок.

Наразі в тунелі вже влашто�

вано інженерні мережі та пі�

щану основу під дорожнє по�

криття, розпочато роботи зі

встановлення дренажної сис�

теми для відведення дощової

води. Залишилося виконати

роботи з влаштування дорож�

нього покриття та систем зов�

нішнього освітлення в тунелі.

Водночас, як розповів "Хре�

щатику" виконувач обов’язків

голови КМДА Анатолій Го�

лубченко, поки що буде по�

кладений лише "чорновий" ва�

ріант асфальту, а от повністю

дорожній "одяг" облаштують

вже навесні.

"Це нормальна практика для

такого будівництва, адже доро�

га ще просідатиме, її потрібно

прокатати, а на це необхідний

час. Нормальний асфальт ми

покладемо навесні. Ця техноло�

гія дозволяє нам бути впевне�

ними в тому, що нове покриття

пролежить не один рік",—

роз’яснив пан Голубченко.

Тоді ж розпочнуть приводи�

ти до ладу і зовнішній вигляд

Поштової площі. За словами

заступника голови КМДА

Михайла Костюка, основна

мета змін, що відбудуться, —

створити унікальний пішохід�

ний простір зі зручними спус�

ками до води, який буде ком�

фортним для киян і для гостей

столиці

Керівництвом держави й міста проінспе товано хід ви онання робіт
зі спор дження др о о автомобільно о т нелю на Поштовій площі

У новий рік — 
із транспортним подарунком
Другий тунель на Поштовій площі відкриють 30 грудня
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В Україні продовжиться зростання
соціальних виплат

Íàñòóïíîãî ðîêó â Óêðà¿í³ ïðîäîâæèòüñÿ çðîñòàí-
íÿ çàðîá³òíèõ ïëàò, ïåíñ³é òà ñîö³àëüíèõ âèïëàò. Íà
öüîìó íàãîëîñèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç êàíäèäàòàìè íà ïîñàäè ãîë³â
ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ïîâ³äîìëÿº îô³-
ö³éíèé ñàéò Ïðåçèäåíòà.

"Ìè íå ïðèïèíÿºìî øëÿõ, ÿêèé ìè ïî÷àëè ó 2010
ðîö³, ç ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíèõ ïëàò, ïåíñ³é, ñîö³àëü-
íèõ âèïëàò ïî âñ³õ íàïðÿìêàõ",— ñêàçàâ Ãëàâà äåð-
æàâè.

Â³êòîð ßíóêîâè÷ íàçâàâ íåïðèïóñòèìîþ çàòðèìêó
âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

"Íà æàëü, ó íàñ º òàê³ âèïàäêè çàòðèìîê (çàðïëà-
òè) ç ð³çíèõ ïðè÷èí. Öüîãî íå ïîâèííî áóòè. Âèïëà-
òà ìàº áóòè çàâæäè ñâîº÷àñíîþ, äåíü ó äåíü, ùîá í³-
ÿêèõ ñóìí³â³â í³ â êîãî íå áóëî",— çàçíà÷èâ Ãëàâà
äåðæàâè.

Ïðåçèäåíò íàãîëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ
íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ó ðåã³îíàõ

За законом про амністію можна
звільнити від відповідальності
навіть чиновників(корупціонерів —
експерт

Âåðõîâíà Ðàäà ìîæå âíåñòè ïîïðàâêè äî çàêîíó
ïðî àìí³ñò³þ äëÿ ó÷àñíèê³â àêö³é ïðîòåñòó, ùî òðè-
âàþòü ó Êèºâ³ ç 21 ëèñòîïàäà. Òàêó äóìêó âèñëîâèâ
ïîë³òîëîã Ìèêîëà Ìèõàëü÷åíêî.

"Õî÷à çàêîí ï³äïèñàíèé Ïðåçèäåíòîì ³ íàáèðàº
÷èííîñò³ ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ, éîãî ïðàêòè÷íå
çàñòîñóâàííÿ ïîâ'ÿçàíå ç ö³ëîþ íèçêîþ ïðîáëåì. Ó
çàêîí³ ÷³òêî íå ïðîïèñàíî, êîãî ñàìå ñë³ä ââàæàòè
ó÷àñíèêîì àêö³é ïðîòåñòó ³ ìàñîâèõ çàõîä³â. Çàêîí
òàêîæ íå âèçíà÷àº, ïðî ÿê³ ñàìå ìàñîâ³ çàõîäè ³ ïðî-
òåñòí³ àêö³¿ éäåòüñÿ. Êð³ì òîãî, íå ïåðåë³÷åí³ ñòàòò³
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, çà ÿêèìè ëþäè çâ³ëüíÿþòü-
ñÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ó çâ'ÿçêó ³ç öèì ìîæå âèíèê-
íóòè êîë³ç³ÿ, êîëè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
áóäóòü çâ³ëüíåí³ ëþäè, ÿê³ â÷èíèëè ïðàâîïîðóøåí-
íÿ, ùî íå ìàþòü â³äíîøåííÿ äî àêö³é ïðîòåñòó.
Àäæå çàêîí ñòâåðäæóº, ùî ¿õ ó÷àñíèêè çâ³ëüíÿþòü-
ñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà áóäü-ÿê³ ñâî¿
ä³¿ òà ð³øåííÿ â ïåð³îä ³ç 21 ëèñòîïàäà äî ìîìåíòó
íàáóòòÿ çàêîíîì ÷èííîñò³. Íàïðèêëàä, çã³äíî ç öèì
çàêîíîì, ïðîâîêàòîð³â-"ò³òóøîê", ÿê³ áèëè ñîëäàò³â
âíóòð³øí³õ â³éñüê á³ëÿ Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà,
òåæ ìîæíà çâ³ëüíèòè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, ÿê ³ òèõ "áåðêóò³âö³â", ÿê³ áèëè ñòóäåíò³â íà
Ìàéäàí³",— íàãîëîñèâ ïîë³òîëîã.

Êð³ì òîãî, åêñïåðò çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî çàáîðî-
íà ðîçïî÷èíàòè íîâ³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ïðî-
òè ó÷àñíèê³â àêö³é ïðîòåñòó ñóïåðå÷èòü Êðèì³íàëü-
íî-ïðîöåñóàëüíîìó êîäåêñó.

"Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ àâòîìàòè÷íî
ï³ñëÿ âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ äî
ªäèíîãî ðåºñòðó. Â³äìîâèòèñÿ â³ä òàêîãî âíåñåííÿ
íå ìîæíà. Òîìó çàêîí ìàâ áè ïåðåäáà÷èòè ëèøå â³ä-
ìîâó â³ä âèñóâàííÿ çâèíóâà÷åíü îñîáàì, íà ÿêèõ ïà-
äàº ï³äîçðà â õîä³ òàêèõ ðîçñë³äóâàíü. Àëå ìåõàí³çì
â³äìîâè â³ä çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü çà
ôàêòàìè òèõ ÷è ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðîöåñóàëü-
íèì êîäåêñîì íå ïåðåäáà÷åíèé",— ñêàçàâ Ìèõàëü-
÷åíêî.

Ó çâ'ÿçêó ç âèêëàäåíèì âèùå, åêñïåðò ââàæàº, ùî
Âåðõîâíà Ðàäà ìàº ïðèéíÿòè íèçêó ïîïðàâîê äî çà-
êîíó ïðî àìí³ñò³þ àáî æ äîïîâíèòè éîãî ³íøèìè çà-
êîíîäàâ÷èìè àêòàìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü óñóíóòè ìîæ-
ëèâîñò³ äîâ³ëüíîãî òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü
çàêîíó.

Íàãàäàºìî, ùî 19 ãðóäíÿ Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà
çàêîí ïðî çâ³ëüíåííÿ ó÷àñíèê³â àêö³é ïðîòåñòó â³ä
êðèì³íàëüíî¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
23 ãðóäíÿ Ïðåçèäåíò öåé çàêîí ï³äïèñàâ

Україна отримала перший транш
російського кредиту

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè îòðèìàâ ó â³âòîðîê
ïåðøèé òðàíø ðîñ³éñüêîãî êðåäèòó â ðîçì³ð³ 3 ì³ëü-
ÿðä³â äîëàð³â øëÿõîì âèêóïó Ðîñ³ºþ îáë³ãàö³é çîâ-
í³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêî-
ëà Àçàðîâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ãîëîâîþ óðÿäó Ðîñ³¿
Äìèòðîì Ìåäâåäºâèì, ³íôîðìóº Óêð³íôîðì.

"Ñüîãîäí³ íàø Íàö³îíàëüíèé áàíê îòðèìàâ íà ñâ³é
ðàõóíîê ïåðøèé òðàíø. Öå äëÿ íàñ ñòàá³ë³çóþ÷èé
ôàêòîð. Çàâäÿêè äîñÿãíóòèì äîìîâëåíîñòÿì íàø³
ðåéòèíãè ï³äíÿëèñÿ",— ñêàçàâ Ìèêîëà Àçàðîâ, ÿêî-
ãî öèòóº ïðåñ-ñëóæáà Êàáì³íó.

Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè òàêîæ ïîäÿêóâàâ ðîñ³é-
ñüêîìó êåð³âíèöòâó çà êðåäèò

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

З
робити все можливе, аби діти могли на	
вчатися в зручних та комфортних умо	
вах, — саме таке амбітне завдання ста	
вить перед собою столична влада. Так,

лише в цьому році було відновлено групи та від	
ремонтовано 18 дошкільних закладів. Та під
"прицілом" посадовців залишається ще 50 са	
дочків, які потребують часткового або капіталь	
ного оновлення. Одним з таких позитивних при	
кладів, коли стара занедбана будівля перетво	
рилася на комфортний та затишний другий дім
для малечі, є ДНЗ № 572, що в Оболонському
районі. Вчора на його урочисте відкриття заві	
тав заступник голови КМДА Віктор Корж.
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Найгірша ситуація по виплаті за�

боргованості із зарплат складається

сьогодні у транспортників, які все

наполегливіше вимагають вирішити

це питання та готові до рішучих дій.

Хоча профспілки КП "Київпас�

транс" розуміють, що зупинка гро�

мадського транспорту у місті нанесе

шкоду і киянам, і трудовим колекти�

вам, однак попереджають про вели�

ку соціальну напруженість серед

працівників підприємства. "Я вва�

жаю, що питання необхідно вирішу�

вати швидко, чому зарплатня має

надійти 31 грудня, коли жовтень ми

вже давно прожили? Людям треба

сплачувати комунальні послуги, ку�

пувати їжу, утримувати дітей, попе�

реду новорічні свята — як це можна

робити без зарплатні? У нас у законі

виписано, що транспортники не ма�

ють права на страйк, але ж, за зако�

ном, ніхто не має права не платити

зарплатню",— наголосив голова

профспілкового комітету електро�

транспортників "Київпастранс" Сер�

гій Балденюк. Станом на вівторок,

за його інформацією, транспортни�

ки недоотримали 36,6 млн грн за

жовтень місяць, ще 52,6 млн грн

складають борги по зарплатні за лис�

топад. При цьому наземний громад�

ський транспорт продовжує працю�

вати у штатному режимі.

Заручниками ситуації стали і меди�

ки. Через блокування Київради пра�

цівники медичних закладів міста не�

доотримали 24,7 млн грн муніци�

пальних надбавок. В середньому над�

бавки складають 300�320 грн для од�

ного працівника, при цьому наванта�

ження на столичних медиків зросло

через масові політичні акції. "Саме

карети медичної допомоги були без�

посередньо учасниками всіх цих пе�

рипетій, мабуть, ви бачили, скільки

було травмованих людей. І станція

швидкої допомоги, і лікарня швидкої

допомоги працювали в дуже посиле�

ному режимі, кількість викликів

швидкої медичної допомоги зросла з

1 800 до 2 000�2 200 за добу",— розпо�

вів завідувач відділу соціально�еко�

номічних питань Київської міської

профспілки охорони здоров'я Віталій

Коваль. За його словами, відповідно

до територіальної угоди, укладеної

між КМДА і профспілкою міста, було

закладено розміри надбавок від 20 до

50 %. Станція швидкої допомоги от�

римує 50 %, лікарня швидкої медич�

ної допомоги — 25%, решта праців�

ників — 20 %.

Освітяни теж страждають через не�

виплату надбавок. Їх профспілка на�

віть запропонувала провести сесію

Київради за участю 120�ти столичних

депутатів, 120�ти представників бю�

джетної сфери і 120�ти представників

від опозиції, забезпечивши при цьому

максимально прозору процедуру. На

порядок денний освітяни пропону�

ють винести наболіле питання виплат

зарплати і муніципальних надбавок.

"Я абсолютно переконаний, що якби

сесія відбулася саме у такому форматі,

вона б відбулася. Сьогодні ми маємо

невирішене питання, воно кризове, і,

на наш погляд, зараз питання стоїть в

площині політичної волі, тобто пи�

тання погашення заборгованості по

заробітній платі і по муніципальним

надбавкам, в тому числі освітянам,

повинні взяти на себе перші особи

уряду і очільник міста Києва",— за�

явив голова профспілки освітян Ки�

єва Олександр Яцунь. За його слова�

ми, на сьогодні муніципальні надбав�

ки у Києві для освітян складають 20 %

від посадового окладу, і за останні два

місяці 2013 року вчитель вищої кате�

горії недоотримав 720 грн, молодий

педагог або вихователь дошкільної ус�

танови — 580 грн. "Прикро, що нас

позбавили міської доплати до нашої

зарплатні, яка і так не є дуже великою.

І події в Київраді нас бентежать. Ми

не отримали надбавку до зарплатні за

листопад і грудень, а ці гроші не були

б зайві. Кожна сім'я на щось розрахо�

вує, тим більше перед новорічними

святами. Ну тепер, я так розумію, нам

цього можна не чекати. Дуже шкода.

Але ми сподіваємося, що все�таки де�

путати зберуться і вирішать цю проб�

лему позитивно, і ми все�таки отри�

маємо свою надбавку, невелику, але і

цьому будемо дуже раді",— говорить

вихователь дитячого садочку № 572

Алла Калачова.

Влада, зі свого боку, робить усе

можливе, щоб не залишити праців�

ників бюджетної сфери без грошей

напередодні Нового року. Керівниц�

тво міста продовжує консультації з

урядом, щоб знайти вихід і встигну�

ти направити виділені з держбюдже�

ту гроші на виплати киянам. Також

міська влада звернулась за допомо�

гою до Президента України Віктора

Януковича, який напередодні прий�

няв очільників міста та запевнив їх,

що це питання буде вирішено. "Ми

вийдемо з цієї ситуації. Заспокойте

керівників підприємств, хто займа�

ється й несе відповідальність за

своєчасні виплати. Ми зробимо все,

щоб ці виплати були зроблені своє�

часно. Незважаючи на перешкоди,

які є, ми зобов'язані це питання ви�

рішити",— сказав глава держави.

Тож Президент дав відповідні дору�

чення Кабміну та прем'єр�міністру,

які дають підстави сподіватися, що

виплати все ж будуть проведені

своєчасно. Після завершення зустрі�

чі з главою держави заступник Київ�

ського міського голови — секретар

Київради Галина Герега — пояснила,

що рішення звернутись до Прези�

дента було вимушеним в умовах не�

можливості роботи Київради. "Він

дуже оперативно відреагував, за що

ми йому вдячні, і сьогодні відбулася

зустріч. Під час зустрічі ми обгово�

рювали питання, яким чином мож�

на буде ці надбавки і заробітні плати

виплатити, тому що до цього дня ми

саме такі бюджетні питання вирішу�

вали лише прийняттям рішення на

сесії Київської міської ради. Прези�

дент нас підтримує, безперечно, то�

му що кияни не можуть бути заруч�

никами політичної ситуації",— на�

голосила секретар Київради. За її

словами, кожна політична сила має

право на свої уподобання, але коли

від цього страждають сотні тисяч

киян, це не є справедливим по від�

ношенню до них.

В. о. голови КМДА Анатолій Го�

лубченко, зі свого боку, також за�

значив, що зрив опозицією засі�

дання Київради у вівторок став

причиною зустрічі з главою держа�

ви. "Президент прийняв нас, почув

і дав відповідні доручення. Ми,

вийшовши з Адміністрації, поїдемо

вирішувати всі ці питання. Без�

умовно, найпростіше було б прий�

няти на сесії рішення, але ж тепер

нам потрібно йти іншим шляхом.

Він довший, він складніший, вима�

гає деяких рішень у Кабміні. Тому я

вибачаюся перед киянами, але точ�

но буде затримка по виплатах, і ні

сьогодні, ні завтра ми не зможемо

цього зробити. Під загрозою це пи�

тання",— сказав перший заступник

голови КМДА. Водночас він запев�

нив, що, завдяки дорученням Пре�

зидента, влада не допустить неви�

плат киянам �

Нагороди за порятунок життів

Як відзначає голова Київської міської проф�

спілки працівників охорони здоров’я Лариса

Канаровська, бригади "швидкої" вже більше мі�

сяця чергують у місцях проведення мітингів.

"Ми знаємо, наскільки важко їм було в перші

дні, адже у цей час кількість викликів збільши�

лася на третину й були дуже важкі випадки,—

розповідає пані Канаровська.— Та наші праців�

ники сумлінно виконували й виконують свою

роботу, і за виконання свого обов’язку в склад�

них умовах ми вирішили їх відзначити".

Тож 20 лікарів та медсестер, які рятували жит�

тя мітингувальників на Майдані Незалежності й

в урядовому кварталі, отримали нагрудний знак

"Профспілкова відзнака" та тисячу гривень гро�

шової премії.

Лікар "швидкої" з 20�річним стажем Євгеній

Макаревич в ці дні чергував у самому епіцентрі

заворушень. Медпрацівник розповів "Хрещати�

ку", що роботи тут було багато й психічний тиск

чималий. "Ці чергування були непередбачувані,

й ми не знали, що буде далі та на що чекати,—

каже пан Євгеній.— До нас зверталися багато

людей з травмами й доводилося до лікарні до�

ставляти по три особи відразу. Загалом, це було

нам додаткове навантаження, адже хотілося до�

помогти всім".

Разом із лікарями рятував життя в ці дні

учасникам заворушень і студент Національно�

го медуніверситету ім. О. О. Богомольця Ан�

дрій. Молодий медик пригадує, що ті зміни бу�

ли важкими, адже зверталося багато людей.

"Ми надавали потерпілим допомогу й достав�

ляли їх до найближчих лікарень", — відзначив

Андрій.

За підтримку своїх працівників та оперативне

реагування на всі виклики знаком "Відмінник

охорони здоров’я м. Києва" нагородили керів�

ника Центру екстреної медичної допомоги Ана�

толія Вершигору. "Для мене це, звичайно, не�

сподівано, але це заслуга не лише моя, а й усього

нашого колективу",— зауважує пан Вершигора.

Додамо, що в зв’язку з проведенням масових

заходів працівники служби швидкої медичної

допомоги відчувають особливу відповідальність.

У місцях проведення масових заходів цілодобо�

во чергують до 20 бригад "швидкої". Зауважимо,

до лікарень міста з початку акцій протесту

"швидкі" доставили майже 500 учасників масо�

вого зібрання.

"Треба пам’ятати, що в цих непростих умовах

на належному рівні зберігається якість медичної

послуги для киян — дотримання нормативів до�

їзду "швидких" та відповідне обслуговування у

стаціонарах",— відзначає директор Департамен�

ту охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв �

Сит�ацію	з	виплатами	працівни�ам	бюджетної	сфери	столиці	об�оворювали	�чора	на	з�стрічі	Президента	У�раїни	Ві�тора

Ян��овича	з	в.	о.	�олови	КМДА	Анатолієм	Гол�бчен�ом	та	заст�пни�ом	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	–	се�ретарем	Київради

Галиною	Гере�ою	

Бригади "швидкої", які чергували під час масових зібрань, відзначили

Колапс відміняється

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Л
ікарі та молодший медичний персонал "швидкої" щодня рятують
життя киян. Не покладаючи рук, медики допомагали людям і під
час масових акцій у центральній частині Києва. Наражаючись на не#
безпеку, вже 36 днів бригади "швидкої" чергують у місцях скупчен#

ня людей та надають допомогу всім, хто звертається. За свою роботу ті,
хто рятував життя в столичних "гарячих точках", отримали нагороди та
грошову премію від Київської міської профспілки працівників охорони здо#
ров’я.

Олена ДМИТРІЄВА, Марта КОХАН,
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

С
итуація з виплатами працівникам бюджетної сфери
залишається напруженою — працівники КП "Київ#
пастранс" вже декілька місяців не отримують заро#
бітну плату, а освітяни та медики — муніципальні

надбавки. Вирішити це питання могла Київрада, яка у вівто#
рок збиралась перерозподілити додаткову дотацію з держ#
бюджету у розмірі 130 млн грн на ці цілі, але сесія була зі#
рвана опозицією. Керівництво міста змушене було зверну#
тися до уряду, щоб знайти вихід і встигнути направити виді#
лені з держбюджету гроші на виплати киянам. Також це пи#
тання піднімалось учора на зустрічі Президента України
Віктора Януковича з в. о. голови КМДА Анатолієм Голуб#
ченком та заступником Київського міського голови — сек#
ретарем Київради Галиною Герегою. За підсумками зустрі#
чі, глава держави дав доручення Кабміну та прем'єр#мініс#
тру, які дають підстави сподіватися, що виплати все ж бу#
дуть проведені своєчасно.

Влада обіцяє оперативно вирішити питання виплат бюджетникам
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Оновлений та економний
Після теплосанації дитячий садочок № 99 став енергоефективнішим на третину
Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

Н
аразі в Києві лише досить
невелика кількість будівель
відповідає міжнародним нор�
мам з енергоефективності.

Робити столицю більш "економною"
міська влада розпочала із закладів
соціальної сфери. Так, учора вико�
нувач обов’язків голови КМДА Ана�
толій Голубченко оглянув енерго�
ефективний садочок в Дарницькому
районі столиці. 

Дошкільний заклад № 99, що в Дарницько�

му районі столиці, було відкрито ще у 1967 ро�

ці. За експертизою фахівців, саме цей заклад

мав високе енергоспоживання, тож було

прийнято рішення провести його комплексну

теплосанацію першочергово. І у червні у 2013�

го дитячий садочок закрили на ремонт. За цей

час тут було проведено низку заходів з підви�

щення енергоефективності будівлі, а саме —

здійснено ремонт даху, фасаду, утеплення стін,

заміну вікон та дверей, встановлено індивіду�

альний тепловий пункт, повністю замінено

систему опалення та освітлення. Також фахів�

ці впровадили дистанційну систему автома�

тичного збору даних про енергоспоживання.

Як зазначив Анатолій Голубченко, такі заходи

дозволять утричі зменшити енергоємність бу�

дівлі. "Це вже другий такий енергоефектив�

ний садочок, який працює в Києві. І цю робо�

ту ми будемо продовжувати, адже у нас великі

плани, які ми хочемо втілити у життя. Енерго�

ємність цієї будівлі зменшується в три рази,

що означає — кошти можна спрямувати на ін�

ші цілі. Адже в Києві багато проблемних пи�

тань, і їх потрібно вирішувати",— зазначив

пан Голубченко.

На теплосанацію дошкільного закладу було

витрачено 4 млн грн — переважно з коштів місь�

кої скарбниці. Окупність робіт — близько вось�

ми років. Тож місто сподівається, що до реаліза�

ції таких проектів незабаром почнуть долучати�

ся й інвестори.

За словами директора КП "Група впрова�

дження проекту з енергозбереження в адмі�

ністративних і громадських будівлях Києва"

Анатолія Козленка, наразі в місті вже роз�

роблено 12 проектів з комплексної теплоса�

нації об’єктів освітянської сфери. Окрім то�

го, 91 проект планують профінансувати

коштом Кіотського протоколу. Діють в місті

й менш масштабні програми, зокрема, із за�

міни вікон, освітлення, встановлення інди�

відуальних теплових пунктів у навчальних

закладах.

Зазначимо, що це другий енергоефективний

садочок в місті Києві. Перший був відкритий

наприкінці минулого року в Оболонському

районі міста — це ДНЗ № 573.

Саме такий комплексний підхід до теплоса�

нації столичних дитсадків започаткував голова

КМДА Олександр Попов. Наразі цей досвід ус�

пішно запроваджують в дитсадках та навчаль�

них закладах міста �

Київ святковий

Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

Б
іля Національної опери Укра�
їни на вулиці Володимир�
ській розгорнулося новоріч�
но�різдвяне селище. Органі�

затори спробували об’єднає дух
старого доброго свята з ярмарком,
де всі охочі зможуть придбати ново�
річні прикраси, українські сувеніри,
шоколад, випічку. Неповторну атмо�
сферу створюватимуть виступи
творчих колективів та майстер�кла�
си митців.

Незважаючи на політичні баталії в країні і ба�

рикади на Хрещатику, в Києві не відмовилися

від проведення святкових новорічних ярмарків.

Просто замість одного новорічно�різдвяного

селища на Майдані Незалежності в місті органі�

зовано принаймні три — біля Національної

опери України на вулиці Володимирській, на

Контрактовій площі й у Центральному парку

культури та відпочинку біля арки "Дружби на�

родів". Тож і кияни, і гості міста зможуть обрати

найкраще для себе місце, де весело відпочити та

приємно провести час із родиною. Тим більше,

що всі ці ярмарки зручно розташовані і кожне

має свою неповторну атмосферу.

На вулиці Володимирській біля Оперного те�

атру вже встановлено понад 2 десятки новоріч�

них будиночків. Там можна придбати сувенірну

продукцію, поласувати різноманітними смако�

ликами, а у вихідні ще й послухати виступи

творчих колективів. Асортимент святкової про�

дукції дуже широкий: мед, збірки українських

казок, книжки з рецептами, львівські "чоколяд�

ки", мед, новорічні прикраси та всіляка різдвя�

на атрибутика.

Цікаво, що на ярмарку є кілька яток із про�

дукцією від львівських майстрів: шоколад із до�

тепними надписами, кава для гурманів, а також

авторські сувеніри. Зокрема митці пропонують

незвичні ялинкові прикраси — нанизані на нит�

ку і оздоблені китичками писанки.

Свій будиночок має і видавництво духовної

літератури "Свічадо". Для новорічного ярмарку

його представники відібрали книжки про Різд�

во, Святого Миколая, кулінарні книги з рецеп�

тами до святкового столу, розповіді про народні

звичаї та збірки колядок і щедрівок. Цікава ідея

видавництва — книжки�витинанки, з яких

можна зробити прикраси на ялинку або різдвя�

ну шопку. А от покупців на ярмарку поки що не

багато, продавці скаржаться, що багато киян

просто не знають про місце його розташування,

проте сподіваються, що ближче до вихідних лю�

дей буде більше.

Пані Ірина на ярмарок натрапила дорогою до

роботи й не пошкодувала грошей на яскраві

книжечки для своїх маленьких донечок, їм вона

придбала чудово ілюстровані "Зимові історії для

дітей" та "Казки різдвяного ангела", а також

ляльку�мотанку — оберіг, яким планує прикра�

сити ялинку вдома.

"Щороку ходила на новорічний ярмарок,

який влаштовували на Хрещатику, за незвичай�

ними подарунками,— розповіла пані Ірина.—

На вихідні планую привести сюди своїх доньок,

адже тут є ялинка, будиночок�приймальня Свя�

того Миколая, а ще незвичний павільйончик�

паротяг, у якому можна купити смажені кашта�

ни. Для дорослих пропонують духмяний глінт�

вейн, тож думаю, що буде весело і малим, і до�

рослим".

Ще один новорічно�різдвяний ярмарок роз�

ташований на Контрактовій площі. Очікується,

що тут працюватиме 10 новорічних будиночків

та 1 будинок�бочка.

Завітати у новорічно�різдвяні селища можна

буде щодня з 11:00 до 22:00 аж до 20 січня.

Нагадаємо, що цьогоріч столична влада

прийняла рішення про перенесення в райони

значної кількості загальноміських новорічних

святкових заходів, які планувалося провести в

центрі столиці.

Програму запланованих заходів і місце їх про�

ведення можна знайти на офіційному сайті Де�

партаменту культури КМДА �

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

В
перше для киян
та мешканців
міста представ�
лена незвичай�

на виставка старовин�
них фотографій — світ�
лини розмістили не в
залі, а на будинку
№ 15, що на Ярославо�
вому Валу. Вони раду�
ють око перехожих й
водночас прикрашають
будівлю, яка уже бага�
то років як покинута.
Зауважимо, така акція
у столиці проводиться
вперше.

Незвичайні фотографії на

фасаді одного із будинків у

центральній частині міста

з'явилися у рамках реаліза�

ції проекту "Зазираючи у

вікна". Зазирнути у вікна іс�

торії через призму старих

фотографій, що несподівано

отримують життя посеред

міста, запропонували ки�

янам та гостям столиці "Ки�

ївське благодійне товари�

ство" та Українська асоці�

ація професійних фотогра�

фів (УАПФ).

Проект передбачає запов�

нити порожні вікна покину�

тих історичних будівель Ки�

єва вінтажними фотопортре�

тами. Перша будівля зі світли�

нами з минулого уже з'явила�

ся на Ярославовому Валу, 15.

За словами історика Ки�

єва, письменника Віталія

Ковалинського, ця будівля

уже понад десять років стоя�

ла нікому не потрібна і була

у жахливому стані. "Колись

тут був військовий готель

"Червона зірка", а коли його

перенесли, будівля залиши�

лась напризволяще",— за�

значив історик.

Тож аби привести споруду

до ладу, активісти разом з

волонтерами зафарбували

ганебні написи на фасаді, а

у віконні рами встановили

фотографії. Цікаво, подібну

техніку використовували

при оформленні будівель у

центрі Варшави, Вільнюса

та в інших європейських

столицях.

Як розповів "Хрещатику"

президент Української асо�

ціації професійних фотогра�

фів Мстислав Чернов, для

представлення на фасаді бу�

дівлі найперше обирали

портрети. Так що відтепер

кияни зможуть зазирати в

очі іншим киянам, які жили

у Києві 100 років тому.

Загалом же, продовжує

фотограф, світлини обирали

за двома принципами. "Пер�

ший — візуальний — вони

повинні гармоніювати з ар�

хітектурою за кольором та

розміром. По�друге, світли�

ни на цьому будинку відоб�

ражають мешканців дорево�

люційного Києва, фотогра�

фії до 1917 року, адже якраз

саме цю епоху в українській

фотографії історія забула",—

каже пан Чернов.

Додамо, на оренду світ�

лин з приватних колекцій, їх

обробку, виготовлення та

монтаж було витрачено 14

тис. грн.

До роботи на об'єкті долу�

чилися волонтери й перехо�

жі. Олександра проходила

повз будівлю під час обі�

дньої перерви у самий роз�

пал акції й без вагань вирі�

шила приєднатися. Жінка

переконана, що саме спіль�

ними зусиллями місто

вдасться окультурити.

Загалом же акцію плану�

ють продовжувати й далі.

Так, незвичайна фотови�

ставка незабаром може

з'явитися на будівлі навпро�

ти Національного музею Та�

раса Шевченка. Автори ідеї

планують до 200�річчя Коб�

заря прикрасити будівлю

фотографіями поета �

Новорічно�різдвяне селище запрошує 
за ексклюзивними подарунками

Незвичайна виставка
Порожні вікна однієї із покинутих 
будівель на Ярославовому Валу 
прикрасили вінтажними фотопортретами
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Містом пройшов Парад 
Дідів Морозів
Захід відбувся у рамках акції "Не забудь привітати"

Організаторами ходи стали Київський

міський центр соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді, "Національна організація

скаутів України". Вже десять років близько

150�ти волонтерів беруть участь у Параді,

даруючи перехожим відчуття свята та радо�

сті. Зазвичай він проходив Хрещатиком,

проте цього року через події у центральній

частині міста маршрут довелося змінити,

тому, за сприяння Подільської РДА, він був

прокладений через Софійську площу, Ан�

дріївський узвіз та завершився на Контрак�

товій площі біля районної ялинки.

"Наша головна мета — донести до насе�

лення Києва, щоб кожен привітав просто

знайомого, або сусіда, або друга. Наше ж

завдання як волонтерів привітати тих, ко�

му це необхідно: дітей з обмеженими мож�

ливостями, малечу з дитячих будинків, ба�

гатодітні родини. Для них ми централізо�

вано зібрали подарунки, які їм вручать на�

ші Діди Морози",— поділився з "Хреща�

тиком" Артур Ахвердов, координатор

Центру соціальних служб для сім'ї, дітей

та молоді. Здебільшого учасниками акції

були студенти та школярі, проте у рядах

Дідів Морозів зустрічалися й дорослі. 

Зустрічні перехожі з посмішками на об�

личчях зустрічали Парад волонтерів, водії

транспортних засобів вітали їх гудками.

Своєю чергою, учасники ходи вітали усіх,

хто їм зустрічався, співали новорічні пісні,

охоче фотографувалися з перехожими. Та�

кож під час заходу волонтери отримали від

представників скаутських організацій

Вифлеємський вогонь — символ миру та

злагоди. Присутніх учасників акції приві�

тав заступник директора Департаменту ос�

віти та науки, молоді та спорту Вадим Кос�

тюченко: "Велика подяка вам за те, що ви

робите, за те, що знаходите час і допомага�

єте тим, кому необхідна допомога святого

Миколая. Спасибі вам за вогонь добра та

віри. Я впевнений, що він дасть надію на

краще майбутнє наших сімей, міста та дер�

жави". Кожна з організацій, що взяла

участь у святковій ході, отримала свою

частинку Вогню, яким буде ділитися з усі�

ма, хто його потребує. Після церемонії та

відзначення грамотами присутніх Діди

Морози водили хоровод навколо святкової

ялинки, в якому могли взяти участь усі

охочі.

Акція "Не забудь привітати", в рамках

якої проходить Парад, спрямована на

привітання дітей та людей похилого віку у

кризі, відбувається завдяки реалізації

соціальних ініціатив Президента України

та триває з 16 листопада 2013 року до 7

січня 2014 року. "Хотілося б, щоб у Новий

рік ніхто не забував своїх близьких, рід�

них. Просто посміхніться сусіду і приві�

тайте його зі святом, адже Новий рік — це

завжди щось хороше",— поділилася  з

"Хрещатиком" головна та єдина Снігу�

ронька Параду, дев'ятнадцятирічна Дар'я,

кращий волонтер року

Зимуємо разом
"Хрещатик" дізнавався, 
як переносять холод звірі 
в столичному зоопарку

У Київському зоопарку

близько 3 тисяч тварин понад

360�ти видів. Для деяких із них

легкий мороз — традиційне

середовище проживання, для

інших більш звичне гаряче

сонце. Серед таких любителів

спеки і улюбленець киян та

гостей міста — слон Хорас.

Тож незвично холодну пору

року цей азійський красень

проводить у затишному зимо�

вому вольєрі. Як розповіла

"Хрещатику" начальник відді�

лу зі зв’язків із громадськістю

зоопарку Анжеліка Комарова,

саме слон — одна з перших

тварин у столичному звіринці,

яку переводять до теплого

приміщення. До зимового

вольєру Хорас потрапив, коли

температура повітря опусти�

лися до + 10 С°. Якщо на вули�

ці тепліє — працівники виво�

дять слона на прогулянки, од�

нак із суттєвим зниженням

температури у закритому теп�

лому приміщенні він перебу�

ватиме до весни.

Раціон Хораса узимку не

змінюється — він все так само

із задоволенням поїдає гарбу�

зи, різноманітні овочі та

фрукти.

Ще раніше, ніж слон, до

утеплених приміщень на зи�

мівлю перебралися жирафи.

Двох самців утримують в окре�

мих закритих вольєрах, аби у

боротьбі за верховодство вони

не нашкодили один одному.

А серед тих, хто морозні дні

сприймає з радістю — четвірка

уссурійських тигрів. Саме цим

хижакам працівники зміню�

ють на зиму раціон — аби кра�

ще переносити холод, їм да�

ють на один кілограм більше

їжі. Їхні побратими леви не та�

кі стійкі до морозів. Тож фа�

хівці зоопарку постійно

стежать за їхнім самопочуттям

та за потреби переводять до

теплих приміщень.

Водночас ведмежатник пус�

тує аж із середини осені —

клишоногі впадають у зимову

сплячку. Звичний такий клі�

мат для інших ссавців — вов�

ків та рисей.

Проводять зиму на вулиці

деякі копитні — зубри, верб�

люди, олені. І враховуючи мо�

ду на східні традиції в сучасно�

му суспільстві та те, що на�

ступний рік — рік Дерев’яного

Коня, у зоопарку 2014�й стане

роком коней Пржевальського.

Разом із тим, Анжеліка Ко�

марова наголошує: навіть

узимку зоопарк залишається

цікавим для відвідувачів. Адже

відкритою для огляду є більша

частина колекції.

А для того, аби заохотити від�

відувачів, з 1 грудня по 28 люто�

го зоопарк знизив ціни. Так, до�

рослий квиток тепер коштува�

тиме 20 грн, 13 грн — для сту�

дентів, пенсіонерів та осіб, які

мають "Картку киянина", 8

грн — для пільговиків

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ
Хрещатик 526 грудня 2013 року
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Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

З
има хоч і є однією з найулюбленіших пір
року, часом сніжних забав та новорічно�
різдвяних свят, проте вона завдає і низку
незручностей. Від холоду й морозу лю�

дей оберігають теплий одяг та затишні оселі. А
от звірі з негодою "борються" по�різному — хто
вирушає у теплі краї, хто "утепляє" себе та
власні домівки. 

Кирило ФОМІНОВ
спеціально для "Хрещатика"

У
столиці відбувся Парад

помічників св. Миколая
та Дідів Морозів — во�
лонтерів у рамках акції

"Не забудь привітати". Цього
року він пройшов від Софій�
ської площі через Андріївський
узвіз до Контрактової площі.
Участь у параді взяли волонте�
ри з усіх районів Києва та різ�
номанітні скаутські організації.

У Дніпровському районі успішно
запроваджують проект "Картка
киянина"

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ òðèâàº ðåºñòðà-
ö³ÿ, âèäà÷à òà îáë³ê "Êàðòîê êèÿíèíà" ãðîìàäÿíàì,
ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà äîäàòêîâ³ ï³ëüãè òà äîïëàòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿âðàäè. Íà ïåðøîìó åòàï³ ïðî-
åêòó (2012 ð³ê) ïðîéøëè ðåºñòðàö³þ òà îòðèìàëè
êàðòêó á³ëüøå 7 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí, íàñàìïåðåä ï³ëüãî-
âèõ êàòåãîð³é. Ïî÷èíàþ÷è ç òðàâíÿ 2013 ðîêó, ïðà-
âî íà äîïëàòè îòðèìàëè 38 êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ñòî-
ëèö³. Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ — òàêèõ á³ëüøå 60 òè-
ñÿ÷ îñ³á. Ïðàö³âíèêè ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ òåëåôî-
íóþòü æèòåëÿì, çàïðîøóþòü òà çàïèñóþòü íà ïðè-
éîì. Òàêîæ âîíè äîïîìàãàþòü äí³ïðîâ÷àíàì, ÿê³ áà-
æàþòü îòðèìàòè "Êàðòêó êèÿíèíà", àëå çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ íå ìîæóòü îñîáèñòî çâåðíóòèñü

Будинки з об’єктами
соцкультурного призначення 
на пров. Моторному введені 
в експлуатацію

Ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ç óòðèìàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ "Ñïåöæèòëîôîíä" ³íôîðìóþòü, ùî íåùîäàâíî
æèòëîâ³ áóäèíêè íà ïðîâ. Ìîòîðíîìó, 3-À, 4, 6, 8 ó
Ãîëîñ³ºâî ââåäåí³ â åêñïëóàòàö³þ, ïðî ùî îòðèìàíî
ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³ ÄÀÁ² Óêðà¿íè. Çàóâàæèìî,
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â íîâîáóäîâè — ó÷àñ-
íèêè ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè "Äîñòóïíå æèòëî". Ïåðåäóñ³ì
éäåòüñÿ ïðî êèÿí, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà êâàðòîáë³êó ³
êîðèñòóâàëèñÿ ïðàâîì ïîçà÷åðãîâîãî àáî ïåðøî÷åð-
ãîâîãî çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Çàãàëîì ïîáóäîâàíî
365 êâàðòèð ïëîùåþ 23 481,6 êâ. ì, ç ÿêèõ 266 ïðî-
ô³íàíñîâàíî çà ðàõóíîê ïðîãðàìè "Äîñòóïíå æèòëî
70õ30". Êð³ì òîãî, íîâîáóäîâè íå çàëåæàòèìóòü â³ä
öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ, àäæå ìàþòü ³íäèâ³äóàëüíó
ãàçîâó êîòåëüíþ, ó ÿê³é âñòàíîâëåíî 2 êîòëè, îäèí ³ç
íèõ º ðåçåðâíèì. Òàêîæ êîæåí áóäèíîê çàáåçïå÷å-
íèé íàñîñíèìè ñòàíö³ÿìè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü íåîáõ³ä-
íèé òèñê ³ öèðêóëÿö³þ âîäè â ñèñòåì³ õîëîäíîãî é
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Äîäàìî, ùî ïðîêëàäàííÿ
ìåðåæ òóò áóëî ïîâí³ñòþ ïðîô³íàíñîâàíå ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó, é ö³ âèòðàòè íå ëÿãëè â îñíîâó òàðèôó. Òà-
êèì ÷èíîì, âàðò³ñòü 1 êâ. ì æèòëà äëÿ ó÷àñíèê³â ïðî-
ãðàìè "70/30" ñêëàëà áëèçüêî 5,5 òèñ. ãðí., ðèíêîâà
æ ö³íà äîñÿãàº áëèçüêî 9 òèñ. ãðí

Керівництвом Голосієва
проінспектовано Центр надання
адмінпослуг

Î÷³ëüíèê Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó Þð³é Êóð³ííèé
â³äâ³äàâ ðàéîííèé Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïîñëóã â ðàìêàõ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè ðàéîííî¿
âëàäè çà 2013 ð³ê. Ï³ä ÷àñ â³çèòó êåð³âíèê Öåíòðó
Òåòÿíà Ìåëüíè÷óê äîïîâ³ëà ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè
çà 2013 ð³ê òà ñòàí âèêîíàííÿ Íàö³îíàëüíîãî ïëàíó
ä³é íà 2013 ð³ê ùîäî âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè åêî-
íîì³÷íèõ ðåôîðì íà 2010-2014 ðîêè "Çàìîæíå ñó-
ñï³ëüñòâî, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîì³êà, åôåê-
òèâíà äåðæàâà", çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 12.03.2013 ¹ 128/2013, â ÷àñòèí³ âèäà÷³
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà âêëåþâàííÿ äî
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ôîòîêàðòêè ïðè äî-
ñÿãíåíí³ 25-òè ³ 45-ð³÷íîãî â³êó — íà âèêîíàííÿ
ïóíêòó 83.5.1. Çàãàëîì Öåíòðîì íàäàºòüñÿ 59 àäì³í-
ïîñëóã ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÐÄÀ òà äâ³ — ÄÌÑ
Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³. Ñòàíîì íà 24.12.2013 Öåíòðîì
áóëî íàäàíî 16 888 àäì³íïîñëóã. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü
ïîñëóã áóëà íàäàíà ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ (8656), îáë³êó òà ðîçïîä³ëó æèòëîâî¿ ïëîù³
(2664) òà îñâ³òè (2813)

На Подолі відбулася зустріч 
із бюджетниками щодо виплати
заробітної плати та муніципальних
надбавок

Ó÷îðà â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ
Ñåðã³ÿ Êðóøàíîâñüêîãî ç ãîëîâíèìè ë³êàðÿìè,
ïðåäñòàâíèêàìè ñôåðè êóëüòóðè òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ç ìåòîþ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ
âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ìóí³öèïàëüíèõ íàäáà-
âîê. Ãîëîâà ðàéîíó çàçíà÷èâ, ùî âèïëàòè çàðïëàòè
òà ìóí³öèïàëüíèõ íàäáàâîê ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿
ñôåðè º îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü â íèí³øí³õ
óìîâàõ, ïðî ùî íàãîëîøóº Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ ó ñâî¿õ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâàõ. Òîìó
öå ïèòàííÿ ïîñò³éíî çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ óâàãè
ðàéîííî¿ òà ì³ñüêî¿ âëàäè

Íîâèíè ðàéîí³â

У столиці відб вся Парад помічни ів св. Ми олая та Дідів Морозів – волонтерів рам ах
а ції "Не заб дь привітати"

Ще раніше, ніж слон, до теплених приміщень на зимівлю
перебралися жирафи



Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

Д
оки минає 2013	й, а депута	
ти прискіпливо вивчають
проект державного бюдже	
ту на наступні 12 місяців,

можна озирнутися на період, що
минув. Для України в цілому, як і
для Києва зокрема, цей рік став
непростим: були і певні загрози, і
деякі втрати, й численні здобут	
ки. Чого було більше і на що спо	
діватися в новому році? "Хреща	
тик" спробував дослідити, чи всі
економічні загрози справдилися
та чи могли вони принести не ли	
ше втрати, а й надбання.

Гривня не впала, проте 
й не зросла

Перше, чим експерти лякають українців

по закінченні новорічних свят — обвал грив�

ні. Зазвичай занепокоєння курсом націо�

нальної валюти виникає на тлі "газових" пе�

ремовин із Росією та вітчизняного бюджет�

ного процесу. Якщо бодай щось до Нового

року залишається нез’ясованим, прогнози

щодо гривні стають похмурішими. Цьогоріч

гривня мала впасти ще в грудні, оскільки не

було ані проекту держбюджету на наступний

рік, ані чіткого уявлення про ціни на газ. Та

й Євромайдан додав напруги на українсько�

му валютному ринку. Відтак гривня до дола�

ра США таки послабшала. На готівковому

ринку у Києві в січні 2013 року один долар

США коштував приблизно 8,06�8,08 гривні

за одиницю, а нині за один "зелений" маємо

викласти 8,27�8,30 гривні.

Втрати. Національна валюта впродовж року

"полегшала" на 21�23 копійки, Національний

банк України витратив на підтримку стабіль�

ного офіційного курсу у 7,993 гривні майже

$4,5 млрд із золотовалютного резерву від по�

чатку року.

Надбання. Ці кошти було витрачено не прос�

то так. Завдяки стабільній гривні вдалося про�

тягом більшої частини року втримати позитив�

ний платіжний баланс. Окрім того, відносно

незначні курсові коливання на готівковому

ринку, в тому числі на столичному, збалансува�

ли інфляційні процеси. Тож ціни на споживчо�

му ринку залишалися без суттєвих змін, хоча

траплялися сезонні коливання. Тим не менше,

на деякі групи товарів ціни навіть показували

зниження. В свою чергу, це стимулювало спо�

живчі настрої українців, особливо киян. Зага�

лом, упродовж січня�жовтня 2013 року обсяги

роздрібного товарообігу зросли на 9,2 %.

Жорсткий бюджет і малі 
зарплатні обернулися 
зростанням

Державний бюджет на 2013 рік було ухвалено

вчасно, ще на початку грудня. Документ вий�

шов жорстким: фінансувалися тільки найнеоб�

хідніші статті витрат — з огляду на максималь�

ний рівень виплат за кредитами МВФ та на не�

бажання брати новий стабілізаційний транш

через невигідні умови його надання. Уряд за�

клав у головному фінансовому документі кра�

їни помірно негативний сценарій розвитку

економіки, але протягом року макроекономіч�

ні показники демонстрували випереджуюче

зростання, держбюджет постійно переглядали

в бік збільшення витрат. Кабінету міністрів уда�

лося зберегти без скорочення так званий "соці�

альний пакет" (соціальні виплати) і навіть пе�

редбачити збільшення пенсій, зарплат "бю�

джетникам" та інших виплат. Ці статті також за�

знавали змін, уряд періодично підвищував і рі�

вень мінімальної зарплати, і пенсії.

Втрати. Через те, що держбюджет�2013 був

жорстким, бюджет столиці також був, як його

характеризували самі депутати Київради, "сла�

беньким", оскільки передбачалося фінансуван�

ня тільки необхідних статей витрат.

Надбання. Попри обмежену суму, вдалося все

спланувати так, щоб кияни не відчули нестачі

коштів у міській скарбниці, навіть забезпечити

розвиток міста. Зарплати працівникам бюджет�

ної сфери виплачувалися вчасно, та й вулиці від

снігу комунальники прибирали ретельно, хоча

аномальний снігопад наприкінці березня став

випробуванням року. Натомість міська влада

має неабиякий досвід планування витрат в екс�

тремальних умовах. Якщо зважити на збитки

від потрощених вікон та майна у КМДА й на

Майдані Незалежності, київській владі вдалося

втримати фінансовий баланс у соціально�полі�

тичних штормах.

Світова криза "затисне" Україну
Ця загроза була аж надто реалістичною, ос�

кільки ми на світову кризу вплинути були не в

силах. Протягом року провідні міжнародні фі�

нансові інституції декілька разів погіршували

прогноз зростання світової економіки. Остан�

ній раз це сталося в жовтні 2013 року, коли

МВФ погіршив прогноз темпів зростання сві�

тової економіки з 3,1 % до 2,9 % за підсумками

поточного року.

Для України вповільнення темпів зростання

світової економіки небезпечне, оскільки на�

пряму впливає на обсяги експорту. Тільки за

останні 10 місяців, як стверджує перший за�

ступник міністра фінансів України Анатолій

Мярковський, обсяги експорту скоротилися

на 9 %. Попит на товари й послуги в усьому

світі падає, і на українські — також. Конкуру�

вати можна, переважно, тільки в цінах, котрі

доводиться знижувати, що особливо позначи�

лося на ринку сталі: ціни на цей метал впали

на 7,5 %, експорт української сталі — на 8,8 %.

Зменшення надходжень від експорту — це не�

доотримання державним бюджетом чималих

коштів. У свою чергу, це могло призвести до

напруження з виплатою зовнішніх державних

боргів.

Втрати. Влітку та восени 2013 року періодич�

но виникали ситуації з падінням обсягів коштів

на казначейських рахунках, що призводило до

недоотримання місцевими бюджетами потріб�

них сум, зокрема, для покриття касових розри�

вів. Ухвалений Верховною Радою варіант зако�

ну про векселі викликав шквал коментарів, що

запровадження векселів "обвалить" економіку

країни, поверне її до часів панування бартеру.

Надбання. Україна доволі вдало вийшла на

зовнішній ринок запозичень, завдяки чому

вдалося залучити майже $4 млрд коштів. НБУ

також вдався до додаткових заходів, спрямова�

них на збалансування ситуації. Негаразди із ка�

совими розривами було подолано, як, до речі, й

дефіцитом Пенсійного фонду. Неабияку роль

зіграло розширення Національним банком пе�

реліку активів, у які громадяни могли інвесту�

вати кошти — інвестиційні монети, сертифіка�

ти, казначейські зобов’язання тощо. Ставка на

внутрішні ресурси себе виправдала. Казначей�

ські векселі, попри побоювання, не дестабілізу�

вали економіку країни, оскільки НБУ викорис�

товує їх надзвичайно обережно.

Поміж Митним союзом
та ЄС: куди не піди — 
ризикуєш втратити

Зближення України та Євросоюзу мало б сяг�

нути апогею наприкінці листопада 2013 року

під час саміту у Вільнюсі, де передбачалося під�

писання угоди про Асоціацію з ЄС та ще од�

нієї — про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

Водночас Україна з початку 2013 року домага�

лася статусу спостерігача й у Митному союзі.

Фактично весь рік минув у ситуації зовнішньо�

економічного вибору, оскільки приблизно по�

ловина вітчизняного експорту спрямовується

до країн ЄС, решта — до РФ та країн Митного

союзу. Російська сторона вдалася до обмежень

для українських товарів та послуг, відтак вітчиз�

няний уряд за тиждень до саміту оголосив про

припинення підготовки до підписання Угоди

про Асоціацію з ЄС. У Кабінеті міністрів пояс�

нили таке несподіване рішення недостатньо

чітко прописаними компенсаторними механіз�

мами, що їх мала б запропонувати Європа для

захисту українського внутрішнього ринку.

Втрати. Європейська сторона припинила

процес переговорів з проекту Асоціації України

з ЄС, але згодом консультації все�таки було від�

новлено. Тим не менше, Україна втратила мож�

ливість вийти на європейський ринок упро�

довж найближчого року. Експортери, які орієн�

тувалися на Єврозону, можуть мати збитки. Пе�

реважно, це сільгоспвиробники, виробники в

галузі легкої промисловості. Нова дата можли�

вого підписання угоди — березень 2014 року.

Київ як столиця навряд чи протягом найближ�

чих місяців стане місцем базування філій про�

відних європейських компаній. Київ також має

збитки від Євромайдану, але їх підрахувати

складно. Від "торговельної війни" з РФ Україна

також втратила. За словами прем’єр�міністра

Миколи Азарова, це майже 20 млрд грн.

Надбання. Російська сторона запропонувала

нашій державі нові газові ціни у $268,5 за тисячу

кубометрів та кредит у розмірі $15 млрд. Перші

$3 млрд вже надійшли. Це дозволить конкуру�

вати на світовому ринку шляхом зниження цін

на українські товари та послуги. Вітчизняні ве�

ликі промислові підприємства отримають, як

очікується, замовлення від Росії, що дозволить

заробити чималі кошти і, не виключено, спря�

мувати їх на модернізацію виробничих потуж�

ностей. Деякі експерти стверджують, що Укра�

їна уникла дефолту.

Несприятливі погодні умови 
знищать урожай

Аномальні спігопади навесні 2013 року зму�

сили замислитися, а чи не загрожують ці кліма�

тичні "зсуви" вітчизняним аграріям. Загалом

через невчасні відлигу та приморозки довелося

пересівати до 60 % озимих. Однак побоювання

не справдилися. По�перше, літо було більш�

менш стабільним. По�друге, українські селяни

вже дещо призвичаїлися до нестабільної пого�

ди, а тепла осінь стала справжнім подарунком

для них. Подекуди навіть аматори городніх

справ знімали вересневі врожаї полуниці та ма�

лини, огірків і помідорів.

Втрати. На пересів озимих довелося витрати�

ти кошти з держбюджету, а сільгоспвиробни�

кам це вилилося у додаткові збитки.

Надбання. Обсяги врожаю не були рекордни�

ми, але порівняно кращими, ніж протягом

останніх кількох років. Це дозволило стабілізу�

вати ситуацію на продовольчому ринку. При�

наймні, "гречаного" чи "цукрового" ажіотажу

цьогоріч не спостерігалося.

Синій кінь вивезе криву
З огляду на баланс втрат і надбань україн�

ської економіки впродовж поточного року,

можна очікувати, що наступні 12 місяців будуть

дещо легшими. По�перше, нижча ціна на газ,

фінансові вливання та налагодження торго�

вельних стосунків із Росією дозволяють споді�

ватися на стабільні грошові надходження до

держбюджету. До того ж, залишається перспек�

тива підписання угоди про зону вільної торгівлі

з ЄС. По�друге, хоча МВФ та Світовий банк

прогнозують поглиблення світової фінансової

кризи, не є фактом, що саме негативний сцена�

рій розвитку подій втілиться в життя. Якщо

справи підуть на краще, вітчизняна економіка

це теж відчує. По�третє, чергові передноворічні

"страшилки" залишаються традиційними, тут

немає нічого нового: "куций" держбюджет, об�

вал гривні, дефолт країни. От якби у прогнозах

з’явилося щось принципово нове, тоді й були б

підстави для занепокоєння �

Криза — кризою, 
та Україна — "на коні"
Баланс економічних загроз, втрат і надбань дозволяє сподіватися на вдалий 2014 рік
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Новорічний корпоративний дух
Вітчизняні та закордонні компанії все частіше економлять на святкових вечірках
Марта КОХАН
"Хрещатик"

Н
овий рік — чи
не єдине свя�
то, яке відзна�
чається у біль�

шості компаній, в то�
му числі у столиці. За
даними експертів,
сьогодні в кожному
другому українському
офісі співробітникам
доводиться святкува�
ти Новий рік на роботі
за власний кошт.
Втім, така тенденція
спостерігається не
тільки у нас. У світі та�
кож "затягують пас�
ки" і все частіше пе�
рекладають на праців�
ників фінансовий тя�
гар з організації кор�
поративних новоріч�
них заходів.

Будь�яка 
забаганка — за ваші
гроші

Як свідчать результати

опитування, проведеного До�

слідницьким центром Між�

народного кадрового порталу

HeadHunter Україна, у кож�

ному другому офісі на цього�

річний новорічний корпора�

тив офісні співробітники ви�

тратять свої гроші. Тільки

для 45 % опитаних всі витра�

ти візьме на себе роботода�

вець. Кожному четвертому

працівнику свято обійдеться

більш ніж у 200 грн. У 100 грн

вкладеться 14 % працівників,

а 17 % викладуть за новоріч�

ний корпоратив приблизно

100�200 грн.

Цікаво, що саму новорічну

ніч у компанії колег буде зу�

стрічати один зі ста співробіт�

ників. У половині офісів уро�

чистості проходять за кілька

днів до Нового року. А в 42 %

компаній святковий вечір

влаштовували за тиждень�

півтора, що зручно для тих

співробітників, які заплану�

вали на цей період зимову

відпустку. Любителів відсвят�

кувати після Нового року

значно менше (всього 6 %). У

дев'яти з десяти компаній за�

ведено відзначати Новий рік

або у форматі масштабного

корпоративу, або у колі відді�

лу чи з "друзями по роботі".

Безалкогольні корпорати�

ви для України — рідкість.

Застілля без міцних напоїв

очікує тільки 3 % опитаних.

Найчастіше формат свята —

це не що інше, як застілля з

алкоголем (71 %). Інколи

співробітників тішать танця�

ми (48 %) і найрізноманітні�

шими конкурсами та приєм�

ними сюрпризами (48 %).

Але офіційні промови на

святкуванні Нового року да�

леко не рідкість: довгих ви�

ступів від керівництва слід

очікувати 36 % офісних спів�

робітників. Дещо рідше свят�

кування проходить у форматі

фуршету (27 %). Інколи ро�

ботодавці не скупляться на

фінанси і влаштовують са�

лют (7 %) або навіть запро�

шують зірок (13 %).

Половина офісних співро�

бітників буде святкувати Но�

вий рік з колегами в рестора�

ні або кафе, а 6 % розраховує

на корпоратив за містом. Тим

не менше, далеко не всім по�

щастить провести час у неро�

бочій обстановці: 18 % пра�

цівників усе ж таки відсвятку�

ють Новий рік просто в офісі.

А ось кожен п'ятий співробіт�

ник ще не знає, що цього разу

вирішив влаштувати робото�

давець. І це може бути як ве�

чір у офісі, так і яскраве свято

в кафе, боулінг�клубі або на�

віть аквапарку. Цікаво, що

кожен десятий "білий комі�

рець" постарається ухилитися

від святкової метушні і не бу�

де зустрічати Новий рік з ко�

легами. Кожен третій з таких

"прогульщиків" пропустить

корпоратив, посилаючись на

інші плани і свою зайнятість.

Крім цього, багато хто зби�

рається прогуляти свято через

те, що цей захід у їх компанії

нудний (23 %). Часто святку�

вати з колегами відмовляють�

ся і з причини неприйняття

колективу (22 %), з метою

економії (18 %) або ж через

нелюбов до гучних святку�

вань (12 %).

З'ясувалося, що не всі ком�

панії організовують масові гу�

ляння для своїх співробітни�

ків: 10 % роботодавців ніяк не

відзначають свято. До того ж,

столичні компанії масово від�

мовляються від новорічних

корпоративів через Євромай�

дан, а також відміняють деякі

публічні заходи, вважаючи їх

проведення неетичним в цей

непростий час. Втім, дехто

розмірковує над перенесен�

ням своїх планів на різдвяні

свята, якщо градус політичної

напруги спаде.

"Корпоративні" 
тенденції

Тим часом, наприклад, у

Фінляндії, вишукують свої

способи економити на ново�

річних корпоративах. Багато

місцевих фірм задля цього все

частіше переносять святку�

вання... в Естонію. Адже ви�

трати тамтешніх ресторанів на

зарплату становлять 30 % ана�

логічних витрат їх фінських

колег. Проте ця тенденція вже

тривожить фінських рестора�

торів, оскільки попит в країні

на їх послуги знижується, а

витрати лише зростають, з'яв�

ляються нові податки.

У Німеччині економлять

також, але в основному пред�

ставники крупного бізнесу.

Так, кожна п'ята велика ні�

мецька фірма цього року або

зовсім скасувала свято для

трудового колективу, або за�

пропонувала співробітникам

оплачувати його з власної ки�

шені. Про це свідчить дослі�

дження німецької рекрутин�

гової компанії LAB &

Company, яка опитала в лис�

топаді 2013 року топ�мене�

джерів приватних компаній.

Так, цьогоріч 10 % компаній

зі штатом понад 1 000 чоловік

з метою економії відмовилися

проводити різдвяні вечірки, а

ще 11 % переклали організа�

цію та фінансування свята на

плечі самих співробітників.

Лише 8 % великих компаній

повідомили про наміри влаш�

тувати вечірки, на які праців�

ники можуть прийти зі своєю

"другою половиною". У той

же час на понад 36 % підпри�

ємств з кількістю працівників

менше 50�ти чоловік такому

корпоративу надають під�

креслено сімейний характер.

Та загалом німці звикли від�

значати різдвяні свята в трудо�

вому колективі за рахунок ро�

ботодавців. Новорічні корпо�

ративи цього року проводять

90 % усіх німецьких фірм, і у

переважній більшості випад�

ків організацію свят оплачу�

ють самі роботодавці. Причо�

му малий та середній бізнес

зазвичай щедріше крупного.

За даними дослідження, 40 %

підприємств з кількістю пра�

цівників менше 50�ти чоловік

виділяють на свято понад 80

євро на людину. А в компаніях

зі штатом понад 1 000 співро�

бітників на подібні витрати

готові лише 19 %. У грудні, як

показало опитування, корпо�

ративи найчастіше прийма�

ють характер урочистого за�

стілля (59 %) або затишного

свята на робочому місці 

(27,5 %) з вбраною ялинкою та

запаленими свічками. Влаш�

товуючи свято для свого тру�

дового колективу, німецькі

фірми повинні враховувати і

фіскальний аспект. У Німеч�

чині фінансові органи вихо�

дять з того, що виділення на

корпоратив понад 110 євро на

одного співробітника являє

собою приховану форму мате�

ріального заохочення, яке має

обкладатися податками. Тому

багато компаній прагнуть

укластися в рамки даної суми,

хоча якщо це не вдається, на�

магаються "викрутитися", не

порушуючи закону.

Вечірки "у законі"
У Росії також найближчим

часом хочуть законодавчо

врегулювати питання прове�

дення корпоративних захо�

дів, яке примушує і місцевих

бухгалтерів проявляти чудеса

винахідливості. Нещодавно

там підготували зміни до По�

даткового кодексу, які б, зок�

рема, дозволяли роботодав�

цям оплачувати відпочинок

своїм співробітникам та чле�

нам їх сімей. Експерти заува�

жують, що також може бути

встановлено ліміт на суми

бюджетів, що йдуть на органі�

зацію святкових корпорати�

вів. Адже, наприклад, держ�

компанії Росії традиційно

проводять корпоративи з ши�

роким розмахом (бюджетом в

10�50 млн рублів, або близько

$300 тис.— $1,5 млн). І хоча

цьогоріч державним корпора�

ціям Росії рекомендували не

витрачати бюджетні кошти на

святкові заходи, не всі дослу�

хались до цих побажань, дар�

ма що вони лунали з найви�

щого рівня. Загалом же біль�

шість російських компаній

організовують для своїх спів�

робітників свято поза стінами

офісу, причому намагаються

зробити це у вихідні дні. Та,

як і в Україні, витрати на це

готові брати на себе далеко не

всі роботодавці. Більш щедрі

компанії беруть зі співробіт�

ників гроші тільки за сам бан�

кет. Деякі ж взагалі шкодують

коштів навіть на оренду рес�

торану. Тож корпоративний

захід часто вимушені сплачу�

вати самі його учасники. При

цьому здебільшого діє умова

"присутність обов'язкова",

адже роботодавці розцінюють

відмову від участі у корпора�

тиві практично як "зраду" по

відношенню до компанії.

Водночас загалом надто

економити на корпоративі

російські компанії не зби�

раються. За інформацією до�

слідницького центру порталу

Superjob, третина організацій

і фірм мають намір витратити

на "службового Діда Мороза"

навіть більше, ніж торік. За

даними опитування 1 000 ме�

неджерів з персоналу та ін�

ших представників кадрових

служб підприємств та органі�

зацій, більш ніж у чверті 

(27 %) компаній бюджет но�

ворічного корпоративу в по�

рівнянні з минулим роком за�

лишився незмінним, а в тре�

тини (32 %) — збільшився. У

13 % організацій витрати пла�

нують урізати, в 28 % поки не

вирішили, скільки коштів

асигнують на загальну вечір�

ку. А у деяких компаніях за�

мість видатків на корпоратив

просто вирішили додати спів�

робітникам пару днів до від�

пустки.

Більше половини (52 %)

компаній планують провести

новорічний корпоратив в рес�

торані або кафе, 15 % зроблять

це без відриву від роботи і

влаштують свято безпосеред�

ньо в офісі. Ще 6 % збирають�

ся всім колективом за місто, а

кожен двадцятий роботода�

вець (5 %) запропонує співро�

бітникам інші варіанти загаль�

ного свята. 15 % рішення на

момент проведення дослі�

дження ще не прийняли. У чо�

тирьох компаніях зі ста (4 %)

взагалі немає традиції зустріча�

ти Новий рік у колективі това�

ришів по службі. Розмах заходу

прямо залежить від щедрості

роботодавців: в одних компа�

ніях співробітників чекає ве�

чірка в ресторані "з програмою

і ведучим" або навіть поїздка на

гірськолижний курорт. А десь

компанія частково компенсує

аренду ресторану, а співробіт�

ники самі оплачують банкет в

розмірі 2 тисяч рублів (близько

$60) з людини. Є навіть компа�

нії, де свято планується тільки

для керівництва та співробіт�

ників, які особливо відзначи�

лися. В цілому витрати на од�

ного співробітника колективу

складають до 7 тисяч рублів

(трохи більше $200). Якщо ж

керівники запрошують до

участі в програмі зірок естради,

бюджет збільшується відповід�

но до розміру їх гонорару �
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Новорічний настрій вдома
Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

Н
апередодні
Нового року
найкращий
спосіб порину�

ти у передсвяткову
атмосферу — це роз�
планувати, як і чим
прикрасити помеш�
кання, ялинку і свят�
ковий стіл. У магази�
нах, на базарах та в
Інтернеті такий вели�
чезний вибір товарів,
що потрібно мати не�
абияку силу волі, аби
не почати скуповува�
ти все, що впаде в
око, тим більше, що
вироби є на будь�який
смак і гаманець.

Королева свята
Екологи жартують, що те,

наскільки людина любить

природу, найкраще видно на�

передодні зимових свят. Не�

свідомі купують зрубані

ялинки, а свідомі — штучні

деревця, або, на крайній ви�

падок, сосни чи ялинки в

горщиках. Проте для бага�

тьох українців ялинка або

сосна є невід’ємним симво�

лом Нового року.

У Києві ще з 15 грудня на

території стаціонарних рин�

ків почали з’являтися спеці�

альні майданчики для прода�

жу живих новорічних дерев.

Як повідомили в Департа�

менті промисловості та роз�

витку підприємництва

КМДА, їх розгортатимуть

поступово, обов’язково вра�

ховуючи торішній моніто�

ринг попиту на хвойні. Зага�

лом же заплановано облаш�

тувати понад 150 спеціальних

ялинкових ярмарків.

Аби ціни не кусалися, в

першу чергу запрошувати�

муть торгувати своїм товаром

лісгоспи, зокрема і на тради�

ційні сільськогосподарські

ярмарки в районах. Оптова

ціна на живі новорічні ялин�

ки становитиме від 50 до 540

гривень — залежно від висо�

ти дерева. У роздріб, звісно,

дорожче, але за 150—200 гри�

вень можна придбати пишну

півтораметрову сосну, яка

здатна вистояти в умовах

квартири півтора�два тижні й

не осипатися.

Традиційно величезним

попитом користуються ново�

річні деревця, зв’язані з гіло�

чок ялиці чи ялини. Їх можна

придбати не лише на офіцій�

них базарах, а й на вході чи

виході більшості станцій мет�

рополітену. Вартість — від 25

гривень. Везуть композиції

переважно з Карпат, де напе�

редодні зимових свят цілими

родинами "плетуть" ялинки

на продаж.

"Найкращі в’язані дерева

виходять із ялиць, хвоя у них

пласка і красивого кольо�

ру",— розповіла "Хрещатику"

пані Марія з Івано�Франків�

щини. Торгує жінка на сти�

хійному ринку в підземному

переході біля станції метро

"Святошин". Поруч із нею —

конкурентка з Київщини із

малесенькими 20�30�санти�

метровими ялиночками в

горщиках. Продавчиня не за�

хотіла називати своє ім’я, але

розповіла, що деревця — це

сіянці ялин, які залишаються

від "прополювання" посадок

лісгоспу. Колись їх просто

викидали, а тепер саджають в

горщики і продають. На них

є чималий попит, бо багато

хто сподівається після свят

висадити деревце у дворі по�

близу будинку.

Також за останні роки сут�

тєво зріс попит на штучні

ялинки, вартість яких буває

навіть 25 гривень. Верхню

межу визначити важко, бо в

столичних гіпермаркетах

можна натрапити на "експо�

нати", що коштують кілька�

надцять тисяч гривень. До

речі, як нагадують фахівці, з

2011 року всі хвойні дерева,

які надходять на продаж, по�

винні мати спеціальні чіпи.

За пластиковою біркою зі

штрих�кодом покупець може

перевірити, де, в якому ліс�

госпі та області виросло де�

рево. Для цього необхідно

ввести код на спеціальному

сайті — yalinka.info.

Крім того, в багатьох місь�

ких садових центрах можна

придбати або орендувати

ялинки, сосни чи ялиці в

горщиках. Наприклад, тиж�

нева оренда 60�80�сантимет�

рової канадської ялинки

Conica коштуватиме 180 гри�

вень, але при укладанні від�

повідної угоди треба дати

завдаток — повну вартість де�

рева, крім того, заплатити за

доставку. Цікаво, що цього

року зменшилася кількість

садових центрів, де надають

таку послугу. Як пояснили

"Хрещатику" в одному з них,

клієнти не хочуть зайвого

клопоту, до того ж, у минулі

роки були неприємні ситу�

ації, коли в центр повертали

дерева із пошкодженим гіл�

лям. Та й після кількох тиж�

нів, проведених у теплих

квартирах чи будинках, дере�

ва часто хворіють і гинуть.

Однією з найпопулярні�

ших альтернатив ялинкам є

хвойні букети. Їх також мож�

на прикрасити "дощиком" і

кульками, а в спеціалізова�

них магазинах�салонах такі

вироби прикрашають свічка�

ми чи символами прийде�

шнього року — фігурками

коників.

Модні тенденції
"ялинки�2014"

Вважається, що традиція

прикрашати Різдво ялинкою

народилася в Саксонії. Що�

правда, тоді дерево підвішу�

вали під стелею і прикріпля�

ли до нього свічки, яблука та

печиво. Був час, коли ново�

річні кулі переходили у спа�

док з одного покоління до ін�

шого й були неабиякою цін�

ністю. Нині ж можна зміню�

вати прикраси на ялинці ма�

ло не щороку, відповідно до

віянь і тенденцій моди.

Оскільки за східним ка�

лендарем 2014�й — рік Си�

нього Дерев'яного Коня, пе�

ревагу варто віддати синім та

зеленим кольорами. Вітають�

ся іграшки у вигляді коників,

підков, яблук. Солом'яні та

дерев'яні іграшки, розмальо�

вані фарбами кулі, шматочки

цукру в фользі, горіхи, по�

криті золотистою фарбою, —

все це підійде якнайкраще.

Трендом цього сезону та�

кож стали м'які ялинкові іг�

рашки, прикрашені намис�

тинами, блискітками і штуч�

ними листочками. Вони ви�

глядають на ялинці дуже ми�

ло і створюють особливу ат�

мосферу затишку. Виробни�

ки новорічних іграшок також

випускають м'які фігурки ко�

ників, інших звірів і птахів,

рукавичок, яблук. Запропо�

нований асортимент просто

величезний, як і ціни на ньо�

го, адже можна придбати

кульки як за ціною від кіль�

кох гривень, так і ексклюзив�

ні порцелянові фігурки за

кілька сотень. Причому, в но�

вомодних іграшках тон зада�

ють майстри із Китаю, а віт�

чизняні виробники пропону�

ють класичні скляні кулі із

ручним розписом на різно�

манітні мотиви за цілком

прийнятні гроші.

До речі, тим, хто не зби�

рається повністю оновлюва�

ти ялинкові іграшки, дизай�

нери таки радять придбати

одну�дві нові. Найдоречні�

шими будуть кульки із зобра�

женнями символу прийде�

шнього року — Коня.

Тим, хто хоче вразити ро�

дину чи друзів незвичною

ялинкою, дизайнери радять

взагалі не використовувати

іграшок. Достатньо лише гір�

лянди і штучного снігу, який

можна купити у балончиках

на будь�якому базарчику.

У соціальних мережах за�

раз можна побачити найріз�

номанітніші ідеї, як прикра�

сити ялинки. Зокрема у зга�

дуваній вже Німеччині вста�

новили дерево, "заквітчане"

мобільними телефонами.

Екологічні організації зма�

гаються одна із одною у кре�

ативі і складають ялинки з

дров, книг, пластикових пля�

шок — фантазія людей прос�

то невичерпна.

Чарівні вікна 
нашого дому

Чимало киян напередодні

свят також прикрашає вікна і

в навчальних класах, і в офіс�

них приміщеннях, обов'язко�

во в дитячих садках, і робить

це із задоволенням. Індустрія

Китаю пропонує величезний

вибір готових різнобарвних

аплікацій, які приклеюють на

скло. Проте можна трохи по�

фантазувати і власноруч

створити "вітражі".

Малювати на вікнах зовсім

нескладно. Той, хто має ху�

дожні навички, може одразу

ж починати з малюнків на

склі, але для надійності мож�

на зробити такий собі папе�

ровий трафарет. Дуже уважно

треба поставитися до вибору

фарб, адже після свят таки

доведеться мити вікна. На

скло добре лягатимуть зви�

чайнісінька гуаш, пальчикові

фарби для дитячої творчості,

акрилові фарби, які змиваю�

ться водою, а також зубна

паста. А от вітражними фар�

бами користуватися не варто,

бо вони надзвичайно тривкі.

Цікаво, що малюнки мож�

на наносити не тільки безпо�

середньо на скло. У продажу

є спеціальні набори фарб, які

застигають при нанесенні на

гнучку еластичну плівку. Піс�

ля застигання цю плівку

можна кріпити на будь�яку

гладку поверхню. До скла

плівка приклеюється, а потім

знімається безслідно.

Дуже красиво виглядає

вікно, прикрашене звичай�

ними паперовими аплікаці�

ями: ажурними сніжинками,

ялинками, будиночками,

сніговиками і дзвіночками.

А ще можна прикрашати

вікна або балкони квартир за

допомогою спеціальних ві�

конних гірлянд і об'ємних фі�

гурок. Ця мода прийшла до

нас із Західної Європи та

Америки, де напередодні зи�

мових свят будинки осяюють

різнобарвною ілюмінацією.

Водночас у такому випадку

слід бути дуже уважним до

вибору "миготливих вогни�

ків", аби не влаштувати поже�

жі. Випускаються електричні

гірлянди для різного призна�

чення: вуличні, для декорації

інтер'єру, ялинкові. Вуличні

можна без проблем викорис�

товувати і в приміщеннях, а

от ялинкові — лише всереди�

ні приміщень, вони мають

слабкий вологозахист і мо�

жуть спричинити коротке за�

микання, якщо розвісити їх

на не утеплених балконах.

До речі, прикрашаючи осе�

лю, треба пам’ятати, що Но�

вий рік та Різдво — це родин�

ні свята. А тому найголовні�

ше у цей час — поділитися

своїм душевним теплом з рід�

ними, близькими та друзями.

Тому найкращим секретом

для створення передсвятко�

вого настрою є привітати

найближчих людей, завітати

в гості, написати e�mail, від�

правити смс...

Тема № 1 останнього тижня старого року — ялинки, іграшки, гірлянди
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

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
несвоєчасне інформ вання Фонд про річний фа тич-
ний обся реалізованої прод ції (робіт, посл ), про
зміни техноло ії робіт або вид е ономічної діяльності
підприємства страх вальни відповідає з ідно із за о-
нодавством.

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



Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

С
вято Нового року в
Києві пройде зі зна�
ком "плюс" на тер�
мометрі, бо сино�

птики обіцяють тривалу
відлигу. Але цього не ска�
жеш про гаманець, бо там
буде передсвятковий "мі�
нус". Скільки українцям,—
зокрема, киянам — дове�
деться витратити, щоб гід�
но зустріти 2014�й "коня�
чий" рік? "Хрещатик"
спробував оцінити витрати.

31 грудня варте зарплати?
Ще у листопаді поточного року

стало відомо, скільки українці ви�

тратять на Новий рік. За даними

аудиторської компанії Deloitte, яка

провела інтернет�опитування меш�

канців великих українських міст,

кожен готовий був викласти на одне

з найчарівніших свят близько 4 ти�

сяч гривень. Рік, що скоро стане ми�

нулим, коштував, за орієнтовними

підрахунками експертів, від 3200 до

3500 гривень.

Переважна частка цих витрат,

близько 60—65 % — це подарунки та

страви для святкового столу. Решта,

десь із 20—25 %, припадає на ново�

річні розваги, поїздки. Та співвідно�

шення витрат змінюється, якщо са�

ме туристична подорож є головною

"родзинкою" новоріччя. У такому

разі витрати на поїздку виходять на

перший план.

Але у дослідженнях є певні похиб�

ки. По�перше, інтернет�опитування

охоплює людей з певним рівнем до�

ходів. По�друге, більш чітке уявлен�

ня про видатки на новоріччя у пере�

важної більшості українців фор�

муються в передостанній та остан�

ній тижні року, що минає. Тому

більшість із наших співгромадян

роблять покупки саме у другій поло�

вині грудня, коли чітко усвідомлю�

ють не лише свої очікування від но�

ворічніх свят, а й реальні можливо�

сті для цього. Тому остаточні свят�

кові бюджети коригуватимуться.

Загалом, якщо зважити, що серед�

ня зарплата по Україні у жовтні 2013

року складала 3284 гривень, то мож�

на сказати, що новорічна ніч варта

більше ніж одного місяця роботи.

Але чи всі готові викласти таку суму

за одну мить між старим і новим ро�

ком?

Новорічний дастархан
Типових сценаріїв зустрічі Нового

року небагато, але діапазон знач�

ний: від "під пальмою на пляжі" до

"у справжньому лісі під ялинкою".

Та деякі атрибути незмінні: це салат

олів’є, мандарини, шампанське. Без

новорічних страв — аж ніяк. У цю

ніч треба їсти й пити, щоб весь рік

добре жити. Є така прикмета, в яку

багато хто вірить.

Отже, мінімальний набір: шам�

панське, салат, м’ясо, сир, цукерки

чи торт, цитрусові, гарнір. Ціна за

пляшку шампанського починаєься

від 29—40 грн, залежно від марки

виробника, точки продажу та акцій

торговельної мережі. Курка чи качка

"потягнуть" на 36—45 грн за один кі�

лограм, хоча зустрічаються акційні

екземпляри, що коштують 20 грн за

1 кг. Маємо вже суму під 100 грн. Ін�

гредієнти для новорічного салату

олів’є: картопля за 6�7 грн за один

кілограм, мариновані огірки від 14

грн за півлітрову банку, горошок зе�

лений від 7 до 14 грн, залежно від

обсягу банки чи бляшанки, майонез

від 4 до 12,90 грн, залежно від об'єму

та торговельної марки, яйця від 12

до 15 грн за десяток, ціни на варену

ковбасу стартують у магазинах від

58—60 грн, на ринку можуть бути

нижчими на декілька гривень. На

цукерки доведеться викласти від 47

грн за кілограм, якщо це торт, то не

менше 37—40 грн за півкілограмове

"солодке щастя". Фрукти (мандари�

ни, ананаси, банани) — 16 грн, 11

грн та від 10,90 грн відповідно. Як�

що передбачається гарнір, скажімо,

у вигляді картоплі, це додасть до ви�

трат ще 6�7 грн за кілограм "другого

хліба". Якщо не враховувати, що на�

бір спиртного обмежиться шампан�

ським, а буде необхідний і традицій�

ний мінімум, найскромніший свят�

ковий стіл коштуватиме від 260 грн.

Це базис. Далі кулінарні фантазії

можуть завести далеко і в розмаїтті

страв, і у витратах на них. Загалом,

минулого року середній новорічний

стіл стартував від 500 грн.

Це щодо їжі. А подарунки?

Дід Мороз трусоне 
смартфонами 
й подорожами

За оцінками експертів, новорічні

побажання українців, зокрема, ки�

ян, особливих змін не зазнали. Як і

минулого року, найкращий подару�

нок — різноманітні ґаджети, за ни�

ми — подорожі. Трішки втратили у

симпатіях ювелірні прикраси. Ціка�

во, що побутова техніка і подарун�

кові сертифікати, домашні тварини

та косметика зібрали найменше

прихильників. Однак це смаки ін�

тернет�користувачів та покупців де�

яких торговельних мереж.

Мінімальна вартість подарунка з

цього списку складає не менше 400

грн, та й то йдеться про недорогий

мобільний телефон. Якщо казати,

власне, про ґаджети з широким на�

бором функцій, тут доведеться ви�

класти від 700—800 грн, та й то по

мінімуму. Щоправда, подорожі до�

рожчі: вояж до Криму лише на дві�

три доби з 30 грудня обійдеться,

разом із транспортними витрата�

ми, від 1 тис. грн. Це — мінімум.

Попри те, що побутова техніка, на�

чебто, не є популярним подарун�

ком, під ялинками киян вистачати�

ме і кухонної техніки, і сковорідок,

і навіть чайників. Мінімальна ціна

такого новорічного презента — від

98 грн на чайник за акційними ці�

нами.

Витрати на зимові свята
за 12 місяців змін майже
не зазнали

Новорічний "кошик" для киян бу�

де за вартістю майже таким, як і рік

тому, вважають експерти. Зокрема,

президент Українського аналітич�

ного центру Олександр Охріменко в

коментарі "Хрещатику" зазначив,

що "традиційно дорожчатиме м’ясо,

алкогольні напої та шоколадні цу�

керки. Що стосується інших про�

дуктів, то особливого зростання цін

не буде, вважає фахівець: "Скоріше,

вартість новорічного столу цього

року, в порівнянні з 2012�м, буде на

10—15 % вищою, але не більше, ос�

кільки наявний надмір продуктово�

го набору, тож підвищити ціни буде

складно".

За словами пана Охріменка, окрім

святкового столу, варто врахувати й

інші витрати. "Цьогоріч можна при�

крашати будинки новорічними гір�

ляндами. Це має попит і, відповід�

но, вартість послуг досить висока.

Деякі спеціалісти просять 100 грн за

один метр гірлянди. Окрім того, на�

були популярності лазерні шоу. За�

галом, напередодні Нового року

зростає попит на розваги, відповід�

но, на них підвищуються ціни. На�

приклад, ціни на святкову вечерю у

ресторанах вже зросли на 15—25 %,

а ближче до 31 грудня ще можуть

піднятися на 30—40 %",— наголосив

він. Олександр Охріменко також за�

уважив, що трендом передноворіччя

є те, що покупці менше уваги приді�

ляють цінам, відтак схильні витра�

чати більше, ніж зазвичай.

У свою чергу, керівник аналітич�

ного департаменту консалтингової

групи "ААА" Марія Колесник в ко�

ментарі "Хрещатику" розповіла, що,

у порівнянні з минулим роком, де�

які групи товарів подорожчали, а де�

які — подешевшали. "Якщо порів�

нювати з передноворічним періодом

минулого року, то нині на 20 % по�

дорожчали овочі,— зазначила екс�

перт.— Це не пов’язано с передсвят�

ковим періодом, хоча ціни на кар�

топлю пішли вгору й сягнули 8—10

грн за один кілограм, а це пов’язано

виключно з ажіотажними настро�

ями, адже в грудні 2012 року ціна на

неї була удвічі меншою". Водночас,

наголосила пані Колесник, ціни на

сире м’ясо, на м’ясо курки протягом

року залишилися без змін. Нато�

мість "суттєво подорожчала ікра, це

пов’язано зі зміною цін російським

постачальником у вересні". Молочні

продукти, котрі прямо не пов’язані з

новорічним столом, порівняно із

груднем 2012 року піднялися в цінах

на 20 %, у роздрібних торговельних

мережах і на 25 %. "У нас не спосте�

рігалося здешевлення закупівельних

цін на сире молоко влітку, у нас бу�

ли достатньо високі ціни на ньо�

го",— наголосила фахівець. Також

маємо "значний стрибок цін на яй�

ця. З одного боку, економічна скла�

дова, оскільки низка підприємств

закривалися, переформатовувалися,

відбувалася реструктуризация, ак�

редитація. Плюс чинник сезонності

з наявністю свят". У супермаркетах

ціни на яйця "преміум" сягають 17—

18 грн за 10 шт., на ринку — 15 грн.

Це досить висока ціна, і вона вища

за ціну аналогічного періоду мину�

лого року. А от цитрусові приємно

здивували. "Як не парадоксально,

знижено ціни на цитрусові порівня�

но з минулим роком. Велика пропо�

зиція, багато завезли товару, тому

ціни знижуються, він продається за

акційними цінами",— каже Марія

Колесник.

Як наголосив, зі свого боку, ди�

ректор департаменту Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

Євген Олейніков, "можна сказати,

що, у порівнянні з 2012�м роком,

нині обсяг витрат на новорічний

стіл майже не зазнає змін, оскільки

ціни на переважну більшість скла�

дових залишаються на тому самому

рівні. Структура попиту не змінить�

ся, у нас переважають продукти хар�

чування, які, враховуючи гарну си�

туацію з врожаєм, можуть трішки

подорожчати перед Новим роком".

Водночас, за його словами, "в країні

з липня місяця дефляція, тому може

бути хіба що традиційне новорічне

підняття цін, але не суттєве".

Натомість експерт фінансових

ринків Андрій Блінов зазначає, що,

коли порівнювати передноворічний

період поточного року з минулим,

то "цілком зрозуміло, що передсвят�

кове зростання цін має місце, при�

міром, на огірки та інші традиційні

складові новорічного столу. Але

єдина категорія товарів, за якою

спостерігається помітне зростання

цін — це алкоголь". Тим не менше,

зазначив фахівець, це пов’язано не

зі святами, а з підняттям акцизів. За

його словами, "по шампанському

взагалі нині зростання цін немає,

воно було, здається, навесні", відтак

"традиційний кошик залишиться на

рівні минулого року".

Отже, можна витратити небагато

грошей, але Новий рік від того не

перестане бути Новим роком. Го�

ловне — не кількість страв, а на�

стрій. А для тих, кого дратують будь�

які святкові витрати, є варіант. В Ін�

тернеті не перший рік існують гру�

пи, які виступають проти святку�

вання Нового року. Причин для

цього називається багато, одна з

них — економія коштів, котрі бу�

цімто хитрі торговельні мережі ви�

манюють з гаманців. Чом би й не

відмовитися від традиційного свят�

кування? Залишилося обрати, що

краще: свято чи гроші

ÑÏÎÆÈÂÀ×
Хрещатик 926 грудня 2013 року

2014�й: шампанське 
плюс п’ятсот гривень
Більша частина новорічних витрат піде на святковий стіл та на подарунки
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Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ
Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua

26 р дня (чт.) — 19.00 прем’єра “На-
хлібни ”, за мотивами творів Івана Т р е-
нєва, 1 од. 55 хв.
26 р дня (чт.) — 20.00 “Жін и. Фра -
мент. С андал без антра т ”, драма,
Оле сандр Мардань, 2 од.
27 р дня (пт.) — 19.00 “Дон Кіхот.
1938 рі ”, драма, Михайло Б л а ов за
Мі елем Сервантесом, 2 од. 10 хв.
27 р дня (пт.) — 20.00 “Валентинів

день”, драма, Іван Вирипаєв, 1 од. 40 хв.
28 р дня (сб.) — 19.00 “Дохідне міс-
це”, омедія, О. Островсь ий, 2 од. 45 хв.
28 р дня (сб.) — 20.00 “Страждання
юно о Вертера”, драма, Іо анн Вольф ан
фон Гете, 1 од.
29 р дня (нд.) — 18.00 “Пізансь а ве-
жа”, фарс, Надія Пт ш іна, 1 од. 50 хв.
29 р дня (нд.) — 19.00 “Насмішливе
щастя моє”, Леонід Малю ін, 1 од. 45 хв.
29 р дня (нд.) — 20.00 “Edith Piaf:
життя в рожевом світлі”, 1 од. 10 хв.
30 р дня (пн.) — 19.00 “Різдвяні мрії”,
омедія, Надія Пт ш іна, 2 од. 40 хв.
31 р дня (вт.) — 19.00 “Любовне бо-
жевілля”, м зична вистава, Жан Франс а
Рен’яр, 1 од. 50 хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
26 р дня (чт.) — 19.00 “Едіт Піаф.
Життя в редит”, мюзи л, Юрій Рибчин-
сь ий, Ві торія Васалатій
26 р дня (чт.) — 19.00 “Момент охан-
ня”, інсценізація Тараса Жир а за твора-
ми Володимира Винничен а, слідчий е с-
перимент
27 р дня (пт.) — 19.00 “Натал а Пол-
тав а”, раїнсь е м зично-драматичне
ро о о, Іван Котляревсь ий

28 р дня (сб.) — 19.00 “Прибор ання
норовливої”, Вільям Ше спір
29 р дня (нд.) — 19.00 “Кін IV”, тра і-
омедія, Гри орій Горін
30 р дня (пн.) — 19.00 “Дами і са-
ри”, омедія, Оле сандр Фредро
1 січня (ср.) — 19.00 “Кайдашева
сім’я”, омедія, Іван Неч й-Левиць ий

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
26 р дня (чт.) — 19.00 “Не все от
масляна”, омедія, Оле сандр Остров-
сь ий, 2 од. 45 хв.

27 р дня (пт.) — 19.00 “Чотири причи-
ни вийти заміж”, омедія про охання,
Р. Баер, 2 од.
28 р дня (сб.) — 15.00 “Трохи вина...
або 70 обертів”, омічне дійство з неапо-
літансь ими піснями, Л. Піранделло,
1 од. 40 хв.
28 р дня (сб.) — 19.00 “Брешемо чис-
т правд ”, Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
29 р дня (нд.) — 15.00 “Дзвіно з ми-
н ло о”, А. Крим, 1 од. 30 хв.
29 р дня (нд.) — 19.00 “Глядачі на ви-
став не доп с аються!”, М. Фрейн,
3 од. 40 хв.
30 р дня (пн.) — 19.00 “Корси ан а”,
історичний ане дот, Іржі Г бач,
2 од. 10 хв.

31 р дня (вт.) — 19.00 “Ідеальна па-
ра”, Мар Камолетті, 2 од., новорічні
поздоровлення і свят овий вечір.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua

126 р дня (чт.) — 19.00 прем’єра
“Мадем азель Ніт ш”, історія одно о пе-
ревтілення, Ф. Ерве
28 р дня (сб.) — 19.00 новорічний
онцерт “Штра с в опереті”
29 р дня (нд.) — 19.00 новорічний
онцерт “Штра с в опереті”
30 р дня (пн.) — 19.00 “За двома зай-
цями”, оперета, В. Ільїн, В. Л ашов.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
26 р дня (чт.) — 13.00, 16.00, 27 р дня (пт.) —
10.00, 13.00, 16.00, 28 р дня (сб.) —10.00, 13.00,
16.00, 29 р дня (нд.) — 10.00, 13.00, 16.00, 30
р дня (пн.) — 10.00, 13.00, 16.00, 31 р дня (вт.) —
10.00, 13.00, 16.00 Новорічна вистава “Новорічні розва-
и”, дітям до 5-ти ро ів вхід без оштовно без надання віль-
но о місця

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
26 р дня (чт.) — 11.00, 14.00 прем’єра “Каз ові манд-
ри”, м зична аз а, Ганс Крістіан Андерсен
27 р дня (пт.) — 11.00, 14.00 “Дванадцять місяців”,
аз а-феєрія, Сам їл Марша , для дітей з семи ро ів
28 р дня (сб.) — 11.00, 14.00 “Дванадцять місяців”,
аз а-феєрія, Сам їл Марша , для дітей з семи ро ів
29 р дня (нд.) — 11.00, 14.00 “Дванадцять місяців”,
аз а-феєрія, Сам їл Марша , для дітей з семи ро ів
30 р дня (пн.) — 11.00, 14.00 “Дванадцять місяців”,
аз а-феєрія, Сам їл Марша , для дітей з семи ро ів
31 р дня (вт.) — 11.00, 14.00 “Дванадцять місяців”,
аз а-феєрія, Сам їл Марша , для дітей з семи ро ів

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Фран а, 3
Тел: (044) 279-59-21, 279-71-01, www.ft.org.ua
28 р дня (сб.) — 12.00 “Л с нчи ”, мюзи л, Ернст
Теодор Амадей Гофман
1 січня (ср.) — 13.00 “Л с нчи ”, мюзи л, Ернст Теодор
Амадей Гофман

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварсь ий просп., 25
Тел: (044) 517-89-80, www.drama-comedy.kiev.ua
28 р дня (сб.) — 12.00 “Попелюш а”, спе та ль для дітей,
новорічні інтермедії і он рси від Діда Мороза, 1 од. 20 хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійсь а, 53/3
Тел: (044)287-62-57, www.operetta.com.ua
30 р дня (пн.) — 14.00 “Лампа Аладдіна”, м зична аз-
а, С. Бед сен о

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ ²ÌÅÍ² ËÅÑ²
ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: в л. Б. Хмельниць о о, 5
Тел: (044) 234-42-23, www.rusdram.com.ua
29 р дня (нд.) — 12.00
прем’єра “Клапти и по за -
точ ах”, м зична аз а, Гри-
орій Остер
30 р дня (пн.) — 12.00
прем’єра “Клапти и по за -
точ ах”, м зична аз а, Гри-
орій Остер
31 р дня (вт.) — 12.00
прем’єра “Клапти и по за -
точ ах”, м зична аз а, Гри-
орій Остер

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ 
ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

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

26 р дня (чт.) — 19.00 “Средь ш мно о бала...”, вечір
романс ви онанні солістів
27 р дня (пт.) — 15.00 “Л с нчи ”, балет-феєрія
на 2 дії, П. Чай овсь ий, 2 од.
28 р дня (сб.) — 12.00, 15.00 “Дванадцять місяців”,
мюзи л- аз а на 2 дії, С. Баневич, 1 од. 45 хв.
29 р дня (нд.) — 12.00, 15.00 “Л с нчи ”, балет-фе-
єрія на 2 дії, П. Чай овсь ий, 2 од.
30 р дня (пн.) — 12.00 “Історія Кая та Герди”, роман-
тична опера для дітей на 2 дії, С. Баневич, 1 од. 50 хв.
31 р дня (вт.) — 12.00, 18.00 “Л с нчи ”, балет-фе-
єрія на 2 дії, П. Чай овсь ий, 2 од.

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ
Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
26 р дня (чт.) — 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 “При оди
Дід ся Мороза”, М. Петрен о, 1 од. 20 хв.
27 р дня (пт.) — 10.00, 12.30 “При оди Дід ся Моро-
за”, М. Петрен о, 1 од. 20 хв.
30 р дня (пн.) — 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 “За щ -
чим велінням”, 1 од. 20 хв.
31 р дня (вт.) — 10.00, 12.30, 15.00 “За щ чим велін-
ням”, 1 од. 20 хв.
1 січня (ср.) — 12.30, 15.00, 17.30 “За щ чим велін-
ням”, 1 од. 20 хв.

“ßËÈÍÊÈ 3”

Країна: Росія
Ст дія: Bazelevs
Режисери: Оль а Харіна, Дмитро Кисильов,
Леван Габріадзе, Катерина Теле іна, Оле -
сандр Котт
У ролях: Іван Ур ант, Cер ій Світла ов, Гоша
К цен о, Валентин Гафт, Тетяна До илєва,
Марія Ш шина
Тривалість: 100 хв.
Улюблені ерої фільм — в неймовірних ново-
річних історіях. Боря і Женя, залишившись на-
передодні свята зі своїми малолітніми дітьми,
потрапляють до психлі арні. Бать и малень ої
дівчин и Насті розл чають її за оханих соба .
Лижни і сно бордист поб вають в найе стре-
мальнішій в їх житті онці — від воєн ома. А
велелюбність професора з Є атеринб р а Ан-
дрія доведе йо о до ополон и і розмов з ри-
бами. Під бій рантів ероїв об’єднає б ме-
ран добра, я ий повернеться до ожно о.
Зйом и проходили в Росії, а та ож Нью-Йор-

та Лондоні.
В інотеатрах “Київ”, “У раїна”, “Сінема-
Сіті Київ”, мережах інотеатрів “Баттерф-
ляй” і “Одеса іно”

“²ÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× ² Ñ²ÐÈÉ ÂÎÂÊ-2”
Країна: Росія
Ст дія: “Мельница”
Режисер: Володимир Торопчин
Тривалість: 80 хв.
Іван одр жився на Василисі, мали б вони “жи-
ти дов о і щасливо”. Але Іван цілими днями
пропадає з Вов ом на сл жбі — зміцнює р -

бежі і оборонн міць. А Василисі н дно, хо-
четься романти и... І вона прид м є власне
ви радення. Разом з сірим напарни ом хло-
пець відправляється рят вати охан , я за-
ховали там, де дістати майже неможливо —
на Місяці!
В інотеатрах “Київ”, “Сінема-Сіті Київ”,
мережах інотеатрів “Баттерфляй” і “Оде-
са іно”

“ÊÎÕÀÍÍß Ó ÂÅËÈÊÎÌÓ 

Ì²ÑÒ² 3”
Країна: У раїна, Росія
Ст дія: Леополіс, Ст дія Квартал 95
Режисери: Марі с Вайсбер , Девід Додсон
В ролях: Оле сій Чадов, Володимир Зелен-
сь ий, Світлана Ходчен ова, Віра Брежнєва,
Шерон Сто н
Тривалість: 100 хв.
Мин ло п’ять ро ів. Наші ерої одр жилися і
стали бать ами. Одно о раз др жини від-
правляються на засл жений відпочино , зали-
шивши дітей на чолові ів. І все б нічо о, я би
не з стріли вони старо о знайомо о Свято о
Валентина та не за адали, щоб їхні діти с орі-
ше стали дорослими. Мрія зб лася, одна ве-
ли і діти — це вели і проблеми...
В інотеатрі “У раїна”, мережах інотеат-
рів “Баттерфляй” і “Одеса іно”

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 
“Київ”, в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)
234-73-81, 234-33-80, www.kievkino.com.ua
“У раїна”, в л. Городець о о, 5, тел.: (044)
279-67-50, 279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
“Сінема-Сіті Київ”, ТРЦ “О шен плаза”, в л. Горь-
о о, 176, тел.: (044) 230-72-30, www. cinemaciti.
kiev. ua
Мережа інотеатрів “Баттерфляй”, www.kino-but-
terfly.com.ua:
“Більшови ”, в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
“Ультрамарин”, в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044)
206-03-62, 206-03-70
“DeLuxe”, в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22,
206-13-24
Мережа інотеатрів “Одеса іно”, www.kinood-
essa.com:
ТЦ “У раїна”, просп. Перемо и, 3, тел: (044)
496-15-11, 496-15-51
ТЦ “Квадрат”, б льв. Перова, 36, тел: (044)
538-17-70, 538-17-71

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 26 ãðóäíÿ — 1 ñ³÷íÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà
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Чи вистачить їжі на всіх?
Фахівці радять вживати корисні для здоров’я продукти харчування, 
при цьому їсти менше, але частіше
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для "Хрещатика"

П
родовольча криза
скасовується. Про
це свідчать цифри
зростання вироб�

ництва зернових на 2013
рік. Якщо вірити економіс�
там, цього року ми отрима�
ємо на 85 тонн більше зер�
нових, ніж у минулому (за�
гальна цифра складає
2 498 млн тонн.). Однак ще
зовсім недавно Всесвітня
продовольча програма
ООН повідомляла про сві�
тове зростання цін на про�
дукти харчування на 38 %,
показник, який став рекор�
дом за всю історію веден�
ня статистики цін. І, не див�
лячись на поточне зрос�
тання виробництва продук�
тів харчування, проблема
перерозподілу отриманої
продукції тільки загос�
трюється. Зараз у світі вже
нараховується близько 868
млн чоловік, які стражда�
ють від хронічного голоду.
Кожен восьмий мешканець
нашої планети приречений
на недоїдання. ООН наго�
лошує, що впродовж на�
ступних 10 років цифра го�
лодних людей може збіль�
шитися ще на 100 млн чо�
ловік.

Причини подібної ситуації різні:

від суто економічних до моральних

(коли бажання отримати надприбу�

ток за рахунок дефіциту перевищує

людську солідарність та право кож�

ного на життя). Варто звернути ува�

гу на те, що стрибок цін на продук�

цію багато в чому став результатом

другої хвилі світової фінансової

кризи, що охопила країни Європей�

ського Союзу. Також серед причин:

коливання врожайності, недостача

плодючих земель, обмеження вод�

них ресурсів, фінансові спекуляції

на ринку продуктів та недбала полі�

тика національних урядів. Стражда�

ють від цього в першу чергу бідні

країни, в яких населення витрачає

на їжу від 60 до 80 % доходів.

Згідно з доповіддю експертів

Oxfam (Oxford Committee for Famine

Relief — Оксфордський комітет до�

помоги людям, які голодують), по�

пит на продукти харчування за най�

ближчі сорок років зросте на 70 %, а

можливості виробництва скоротять�

ся. На думку організації, однією з

головних причин подібного стану

речей є монополізація на ринку тор�

гівлі збіжжям. Сьогодні ринок про�

дуктів харчування (а це майже 200

млрд дол. кожного року) поділений

між трьома корпораціями — Archer

Daniels Midland, Bunge і Cargill. Як

не дивно, але криза тільки на руку

цим компаніям. Так, у 2011 році

компанія Cargill отримала найбіль�

ший прибуток у своїй історії, і це в

рік, коли більшість країн потерпала

від нестачі хліба. Коли одна частина

людства вимушена голодувати, а ін�

ша намагається заробити на цьому

гроші, ситуація розвивається некон�

трольовано. Саме дефіцит харчових

продуктів є основною причиною

поширення протестних настроїв в

країнах Африки, Близького Сходу.

Не може не дивувати дисбаланс в

користуванні наявними продоволь�

чими товарами. Так, за даними Мі�

ністерства сільського господарства

та Управління з охорони навколиш�

нього середовища США, громадяни

країни більше 40 % всіх продуктів

викидають в смітник, що становить

165 млрд дол. Відсутність координо�

ваної та обдуманої політики в сфері

боротьби з наслідками продовольчої

кризи може стати новою глобаль�

ною загрозою для людства.

Як вирішувати проблему?
Світова спільнота, під егідою

ООН, пропонує кілька кроків з ви�

рішення проблеми голоду та продо�

вольчої кризи. Перша група заходів

містить програми та ініціативи, які

буде спрямовано на забезпечення

потреб найвразливіших груп насе�

лення, для яких питання їжі — це

питання виживання. Друга група за�

ходів спрямована на формування

стійкості національних урядів та

країн до подальших коливань цін на

продукти та на зміцнення безпеки

щодо продовольства в глобальних

масштабах. Для реалізації вказаних

завдань створена ціла мережа орга�

нізацій та інститутів. Вже зараз у сві�

ті проблемами голоду займаються:

— Світова продовольча програма

ООН — надання матеріальної допо�

моги, поставки продуктів до бідних

країн, заохочення місцевого сіль�

ського виробництва;

— Світовий банк — програми

шкільного харчування, харчування в

обмін на роботу, сприяння розумін�

ню реальних наслідків використан�

ня біопалива. Діє програма Глобаль�

ної допомоги бідним країнам у об�

сязі 1,2 млрд дол.;

— продовольча і сільськогоспо�

дарська організація ООН (ФАО) —

ініціативи з боротьби зі зростанням

цін на продовольство, підтримка

відновлення сільськогосподарської

інфраструктури, технології скоро�

чення втрат врожаю, технічна допо�

мога тощо;

— Міжнародний фонд сільсько�

господарського розвитку

(МФСР) — програми кредитування

та фінансової підтримки фермер�

ських господарств;

— програма розвитку ООН — до�

помога та консультації урядів у ство�

ренні мереж безпеки для вразливих

верств населення, протидії кризі та

стихійним лихам, запровадження

стратегій розвитку сільського госпо�

дарства.

Спеціалісти ВООЗ радять для по�

кращення стану справ у сфері харчу�

вання зосередити увагу урядів на то�

му, щоб шляхом реформ та нововве�

день зробити систему охорони здо�

ров'я більш ефективною у питаннях

здорового та повноцінного раціону

харчування громадян.

Рекомендації ВООЗ полягають на

тому, що необхідно:

— досягнути енергетичного ба�

лансу та забезпечення оптимальної

ваги;

— обмежити постачання енергії в

організм за рахунок вживання жирів

і перевести споживання насичених

жирів та трансжирних кислот на не�

насичені жири;

— підвищувати споживання

фруктів та інших рослинних про�

дуктів;

— обмежити споживання вільно�

го цукру;

— обмежити споживання натріє�

вої солі та замінити її йодованою.

Однак у більшості випадків зазна�

чених цілей планується досягати за

рахунок таких кроків, як просвіт�

ницькі програми і програми спри�

яння виробництву здорових та ко�

рисних продуктів, введення системи

маркування товарів тощо. Питання,

наскільки ці дії вирішуватимуть го�

ловну причину продовольчої кризи,

а саме нерівномірний розподіл про�

дукції та нераціональне її викорис�

тання, залишається відкритим. Тим

більше, що, всупереч поширеним

стереотипам, проблема голоду вже

вийшла за межі суто країн "третього

світу". В Європі сьогодні так само іс�

нують проблеми з якістю та доступ�

ністю харчових продуктів.

"Погане харчування, хвороби, що

передаються через харчові продук�

ти, і відсутність безпечного доступу

до доброякісних харчових продуктів

є досить важливою складовою тяга�

ря хвороб і смертності в Європей�

ському регіоні", йшлося в доповіді

Європейського бюро ВООЗ.

Європейці вже намагаються вирі�

шити ситуацію, розробивши новий

підхід до ведення так званого кліма�

тично розумного сільського госпо�

дарства, що передбачає використан�

ня останніх технологічних розробок

та екологічність процесу.

Ситуація в Україні
Ситуація в Україні двозначна. З

одного боку, Україна за якістю про�

довольчої безпеки зараз займає 47

місце серед 107 країн. Не вся наша

продукція цінується за кордоном.

Так само вважається, що Україна не

є забезпеченою країною в сенсі

продовольчої безпеки. Цей показ�

ник у нас дорівнює 59,1 пункту. Для

порівняння, в Європі він — 70, а у

лідера рейтингу (США) — аж 87,2

пункту.

В той же час загальносвітова про�

довольча криза може стати гарною

можливістю для України вийти на

кращі позиції у світі та забезпечити

собі гарні економічні показники. За

словами директора департаменту

розвитку аграрних ринків Міністер�

ства аграрної політики і продоволь�

ства України Анатолія Розгона, для

України світова продовольча кри�

за — це не виклик, а шанс. Україна

може мати протягом п'яти років

70—80 млн т зерна та 4 млн т м'яса.

Різні експерти вже прогнозують нам

рекордний цьогорічний врожай, на

40 % більше, ніж у 2012 (близько

55—58 млн тонн зерна). Але ці

оптимістичні показники перекри�

ваються іншою статистикою, а саме

показниками бідності більшості на�

селення. Нестабільна економічна

ситуація в країні, безробіття, низька

якість імпортованих дешевих про�

дуктів — все це негативно впливає

на раціон середнього українця, під�

вищуючи ризик захворіти.

На це також звертає увагу і відпо�

відне відомство країни. Згідно з ін�

формацією Міністерства охорони

здоров'я України, "саме неправиль�

не харчування лікарі вважають пер�

шопричиною майже 90 % усіх захво�

рювань внутрішніх органів". Серед

нездорових харчових звичок насе�

лення українців слід особливо виді�

лити такі, як нерегулярне харчуван�

ня, харчування "на ходу" та спожи�

вання несвіжої та сумнівної якості

їжі.

Для відновлення балансу слід до�

тримуватися таких порад дієтологів

та фізіологів: до 70 % раціону люди�

ни мають складати цільнозернові

продукти, крупи, овочі та фрукти,

20 % — молочні продукти, яйця,

птиця, червоне м'ясо, риба та бобо�

ві і 10 % — солодощі та солодкі на�

пої.

Занепокоєні станом суспільного

здоров'я, експерти МОЗ України

розробили та затвердили Методичні

рекомендації для лікарів загальної

практики — сімейної медицини з

приводу консультування пацієнтів

щодо основних засад здорового хар�

чування.

Відтепер кожному українцеві ра�

дитимуть: їсти менше, але частіше

(краще їсти 5 разів у меншій кілько�

сті, аніж багато їжі 2�3 рази на день),

збільшити вживання риби до 3�5 ра�

зів на тиждень, збільшити спожи�

вання води (2 літри питної води на

день, водночас зменшуючи спожи�

вання кавових, алкогольних напоїв,

а також напоїв, що містять велику

кількість цукру) та повільно пережо�

вувати та ковтати їжу.

Наскільки ефективними стане

реалізація цих рекомендацій, сказа�

ти важко. Проблеми безробіття, бід�

ності та обмеженого доступу до

якісних продуктів харчування ха�

рактерні не тільки для країн Афри�

ки, а й для України. Більше того, на

загальнодержавному рівні поки ви�

рішують питання розподілу майбут�

нього прибутку від експорту нашої

продукції в голодні регіони. І зай�

матися питаннями того, як нагоду�

вати самих українців, часу і бажан�

ня поки що не вистачає. На допомо�

гу державі в цьому питанні можуть

прийти міжнародні організації та

громадські ініціативи всередині

країни. Але це вже тема іншого ма�

теріалу



Починаючи з XVIII ст.,

значна частина Звіринця ви�

користовувалася під кладови�

ща. З кінця XVIII ст. в Печер�

ській його частині існувало єв�

рейське кладовище, з початку

XIX ст. — караїмське; напри�

кінці XIX ст. тут ховали війсь�

ковополонених турок — учас�

ників російсько�турецької вій�

ни 1877�78 рр. В іншій частині

Звіринця у 1878 році утворило�

ся православне кладовище для

нижніх військових чинів.

В роки Першої світової вій�

ни на території Звіринця було

влаштовано ще одне кладови�

ще. Хоча воєнні дії в Києві не

відбувалися, він мав статус

прифронтового міста й від

1915 року став найбільшим

госпітальним центром Пів�

денно�Західного фронту. Ро�

сійський Червоний Хрест,

який очолювала мати Миколи

ІІ імператриця Марія Федо�

рівна, зосередив тут більше

сотні лікувальних і реабіліта�

ційних закладів, головним з

яких був Київський військо�

вий госпіталь. Багато солдатів

і офіцерів помирали від ран,

проблема їх поховання стояла

дуже гостро. Причому, необ�

хідно було не просто похова�

ти, а й гідно вшанувати

пам’ять загиблих синів Віт�

чизни. Тому за наказом Мико�

ли ІІ по всій Російській імперії

влаштовувалися братські кла�

довища полеглих солдатів, де

будували меморіали з церква�

ми, каплицями і пам’ятника�

ми. У 1916 році за ініціативи

Всеросійського товариства

пам’яті воїнів імператорським

Товариством архітекторов�ху�

дожників було проведено спе�

ціальний конкурс на створен�

ня проектів храмів, каплиць і

пам’ятників для встановлення

на місцях битв та на військо�

вих некрополях.

В Києві померлих солдатів і

офіцерів на початку війни хо�

вали на окремих ділянках на�

явних на той час кладовищ:

Лук’янівського, Байкового,

Звіринецького. Нарешті, після

неодноразових звернень го�

ловного лікаря Київського

військового госпіталю до місь�

кої Думи, на Звіринці, непода�

лік від Свято�Троїцького

Іонівського монастиря, було

виділено земельну ділянку для

влаштування нового військо�

вого кладовища, що отримало

назву Братського.

На початку 1915 року Брат�

ське кладовище вже функціо�

нувало. Воно розмістилося на

одному з найвищих Звіри�

нецьких пагорбів, що мав до�

сить круті північний, західний

та південний схили. Цьому па�

горбу шляхом терасування бу�

ло надано геометрично чітку

пірамідальну форму, яка нага�

дувала бастіон. На різнорівне�

вих терасах цієї "піраміди" роз�

ташувалися воїнські похован�

ня, а на верхній терасі, в центрі

кладовища, розмістили мемо�

ріальний храм�пам’ятник.

12 червня 1916 року в при�

сутності імператриці Марії

Федорівни відбулися урочисті

закладини храму�пам’ятника

на Братському кладовищі в

Києві.  Окрім того, у фунда�

мент споруди було закладено

пам’ятну дошку, на якій зазна�

чено дату події, посвячення

храму та перелічено імена його

головних творців.

Проектом було передбаче�

но, що церква Миколи Чудо�

творця в плані матиме форму

грецького хреста з квадратним

головним нефом, прямокут�

ними північним і південним

відгалуженнями, притвором і

апсидою, буде стояти на висо�

кому потужному стилобаті, по

периметру якого розмістяться

напівциркульні аркасолії —

ніши для найбільш почесних

поховань. Автор проекту — ар�

хітектор�художник П. П. Фе�

тісов — в образі храму вико�

ристав стилістику московської

архітектури XVI—XVIІ ст.,

зокрема, відому пам’ятку XVI

ст.— церкву Вознесіння в Ко�

ломенському. В будівництві

взяв також участь архітектор

В. М. Риков, на той час вже ві�

домий майстер, автор багатьох

визначних київських будівель.

Головний приділ присвячу�

вався Святителю Миколі Чу�

дотворцю, в підземному ярусі

планувався приділ на честь

Святителя Алексія, митропо�

лита Московського. В підзем�

ному ярусі були передбачені

ніши�аркасолії для найбільш

почесних захоронень.

Кладовище швидко запов�

нювалося. В червні 1915 року

тут було вже 90 солдатських

поховань. Храм Миколи Чудо�

творця, попри воєнний час,

також вдалося побудувати ду�

же швидко. У 1917 році вже

були зведені стіни й перекрит�

тя, проте революційні події та

громадянська війна не дали

можливості повністю завер�

шити будівництво; замість

"шатра", який мав би увінчува�

ти споруду, її нашвидкуруч пе�

рекрили простою напівсфе�

ричною банею. Незважаючи

на це, нас і сьогодні захоплю�

ють довершені архітектурні

форми будівлі й чудовий цег�

ляний декор, що прикрашає її

фасади.

У 1918 році, під час вибуху,

що стався на Звіринецьких ар�

тилерійських складах, церква

не постраждала, вистояла. Її та

залишки кладовища добре

видно на топоплані Києва

1925 року. Судячи з публікації

1930 року в журналі "Глобус",

на той час кладовище, хоча й

розорене, все ще існувало. Де�

що пізніше, під час реалізації

планів 2�ї п’ятирічки з впо�

рядкування міських кладо�

вищ, храм�пам’ятник хотіли

перетворити на крематорій.

У 1953�му церкву разом із

навколишньою територією у

2,5 га передали у розпоря�

дження Академії наук УРСР.

Тут було влаштовано лабора�

торію металокераміки і спец�

сплавів, яка пізніше переросла

в Інститут проблем міцності

Академії наук України. Храм�

пам’ятник опинився в центрі

садиби інституту, в ньому роз�

містили спеціальне обладнан�

ня, призначене для випробу�

вань міцності металу; за ба�

лансовими документами спо�

руда отримала назву "башта".

У 1966�му внутрішній об’єм

споруди було поділено на чо�

тири поверхи, закладено ган�

ки. Ззовні її оточили прибудо�

вами, які повністю перекрили

стилобат.

Прилегла територія, де зна�

ходилося кладовище, в пово�

єнні роки розбудовувалася для

потреб інституту. У 1960�ті ро�

ки були зведені нові багатопо�

верхові корпуси інституту, ви�

разність терасування пагорбу,

як і самі воїнські поховання,

втрачені. На сьогодні немає

відомостей про кількість мо�

гил на Братському кладовищі,

не збереглося жодного імені

похованих тут воїнів.

І хоча храм�пам’ятник зна�

ходиться на закритій території

наукової установи, він завжди

привертав увагу істориків, ар�

хітекторів, києвознавців і всіх,

хто цікавиться історією міста.

Ще на початку 1990�х рр. спо�

руду було включено до "Зводу

пам’яток історії та культу�

ри" — фундаментального ен�

циклопедичного видання,

третій том якого в даний час

готується до друку. З 1994 року

храм�пам’ятник перебував у

Списку щойно виявлених

об’єктів культурної спадщини

м. Києва, а 2008�го отримав

статус пам’ятки архітектури та

містобудування.

Окрім того, долею споруди

зацікавилися мешканці Зві�

ринця. У 2006�му президент

інвестиційно�фінансової ком�

панії "Афіна" Вадим Линник

ініціював початок проекту з

повернення історичної пам’я�

ті цього місця й відродження

його духовного центру — хра�

му�пам’ятника. Він створив

Комітет з відновлення церкви

Миколи Чудотворця і ство�

рення меморіального ком�

плексу, присвяченого подіям

Першої світової війни. За іні�

ціативи Комітету в листопаді

2008 року на пагорбі, де знахо�

дилося Братське військове

кладовище, неподалік від

нижньої (південної) прохідної

інституту головою Української

православної церкви Москов�

ського патріархату митропо�

литом Володимиром було від�

крито й освячено пам’ятну

плиту та хрест, присвячені 90�

річчю закінчення Першої сві�

тової війни. До речі, аналогіч�

ний проект зараз реалізується

в Росії. 

Щодо Києва, то на сьогодні

церква Миколи Чудотворця

на Звіринці є чи не останньою

в місті, що не передана релі�

гійній громаді і використовує�

ться не за дійсним призначен�

ням. І хоча наразі її технічний

стан в цілому фахівцями оці�

нюється як задовільний, на

фасадах в окремих місцях має

місце випадіння цегли, потре�

бують заміни інженерні мере�

жі. Окрім того, устаткування

та обладнання, що знаходить�

ся всередині споруди, не

сприяє належному її викорис�

танню як об’єкта культурної

спадщини. Для того, щоб змі�

нити ситуацію на краще, не�

обхідно вирішити досить

складні питання, перш за

все — майнові
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26 грудня
Мучеників Євстратія, Авксентія. Препо�

добних Арсенія, Аркадія, преподобного

Мардарія Печерського, затворника у Дальніх

печерах.

На Євстрата спостерігають за погодою

протягом 12 діб. Вважається, що кожен день

вказує на погоду всього місяця наступного

року. "Який Євстрат, такий і січень".

27 грудня
Мучеників Фірса, Левкія і Калиника.

28 грудня
Священномученика Єлевферiя, матерi його

мучениці Анфiї та мученика Корива, єпарха

(ІІ). Собор Кримських святих.

Триває Різдвяний піст.

29 грудня
Неділя 27�ма після П’ятдесятниці. Пророка

Агея. Блаженної цариці Феофанії. Мученика

Марини.

30 грудня
Седмиця 28�ма після П’ятдесятниці. Проро�

ка Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії і Ми�

саїла.

31 грудня
Мученика Севастіана. Мучениці Зої. Священ�

номученика Фаддея. Святого Модеста, архиєпи�

скопа Єрусалимського (633—634).

1 січня
Мученика Воніфатія. Преподобного Іллі

Муромця Печерського.

Мученикові Воніфатію моляться про по�

збавлення від пристрасті до пияцтва.

***

Преподобний Ілля Муромець, Печерський,

на прізвисько Чоботок, був родом з міста Му�

рома, і народний переказ ототожнив його зі

знаменитим богатирем Іллею Муромцем, про

якого складали билини. Про преподобного Іл�

лю відомо, що він помер близько 1188 року,

склавши персти правої руки для молитви так,

як прийнято і нині в православній церкві —

три перші персти разом, а два останніх при�

гнувши до долоні. В період боротьби зі старо�

обрядницьким розколом (кінець XVII—XIX

ст.) цей факт з житія святого служив сильним

доказом на користь складання триперста.

2 січня
Праведного Іоанна Кронштадтського.

Священномученика Ігнатія Богоносця.

Праведному Іоанну моляться про допомогу у

вирішенні сімейних і побутових проблем, про

одужання, про позбавлення від пристрасті до

пияцтва.

3 січня
Святителя Петра, митрополита Київського і

всієї Русі чудотворця

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Храм-пам`ятни та б дівельний майданчи поряд з ним. Фото 1960-х рр. (з матеріалів м зею
Інстит т проблем міцності ім. Г. С. Писарен а)

У пам’ять воїнам, які загинули 
за Батьківщину
Храм Миколи Чудотворця на колишньому 
Братському кладовищі в Києві продовжує 
відігравати важливу містобудівну роль
Ірина АБРАМОВА, мистецтвознавець
спеціально для "Хрещатика"

Х
рам�пам’ятник Миколи Чудотворця на
колишньому Братському кладовищі роз�
ташований в південно�східній частині
Києва, в історичній місцевості Звіри�

нець, що входить до складу Печерського адмі�
ністративного району, в кварталі, обмеженому
вулицями Тимірязєвською, Звіринецькою, Віль�
шанською та Підвисоцького. Знаходиться в
центрі території, на якій зараз розташовується
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
Національної Академії наук України; викорис�
товується як лабораторний корпус інституту.
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Фехтування. 
Столичні спортсмени 
вдало виступили 
на Дитячій Лізі

Â ñòîëèö³ ïðîéøîâ ô³íàëüíèé åòàï

Äèòÿ÷î¿ Ë³ãè — Òóðí³ð íàéñèëüí³øèõ

ôåõòóâàëüíèê³â Óêðà¿íè. 94 ä³â÷èíêè

³ 93 õëîï÷èêà ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè

ïðîòÿãîì øåñòè äí³â áîðîëèñÿ çà

çâàííÿ ïåðåìîæöÿ Äèòÿ÷î¿ Ë³ãè. Íà-

ãàäàºìî, ùî Äèòÿ÷à Ë³ãà — öå ãðîìàä-

ñüêèé ðóõ, ñïðÿìîâàíèé íà ï³äòðèìêó

³ ðîçâèòîê äèòÿ÷îãî ôåõòóâàííÿ â

Óêðà¿í³. Ìåòîþ Äèòÿ÷î¿ Ë³ãè º ñòâî-

ðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó

ôåõòóâàííÿ ó âñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè

çà ðàõóíîê ï³äòðèìêè ñàìå äèòÿ÷îãî

ñïîðòó òà çàáåçïå÷åííÿ ìàñîâîñò³ çà-

íÿòü ñïîðòèâíèì ôåõòóâàííÿì ñåðåä

ä³òåé äî 13-òè ðîê³â. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çà-

çíà÷åíèõ ö³ëåé ï³ä åã³äîþ Ôåäåðàö³¿

ôåõòóâàííÿ Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ

öèêë çìàãàíü Äèòÿ÷î¿ Ë³ãè ç ôåõòó-

âàííÿ ó òðüîõ âèäàõ çáðî¿ — ðàï³ð³,

øïàç³ òà øàáë³ ñåðåä ä³òåé â³êîì 10-

11-òè ³ 12-13-òè ðîê³â. Ô³íàëüíèì åòà-

ïîì öèêëó çìàãàíü Äèòÿ÷î¿ Ë³ãè º

Òóðí³ð íàéñèëüí³øèõ ôåõòóâàëüíèê³â,

ó÷àñòü â ÿêîìó áåðóòü 16 íàéêðàùèõ

ñïîðòñìåí³â Óêðà¿íè ó êîæí³é â³êîâ³é

êàòåãîð³¿ äëÿ êîæíîãî âèäó çáðî¿, ÿê³

áóëè âèçíà÷åí³ çà ï³äñóìêàìè ïîïå-

ðåäí³õ òóðí³ð³â Äèòÿ÷î¿ Ë³ãè. Ïî çà-

ê³í÷åííþ Òóðí³ðó íàéñèëüí³øèõ

ï³äáèâàþòüñÿ ï³äñóìêè ñåçîíó ³ ïðî-

âîäèòüñÿ íàãîðîäæåííÿ ÷åìï³îí³â òà

ïðèçåð³â Äèòÿ÷î¿ Ë³ãè â êîæíîìó âè-

ä³ çáðî¿ äëÿ êîæíî¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿.

Öüîãî ðîêó ìàéæå ïîëîâèíó "çîëîòî-

ãî çàïàñó" Äèòÿ÷î¿ Ë³ãè — 5 ìåäàëåé

íàéâèùî¿ ïðîáè ç 12-òè ìîæëèâèõ —

çàâîþâàëè ïðåäñòàâíèêè ñòîëèö³.

Íàéñèëüí³øèìè êèÿíè îïèíèëèñÿ â

òàêèõ âèäàõ çáðî¿, ÿê æ³íî÷à ðàï³-

ðà — Êàòåðèíà Áóäåíêî (â³êîâà êàòå-

ãîð³ÿ 10-11 ðîê³â) ³ Àííà Òàðàíåíêî

(â³êîâà êàòåãîð³ÿ 10-11 ðîê³â), æ³íî÷à

øïàãà — Àëüá³íà Ñëàâ³íñüêà (10-11

ðîê³â) ³ Êàòåðèíà ×îðíà (12-13 ðîê³â)

³ ÷îëîâ³÷à øàáëÿ — ²âàí Ïèñàðåíêî

(12-13 ðîê³â) �

Спортивне життя. 
Юних киян запрошують 
на ковзанку

30 ãðóäíÿ, ó ïåðøèé äåíü øê³ëüíèõ

çèìîâèõ êàí³êóë, â³äáóäåòüñÿ â³äêðèò-

òÿ IV Êè¿âñüêîãî ñïîðòèâíîãî ôåñòè-

âàëþ "Âåñåë³ ñòàðòè íà ëüîäó". Êîò-

ðèé ð³ê ïîñï³ëü êîâçàíêà íà Îáîëîí³

(âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 4-Ã) çóñòð³÷àº êè-

ÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ÿñêðàâèì âåñíÿ-

íèì ä³éñòâîì, â ÿêîìó áåðóòü ó÷àñòü

óñ³ îõî÷³. Ìåòîþ ïîä³áíèõ çàõîä³â º

îçäîðîâëåííÿ òà çàëó÷åííÿ ä³òåé äî

çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ òà ñïîð-

òîì, à òàêîæ ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî

ñïîñîáó æèòòÿ. Îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ

ôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ î 12.00 30

ãðóäíÿ ó ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îìó

êîìïëåêñ³ íà Îáîëîí³ (âóë. Ëàéîøà

Ãàâðî, 4-Ã) çà ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà

Óïðàâë³ííÿ ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äå-

ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³é-

ñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, à òàêîæ

ïðåäñòàâíèê³â ìîëîä³æíèõ, ãðîìàä-

ñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ó÷àñíèê³â îë³ì-

ï³éñüêèõ ³ãîð. Óñ³, õòî çàâ³òàº íà

ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ ç

12.00 äî 16.00, ìàòèìóòü íàãîäó ïî-

çìàãàòèñÿ ó ñèë³, ñïðèòíîñò³, âèíàõ³ä-

ëèâîñò³ òà ïðîñòî â³äïî÷èòè. Ó ðàì-

êàõ êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè, ÿêó ï³äãî-

òóâàëè îðãàí³çàòîðè òà ïàðòíåðè ôåñ-

òèâàëþ, ïåðåäáà÷åí³ ö³êàâ³ çìàãàííÿ

ç åëåìåíòàìè õîêåþ, åñòàôåòè íà

êîâçàíêàõ òà ³íø³ ñïîðòèâíî-ðîçâà-

æàëüí³ ³ãðè, çîêðåìà ïîêàçîâ³ âèñòó-

ïè ³ç çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó. Íà ïåðå-

ìîæö³â çìàãàíü ÷åêàòèìóòü çàîõî÷ó-

âàëüí³ ïðèçè â³ä îðãàí³çàòîð³â ôåñòè-

âàëþ. Âõ³ä áåçêîøòîâíèé �

Незвичайний календар 
з незвичайними героями
В Києві відбулася презентація спортивного календаря 
на 2014 рік під назвою "Heroes"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
приміщенні НСК
"Олімпійський"
громадська орга�
нізація "Школа бо�

ротьби" в партнерстві з
НОК України презентува�
ла новий календар, го�
ловними дійовими особа�
ми якого стали відомі віт�
чизняні спортсмени. При�
мітною рисою видання
стало те, що на його сто�
рінках розміщені не фо�
тографії атлетів, а оригі�
нальні малюнки.

Ось уже другий рік поспіль на�

передодні новорічних свят громад�

ська організація "Школа бороть�

би" в рамках спортивного проекту

"Герої" презентує оригінальний

спортивний календар. У минулому

році на сторінках дебютного ка�

лендаря з'явилися фото відомих

українських борців і дзюдоїстів.

Нині ж організатори пішли далі:

героями стали олімпійські чемпіо�

ни у всіх видах спорту, які заво�

ювали нагороди для незалежної

України. Загалом до видання увій�

шло 36 українських атлетів. У кож�

ному з 12�ти місяців червоним ко�

льором відзначені їх дні народжен�

ня. Головною ж відмінною рисою

календаря є те, що фотографії

спортсменів замінили оригінальні

малюнки.

"Фішка нашого календаря у то�

му, що над фотографіями спортс�

менів попрацював професійний

художник,— розповів керівник

"Школи боротьби" і засновник

проекту "Heroes" Віталій Дани�

ленко.— Видання вийшло ілюс�

трованим. До того ж, сторінки ла�

ковані, що створює так званий

ефект тривимірної картинки. На

кожен місяць припадає кілька

олімпійців�іменинників. А ось у

березні день народження тільки у

одного героя — Володимира

Кличка. Центральною фігурою

календаря став президент Націо�

нального олімпійського комітету,

чемпіон Олімпіади�1988, шести�

разовий чемпіон світу зі стрибків

з жердиною Сергій Бубка. До ре�

чі, на сторінках календаря він до

презентації себе не бачив, так що

для нього це стало сюрпризом".

Втім, календар став сюрпризом

не лише для президента НОК, а й

для інших спортсменів. Зокрема

олімпійська чемпіонка з легкої ат�

летики Наталя Добринська сказала:

"Насправді, я думала, як буду вигля�

дати в цьому календарі, і скажу, що

мені дуже сподобалося. Дійсно, пе�

редали всі спортивні емоції кожно�

го. Вийшло яскраво, незвично, не�

забутньо і динамічно. Дуже хочеть�

ся такий календар взяти і собі, буде

дуже приємно бачити всіх спортс�

менів і друзів, яких я добре знаю.

Тепер відзначу собі дні народження

кожного, хто є в календарі".

Також для шанувальників спорту

організатори приготували ще один

сюрприз — мультиплікаційний

фільм, що популяризує спорт серед

дітей та молоді. Перша серія трива�

ла 2,5 хвилини, в якій головними

героями стали відомі українські

борці. Всього ж планується 12 серій,

які будуть виходити щомісяця �

Олімпійсь	а�чемпіон	а�світ��з�	�льової�стрільби�Олена�Костевич�ставить�свій

авто�раф�на�	алендарі�"Heroes"

Ñïîðòèâí³ íîâèíè Спортивна гордість України
У столиці відбулася урочиста церемонія вручення престижної
премії
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Н
ещодавно відбулася уро�
чиста церемонія нагород�
ження Всеукраїнською пре�
мією "Спортивна гордість

України". На свято, яке проходило
в рамках щорічної зустрічі найкра�
щих атлетів та тренерів нашої дер�
жави всіх поколінь "Спортивне су�
зір'я України", завітали найліпші
наставники чемпіонів та призерів
нашої країни, володарі медалей
різного гатунку олімпійських, пара�
лімпійських, дефлімпійських і все�
світніх ігор, чемпіонатів світу та
Європи, рекордсмени планетарних
змагань.

З вітальним словом від Президента України

Віктора Януковича звернувся до зірок вітчиз�

няного спорту міністр молоді та спорту Укра�

їни Равіль Сафіуллін.

"Рік, що минає, став особливим для україн�

ського спорту як за організацією в нашій країні

міжнародних змагань, так і за здобутими наго�

родами на найпрестижніших світових турні�

рах. Українські атлети лише в олімпійських ви�

дах програми більше чотирьохсот разів підні�

малися на п'єдестал пошани. Радували цього�

річ високими й водночас рекордними резуль�

татами неолімпійці та дефлімпійці, які прове�

ли низку міжнародних стартів та щоразу зі щи�

том поверталися на рідну землю",— йдеться у

вітанні Президента України.

"Цього року було дуже багато подій. Ми про�

вели юнацький чемпіонат світу з легкої атлети�

ки, який визнаний найкращим в історії, чем�

піонат світу з художньої гімнастики, чемпіонат

світу з бодібілдингу, боксу, юнацький чемпіо�

нат Європи з баскетболу. Було дуже багато по�

дій найвищого рангу",— додав пан Сафіуллін.

"Сьогодні свої нагороди отримає спортивне

надбання нашої країни — ті, хто зумів підняти�

ся на найвищу сходинку п'єдесталу пошани

найпрестижніших світових змагань, хто зумів

підкорити планету своїм професіоналізмом,

талантом і бажанням перемогти",— наголосив

Равіль Сафіуллін.

Лауреатами Всеукраїнської премії "Спортив�

на гордість України" стали кращі з кращих. Се�

ред них: Ольга Харлан — "За послідовний шлях

до успіху", Богдан Бондаренко — "Всесвітнє

відкриття року", Ольга Свідерська — "Подо�

лання", Лариса Соловйова — "Світова верши�

на", Олександр Шимко — "Покликання". Та�

кож видатні працівники національної спор�

тивної галузі та всеукраїнські молодіжні гро�

мадські організації були відзначені державни�

ми нагородами та грантами. Вручали перемож�

цям нагороди міністр молоді та спорту Равіль

Сафіуллін і президент Національного олімпій�

ського комітету України Сергій Бубка. В на�

ступному році вони побажали героям спорту

не зупинятися на досягнутому, а лише поліп�

шувати свої результати, тим самим зміцнюючи

авторитет і престиж нашої держави на міжна�

родному рівні �

Ре	ордсмен	а�світ��з�па�ерліфтин���Лариса�Соловйова�(правор�ч)�здоб�ла�на�ород����номінації

"Світова�вершина"

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА



ÑÏÎÐÒ

Хрещатик 2126 грудня 2013 року

Перемоги столичних команд
"Будівельник" і БК "Київ" відсвяткували успіх 
у національному чемпіонаті
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
передостанньо�
му ігровому дні
Суперліги в цьо�
му році два сто�

личних клуби здобули
важливі перемоги. Чин�
ний чемпіон "Будівель�
ник" досить впевнено
переграв "Дніпро" з ра�
хунком 90:75. Найкра�
щим гравцем у киян
став Михайло Анісімов,
який відзначився 23�ма
очками, 6�ма підбиран�
нями. Значно складні�
шим видався матч для
БК "Київ". Лише завдя�
ки потужному ривку в
останній чверті "вовки"
спромоглися дотиснути
"Політехніку�Галичи�
ну" — 86:82.

На матч проти "Дніпра" чем�

піони України вийшли без Ар�

тура Дроздова і Даріуша Лаври�

новича, однак початок поєдин�

ку ознаменувався поверненням

в старт іншого ветерана коман�

ди — Михайла Анісімова. "Бу�

дівельники" взяли гру під свій

контроль вже з перших хвилин.

Тотально виграючи підбір,

"гладіатори" тримали суперни�

ка на відстані. Найактивніши�

ми у складі киян були ДаХуан

Саммерс і Михайло Анісімов,

які багато в чому допомогли

своїй команді виграти перший

відрізок — 18:15. А на старті

другої чверті кияни досить

швидко набрали оберти і не

скидали їх аж до великої пере�

рви, як наслідок — перевага у

рахунку перед нею складала 11

очок.

У другій половині "Будівель�

ник" тільки збільшив тиск на

кошик суперника. "Дніпро" від�

чайдушно боровся, але зусиль

молодих баскетболістів явно не

вистачало. Кияни ж майже без�

перешкодно набирали очки.

Часом їхня перевага сягала 16

очок, однак на останню перерву

пішли за рахунку 65:52.

На початку заключної чверті

"Дніпру" вдалося зменшити

гандикап до 10 очок, однак за�

кріпити успіх не вийшло. У пер�

шу чергу Дайнюс Шаленга і

Михайло Анісімов знову повер�

нули "Будівельнику" 15�очкову

перевагу, яку "гладіатори" і ут�

римували протягом більшої

частини чверті. Ну а за 2 хвили�

ни до кінця матчу "будівельни�

ки" вибили собі +20: два трио�

чкових записали на свій раху�

нок Блейк Ехерн і Яніс Стрел�

ніекс. Фінальна ж сирена зафік�

сувала у підсумку — 90:75. Та�

ким чином, "Будівельник" зумів

подарувати своїм уболівальни�

кам впевнену перемогу в остан�

ньому домашньому матчі ка�

лендарного року. Далі у столич�

ної команди найпринципові�

ший поєдинок на виїзді проти

южненського "Хіміка" — лідера

турнірної таблиці Суперліги.

А ось в іншому матчі за участі

столичної команди БК "Київ"

інтрига тривала аж до фінальної

сирени. Станом на третю чверть

кияни програвали "Політехніці�

Галичині" 8 очок. Однак у

останній десятихвилинці "вов�

ки" здійснили вражаючий ри�

вок і в підсумку перемогли

86:82 �

У�матчі�між�БК�"Київ"�та�львівсь�ою��омандою�"Політехні�а-Галичина"

інтри�а�тривала�аж�до�фінальної�сирени

Деснянці серед кращих
Відбулася відкрита першість Київської області 
з таїландського боксу

Наразі таїландський бокс є одним з най�

популярніших видів спорту серед молоді.

Щодня в столиці відкривається дедалі біль�

ше секцій, і на тренування приходить все

більше охочих долучитися до культури

східних єдиноборств. Не дивно, що відкри�

та першість Київської області з таїланд�

ського боксу зібрала велику кількість

спортсменів та почесних гостей. Загалом

свою майстерність та жагу до перемоги

продемонстрували 80 учасників. Одними з

найкращих стали спортсмени Деснянсько�

го району міста Києва, який був представ�

лений спортивним клубом "Зміна" Центру

фізичного здоров'я населення "Спорт для

всіх". Загалом від цієї організації виступило

16 боксерів, які продемонстрували неаби�

який хист і тому цілком заслужено здобули

свої нагороди. Результати "змінівців" серед

дорослих: до 63 кг — 1�ше місце виборов

Сергій Присяжнюк; до 63 кг — 2�ге місце

посів Андрій Гайдай; до 63 кг — 3�тє місце

у Сергія Островського; у ваговій категорії

до 86 кг — 1�ше місце завоював Артем Ней�

та. А ось юніори здобули дещо більше ме�

далей: до 30 кг — 2�ге місце дісталося Ми�

колі Ямковому; до 60 кг — 2�ге місце вибо�

ров Олександр Загрибинський; до 67 кг 3�

тє місце у Євгена Дудко; до 75 кг — 1�ше

місце посів Дмитро Борсук та 2�ге місце

Антон Смагайло.

У загальнокомандному ж заліку спортив�

ний клуб "Зміна" зайняв третє місце.

Всі переможці отримали медалі, грамоти

та солодкі призи від організаторів, а коман�

ди — кубки для своїх спортивних клубів�

Біатлон.
Дмитро Підручний виборов
комплект нагород на зимовій
Універсіаді

В останній день змагань біатлоністів на XXVI

Всесвітній зимовій Універсіаді�2013 українська

збірна виборола "золото". Найкращий результат у

гонці з масовим стартом серед чоловіків показав

Дмитро Підручний ((0 +0 +1 +0) 39:00.8). На другій

позиції — чех Томаш Крупчік ((0 +1 +1 +0) +28.4),

на третій — росіянин Дмитро Єлхін ((0 +1 +0 +0)

+30.5). Додамо, що для нашого спортсмена "золо�

то" стало третьою медаллю на цій Універсіаді. Рані�

ше він завоював "бронзу" в спринті та "срібло" в змі�

шаній естафеті �

Фігурне катання. 
Четверо українських 
спортсменів завоювали путівки
на зимову олімпіаду в Сочі

На Міжнародних змаганнях з фігурного катання

"UKRAINIAN OPEN�2013", які тривають цими

днями в Києві, визначилися перші володарі путівок

на зимову олімпіаду в Сочі. Ліцензії в усіх чотирьох

дисциплінах наші спортсмени завоювали раніше,

але вони були не іменними. Після виконання до�

вільної програми в змаганнях спортивних пар ви�

значилися учасники Ігор, ними стали кияни Юлія

Лаврентьєва та Юрій Рудик. Вони показали кра�

щий результат за російський дует Аріна Воєводі�

на — Михайло Акулов та українську пару Єлизаве�

та Усманцева — Роман Талан. З�поміж танцюваль�

них дуетів від України в Сочі виступатимуть Шивон

Хікін�Кенеді й Дмитро Дунь, які посіли на турнірі

третю позицію, поступившись спортсменам з Азер�

байджану та Естонії �

Хокей. 
Вітчизняна молодіжна 
дізналася суперників 
на Чемпіонаті світу

Наприкінці 2014�го в рамках світової першості

українська молодіжна збірна з хокею зіграє з

Польщею, Казахстаном, Францією, Великобрита�

нією та Угорщиною. Завершилися останні по�

єдинки у групі "А" першого дивізіону і групі "А"

другого дивізіону молодіжного Чемпіонату світу з

хокею. Групу "А" першого дивізіону виграла збірна

Данії, яка випередила Латвію і Білорусь. Саме дан�

ці будуть грати в еліті молодіжного хокею наступ�

ного року. Господарі чемпіонату збірна Польщі,

яка стала тріумфатором групи "В" в минулому се�

зоні, не змогла закріпитися в групі "А", програвши

всі п'ять матчів турніру. У групі "А" другого дивізіо�

ну тріумфатором стали господарі чемпіонату —

збірна Угорщини, вигравши всі матчі турніру. Та�

ким чином, в 2014 році група "В" першого дивізіо�

ну буде мати наступний склад учасників: 1. Поль�

ща; 2. Казахстан; 3. Франція; 4. Україна; 5. Вели�

кобританія; 6. Угорщина �

Бокс. 
Євген Хитров вдало дебютував
на професійному рингу

Чемпіон світу 2011 року серед любителів в серед�

ній вазі українець Євген Хитров вдало дебютував на

професійному рингу, нокаутувавши в першому ра�

унді американця Крістіана Наву (2�5�1, 0 КО). Та�

ким чином, Євген Хитров став четвертим боксером

із золотого складу збірної України, яка здійснила

справжній фурор на Чемпіонаті світу в Баку, який

перейшов у професійний бокс, раніше цього року в

професіонали перейшли три інших українця, чем�

піони світу 2011 року — Тарас Шелестюк, Василь

Ломаченко та Олександр Усик �

Водне поло. 
Національна збірна  зіграє 
з Іспанією у плей4офф 
континентальної першості

Чоловіча збірна України з водного поло у матчах

плей�офф за вихід до фінальної частини чемпіона�

ту Європи 2014 року побореться з командою Іспа�

нії. Першу зустріч українці проведуть удома 15 лю�

того, гра�відповідь — 1 березня на Піренеях �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
місті Бровари пройшов
турнір відкритої першості
Київської області з та�
їландського боксу. Орга�

нізатор змагань — Київська об�
ласна федерація таїландського
боксу. Цього року у турнірі взяли
участь 80 учасників спортивних
клубів Київщини. Метою змагань
стала популяризація таїланд�
ського боксу серед молоді в міс�
ті Києві та Київській області, за�
лучення більшої кількості молоді
для занять спортом, підвищення
рівня спортивної майстерності
юних боксерів, зміцнення друж�
ніх зв'язків зі спортсменами ін�
ших спортивних організацій об�
ласті.

Вихованці�спортивно�о��л б �«Зміна»�стали�одними�з�най�ращих� �зма�аннях
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Новорічні ялинки
"Хрещатик" дізнавався, які вистави підготували киянам до свят
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Н
овий рік для
дітей — це
завжди зустрі�
чі з улюблени�

ми персонажами, ці�
каві постановки та со�
лодкі подарунки. Різ�
номанітні шоу�програ�
ми пройдуть по всьо�
му місту, скасувалися
лише вистави у Жовт�
невому палаці та кон�
серваторії. Дітлахів
очікують розваги та
подорожі у казковий
світ з Дідом Морозом
і Снігуронькою.

Новий рік 
по�індійськи

"Український дім" продов�

жує традицію новорічних

свят за мотивами казок наро�

дів світу. Цього разу на вас че�

кає Індія. Вистава "Раджа —

володар чаклунів" перенесе у

колоритну країну. Злий і під�

ступний дух Ракшас викрав

Снігуроньку і наклав заклят�

тя, щоб Новий рік в Україні

ніколи не настав. На її пошу�

ки вирушає добрий чарівник

Раджа...

Також будуть інтерактивні

розваги за участю україн�

ських та індійських казкових

героїв, зустріч Нового року з

Дідом Морозом і Богинею

Лакшмі. Діти зможуть погра�

ти в настільні ігри, постриба�

ти на батутах, взяти участь у

майстер�класах, зробити ма�

люнки хною.

Для дітей середнього та

старшого шкільного віку 28

грудня та 3 січня о 19.00 там

же проведуть новорічні вечір�

ки в стилі фентезі. Для підліт�

ків підготували веселу диско�

теку, розваги, конкурси, со�

лодощі.

Головна новорічна ялинка
від профспілок

Де: "Український дім", Хре�

щатик, 2

Коли: 27�31 грудня, 2�12

січня, о 10.00, 12.30, 15.00,

17.30

Вартість квитків: 155 грн,

довідки за тел. (044) 278�77�07

Музична "Снігова 
королева"

У сучасній інтерпретації

казки Ганса Христіана Андер�

сена використовуються автор�

ські пісні, яскраві костюми і

декорації. У мюзиклі "Снігова

Королева" задіяні понад 15

персонажів, представлені

циркові номери за участю ак�

робатів і сучасні спецефекти.

На дітей чекає захоплююча

подорож у крижаний казко�

вий світ, інтерактив з персона�

жами мюзиклу, частування,

конкурси та подарунки. Гості

зможуть зробити новорічні

фото з Дідом Морозом та ін�

шими персонажами новоріч�

ної вистави, розписати ялин�

кові прикраси.

Новорічний дитячий мюзикл
"Снігова королева"

Коли: 28�30 грудня, 2�5 січ�

ня о 10.30, 12.30, 14.30

Де: концертний зал "Київ�

проекту", вул. Б. Хмельниць�

кого, 16�22

Вартість квитка: 30�120 грн,

довідки за тел. (093) 070 70 00

"Спляча красуня" 
по�новому

Над театральним видови�

щем для дітей працював укра�

їнський режисер Артур Арти�

меньєв, відомий постановкою

"Чайки на ім'я Джонатан".

Знамениту історію кохання

він обіграв, помістивши спля�

чу красуню та принца в різний

час і простір. Через неполадки

чарівної прядки стався розрив

у часі: молодий закоханий жи�

ве в наш час і спілкується з

принцесою спочатку уві сні, а

потім по електронній магічній

пошті. Герої казки ще раз до�

водять, що сила любові, відва�

га і щирість творять дива і пе�

ремагають зло.

Перед виставою для дітей

влаштовують справжній

бал — з представленням гос�

тей королю і королеві цере�

моніймейстером, придворни�

ми іграми і забавами з коро�

лівськими фрейлінами, блаз�

нями та мімами, танцями,

посвяченням у лицарі і фото�

сесією. Вітається дрес�код:

карнавальне або бальне

вбрання.

Різдвяний бал�мюзикл
"Спляча красуня"

Де: Fairmont Grand Hotel

Kyiv, вул. Набережно�Хреща�

тицька, 1

Коли: 2�5 січня об 11.00,

14.00 і 17.00, 6 січня об 11.00,

14.00

Вартість квитків: 200�500

грн, дітям до 3�х років — без�

коштовно

"Головна ялинка 
країни" в 3D

У новорічному шоу дітлахів

розважатимуть актори, ілю�

зіоністи, акробати, артисти

балету у супроводі сучасних

мультимедійних технологій.

Цього року глядачі побачать

історію дитини, яка захоп�

люється комп'ютерними ігра�

ми. Хлопчик потрапить у вир

неймовірних подій у вірту�

альному світі. І поспішить на

допомогу Дідові Морозу, щоб

врятувати королівство Часу,

яке захопила повелителька

монстрів Монстрена. Пере�

могти гігантських драконів і

злих монстрів йому допомо�

жуть вірний пес, принцеса

Хвилинка, добрий чаклун і

віртуальні персонажі.

До початку вистави дітей

чекають аніматори, веселі

конкурси, новорічні атрак�

ціони за участю героїв улюб�

лених мультфільмів та хоро�

води навколо Новорічної

ялинки з Дідом Морозом та

Снігуронькою.

"Головна ялинка країни"
Коли: 25�30 грудня, 2�10

січня об 11.00 та 14.00

Де: Палац "Україна", 

вул. В. Васильківська, 103

Вартість квитків: 150�290

грн

Новорічні розваги 
в цирку 
та африканська 
екзотика

До глядачів Снігуронька

прибула з посланням від Діда

Мороза, і саме їй випала ве�

лика честь підготувати цирк

до новорічного карнавалу.

Вона запрошує добрих друзів,

а тим часом вовкулаки вирі�

шують викрасти її та зірвати

карнавал. Але чари зі Снігу�

роньки знято, і новорічний

бал з Дідом Морозом відбу�

деться. Гостей розважатимуть

веселі клоуни, акробати, ек�

вілібристи, сміливі дресиру�

вальники, а також звірі — го�

луби, крокодили, пітони, бурі

ведмеді, поні, носухи, собач�

ки, східні верблюди...

Паризький цирк "Фенікс"

привозить до столиці нову

програму — "CirkAfrika"

("ЦиркАфрика"). У виставі

покажуть пригоди французь�

кого льотчика в Африці. Гля�

дачів дивуватимуть акробати

з Ефіопії, Танзанії, Єгипту,

Австралії і ПАР під акомпа�

немент африканського ор�

кестру, 3D�ефекти, а також

лялькові слони, страуси, ан�

тилопи, жирафи, крокодили

та інші мешканці джунглів.

"Новорічні розваги"
Де: Національний цирк

України, пл. Перемоги, 2
Коли: 26 грудня о 13.00,

16.00, 27�30 грудня та 3�12

січня в 10.00, 13.00, 16.00, 31

грудня о 10.00, 13.00, 2 січня о

10.00, 16.00

Вартість квитків: 50�150

грн, дітям до 5 років вхід без�

коштовний

"CirkAfrika"
Коли: 27 грудня о 19.00, 28�

30 грудня о 12.00, 15.30, 19.00,

31 грудня о 13.00, 2�5 січня о

12.00, 15.30, 19.00

Де: Палац Спорту, Спор�

тивна площа, 1

Вартість квитків: 30�1000

грн

Пеппі Довгапанчоха 
та легенди Нарнії

У "Прем'єр Палаці" "осели�

лися" герої чудової повісті

Астрід Ліндгрен. Під час ін�

терактивної вистави діти спі�

ватимуть і танцюватимуть ра�

зом з Пеппі, стануть учасни�

ками неймовірних пригод на

віллі "Курка", почують історії

про різні країни і подорожі. А

потім отримають солодкі по�

дарунки та сфотографуються

з персонажами.

А в "ІнтерКонтиненталі"

чарівна Платтяна Шафа від�

криє вхід до дивовижної кра�

їни. Через панування злої

Чаклунки квітуча Нарнія ста�

ла царством вічної зими і хо�

лоду. У новорічну ніч настав

час її звільнення. Гостям при�

готували шоу за участю акто�

рів, тварин, магів, ілюзіоніс�

тів, артистів балету та акроба�

тів, а також з використанням

спецефектів. А Дід Мороз зі

Снігуронькою доповнять каз�

кові пригоди новорічними

піснями та хороводами.

"Різдво з Пеппі"
Коли: 28�30 листопада, 2�5

січня, об 11.00, 13.30, 16.00

Де: Готель "Прем'єр Па�

лац", бульв. Т. Шевченка/вул.

Пушкінська, 7/29

Ціна квитків: 100�300 грн.

"Легенди Нарнії. Продов�
ження"

Коли: 29�30 грудня, 3�5 січ�

ня об 11.30, 13.30

Де: ІнтерКонтиненталь,

вул. В. Житомирська, 2�а

Вартість квитків: 290�690 грн

Свято з улюбленими 
героями казок

У грудні в Будинку офіце�

рів у шоу "Новорічні пригоди

Маші і Віті" глядачі побачать

учасників телепроектів

"Україна має талант", "Тан�

цюють всі", "Х�фактор" та

"Голос країни". Легендарну

казку 70�х покажуть з сучас�

ною хореографією та світови�

ми хітами. За сюжетом від�

мінниця Маша і комп'ютер�

ний геній Вітя відправляють�

ся до чарівного лісу визволя�

ти у Кащея Снігуроньку. А в

січні глядачів порадують

"Агенти Новорічної безпе�

ки" — феєричне шоу з танця�

ми, акробатичними номера�

ми, жартами та запальними

піснями, в якому Герда за до�

помогою інших казкових

персонажів рятує брата Кая.

У Будинку СБУ театр "Кас�

кадер" готує трюкову шоу�ви�

ставу з ляльками�велетнями

"Ну�у�у, Заєць, постривай!".

Вовк і Заєць потраплять у див�

ні пригоди, пройдуть неймо�

вірні випробування і врятують

Діда Мороза та Снігуроньку

від чар злих чарівників.

Новорічну казку про про�

тистояння Снігової Королеви

і Діда Мороза, який бере собі

в помічники барона Мюнхга�

узена, представляють у Бу�

динку художника. У виставі

задіяні актори київських

театрів. Будуть танці, пісні,

розваги та сюрпризи.

У ДК КПІ презентують Но�

ворічне театрально�циркове

3D шоу за участю улюблених

героїв казок і мультфільмів.

Зла Снігова Королева викра�

дає Снігуроньку, а Лунтик та

інші персонажі вирушають її

рятувати.

"Новорічні пригоди Маші 
і Віті"

Коли: 28�30 грудня об 11.00,

15.00

Де: Будинок офіцерів, вул.

Грушевського, 30/1

Вартість квитка: 110�270

грн, дітям до 3 років вхід без�

коштовний

"Агенти Новорічної безпеки"
Коли: 2�5 січня об 11.00,

14.00

Де: Будинок офіцерів, вул.

Грушевського, 30/1

Вартість квитка: 60�230 грн,

дітям до 5 років вхід безкош�

товний

"Ну�у�у, Заєць, постривай!"
Коли: 2�5 січня 2014 р.

Де: Будинок СБУ, вул. Іри�

нинська, 6

Вартість квитка: 50�200 грн,

дітям до 3 років вхід безкош�

товний

"Новорічні дива барона
Мюнхгаузена і Діда Мороза"

Коли: 27�30 грудня і 2�8 січ�

ня об 11.00, 13.00

Де: Будинок художника,

вул. Артема, 1�5

Вартість квитків: 40�120 грн

Новорічні пригоди в Країні
чудес

Коли: 28�31 грудня, 2�5 січ�

ня в 11.00, 14.00, 17.00

Де: ДК КПІ, пр. Перемоги,

37

Вартість квитків: 60�170 грн

Новорічні вистави 
у театрах

У Театрі імені Франка (пл.

Івана Франка, 3) діти поба�

чать прем'єру мюзиклу "Лус�

кунчик" з новаторською сце�

нографією і хореографією (30

грудня, 7 і 9 січня об 11.00,

14.00, 1 січня о 13.00, 6 січня о

12.00).

У Театрі російської драми

імені Лесі Українки (вул. 

Б. Хмельницького, 5) до свят

презентують музичну казку

"Клаптики по закуточках" за

творами Григорія Остера —

про боязкого Зайця й хитру

Лисицю (29�31 грудня о

12.00, 2, 6, 7 січня о 13.00)

Для дітей дошкільного та

молодшого шкільного віку у

Київському академічному те�

атрі ляльок (вул. Грушевсько�

го, 1�А) представлять виставу

"За щучим велінням" (28�29

грудня та 2�5 січня о 10.00,

12.30, 15.00, 17.30). В Театрі на

Липках (вул. Липська, 15/17)

дітей порадують казкою�фе�

єрією "Дванадцять місяців"

(27�31 грудня об 11.00, 14.00).

В Театрі опери і балету для ді�

тей та юнацтва (вул. Межигір�

ська, 2) покажуть балет "Лус�

кунчик" (27 грудня о 15.00, 29

грудня, 2 січня о 12.00, 15.00,

31 грудня о 12.00 і 18.00), мю�

зикл "Дванадцять місяців" (28

грудня, 3 січня о 12.00, 15.00) і

романтичну оперу для дітей

"Історія Кая та Герди" (30

грудня о 12.00)
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Історія перевтілень
В столичній опереті — прем'єра "Мадемуазель Нітуш"
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

С
ьогодні, через 130 років
після постановки вистави в
Парижі в театрі "Вар'єте" у
1883 році, на сцені Націо�

нальної оперети постане "Мадему�
азель Нітуш". Герої цієї веселої
оперети французького композито�
ра Флорімона Ерве, ведуть подвій�
не життя. Тож глядачам доведеть�
ся похвилюватися, чи добре закін�
чаться їх пригоди.

Сюжет твору знайомий з легендарного ра�

дянського кіномюзиклу 1970�х років Леоніда

Квініхідзе "Небесні ластівки" з Андрієм Ми�

роновим і Людмилою Гурченко. Є ще й фран�

цузька стрічка "Мадемуазель Нітуш" із Луї де

Фюнесом, що вийшла навіть раніше. Дія від�

бувається у французькій провінції в другій по�

ловині XIX століття — в монастирському пан�

сіоні, театрі та у солдатській казармі. Головні

герої оперети видають себе не за тих, кими во�

ни є насправді. Скромний хормейстер Селес�

тен є композитором оперет Флорідором, а

старанна вихованка Деніза — не така вже й на�

божна, як бачить її настоятелька, а мріє стати

актрисою. Замість того, щоб їхати додому до

Парижа, вона випадково потрапляє на сцену

театру замість примадонни. Там в дівчину за�

кохується її наречений, який гадає, що вона —

не Деніза, а акторка. Після численних перипе�

тій та гумористичних ситуацій герої знайдуть

своє щастя. "Нам було цікаво дослідити тему

гри, перевтілення та актора в сучасному сві�

ті,— розповідає режисер�постановник виста�

ви, художній керівник оперети Богдан Стру�

тинський.— Герої весь час змінюють образи і

маски, вдаються до обману. З цим явищем ми

зустрічаємося у повсякденному житті щодня,

тож вистава є актуальною і сьогодні".

У роботі над виставою постановочна група

відредагувала лібрето і партитуру "Мадему�

азель Нітуш", зроблені аранжування на тему

самого Флорімона Ерве. А також для більш

емоційного сприйняття включені фрагменти

музичних творів інших класиків оперети —

Франца Легара і Жака Оффенбаха. Костюми,

а особливо військове вбрання, відтворюють

стилістику того історичного періоду. Жінки у

монастирі — піднесені небесні створіння з

м'якими рухами, а чоловіки у казармі — муж�

ні та різкі. Об'єднує ж серця закоханих театр.

Щоб надати жінкам ще більшої піднесеності і

легкості, в хореографії вистави додали балет�

ні па в класичному стилі "на пальцях". А ви�

конавицям головної ролі довелося не лише

опанувати пуанти, а й навчитися грати на ар�

фі і барабані. "Ця роль дуже насичена, в геро�

їні є кілька іпостасей,— розповідає виконави�

ця ролі Денізи Соломія Приймак.— Вона

здатна підлаштовуватися під різні життєві си�

туації і знаходити вихід, а також дуже любить

життя і людей". Побачити яскраву історію пе�

ревтілення з комічними непорозуміннями і

любовними колізіями глядачів запрошують в

кінці січня �Головна��ероїня�оперети�Деніза�здається�с�ромною�вихован�ою�пансіон��при�монастирі,�але�мріє

стати�а�трисою�

"Мадемуазель Нітуш"
Коли: 26 грудня і 31 січня о 19.00

Де: Національна оперета, вул. Велика Ва�

сильківська, 53/3

Вартість квитків: 40�250 грн

Квітучі мрії, маски та
мультфільми
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Д
о новорічних свят на
першому поверсі му�
зею представляють
одразу два проекти:

світлі та сонячні картини
Слави Займака та диво�
вижні маски Марини Лапи.
Крім того, в одному з залів
показуватимуть мультфіль�
ми, а на четвертому повер�
сі — кращі роботи конкур�
су "Київ очима дітей".

Яскраві кольори, оптимізм та екс�

пресія притаманні роботам молодого

художника Слави Займака. Автор ви�

користовує різноманітні техніки і

прийоми, передаючи свої внутрішні

переживання та емоції через абст�

рактні форми. Одним з таких цікавих

прийомів є "павутинка", що присутня

на багатьох його картинках. Для ство�

рення картини різнобарв'я осені

митець використовував листя, для

квітів вишні — риб'ячу луску. Окрім

абстракцій, художник малює й кві�

ти — троянди, соняшники, а новоріч�

ній тематиці присвячена картина про

веселих сніговиків. В цьому ж залі за

ялинкою влаштують кінозал для до�

рослих та малих: на екрані нон�стоп

показуватимуть мультфільми 1960�х,

1970�х, 1980�х років і сучасну аніма�

цію. Обіцяють і майстер�класи для

дітлахів з оригамі, виготовлення вити�

нанок і ляльок�мотанок.

На стінах сусіднього залу — таємни�

чі маски, створені дизайнером з�понад

10�річним досвідом Мариною Лапою.

Усі експонати — ручної роботи, а се�

ред матеріалів — італійська шкіра,

тонке мереживо, пір'я екзотичних

птахів, сусальне золото, кристали

Swarowski. Кожна з масок неповтор�

на, створена безмежною фантазією

авторки, яка багато подорожує світом,

вивчаючи історію масок, культуру та

мистецтво народів світу.

Марина Лапа самостійно розробляє

і втілює в життя унікальні полотна 3D.

Вони дають можливість глядачеві по�

трапити в "душу" картини, перейня�

тися її ідеєю. "Гранатова система" по�

казує гранат як символ влади, портрет

королеви Єлизавети І ніби дихає су�

мом, "Книга життя" рекомендує про�

читати себе. А доторкнувшись до

пальців руки з полотна "Гра з часом" та

кинувши монетку, можна закликати

собі добробут на наступний рік.

Маски людей�звірей, які авторка

умовно називає мисливськими, зроб�

лені з використанням хутра: це ша�

ман, мисливець, Чингісхан тощо. Є

маски казкових персонажів і героїв ле�

генд — русалки з мушлями, Бахуса з

кроною винограду, мавки з жабою,

Шахерезади. А також — венеційські

маски з мереживом та сусальним золо�

том. Зустрічає та проводжає гостей

дзеркало, де кожен може побачити,

яку "маску" надягнув зараз.

25 грудня в Музеї історії міста Ки�

єва пройшло нагородження авторів

кращих робіт конкурсу "Київ очима

дітей". Оцінити роботи юних худож�

ників нашого міста можна до 6 січня у

виставковому залі Музею на 4�му по�

версі �

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

М
инулого тижня в Будинку вчителя пройшла
презентація вже одинадцятого аудіо�альбому
українського композитора та співачки Ірини
Тарнавської під назвою "Зі світлим Різдвом".

На концерті її композиції заспівали діти – учасники
всеукраїнських конкурсів мистецтв "Зорепад", "Осінні
зорі", "Кришталева зірка".

За словами автора, альбом готувався два роки. "Муза прийшла за

останні три місяці завдяки наймолодшим виконавцям, що дало змогу

завершити платівку",— згадує Ірина Тарнавська. Записувався він з

грудня 2012 року по жовтень 2013 року на студії звукозапису Київсько�

го інституту музики імені Р. М. Глієра.

До альбому "Зі світлим Різдвом" увійшло 15 композицій, серед яких

"Різдво Христове", "Сніжинки", "А зима, зима", "Зима любові", "Ново�

річний вальс", "Я з Різдвом вітаю Україну" тощо. Авторами тексту ста�

ли сама Ірина Тарнавська, її дочка Ілона та Альона Карпина.

На сцені святковий настрій дарували самі виконавці, найменшим з

яких, спеціально запрошеним Ангеліні Маринчук і Лізі Денисюк, усього

п'ять років. Композиції з альбому співали лауреати міжнародних та все�

українських конкурсів "Зорепад", "Осінні зорі", "Кришталева зірка", які

понад 20 років проводить для дітей Ірина Тарнавська. Це Анастасія та Ан�

геліна Пічкар, Тетяна Буткалюк, Діана Бородіна, Влад Бурий та інші. Тан�

цювальними номерами виступи супроводжували зразкові хореографічні

ансамблі "Щедрик", "Усмішка", "Бригантина". Диски "Зі світлом Різдвом"

вже продаються в музичних магазинах міста, а почути пісні Ірини Тарнав�

ської можна і в ефірі Першого національного радіо �

В Музеї історії міста Києва — нові експозиції

Пісні до Різдва
Ірина Тарнавська представила
новий диск

На�презентації�альбом��пісні�ви�он�вали�діти�–�ла�реати�міжнародних�

та�все��раїнсь�их��он��рсів�

Карнавальний�настрій�дар�ють�мас�и�р�чної�роботи�від�Марини�Лапи
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"Квітучі мрії", виставка художніх
творів Слави Займака

"Таємниця маски 
або Новорічні сни", 

дизайнерська маска Марини Лапи
Коли: до 31 січня 2014 року, гра�

фік роботи: пн. з 10.00 до 16.00, вт.�

чт. з 10.00 до 18.00, пт.�нд. з 10.00 до

20.00

Де: Музей історії міста Києва, вул.

Б. Хмельницького, 7, тел. (044) 520�

28�26.

Вартість квитка: 30 грн для дорос�

лих, 15 грн для студентів, пенсіоне�

рів, школярів.
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Температура —1°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +3°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура 0°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 26 ãðóäíÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір
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1606 — ó êîðîë³âñüêîìó òåàòð³
ïðè äâîð³ êîðîëÿ Äæåéìñà â³äáó-
ëàñÿ ïðåì'ºðà ï'ºñè "Êîðîëü Ë³ð"
Â³ëüÿìà Øåêñï³ðà.

1792 — íàðîäèâñÿ ×àðëüç Áåá-
á³äæ, àíãë³éñüêèé ìàòåìàòèê, âè-
íàõ³äíèê êîìï’þòåðà.

1825 — ïîâñòàííÿ äåêàáðèñò³â
íà Ñåíàòñüê³é ïëîù³ â Ïåòåðáóðç³.

1918 — ïðèéøîâøè äî âëàäè,
Äèðåêòîð³ÿ â³äíîâèëà çàêîíè
Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè,
à òàêîæ ïðèçíà÷èëà ñâ³é ïåðøèé
óðÿä, ùî éîãî î÷îëèâ Âîëîäèìèð
×åõ³âñüêèé.

1933 — àìåðèêàíåöü Åäâ³ä
Àðìñòðîíã îòðèìàâ ïàòåíò íà ðà-
ä³îòðàíñëÿòîð â ä³àïàçîí³ óëüòðà-

êîðîòêèõ õâèëü (FM-ðàä³îòðàíñ-
ëÿö³þ).

1949 — íàðîäèâñÿ Ìèõàéëî Áî-
ÿðñüêèé, ðîñ³éñüêèé àêòîð òåàòðó
³ ê³íî, ñï³âàê, íàðîäíèé àðòèñò
Ðîñ³¿.

1968 — лист творчої молоді Дніп�

ропетровська, спрямований проти

русифікації. Його ініціатори зазна�

ли політичних переслідувань.

1979 — вторгнення радянських

військ до Афганістану.

1991 — Рада Республік Верховної

Ради СРСР провела своє останнє за�

сідання, яке констатувало факт при�

пинення існування Радянського

Союзу.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Під час передноворічних урочистостей
"СантаКон" в центрі Нью�Йорка побилися
декілька чоловіків, одягнених у костюми

Санта�Клаусів. Колотнеча трапилася вночі в
районі площі Юніон�Сквер, що на Мангеттені.
Всього в ній взяли участь близько восьми осіб,
повідомляє New York Daily News з посиланням
на місцеве управління поліції. Що стало причи�
ною конфлікту, поки не зрозуміло.

Бійка п'яних Санта�Клаусів потрапила на камери зовнішньо�

го спостереження. Після того, як запис виклали на YouTube під

назвою "Сантапокаліпсис", його встигли переглянути майже

150 тисяч осіб. Поліція тим часом з'ясовує всі подробиці інци�

денту, про затримання будь�кого з учасників бійки не повідом�

лялося.

"СантаКон" вперше був проведений у Сан�Франциско в 1994

році, після чого свято стало щорічним, причому не тільки в

США, але й у багатьох інших західних країнах. Воно є ходою

великої кількості людей, перевдягнених у Санта�Клаусів, цен�

тральними вулицями міст. Свято символізує день відпочинку

різдвяних чарівників.

У Нью�Йорку фестиваль набув найбільшої популярності.

Минулого року в ньому брало участь декілька десятків тисяч

містян.

У 2007 році п'яні Санта�Клауси доставили чимало проблем

мешканцям новозеландського міста Крайстчерч. Майже пів�

сотні молодих людей в традиційних червоно�білих костюмах

увірвалися до будівлі місцевого кінокомплексу й влаштували

безлад. Непрохані гості голосно кричали, ображали відвідува�

чів, нецензурно висловлювалися, перекидали рекламні щити й

зривали зі стін афіші фільмів

У США Санта�Клауси зчинили
велику бійку

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 26 ãðóäíÿ

ОВНИ, збавте динамічний темп, розслабтеся,
нині слід е ономно розподіляти сили, час, присвя-
тивши себе спо ійним звичним заняттям. Я що між
вами та оточенням палали свар и, точилася он -
рентна боротьба, саме час ви ин ти білий прапор і
піти на миров .
ТЕЛЬЦІ, зась тр до олізм ! Дозвольте собі полі-

н ватися, надмірні навантаження протипо азані.
Чим би не займалися, мирна доброзичлива атмо-
сфера сприятиме спішном вирішенню справ.
БЛИЗНЯТА, при альм йте, озирніться нав оло,

дбайливим о ом оцініть плоди своїх дося нень і
неодмінно примиріться з недолі ами, вадами інших
людей. Їх вам все одно не змінити.
РАКИ, проженіть зло о д ха з домашньої оселі і до-

ладіть ма сим м з силь, аби нала одити під рідним
дахом доброзичливі взаємини, поселити т ди її ве-
личність Любов. Зробити це неле о, одна знайдіть
собі м жність піти на миров , пробачте один одно-

м образи, що затьмарюють ваш вн трішній світ.
ЛЕВИ, вам люди з радістю роз риватим ть д ш ,

пла атим ться про свої біди, ш аючи д шевно о
прит л , одна не д же розслабляйтеся, на всіх
ваших ч ттєвих рес рсів не вистачить, їх потрібно
е ономити. Іна ше, піддавшись психоло ічном па-
разитизм нахаб, ризи єте виснажитися і отрима-
ти нервовий стрес.
ДІВИ, присвятіть день новорічним по п ам. Вам

пощастить завдя и арном естетичном сма ви-
брати та придбати ори інальний подар но чи витвір
мистецтва, що не впис ється в звичні стандарти.
ТЕРЕЗИ сам собі пан і сл а, тож обирайте на

свій сма заняття або влашт йте "вихідний", пере-
починьте, порозважайтеся. Я що вважаєте за ра-
ще тр дитися, вибирайте завдання нестандартно о
хара тер .
СКОРПІОНИ, прибор айте ініціативний пост п,

сит ації дня запро рамовані армічно, отже, люди,
я і з стрін ться на вашом шлях , не випад ові,
смиренно та без нарі ань йдіть них на повід , до-
зовано жертв йте собою.
СТРІЛЬЦІ, найбільша д шевна втіха вас очі є в

др жній омпанії, наповненій д хом братства, єдно-
сті інтересів, взаємних симпатій. Не обтяж йте се-
бе земними проблемами, поспіл йтеся на ці аві
а т альні теми, поділіться враженнями, досвідом,
при адайте мин ле, пофантаз йте на теми дале о-
о майб тньо о.
КОЗЕРОГИ, не варто форс вати події, с дорожно

хапатися за нові справи чи напрями. Попри всі роз-
рах н и вам доведеться витратити олосальні з -
силля, доро оцінний час. Зменшіть динамі і спро-
б йте оцінити те, що вами вже зроблено, та насоло-
діться плодами своєї недавньої ип чої діяльності.
ВОДОЛІЇ насолодж ватим ться психоло ічним

омфортом, радо трен ватим ть інтеле т, займа-
ючись роз мовою діяльністю. В цей час ви здатні
повною мірою проявити свою незалежність, дипло-
матичність, ори інальність мислення, др желюб-
ність, толерантність.
РИБИ, про спо ій заб дьте, б рхливий соці м

вас зах рделить, і це нормально, ос іль и енер о-
зв'язо з іншими людьми в цей час необхідний, я
повітря. Взаємодиф зія з ч жими д шами, обмін
д м ами, стиль спіл вання може варіюватися за-
лежно від збі обставин, від хара тер ваших інди-
від альних перева
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