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Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

К
иївський зоо�
парк — одне з
улюблених місць
для прогулянок

як маленьких, так і до�
рослих киян та гостей
міста. Однак все частіше
лунають претензії гро�
мадських організацій
щодо незадовільного
стану утримання тварин
у звіринці, зокрема що�
до недостатньої кілько�
сті їжі. Тож учора в. о. го�
лови КМДА Анатолій Го�
лубченко здійснив робо�
чий візит до Київського
зоопарку, аби особисто
перевірити його роботу.

Результати такої перевірки по�

зитивні: тварини забезпечені

всією необхідною провізією, на�

віть з запасом. Разом з громад�

ськістю та журналістами в. о. го�

лови КМДА оглянув приміщен�

ня, де зберігаються продукти

харчування для мешканців зві�

ринцю. Представники відділу

годівлі тварин КП "Київський

зоопарк" заспокоїли: запасів до�

статньо. Щоденно тварини з'їда�

ють близько 56�ти кг яблук, 109

кг м'яса та 800 кг сіна. Аби про�

дукти не псувалися, запасів пло�

дово�овочевої продукції тут за�

пасають на тиждень, м'яса — на

5 днів, а сіна вистачить до ново�

го сезону. У достатній кількості й

інших допоміжних продуктів та

матеріалів.

Тим не менше, проблем у зоо�

парку багато. Тож вже найближ�

чим часом на звіринець чекає

ще декілька інспекцій. Фахівці

перевірятимуть умови, в яких

утримуються тварини, фінансо�

ву діяльність підприємства, а

також роботу його господарчої

частини. "Висновки сьогодні�

шньої перевірки позитивні, од�

нак в цілому я незадоволений

роботою зоопарку. Багато пре�

тензій у мене є до керівника

підприємства. Окрім того, я от�

римав колективну заяву від пра�

цівників зоопарку про пору�

шення трудового договору. І

найближчим часом обов'язково

зустрінуся з колективом та роз�

беремося із ситуацією. Та, на

мою думку, нам потрібно буде

змінювати керівника зоопарку.

Сподіваюся, що конкурс на за�

міщення посади буде оголоше�

но найближчим часом",— наго�

лосив пан Голубченко.

Серед основних претензій до

нинішнього керівника — не�

спроможність використати кош�

ти, що минулоріч були виділені

на розвиток та благоустрій тери�

торії зоопарку. На ці цілі в Еко�

логічному фонді міста у 2013 ро�

ці було передбачено близько 16

млн грн. Тож основною вимогою

до його наступника стане деталь�

на програма розвитку звіринцю,

яка дозволить провести якісні

реформи на його території. Оби�

рати наступного керівника зоо�

парку обіцяють відкрито, за

участі громадськості та ЗМІ. "Я

далекий від думки, що у зоопар�

ку все нормально. І ми обов'яз�

ково розглянемо програму роз�

витку звіринцю, яка дозволить

вирішити усі назрілі питання за

рік�два. Адже Київський зоопарк

повинен бути найкращим в

Україні",— резюмував Анатолій

Голубченко. Також розглядаєть�

ся питання створення наглядової

ради при Київському зоологіч�

ному парку

Майдан для киян?
Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Акція протесту, що триває у
середмісті, викликає у киян
суперечливі емоції. Проїзд

у центрі залишається ускладне�
ним, усюди панує антисанітарія,
адже безкоштовне харчування
привабило багато безпритуль�
них. Кількість невдоволених
цим, як і загальна втома від мі�
тингів, зростає.

Днями активісти почали збір підписів з

вимогою звільнити адмінбудівлі, припини�

ти блокування та навести лад на Хрещатику.

"Це жах! Туберкульоз, короста. Вони якісь

дружини організовують, бандитські форму�

вання. Що це таке? Ми будемо це терпіти чи

що? Ми нещодавно передали до КМДА

1 760 підписів киян проти цієї вакханалії.

П'ять активістів зібрали їх за 3 дні",— заяв�

ляє лідер соціального руху "За здорову на�

цію" Вікторія Шилова. Збільшення скарг

фіксує і Контактний центр міста 15�51. Ки�

яни також відгукнулися на запрошення до

діалогу про шляхи врегулювання ситуації,

яке прозвучало від в. о. голови КМДА Ана�

толія Голубченка. За словами директора

КБУ "Контактний центр міста Києва" Єгора

Стефановича, більшість звернень містить

прохання та вимоги "розігнати і розібрати

Майдан". Серед киян є як прихильники аг�

ресивних методів ліквідації Майдану, так і

законодавчого врегулювання ситуації. "Ко�

ли нарешті Київ звільнять від мітингуваль�

ників і жителі зможуть вільно пересуватися

по своєму місту? Зараз права киян на вільне

пересування містом порушені",— звертаєть�

ся до call�центру один із жителів Печер�

ського району. Натомість інша заявниця

цього ж району підтримує Євромайдан та

хоче, щоб люди продовжували відстоювати

свою думку і при необхідності жили в наме�

тах. Пропозиції щодо врегулювання ситу�

ації висловлюються різні. "Очистити місто

від мітингувальників, навіть якщо для цього

буде необхідно використовувати силові за�

ходи, і змусити Кличка, Яценюка і Тягнибо�

ка компенсувати збитки, нанесені Києву

представниками опозиції",— вимагає жи�

тель Дніпровського району.

Міська влада, зі свого боку, запевняє, що

робить усе можливе для врегулювання. "Ми

підтримуємо право людей на мирний про�

тест, ми цілком і повністю згодні із заявами

про те, що влада повинна чути голос Май�

дану. Але й сам Майдан має дослухатися до

голосу людей, які не відчувають захоплення

від того, що центр столиці перебуває, по су�

ті, в стані облоги. Тому я пропоную почати

діалог між киянами, які підтримують Май�

дан, і тими, у кого є претензії до організато�

рів та учасників масових акцій. Міська вла�

да готова виступити модератором такого

діалогу. Думаю, всі разом ми здатні знайти

шляхи вирішення наявних проблем",— на�

голошує в. о. голови КМДА Анатолій Го�

лубченко. Столична влада закликає мітин�

гарів змінити методи протесту, адже рішен�

ня про незаконність блокування адмінбуді�

вель та заборону проведення масових акцій

підтвердили суди. Та мітингувальники ста�

ють все агресивнішими. Учора проти спів�

робітників КМДА та Київради, які намага�

лися потрапити до своїх робочих місць, на�

віть було застосовано газові балончики, не�

зважаючи на те, що вони пред'явили по�

свідчення. Співробітники міліції наразі ве�

дуть розслідування та допитують очевидців.

Правоохоронці закликають учасників акцій

не йти на повідку у провокаторів, які підбу�

рюють людей до протиправних дій, а також

нагадують про відповідальність за пору�

шення законодавства.

За словами керівника Інституту медіа�мо�

делювання та політико�економічного аналі�

зу "Перспектива" Євгена Черненка, Майдан

як явище вже виконав найважливіше завда�

ння — вакцинував владу від спроби дій, які

прямо суперечать інтересам народу, і тепер

найважливіше — не дискредитувати ідею

Майдану, скотившись у маргінес, "інакше

ресурс масового протесту і соціальної солі�

дарності буде дискредитований, і в майбут�

ньому слово "Майдан" буде викликати не

гордість і повагу, а смуток або, ще гірше, ус�

мішки"

А тивісти почали збір підписів із вимо ою звільнити адмінб дівлі, припинити бло вання
та навести лад на Хрещати
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Містяни вимагають навести лад у центрі столиці
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Зоопарк на порозі змін
На звіринець очікує низка перевірок, а на керівника 
підприємства — звільнення

Київ 
функціонує
Перші дні нового року
міська влада
розпочинає з роботи 
над столичним
бюджетом
Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

К
иїв, як і вся Україна, без суттє�
вих перипетій зустрів новоріч�
но�різдвяні свята, і нині місто
входить у звичний графік жит�

тя. Перший робочий день у столичній
адміністрації розпочали продуктив�
но — з апаратної наради під керівниц�
твом в. о. голови КМДА Анатолія Го�
лубченка, на якій заступники голови,
очільники районів та керівники депар�
таментів відзвітувалися про діяльність
столичного господарства під час свят�
кових вихідних та окреслили плани на
найближчий час.

Найважливішим питанням у роботі київської

влади наразі залишається формування бюджету

столиці на цей рік, тож Київська адміністрація

береться за серйозну роботу над головним фінан�

совим документом міста. Про це під час апаратної

наради заявив виконувач обов’язків голови КМДА

Анатолій Голубченко. "Головне питання, на якому

зараз потрібно зосередити увагу, — це формування

такого бюджету Києва на цей рік, який би врахову�

вав усі потреби міста. Адже столиця України ак�

тивно розвивається та розбудовується. Наприкінці

минулого року, 30�го грудня, нам вдалося запусти�

ти другий тунель на Поштовій площі. Однак цьо�

горіч ми маємо завершити реконструкцію цього

об’єкта і зробити його комфортним не лише для

автомобілістів, а й для киян та гостей міста. Крім

того, у київському кошторисі потрібно передбачи�

ти кошти на початок будівництва метро на Тро�

єщину, а отже, й на завершення Подільсько�Вос�

кресенського мостового переходу, по якому про�

йде четверта гілка "підземки". Окрім того, місту

потрібні нові об’єкти соціальної інфраструктури —

садочки, школи, медзаклади. І це лише невелика

частина питань, які потрібно передбачити та вра�

хувати при формуванні бюджету",— наголосив пан

Голубченко.

Серед першочергових завдань — і подальше за�

безпечення соціальних гарантій для киян. Посадо�

вець нагадав, що наприкінці минулого року завдяки

злагодженій роботі всіх міських та державних струк�

тур, а також підтримці Президента України та уряду

вдалося виплатити зарплати бюджетникам, муніци�

пальні надбавки освітянам та медикам і частково

погасити заборгованість перед працівниками КП

"Київпастранс". Так, до нового року транспортники

отримали зарплату за листопад. "Це хороший ре�

зультат, і хочу запевнити, що, попри складну фінан�

сову ситуацію, соціальні виплати цього року не бу�

дуть скорочуватися, а навіть навпаки — зростати�

муть",— підкреслив Анатолій Голубченко.

Подбає місто і про належне утримання столич�

ного господарства, особливо в центральній частині

Києва, де вже понад місяць тривають масові акції.

Наостанок в. о. голови КМДА подякував всім

відповідальним особам за те, що під час новоріч�

но�різдвяних свят столиця функціонувала без пе�

рипетій. "Київ увійшов у 2014 рік без комунальних

проблем — новорічну ніч всі мешканці столиці зу�

стріли з теплом, не було зафіксовано надзвичай�

них ситуацій. Всі служби, задіяні у забезпеченні

життєдіяльності міста, на високому рівні викону�

вали свої обов’язки, навіть незважаючи на певні

незручності, пов’язані з масовими заходами в цен�

трі Києва",— підбив підсумки наради Анатолій Го�

лубченко
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Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

М
инули два най

улюбленіші свята
українців — Новий
рік та Різдво. Про


те попереду чи не найдив

ніше свято року, суть яко

го важко пояснити інозем

цям — Старий Новий рік. У
ньому переплелися старо

давні звичаї Щедрого ве

чора із християнським
днем преподобної Меланії.
Народні традиції, які, зда

валося б, уже забуті, зараз
відроджуються, і в Києві є
кілька чудових локацій, де
можна відчути неповтор

ний дух саме цього свята.

Як святкували наші
предки

Щедрий вечір та Маланка — це

феєрія веселощів, як і годиться

при зустрічі Нового року, який ми

відзначаємо ще й за старим стилем

із 13 на 14 січня. У надвечір'я Но�

вого року (тепер — 13 січня) у

церквах відбуваються урочисті бо�

гослужіння на закінчення Старого

року, щоб  подякувати Богові за

вже отримані ласки і попросити

нових на наступний рік. Як і на

святвечір, цього дня готували

святкову вечерю, яку в народі ве�

личають щедрою, тому що страви

цього вечора не є пісними: тут на

столі і кутя, і ковбаси, і холодець, і

шинка...

Одним із найавторитетніших ет�

нографів, який досліджував тради�

ції в різних куточках України, є

Олекса Воропай. Без перебільшен�

ня можна сказати, що він зберіг для

нащадків цілий пласт національної

культури, зокрема і традицій Київ�

щини. На Щедрий вечір був звичай,

коли батько ховався за столом, за�

ставленим усілякими наїдками, а ді�

ти вдавали, що не бачать його за пи�

рогами. Господар ще й приказував:

"Аби й надалі ви мене так не бачи�

ли". Ці слова були наче заклинан�

ням на багатий урожай, добро і бла�

гополуччя.

Після вечері сім'я чекала гостей,

адже саме цього вечора "водили Ко�

зу" та щедрували. Цікаво, що хлоп�

чачі гурти влаштовували комедійні

вистави у хаті, а дівчата щедрували

під вікнами. Інший обряд називався

"Коза". На "козу" перебирався до�

тепний парубок, котрий одягав на�

виворіт кожух. На голову також

одягали козине хутро. Вередлива та

норовлива "коза", як правило, не

слухала свого пастуха — діда, нама�

галась зробити якусь шкоду госпо�

дарям: розлити по хаті воду, перече�

питись через рогачі та коцюби, роз�

сипати просо, перекинути порожні

горшки. "Коза" мала розбудити си�

ли природи, скеровуючи їх на но�

вий багатий врожай.

На "Щедрий вечір" до щедруваль�

ників господарі ставилися надзви�

чайно приязно, усіляко обдаровува�

ли їх. Дітям кидали в торбинку со�

лодощі, горіхи, млинці, пряники,

пундики, а інколи й дрібну монетку.

Старшим діставалась ковбаса, кни�

ші, калачі. Дуже часто, за виставу

ватазі парубків та дівчат, які водили

"Маланку" чи "Козу", платили по

кілька копійок, а то й золотих дука�

чів.

Маланка та Василь
сьогодні

Відчути стародавні традиції у

Києві можна і зараз. Зокрема уже

починаючи з 11 січня у козацькому

селищі "Мамаєва Слобода" поч�

нуть проводжати Старий рік та від�

значити за давніми наддніпрян�

ськими традиціями Маланку та Ва�

силя. Святкування відбуватимуть�

ся 11, 12, 13, 14 січня. "Ми відтво�

римо обряд "водіння Кози", а та�

кож сакральні дійства "Щедруван�

ня" та "Засівання" за участю коза�

ків та козачок "Мамаєвої Слобо�

ди",— розповіли у селищі. Як і го�

диться, напередодні Щедрого ве�

чора у програмі обіцяють щедре

частування — козацький куліш, до�

машні ковбаси. Також на відкрито�

му вогні готуватимуть старовинний

козацький гарячий хмільний напій

"Мусулєс" — наш аналог глінтвей�

ну.

З колядою й ковбасою гулятимуть

Старий Новий рік у музеї просто

неба в Пирогові. Тут же столичні

святкувальники готуватимуться до

Щедрого вечора — з кутею, але вже

без пісних страв. Пара дня — Ма�

ланка й Василь.

"Цього року у нас виступатимуть

7 колективів з Київщини, — розпо�

віла "Хрещатику" старший науко�

вий співробітник Національного

музею народної архітектури та по�

буту Людмила Костенко, — ан�

самбль "Калинове намисто" з села

Гурівщина відтворить обряд Малан�

ки. А молодіжний колектив "Веселі

українці" покажуть, як колись свят�

кували Василя. Деякі виступи відбу�

ватимуться на сцені — там щедрува�

тимуть і колядуватимуть, але будуть

у нас відтворені й автентичні звичаї,

коли ватаги щедрувальників ходили

від хати до хати. Тож відвідувачі му�

зею зможуть побачити, як розігру�

вали самі сценки, і те, як господарі

приймали і обдаровували щедру�

вальників".

Варто зазначити, що в рамках

свята планується різдвяне дійство —

"Колядки. Щедрівки. Маланки", а

також виставка "Середнє Придніп�

ров'я". Крім того, організатори пла�

нують проведення конкурсу на най�

краще виконання колядки або щед�

рівки, майстер�клас з народного

танцю та обрання найкращої тан�

цювальної пари, обряди ворожіння

для дівчат.

Столиця Периберії
Чи не найкраще традиції святку�

вання Дня Маланки збереглися у

селах Буковини. У Чернівцях із цьо�

го зробили дуже успішний і приваб�

ливий бренд, влаштовуючи щороку

фестиваль Маланок. Це унікальне

дійство, на якому представлена

українська, бессарабська, гуцуль�

ська, молдавська, румунська малан�

ки, традиції яких збережені на Бу�

ковині. У фестивалі приймають та�

кож участь колективи з Маланкою

осучасненою, так званою Перибе�

рією. Хоча все ж таки особлива ува�

га організаторів дійства до автен�

тичної "Маланки", вік якої більше

ста років.

Під час фестивалю у місті відбу�

вається карнавальна хода вулиця�

ми. І з�поміж звичних персонажів

народного епосу можна побачити

маски і виступи "двійників" найоді�

озніших політиків як України, так і

світу, через що туристи з'їжджають�

ся до Чернівців не лише з усієї

України, а й з�за кордону.

До речі, зранку�раненько 14 січ�

ня, як і сто, і двісті років тому у різ�

них регіонах України до українців

стукатимуть у двері маленькі хлоп�

чики�посівальники, які вітатимуть

господарів: "На щастя, на здоров'я,

на нове літо! Роди, Боже, жито,

пшеницю і всяку пашницю, без ку�

колю, без метлиці, а нам дайте по

паляниці! Будьте здорові, з Новим

роком!"

Зустрічаємо Старий Новий рік
Україна пройшла екватор зимових свят

Найперше, на чому наго�

лошують медики: будь�яка

страва, вжита надміру — на�

вантаження на організм. Та

все ж рекомендують краще

утриматись насамперед від

жирних страв (жири знижу�

ють секрецію шлункового со�

ку й уповільнюють травлен�

ня), різносолів та маринадів.

Адже забагато жирного та

смаженого неодмінно викли�

че загострення шлункових

хвороб. "Слід їсти в основно�

му те, що швидко перетрав�

люється. У першу чергу, це

салати й страви, приготовані

з урахуванням сумісності хар�

чових продуктів, а також ва�

рена або подрібнена їжа",—

каже головний гастроентеро�

лог Києва Ігор Червак.

Також лікарі закликають

не захоплюватися екзотич�

ною їжею, а зосередитеся на

тому, до чого звик організм.

Сирі овочі допоможуть

шлунку переварити незвичну

їжу, а рослинна клітковина,

що міститься в них, "зв'яже"

більшу частину речовин, які

можуть спричинити розлад

травлення. Куштувати не�

знайомі страви потрібно ду�

же обережно: навіть якщо

щось здалося надзвичайно

смачним, краще обмежитися

"дегустаційною" порцією.

Окрім цього, медики ра�

дять подумати і про серце та

не налягати на спиртне. "Ал�

коголь підвищує артеріаль�

ний тиск й має аритмоген�

ний ефект, тобто порушує

ритм серця, викликає тахі�

кардію, а це небезпечно",—

відзначає головний кардіо�

лог Києва Леонід Кушнір.

Загалом же, щоб свято

вдалося, варто застілля чер�

гувати з фізичною активніс�

тю. Головний лікар Київ�

ського міського центру здо�

ров'я Отто Стойка радить ви�

користовувати новорічні

свята для частішого перебу�

вання на свіжому повітрі.

Зайнятися хоча б активною

ходою, бігом, різними вида�

ми спорту, загартуванням.

Але починати все це робити

поступово і систематично.

"Також не забувайте, що здо�

ровий сон — як запорука, так

і показник психічного здо�

ров'я", — зауважує Отто

Стойка.

До речі, після низки ново�

річних свят корисно повер�

нутися до пісного раціону

харчування. "Йдеться про

нежирні страви: відварене

(парове) м'ясо, рибу, яйця і

молочні продукти. Необхід�

но вживати більше овочів,

фруктів і пити багато рідини

(1�1,5 л на день). Ще корис�

но влаштовувати два рази на

тиждень розвантажувальні

дні",— пояснює Ігор Чер�

вак

Здорові свята
Медики рекомендують, як святкувати, 
аби не потрапити на лікарняне ліжко
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Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Н
оворічна та Різдвяна ніч у столиці
пройшли спокійно. Зокрема 1 січня
кількість викликів "швидкої" була мен

ше очікуваної (1 200 викликів, а це на


віть менше, ніж напередодні). Окремо медики
зазначають, що цими днями у Києві не було
зареєстровано травм, пов'язаних в викорис

танням піротехнічних засобів. Але попереду
ще десять днів святкування. Тож фахівці да

ють поради, як відпочивати без шкоди для
здоров'я.
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Головне — не стояти 
на місці

Вітчизняна економіка конче по�

требує реформ, оскільки без пере�

творень найбільш реальна пер�

спектива — занепад. Як зазначає

економічний експерт Борис Куш�

нірук, навіть відмовившись на де�

який час від євроінтеграції, нам до�

ведеться проводити реформи. За

його словами, проект Угоди про

Асоціацію з ЄС передбачав низку

змін і перетворень, без яких еконо�

міка країни просто втрачатиме

конкурентоздатність. "Є завдання,

що стоять перед економікою, і їх

треба вирішувати незалежно від то�

го, підписано угоду з ЄС чи ні",—

наголосив експерт, підкресливши,

що ці перетворення потрібні не

Євросоюзу, а Україні. У свою чергу,

директор департаменту Міністер�

ства економічного розвитку й тор�

гівлі Євген Олейніков зауважує, що

проблема української економіки —

у дефіциті бізнес�ідей. "Переважна

більшість підприємств, які нас го�

дуюсь, створені за часів СРСР, тоб�

то люди прийшли не з ідеями, а

відразу на виробничі потужно�

сті",— наголосив він. На думку па�

на Олейнікова, саме це зумовило

такий традиційний підхід до еко�

номічних процесів, зокрема до ре�

формування. "Нині в Україні є ро�

зуміння необхідності реформ. На

жаль, коли бізнес це зрозумів на�

решті, Україна потрапила у тяжкі

економічні умови",— констатував

він. Але представник уряду особли�

во відзначив те, що пропоновані

МВФ реформи, закладені в умовах

надання кредиту, такими насправді

не є: "МВФ висував три основні

умови: підвищення вартості енер�

гоносіїв, заморожування соціаль�

них стандартів, зміни в системі

оподаткування. Виконання якої з

цих умов мало призвести до струк�

турних змін в економіці? Як на ме�

не, ніякої... Ми вже підвищували

вартість енергоносіїв. Стверджува�

ти, що після цього ми отримали

економічний бум, я не можу. Змі�

ни, котрі потрібні українській еко�

номіці, лежать в іншій площині.

Умови МВФ лише нагадали про ті

проблеми, котрі у нас є і котрі до�

ведеться вирішувати".

Наша "тінь" нас 
стимулює

Зростання ВВП у 3 %, котре за�

кладене у проект державного бю�

джету на 2014 рік, видається де�

яким експертам нереальним. Але

Євген Олейніков висловив цікаву

думку, нагадавши про приховані

резерви. "У нас завжди лишається

такий резерв зростання, як "тіньо�

вий сектор". Питання лише в тому,

а чи може він бути джерелом зрос�

тання. Я вам можу сказати, що

цифри це підтверджують",— роз�

повів він. За словами посадовця,

свого часу Мінекономрозвитку ви�

рішило провести аналіз впливу по�

даткового навантаження на розви�

ток економіки. "Простежувалася

залежність: чим більше податкове

навантаження, тим нижче еконо�

мічний розвиток. Але у 2011 році

ми виявили аномалію: темпи зрос�

тання податкового навантажен�

ня — 56 %, темпи зростання номі�

нального ВВП — 21 %, а темпи

зростання реального ВВП — 5,2 %.

При тому, що у 2010 році було 4,1%.

Як ми з'ясували, до показників

треба було додати ще й "тіньовий

сектор". У всі роки він не зміню�

вався, а в 2011 році "тінь" скороти�

лася одразу на 4 %. Тобто фактично

4 % ВВП — це не приріст вироб�

ництва економіки, а зменшення

"тіньового сектору", перерозподіл.

Тому вийти і на 3 % можна. Питан�

ня в іншому: яку пропозицію треба

сформулювати для бізнесу, щоб він

на це погодився",— зазначив пан

Олейніков. Скоріш, прогнозує він,

реформи мають переходити від

нормативної бази до реформ відно�

син держави та бізнесу. "Ми маємо

практично впровадити те, що фор�

мували в останніх 4 роки. Протя�

гом останнього року в рейтингу

умов для бізнесу Україна значно

покращила свої позиції. Але кожен

бізнесмен має розуміти, що це дало

йому особисто. От коли ми цього

досягнемо, у нас і 3 % росту ВВП, і

більше буде реально. Уряд над цим

працює",— запевнив він. Утім, еко�

номіст Владислав Старинець вва�

жає, що і 2 % для вітчизняного

ВВП у 2014 році будуть непоганим

результатом: "Я сподіваюся на 2 %,

якщо не буде суттєвих потря�

сінь",— зазначив він. А економіч�

ний експерт Борис Кушнірук пере�

конаний, що ситуація з україн�

ською економікою у 2014 році не

погіршиться, але залишиться

складною. "І говорити про 3 %

зростання ВВП, яке заклав Кабінет

Міністрів у проект державного бю�

джету на 2014 рік, немає ніяких

підстав. У 2013 році ми мали світо�

ву кризу, котра нікуди не поділася,

і падіння української економіки,

котре покращилося трішки тільки

за рахунок аграрного сектору, який

також відчував проблеми через

зниження на третину світових цін

на зерно. Проблеми нікуди не

зникнуть, з ними треба працюва�

ти",— підкреслив він.

Поміж кризами 
і кредитами

Європейська криза поволі втра�

чатиме силу, у єврозоні ситуація

покращуватиметься, і це матиме

позитивний вплив на вітчизняну

економіку. Та експерти застеріга�

ють, що у 2014 році не варто спо�

чивати на лаврах або спокійно очі�

кувати відновлення економіки ЄС.

Треба не лише озиратися по всіх

сторонах, а й діяти. Бажано агре�

сивно. "Суттєвою проблемою віт�

чизняної економіки у 2014 році бу�

дуть не стільки зовнішні борги,

скільки пасивні сподівання на

стрімке зростання цін на основні

статті нашого експорту: на метал,

на хімічні добрива тощо. І що ми

отримаємо додатково $ 20 млрд

прибутку. Україна, звісно, може

сподіватися на такий оптимістич�

ний сценарій, але це суттєвий ри�

зик",— зазначив експерт фінансо�

вих ринків Андрій Блінов. За його

словами, попри те, що у єврозоні

очікується пожвавлення, за під�

сумками 3�го кварталу 2013 року,

зростання ВВП склало 0,3 %, на

відміну від очікуваного 0 %, якщо

результати 4�го кварталу також бу�

дуть позитивними, можна сподіва�

тися на те, що 2014 рік буде трішки

кращим за 2013 рік. "Але вибухово�

го зростання не буде",— прогнозує

він. Пан Блінов наголосив, що по�

зитивним моментом проекту

держбюджету на 2014 рік є випере�

джувальне зростання зарплат пе�

ред пенсіями, але звернув увагу,

що "перші дії уряду по російському

кредиту свідчать про те, що знову

йде "проїдання". Відтак ми можемо

мати девальвацію та зниження

споживацьких настроїв". Євген

Олейніков, у свою чергу, зосередив

увагу на тому, що "в усьому світі

триває боротьба за попит, який ни�

ні не випереджає пропозицію". То�

му Україні варто активніше шука�

ти нові ринки. Наголошує на цьо�

му і президент Київської школи

економіки Павло Шеремета. "Нам

потрібно агресивніше виходити на

азіатські ринки",— впевнений він.

У завоюванні нових зовнішніх

ринків вельми допоможе росій�

ський кредит. Експерти зазнача�

ють, що, якби Україна погодилася

на допомогу від МВФ на умовах

Фонду, то ми б мали 50 % девальва�

цію гривні та обвал споживацьких

настроїв. У разі ж підписання Уго�

ди про Асоціацію з ЄС це був би

сплеск безробіття, соціальна криза

та обвал експорту, оскільки ЄС за�

хищає свій ринок шляхом квот.

Цей сценарій цілком міг бути ре�

альним у 2014 році. Натомість кре�

дити від Росії та Китаю експерти

оцінюють як позитивні. "З Китаєм

мова йде лише про інвестиції,—

зазначає Євген Олейніков.— Ки�

тай віддає перевагу стратегічним

діям. Це довгострокові плани,

проекти, присутність в україн�

ському реальному секторі еконо�

міки. Якщо говорити про угоди з

РФ, то це експорт і збереження ро�

бочих місць". Натомість Павло

Шеремета вважає, що "ми взяли

собі ще одну порцію бюджетного

дефіциту. Ці гроші поліпшать си�

туацію в економіці України у 2014

році, але "бабахне" у 2015�му або у

2016 році, оскільки борги і бю�

джетний дефіцит нікуди не дінуть�

ся, а виплачувати нічим". Однак це

можливий негативний бік пози�

тивного сценарію, оскільки, як за�

значив політолог та економічний

експерт Володимир Цибулько,

"збіглися інтереси України та РФ у

боротьбі за треті ринки", але "за�

гроза у тому, що у передвиборчий

рік ніхто реформами не займати�

меться. Та у нас експортозалежна

економіка, і над цим треба серйоз�

но думати, як і над стимулюван�

ням внутрішнього попиту". Утім,

експерти занепокоєні не стільки

українськими, скільки російськи�

ми економічними проблемами.

Оскільки наша країна отримала

значну фінансову допомогу від

РФ, треба зважати на те, що, як за�

значив Борис Кушнірук, "Росія за�

нурюється в економічні проблеми,

і це може позначитися й на Укра�

їні".

Рік розпочався 
зростанням

У своїх новорічних привітаннях

керівництво держави також осо�

бливу увагу приділило економіці.

Як зазначив у своєму зверненні

Президент України Віктор Януко�

вич, "ми продовжуємо працювати

над угодою з Європейським Со�

юзом. Ми відновили дружні, бра�

терські стосунки з Росією. І ми

здійснили справжній прорив у від�

носинах з Китаєм. Ми забезпечу�

ємо дієву рівновагу між Заходом та

Сходом, не поступаючись ні на

крок своїми національними інте�

ресами. Ці кроки дають нам реаль�

ну можливість впевнено дивитися

вперед, зберігаючи в новому 2014

році високі соціальні стандарти та

спрямовуючи необхідні ресурси на

прискорений розвиток конкурен�

тоздатного національного вироб�

ництва".

У свою чергу, прем'єр�міністр

Микола Азаров нагадав, що 2013�й

"завершується історичними домо�

вленостями президентів України і

Росії. Відновлення повноцінних

партнерських відносин з Росій�

ською Федерацією відвернуло най�

гірший сценарій для економіки на�

шої країни. Нарешті була визначе�

на справедлива ринкова ціна на

газ, зняті обмеження у взаємній

торгівлі, визначені стратегічні про�

екти у промисловій кооперації. Ро�

сія у дуже стислий термін прийня�

ла рішення про виділення Україні

15 мільярдів доларів кредиту на ду�

же вигідних умовах. Тепер фінан�

сова стабільність в Україні не ви�

кликає жодних сумнівів". Усе це,

на думку голови уряду, дозволяє

вітчизняним підприємствам впев�

нено планувати виробництво і збут

продукції в наступному році, а та�

кож дає нашим людям впевненість,

що у них буде стабільна робота та

добробут в родинах.

Відтак стан української економі�

ки, а отже, і економіки Києва, бага�

то в чому залежатиме від кон'юнк�

тури світового ринку. І перші ж тор�

гові дні січня 2014 року засвідчили,

що, як�то кажуть, кризові хмари

там поступово розходяться. Новий

2014�й рік стартував обнадійливо:

останні макроекономічні дані по

США та єврозоні надають вагомі

підстави вважати, що економічне

зростання восени 2013 року не було

випадковим. Зокрема суттєво кра�

щі, ніж очікувалося, статистичні

дані по обсягам роздрібних прода�

жів у єврозоні у листопаді 2013 ро�

ку, у США статистика зафіксувала

значне зростання експорту, що сут�

тєво скоротило дефіцит торговель�

ного балансу. Оптимізму інвесторів

на світовому ринку сприяло і зни�

ження кількості безробітних у Ні�

меччині у грудні 2013 року, вперше

протягом останніх п’яти місяців.

Доказом того, що бадьорий погляд

на перспективи зростання україн�

ської економіки є аргументованим,

може стати також той факт, що

МВФ має намір протягом най�

ближчих трьох тижнів покращити

прогноз зростання світової еконо�

міки у 2014 році �
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Зміни без потрясінь
Українську економіку у 2014 році чекають реформи й трансформації
Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

М
инулий 2013 рік був для української економіки
складним, але цікавим. Навіть намітилися тен�
денції до виходу з рецесії. Але експерти не обі�
цяють бурхливого зростання. Натомість всі, як

один, кажуть, що потрібні реформи, а отже — вони бу�
дуть. У цьому сенсі саме 2014�й може стати визначаль�
ним.
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ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
10�січня�(пт.)�—�19.00 прем’єра�"Д-р",

	омедія,�Браніслав�Н�шич�

10�січня�(пт.)�—�20.00 "Жін	и.

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

Оле	сандр�Мардань,�2��од.�

11�січня�(сб.)�—�12.00 прем'єра�"Жін	а

і�чиновни	",�Альдо�Ні	олаі,�	омедія,�

1��од.�30�хв.�

11�січня�(сб.)�—�18.00 “Пізансь	а

вежа”,�фарс,�Надія�Пт�ш	іна,�1��од.�50�хв.�

11�січня�(сб.)�—�19.00�"Дивна�місіс

Севідж",�тра�і	омедія,�Джон�Патрі	,�

2��од.�45�хв.�

11�січня�(сб.)�—�20.00 "Страждання

юно�о�Вертера",�драма,�Іо�анн�Вольф�ан�

фон�Гете,�1��од.�

12�січня�(нд.)�—�12.00 "Занадто

щасливий�бать	о",�	омедія,�Рей�К�ні,�

2��од.�20�хв.�

12�січня�(нд.)�—�18.00 "Останнє

	охання",�мелодрама,�Валерій

М�хар'ямов,�2��од.�15�хв.�

12�січня�(нд.)�—�19.00 "Вишневий�сад",

	омедія,�Антон�Чехов,�2��од.�35�хв.�

12�січня�(нд.)�—�20.00 "Шлюби

�	ладаються�на�небесах",�моновистава,

Лев�Толстой,�1��од.�10�хв.�

13�січня�(пн.)�—�19.00 “Занадто

одр�жений�та	сист”,�	омедія,�Рей�К�ні,�

2��од.�15�хв.�

14�січня�(вт.)�—�19.00 "Сто�п’ята

сторін	а�про�	охання",�історія���двох

частинах,�сценічна�	омпозиція�

М.�Резни	овича,�2��од.�30�хв.�

14�січня�(вт.)�—�20.00 "Ян�олят	о,�або

Се	с�альні�неврози�наших�бать	ів",�

Л.�Барф�с,�1��од.�50�хв.�

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса:�пл.�Івана�Фран	а,�3

Тел: (044)�279-59-21,�279-71-01,

www.ft.org.ua

10�січня�(пт.)�—�19.00 "Швей	",�за

мотивами�роман��"При�оди�браво�о

воя	и�Швей	а"�Ярослава�Гаше	а�

11�січня�(сб.)�—�19.00

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

12�січня�(нд.)�—�19.00 "Гре	�Зорба",

театральний�роман,�Ні	ос�Казандза	іс�

14�січня�(ср.)�—�19.00 "Натал	а

Полтав	а",��	раїнсь	е�м�зично-

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

15�січня�(ср.)�—�19.00 "С	ляний

звіринець",�Теннессі�Вільямс�

15�січня�(ср.)�—�19.00 "Дами�і���сари",

	омедія,�Оле	сандр�Фредро�

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварсь	ий�просп.,�25

Тел:�(044)�517-89-80,�

www.drama-comedy.kiev.ua

10�січня�(пт.)�—�19.00 “Чотири�причини

вийти�заміж”,�	омедія�про�	охання,�

Р.�Баер,�2��од.�

11�січня�(сб.)�—�15.00 прем’єра

"Фре	ен�Жюлі",�за�п’єсою�А.�Стріндбер�а,

1��од.�

11�січня�(сб.)�—�19.00 "Опіс	ін.�Фома!",

е	сцентрична�	омедія,�Ф.�Достоєвсь	ий,

2��од.�30�хв.�

12�січня�(нд)�—�15.00 "Три�сестри",�

А.�Чехов,�2��од.�40�хв.�

12�січня�(нд)�—�19.00 "Корси	ан	а",

історичний�ане	дот,�І.�Г�бач,�2��од.�10�хв.�

14�січня�(ср.)�—�19.00 прем'єра�"Чо�о

хоч�ть�жін	и?",�на�основі�	омедій

Аристофана�

15�січня�(ср.)�—�19.00 “Чер�а”,�

О.�Мардань,�2��од.�50�хв.�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса:�Андріївсь	ий��звіз,�20-б�(теат-

ральна��остьова),�В.�Василь	івсь	а,�103

(Палац�"У	раїна")

Тел:�(044)33-222-17,

www.theatreonpodol.com

10�січня�(пт.)�—�19.00 "La�bonne�Anna,

або�Я	�збере�ти�сім’ю",�	омедія,�

1��од.�50�хв.,�театральна��остьова�

11�січня�(сб.)�—�19.00 прем’єра

"Старомодна�	омедія",�лірична�	омедія,

театральна��остьова�

12�січня�(нд)�—�19.00 прем’єра

"Старомодна�	омедія",�лірична�	омедія,

театральна��остьова�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: в�л.�Липсь	а,�15/17,

Тел: (044)253-62-19,�www.tuz.kiev.ua

12�січня�(нд.)�—�18.00 "Обережно�—

жін	и!",�мелодраматична�	омедія,�

А.�К�рейчи	,�2��од.�30�хв.�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

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

10�січня�(пт.)�—�19.00 "Сорочинсь	ий

ярмаро	",�оперета,�О.�Рябов�

11�січня�(сб.)�—�19.00 "Весела�вдова",

оперета,�Ф.�Ле�ар�

12�січня�(нд.)�—�19.00 "Звана�вечеря�з

італійцями",�	омічна�оперета,�

Ж.�Оффенбах�

15�січня�(ср.)�—�19.00 "Летюча�миша",

оперета,�Й.�Штра�с�

ÖÈÐÊ 

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua

10�січня�(пт.)�—

10.00,�13.00,

16.00,�11�січня

(сб.)�—�10.00,

13.00,�16.00,

19.00,�12�січня

(нд.)�—�10.00,

13.00,�16.00

Новорічна

вистава

"Новорічні

розва�и",�дітям�до

5-ти�ро	ів�вхід

без	оштовно�без

надання�вільно�о

місця�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua

10�січня�(пт.)�—�11.00,�14.00 прем'єра�"Ля�тяб�бет",

новорічна�	аз	а,�Михайло�Френ	ель�

11�січня�(сб.)�—�11.00 прем'єра�"Ля�тяб�бет",�новорічна

	аз	а,�Михайло�Френ	ель�

12�січня�(нд.)�—�11.00 прем'єра�"Ля�тяб�бет",�новорічна

	аз	а,�Михайло�Френ	ель�

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса:�пл.�Івана�Фран	а,�3

Тел: (044)�279-59-21,�279-71-01,�www.ft.org.ua

10�січня�(пт.)�—

11.00,�14.00

"Попелюш	а",

	аз	а-мюзи	л,

Єв�ен�Шварц�

11�січня�(сб.)

—�11.00,�14.00

"Бременсь	і

м�зи	анти",

мюзи	л,

Геннадій

Глад	ов,�Василій�Ліванов,�Юрій�Ентін�

12�січня�(нд.)�—�11.00 "Л�с	�нчи	",�мюзи	л,�Ернст

Теодор�Амадей�Гофман�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса:�Червоноармійсь	а,�53/3

Тел: (044)287-62-57,�www.operetta.com.ua

10�січня�(пт.)�—�12.00 “Чіполліно”,�м�зична�	аз	а�

11�січня�(сб.)�—�11.00,�14.00 "�При�оди�бременсь	их

м�зи	антів",�м�зична�	аз	а,�Геннадій�Глад	ов�

12�січня�(нд.)�—�12.00 “Острів�с	арбів”,�дитячий�мюзи	л,

Володимир�Бистря	ов�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ 

ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

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

10�січня�(пт.)�—�12.00 "Л�с	�нчи	",�балет-феєрія�

на�2�дії,�П.�Чай	овсь	ий,�2��од.�

11�січня�(сб.)�—�12.00 "Дванадцять�місяців",�мюзи	л-

	аз	а�на�2�дії,�С.�Баневич,�1��од.�45�хв.�

12�січня�(нд.)�—�12.00 "Л�с	�нчи	",�балет-феєрія�

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

10�січня�(пт.)�—�10.00,�12.30,�15.00,�17.30 "При�оди

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

11�січня�(сб.)�—�10.00,�15.00,�17.30 "При�оди�Дід�ся

Мороза",�М.�Петрен	о,�1��од.�20�хв.�

12�січня�(нд.)�—�10.00,�12.30,�15.00,�17.30 "При�оди

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

"ÀÍÆÅË²ÊÀ, ÌÀÐÊ²ÇÀ ßÍÃÎË²Â" 

Країна: Франція�

Ст�дія: Europa�Corp�

Режисер: Аріель�Зейт�н�

У�ролях:�Нора�Арнезедер,�Жерар�Ланвен,

Матьє�Кассовіц,�Томер�Сіслей,�Патрі �Дешам�

Тривалість: 113�хв.�

Картин��знято�за�першою�	ни�ою�поп�лярної

серії�про�Анжелі	��Анн�і�Сержа�Голон.

Е	ранізація�цьо�о�роман��1964�ро	��з�Мішель

Мерсьє�в��оловній�ролі�сво�о�час��стала

	�льтовою.�

Дія�відб�вається���Франції�XVII�століття.�Юн�

	рас�ню�Анжелі	��видають�заміж�за��рафа�де

Пейра	а,�я	о�о�дівчина�незабаром�по	охала

попри�йо�о�відштовх�юч��зовнішність.�Король

Людови	�XIV,�заздрячи�сімейном��щастю�і

ба�атств���рафа,�запроторює�то�о�в�Бастилію.

На�допомо���Анжеліці�приходить�давно

за	оханий�в�неї�Ні	оля�-�ватажо	�паризь	их

розбійни	ів.�

В��інотеатрах�"Жовтень",�"Київ",

"У�раїна",�"Сінема-Сіті�Київ",�мережах

�інотеатрів�"Баттерфляй",�"Лінія��іно"�і

"Одеса��іно"�

"ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÅ ßÂÈÙÅ:

ÔÀÒÀËÜÍÀ Ì²ÒÊÀ" 

Країна: США�

Ст�дія: Paramount�Pictures�Corporation�

Режисер: Крістофер�Б.�Лендон�

В�ролях: Ендрю�Джей обс,�Хорхе�Діаз,

Габріель�Уолш,�Рені�Ві тор,�Ноемі�Гонзалес�

Тривалість: 84�хв.�

Ві�ові�обмеження: 16�ро ів�

Потойбічна�сила,�що�терориз�вала��ероїв

попередніх�серій,�знов��вирвалася�на�свобод�

в�пош�	ах�нових�жертв…�

Відвідавши�	вартир��вбитої�с�сід	и,�Джессі

виявляє���себе�дивний�слід�на�р�ці,�що

на�ад�є��	�с.�Виявляється,�що�це�диявольсь	а

відміт	а.�Вона�означає,�що�в�тіло�мо�ло�щось

вселитися.�Врят�вати�хлопця�нама�аються

йо�о�близь	і�і�др�зі,�але�це�не�та	�просто…�

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

Київ",�мережах��інотеатрів�"Баттерфляй",

"Лінія��іно"�і�"Одеса��іно"�

"ÒÀÐÇÀÍ" 

Країна: Німеччина�

Режисер: Райн9ард�Клоосс�

Ст�дія: Constantin�Film�Produktion�

Тривалість: 88�хв.�

Анімаційна�адаптація�	ласичної�серії�про

лорда�Грейсто	а�від�Ед�ара�Берро�за

переносить��лядачів�в�с�часність.�Під�час

	рах��амери	ансь	о�о�повітряно�о�лайнера�в

дж�н�лях�за�ин�ли�всі�пасажири,�вижило�лише

одне�немовля.�Хлопчи	�став�прийма	ом��

з�раї�ди	их�мавп,�я	і�навчили�йо�о�жити�в

жорст	ом��світі�природно�о�відбор�.�Вже

дорослим�Тарзан�з�стрів�чарівн��дівчин��і

повинен�знов��стати�людиною.�В�спільній

боротьбі�проти�жадібно�о�злодія�він

дізнається�страшн��таємницю�за�ибелі�своїх

бать	ів.�

В��інотеатрі�"Сінема-Сіті�Київ",�мережах

�інотеатрів�"Баттерфляй",�"Лінія��іно"�і

"Одеса��іно"�

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 

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

234-33-80,�www.kievkino.com.ua

"Жовтень",�в�л.�Костянтинівсь�а,�26,

тел.:�(044)�417-27-02,�www.zhovten-kino.kiev.ua

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

279-82-32,�www.kino-ukraina.com.ua

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

www.kinopalace.net

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

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

Мережа��інотеатрів�"Баттерфляй",�

www.kino-butterfly.com.ua:

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

"Ультрамарин",�в�л.�Уриць�о�о,�1-а,

тел.:�(044)�206-03-62,�206-03-70

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

206-13-24

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

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

496-15-51

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

538-17-71

Вед�ча�р�бри	и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 10 — 15 ñ³÷íÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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Столичні клуби розпочали 
рік з перемог
"Будівельник" та БК "Київ" вдало 
виступили у Суперлізі

Початок матчу між "Бу�

дівельником" та "Черкась�

кими мавпами" пройшов у

складній, наполегливій і

непоступливій боротьбі, з

явним акцентом на захист

у обох суперників. Спо�

чатку командам ніяк не

вдавалося налагодити

приціл: за 7 хвилин першої

чверті суперники пораду�

вали глядачів лише 19 на�

браними очками на двох.

У "будівельників" звично

сильно виглядали ДаХуан

Саммерс та Даріуш Лаври�

нович. Загалом у першій

десятихвилинці команди

діяли на рівних, про що

красномовно засвідчив

рахунок 15:14 на користь

киян.

На старті другої чверті

підопічним Айнарса Ба�

гатскіса вдався 6�очковий

ривок. Наставник "Мавп"

Максим Міхельсон відра�

зу ж взяв тайм�аут, але піс�

ля нього послідував лише

точний триочковий від

Лавриновича. "Будівель�

ник" продовжував корис�

туватися помилками су�

перників і утримував до�

сить комфортну перевагу

кілька наступних хвилин.

Тож до великої перерви

"будівельники" мали до�

сить пристойний ганди�

кап — 38 пунктів проти 32

у черкаських баскетболіс�

тів.

У дебюті третьої чверті

"Будівельник" діяв дуже

добре. Балтійський дует

Лавринович�Стрелніекс

"заробив" для київської

команди 11�очкову пере�

вагу. Особливо тяжко до�

водилося "Мавпам" із за�

хистом на периметрі, де

дуже вдало діяв Блейк

Ехерн, втім, і під щитами

господарі паркету раз за

разом залишалися не при

справах у боротьбі з тріо

Анісімов — Саммерс —

Лавринович. У кінцівці

чверті "Будівельник" вже

повністю заволодів ініці�

ативою. На останню пе�

рерву суперники пішли за

+ 13 для команди Айнарса

Багатскіса.

У завершальному відріз�

ку "Будівельник" продов�

жував контролювати гру. І

хоча гравці "Черкаських

мавп" не полишали спроб

відігратися, але клас "буді�

вельників", який у цей ве�

чір супроводжувався ще й

належною самовіддачею,

не давав команді Максима

Міхельсона підібратися

більш ніж на 12 пунктів. У

кінцівці гри перевага "Бу�

дівельника" навіть досягла

24�х очок після влучання

Сергія Горбенка. Фінальна

сирена зафіксувала більш

ніж впевнену перемогу

команди з Києва — 82:55.

У справжньому баскет�

больному трилері, що від�

бувся у столиці, БК "Київ"

вирвав перемогу в "Мико�

лаєва" з рахунком 96:93

лише після двох додатко�

вих п'ятихвилинок. Най�

результативнішим грав�

цем матчу став захисник

"вовків" Лі Хамфрі, який

відзначився 31 очком і 6

передачами �

"Українські отамани" 
підтвердять статус лідера
Вітчизняні боксери готуються до звітного поєдинку проти
команди з Алжиру

Вже завтра усі прихильники вітчизняного

боксу зможуть насолодитися справжнім ви�

довищем у виконанні боксерів з "Українських

отаманів". Тренувальні збори спортсмени

проходили на Олімпійській базі в Конча�За�

спі під керівництвом Валентина Соболев�

ського. Суперник в українців досить серйоз�

ний. Протистояти їм буде досвідчена алжир�

ська команда "Algeria Desert Hawks", яка має

попередній досвід виступів у минулому сезоні

ВСБ.

У складі нашого колективу відбулася одна

зміна — замість Олександра Ганзулі у вазі до 81

кг виступить молодий і перспективний боксер

Олександр Хижняк. Цей 18�річний боксер по�

дає величезні надії і не виступав за вітчизняну

команду до цього тільки через регламент Сві�

тової серії боксу, який забороняє виступати

неповнолітнім боксерам. Спортивний дирек�

тор боксерського клубу "Українські отамани"

Донатас Піскун прокоментував дебют свого

підопічного: "У поєдинку проти алжирських

опонентів за нашу команду дебютує боксер,

якого ми хотіли побачити у дії ще з початку се�

зону. Це Олександр Хижняк — юний боксер,

призер чемпіонату Європи серед молоді 2013

року та срібний призер чемпіонату України

серед чоловіків. Хижняк — дуже перспектив�

ний хлопець, в якому багато хто бачить май�

бутню зірку світового боксу. Та й взагалі матч у

Алжирі має бути видовищним. Ми докладемо

усіх зусиль, аби підтвердити статус лідера та

принести до скарбнички клубу три залікових

пункти".

Зазначимо, що Олександр Хижняк на даний

момент є чемпіоном світу серед молоді 2012

року, кращим боксером турніру на призи бра�

тів Кличків 2013 року і срібним призером чем�

піонату України 2013 року.

Загалом склад пар виглядатиме наступним

чином:

Вагова категорія 52 кг: Амін Хентачі "Algeria

Desert Hawks" — Азат Усеналієв "Українські

отамани". Вагова категорія 60 кг: Оуалід Бела�

ура "Algeria Desert Hawks" — Павло Іщенко

"Українські отамани". Вагова категорія 69 кг:

Фехім Чабані "Algeria Desert Hawks" — Денис

Лазарєв "Українські отамани". Вагова катего�

рія 81 кг: Набіл Кассел "Algeria Desert Hawks" —

Олександр Хижняк "Українські отамани".

Вагова категорія +91 кг: Надір Деммене

Деббіх "Algeria Desert Hawks" — Єгор Плевако

"Українські отамани".

Нагадаємо, "Українські отамани" є лідерами

в групі А, здобувши три перемоги в трьох мат�

чах і набравши 9 очок. "Algeria Desert Hawks" —

на передостанньому п'ятому місці — 2 очки (1

перемога, 2 поразки) �
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Теніс. 
Олександр Долгополов і Сергій
Стаховський вдало стартували
на престижному турнірі

Óêðà¿íñüê³ òåí³ñèñòè Îëåêñàíäð Äîëãîïîëîâ

³ Ñåðã³é Ñòàõîâñüêèé âèéøëè äî 1/4 ô³íàëó

òóðí³ðó ñåð³¿ ÀTP, ùî òðèâàº öèìè äíÿìè â

Ñ³äíå¿ (Àâñòðàë³ÿ). Ó äðóãîìó ðàóíä³ Îëåê-

ñàíäð ïåðåì³ã ªæ³ ßíîâè÷à (Ïîëüùà), ðàõó-

íîê — äâ³÷³ ïî 6:2. Òåïåð â³í çóñòð³íåòüñÿ ç

Òîì³÷åì Áåðíàðäîì (Àâñòðàë³ÿ). Ñåðã³é ó äðó-

ãîìó êîë³ ïåðåãðàâ ôðàíöóçà, ÿêèé ìàâ øîñ-

òèé íîìåð ïîñ³âó, Æþëüåíà Áåííåòî, ó äâîõ

ñåòàõ — 6:3, 6:2. Íàñòóïíèì ñóïåðíèêîì óêðà-

¿íöÿ ñòàíå àâñòðàë³ºöü Ìàð³íêî Ìàòàøåâè÷ �

Фехтування. 
Олексій Стаценко став срібним
призером на етапі Кубка світу

Îëåêñ³é Ñòàöåíêî çàâîþâàâ ñð³áëî þí³îð-

ñüêîãî åòàïó Êóáêà ñâ³òó ç ôåõòóâàííÿ íà

øàáëÿõ, ÿêèé â³äáóâñÿ â ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³

Óä³íå. Ç 11 þíàê³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó òóðí³-

ð³, ò³ëüêè ³òàë³ºöü Ëóêà Êóðòîë³ âèÿâèâñÿ

ñèëüí³øèì çà óêðà¿íñüêîãî ñïîðòñìåíà. Ô³-

íàëüíó ñóòè÷êó ç ãîñïîäàðåì òóðí³ðó Îëåê-

ñ³é ïðîãðàâ ç ðàõóíêîì 9:15. Íå íàñò³ëüêè

óñï³øíî äëÿ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â çàâåðøè-

ëèñÿ òóðí³ðè ç ÷îëîâ³÷î¿ øïàãè òà æ³íî÷î¿

øàáë³. Íàéêðàùèì ðåçóëüòàòîì øïàæèñò³â

ñòàëî 23-òº ì³ñöå Þð³ÿ Òàðàíåíêà, øàáë³ñòêè

æ çìîãëè ïîõâàëèòèñÿ ëèøå 32-ì ì³ñöåì Ä³-

àíè Çàëåâñüêî¿ �

Волейбол.
Збірна України посіла третє
місце у відборі до світової 
першості

Æ³íî÷à çá³ðíà Óêðà¿íè ïåðåìîãëà çá³ðíó

Ê³ïðó ó çàêëþ÷íîìó ìàò÷³ ãðóïè ² â³äá³ðêîâî-

ãî òóðí³ðó ×åìï³îíàòó ñâ³òó-2014 ç ðàõóíêîì

3:0 ³ ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå. Ïåðåìîæíèöåþ ãðó-

ïè òà âîëîäàðêîþ ïóò³âêè íà ñâ³òîâèé ôîðóì

ñòàëà çá³ðíà Òóðå÷÷èíè, ÿêà ó çàêëþ÷íîìó

ìàò÷³ ïåðåìîãëà Ðóìóí³þ. ßê ³ ïåðåäáà÷àëîñÿ,

çá³ðíà Óêðà¿íè áåç çàéâèõ òðóäíîù³â çäîëàëà

àóòñàéäåðà ãðóïè. Ëèøå ø³ñòü ðàç³â çà ìàò÷

ñóïåðíèê âèõîäèâ âïåðåä íà îäíå î÷êî.

Îñòàíí³é ðàç öå â³äáóëîñÿ ïðè ðàõóíêó 12:12

ó òðåò³é ïàðò³¿, ï³ñëÿ ÷îãî íàø³ âîëåéáîë³ñòêè

íàáðàëè 13 î÷îê ïîñï³ëü, âèãðàâøè ïàðò³þ ç

ðàõóíêîì 25:13. Íàñòóïí³ îô³ö³éí³ ìàò÷³ çá³ð-

íà Óêðà¿íè ïðîâåäå ó òðàâí³-÷åðâí³ öüîãî ðî-

êó, êîëè â³äáóäóòüñÿ â³äá³ðêîâ³ ìàò÷³ ÷åìï³î-

íàòó ªâðîïè-2015. Â ïåð³îä ç 22 òðàâíÿ äî 1

÷åðâíÿ íàøà êîìàíäà ç³ãðàº äâà òóðè â ãðóï³

Â ç êîìàíäàìè Ïîëüù³, Øâåéöàð³¿ òà îäí³ºþ ç

êîìàíä, ÿê³ ïîñÿäóòü 2-ãå ì³ñöå â ãðóï³ 1 1-ãî

ðàóíäó (Øâåö³ÿ, Ãðóç³ÿ, Ëàòâ³ÿ òà Íîðâåã³ÿ).

Ïóò³âêó ó ô³íàëüíó ÷àñòèíó ªâðî-2015 îòðè-

ìàº ïåðåìîæåöü ãðóïè, à äðóãà êîìàíäà ãðà-

òèìå ìàò÷³ ïëåé-îôô ç îäí³ºþ ç³ çá³ðíèõ, ÿê³

òàêîæ ïîñÿäóòü äðóã³ ì³ñöÿ â ³íøèõ ãðóïàõ �

Спортивне життя. 
В столиці відбулися змагання 
з роликового спорту

Êè¿âñüêà ì³ñüêà íåçàëåæíà ôåäåðàö³ÿ ðîëè-

êîâîãî ñïîðòó âñ³õ âèä³â òà íàïðÿìê³â çà ï³ä-

òðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ

Óêðà¿íè ïðîâåëà òðàäèö³éí³ çèìîâ³ çìàãàííÿ ç

ðîëèêîâîãî ñïîðòó: ² åòàï çèìîâîãî êóáêà

SAM Roller Club ç³ øâèäê³ñíîãî á³ãó íà ðîëè-

êîâèõ êîâçàíàõ ñåðåä äîðîñëèõ, þí³îð³â, êà-

äåò³â, ä³òåé ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè òà "Çèìîâ³

ñòàðòè" äëÿ ä³òåé ìîëîäøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè. Íå-

çì³ííèì îðãàí³çàòîðîì çìàãàíü âèñòóïèâ ÒÎÂ

"ÑÀÌ ðåéñ³íã ò³ì ðîëåð êëóá". Óñüîãî âçÿëè

ó÷àñòü 96 ñïîðòñìåí³â òà ëþáèòåë³â ðîëèêîâî-

ãî ñïîðòó, ç ÿêèõ 41 ó÷àñíèê â³êîì â³ä 4-õ äî

7-ìè ðîê³â. Çàãàëîì áóëî ïðåäñòàâëåíî 9 êî-

ìàíä ³ç Êèºâà, Õàðêîâà òà Øîñòêè.

Ïåðåìîæö³ òà ïðèçåðè â êîæí³é â³êîâ³é êà-

òåãîð³¿ áóëè íàãîðîäæåí³ ìåäàëÿìè, äèïëîìà-

ìè òà ïîäàðóíêàìè. Êîæåí ó÷àñíèê "Çèìîâèõ

ñòàðò³â" îòðèìàâ ïàì'ÿòíèé äèïëîì òà çàîõî-

÷óâàëüíèé ïðèç â³ä îðãàí³çàòîð³â. Íàñòóïíèé

²² åòàï çìàãàíü áóäå ïðîõîäèòè 26 ñ³÷íÿ 2014

ðîêó. Îðãàí³çàòîðè çàõîäó çàïðîøóþòü óñ³õ

îõî÷èõ �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

11
січня "Українські ота�
мани" продовжать бо�
ротьбу у четвертому
сезоні Всесвітньої се�

рії боксу. Після "різдвяної" пере�
рви наші козаки проведуть пер�
шу матчеву зустріч у четвертому
сезоні Всесвітньої серії боксу
проти команди з Алжиру "Algeria
Desert Hawks".

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
вітчизняній першості з баскетболу відбулися матчі за
участю київських команд. Чинний чемпіон країни "Буді�
вельник" не залишив жодних шансів "Черкаським мав�
пам". "Гладіатори" здобули перемогу з рахунком 82:55.

Значно тяжче далася звитяга гравцям БК "Київ" у матчі проти
БК "Миколаїв". Для визначення переможців у цій зустрічі зна�
добилися два овертайми. Втім, "вовки" все ж таки спромогли�
ся дотиснути суперника і відсвяткувати успіх з рахунком
96:93.
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Виставковий проект на першому

поверху порівнює музику і мистец�

тво. Насправді, між ними дуже багато

спільного — в силі емоційного впли�

ву, а також у формах, структурах та за�

собах.

На початку огляду відвідувачам

пропонують одягти навушники, і му�

зичний фон супроводжує знайомство

з виставкою. Експозиція об'єднує три

різні смислові групи. Перша з них —

реалістична. Взаємодія музики й об�

разотворчого мистецтва простежуєть�

ся на рівні сюжету: звучить "Галицька

полька", а на картинах — "Гуцуль�

ський гурток народної музики" Ві�

тольда Монастирського чи "Музи�

канти" Григорія Світлицького,

показують й музичні інструменти.

Друга група — імпресіоністична. Під

акомпанемент "Місячної сонати"

постають "Ноктюрн" і "Вечірні мело�

дії", "Гірська симфонія" — роботи, які

теж звертаються до настрою і емоцій.

В окремому залі — третя група, яка

присвячена структурам. Художники�

авангардисти заперечували міметич�

ність, тобто наслідування як осново�

положний принцип образотворчого

мистецтва. І вони часто зверталися до

музики як до зразкового неміметич�

ного виду мистецтва. Дослідник ко�

льоропису Віктор Пальмов вважав,

що художник вільний добирати ко�

льори в картині, так само як компози�

тор — звуки. Тут представлені твори

Федора Манайла, авангардистки Со�

ні Делоне, театральні ескізи Анатоля

Петрицького та Олександра Хвостен�

ка�Хвостова з колекції Музею теат�

рального, музичного і кіномистецтва

України.

У рамках проекту відбудеться цикл

тематичних концертів піаніста Євге�

на Громова "Рояль у дитячій". 25 січня

звучатимуть твори Клода Дебюссі,

Моріса Равеля, Бели Бартока, Ігоря

Стравінського, Левка Ревуцького. А

15 лютого — музика Антона Веберна,

Луїджі Даллапікколи, Алемдара Ка�

раманова, Валентина Сильвестрова,

Олександра Кнайфеля, П'єра Булеза.

Дітей та їх батьків запрошують і на

майстер�класи: 10 січня о 14.00 бу�

дуть "Акустичні експерименти", 11

січня о 12.00 — майстер�клас з осво�

єння абетки Морзе "Секрети ритму",

18 січня о 12.00 розкриють тему

"Композиція в образотворчому мис�

тецтві", а 25 січня о 12.00 — "Компо�

зиція в музиці". 1 лютого о 12.00 від�

будеться перформанс Марії Куликов�

ської "Звук і простір". На майстер�

класи і концерти обов'язкова попе�

редня реєстрація за телефоном (044)

279�64�62 або електронною поштою:

education@namu.kiev.ua.

Також на другому поверху музею

до 9 лютого триває виставка "Україн�

ська лінія модерну", яка демонструє

шляхи та особливості розвитку на�

ціонального мистецтва кінця XIX —

початку XX століть. Основу експо�

зиції складають твори Олександра

Мурашка, Федора Кричевського,

Абрама Маневича, Михайла Жука

тощо �

"Музика: побачити звук"
Коли: до 16 лютого, розклад робо�

ти: ср., чт., нд. з 10.00 до 17.00, пт. з

12.00 до 19.00, сб. з 11.00 до 18.00, пн.,

вт. вихідні

Де: Національний художній музей

України, вул. Грушевського, 6

Вартість квитка: 20 грн, 10 грн —

для студентів, 5 грн — для пенсіоне�

рів, школярів

Зимові свята, дикун та новорічне 3D
"Хрещатик" підготував програму на вікенд

Оцінити новорічний
3D малюнок

Найбільший 3D�малюнок

в Україні презентували 9 січ�

ня в Олімпійському дворику.

Автор картини з ялинкови�

ми іграшками, синичками і

конячкою — художник Alex

Maksiov. Зображені предме�

ти можна побачити в 3D

форматі з двох точок — у са�

мому Олімпійському двори�

ку і з висоти другого поверху

лаунж�зони НСК. Робота

над малюнком зайняла 8

днів і виконана акриловими

фарбами.

Найбільший 3D#малюнок 
в Україні

Де: Олімпійський дворик

Вхід вільний

Старий Новий рік 
у Древньому Києві

Напередодні святкування

Старого Нового року Древ�

ній Київ запрошує своїх ста�

рих і нових друзів. Крім ін�

терактивних ігор і конкур�

сів, відвідувачів чекає цікава

театралізована програма.

Актори кінного театру пока�

жуть дива джигітування і

влучність у верховій стрільбі

з лука, а веселими сценками

порадують ряджені персона�

жі — Баба Яга, Лісовик, Ко�

за та інші.

Гості зможуть погладити 12

коней різних порід — симво�

лів 2014 року, попросити усі�

ляких благ у певного коня,

порода якого відповідає ва�

шому знаку зодіаку. А також

безкоштовно покататися на

санях або на колісниці.

Святкування Старого Ново�

го року пройдуть також у Пи�

рогові та Мамаєвій Слободі.

Старий Новий рік 
у Древньому Києві

Коли: 11�12 січня, з 10.00,

програма з 13.00

Де: Парк Київська Русь, с.

Копачів Обухівського району

Київської області

Вартість вхідного квитка:
100 грн, 50 грн для пенсіоне�

рів, 10 грн — для школярів,

дітям дошкільного віку без�

коштовно

"Печерну людину" 
покажуть у столиці

У Києві відбудеться спек�

такль нашумілого в усьому

світі шоу одного актора "Ди�

кун Forever, або Кілька слів на

захист печерної людини"

(оригінальна назва

"Defending the Caveman"). Це

найбільш довгограючий мо�

но�спектакль за усю історію

Бродвею. П'єса перекладена

35�ма мовами і з успіхом ви�

конується в більш ніж 45�ти

країнах світу.

Сценарій вистави був на�

писаний американським сі�

мейним психологом, акто�

ром�коміком Робом Бекке�

ром, а у 1995 році відбулася

прем'єра. П'єса у виконанні

самого Беккера була зіграна

більше 700 разів тільки на

Бродвеї, а потім понад 1 500

разів у 160�ти містах США.

"Дикун" увійшов до Книги

театральних рекордів як най�

більш довгограюче соло�шоу.

"Дикун Forever" — це суміш

стенд�ап комедії, лекції та се�

ансу психотерапії. Це щирий

і веселий монолог одного ак�

тора про стосунки між чоло�

віком і жінкою, про архети�

пічну різницю сприйняття

світу, самовираження і взає�

модії між ними. У столичній

виставі головну роль грає

Дмитро Суржиков.

Коли: 11, 19, 26 січня о

19.30

Де: кінотеатр "Кінопанора�

ма", вул. Шота Руставелі, 19

Вартість квитків: 100�280 грн

Докладніша інформація:
www.dikar.com.ua

Життя Леоніда 
Кравчука 
у фотографіях

У "Мистецькому Арсеналі"

відкривається фотовиставка

до 80�річчя від дня народжен�

ня першого Президента

України Леоніда Макаровича

Кравчука. Унікальні світлини

відображають основні етапи

життєвого шляху першого

Президента України, пов'яза�

ного з усіма суперечливими і

складними подіями новітньої

історії нашої держави. Півто�

ри сотні фотографій мають не

тільки документальну, а й ху�

дожню цінність. Вони були

зроблені відомими фотогра�

фами, свідками епохи —

Олександром Клименком,

Василем Пилип'юком та ін�

шими.

"Леонід Кравчук: 80 років 
з Україною"

Коли: з 11 до 17 січня з

11.00 до 18.00

Де: "Мистецький Арсенал",

вул. Лаврська, 10�12

Вхід вільний

Потаємні сторінки
Павла Тичини

З січня шанувальникам

видатного поета пропону�

ють екскурс меморіальною

квартирою "А було ж колись

і таке..." Невеличкими гру�

пами відвідувачі мандрува�

тимуть меморіальною квар�

тирою так само, як робив це

Павло Григорович, коли в

його помешканні відмикали

світло. Гості побачать музей

у світлі невеличкого вогника

та почують розповіді не про

бравурне життя генія, а про

особливо потаємні сторінки

його життя.

Екскурсія "А було ж колись
і таке..."

Коли: щодня у січні, окрім

24, 25 і 27 січня, о 17.00 та

18.00, чт. і пт.— о 19.00

Де: Музей�квартира Павла

Тичини, вул. Терещенківська, 5

Вартість квитка: 35 грн

(входять збірки з віршами

Павла Тичини), тел. для дові�

док (044) 234�43�27

Французький 
по понеділках

Французький Інститут

щопонеділка влаштовує у

кінотеатрі "Жовтень" кіно�

клуб. Стрічки — трилери та

детективи — демонструють�

ся французькою мовою з

українськими субтитрами.

13 січня кіноклуб відкриє

французько�бельгійський

трилер "Повернення".

Йдеться про багатого під�

приємця Станісласа Графа,

який був викрадений зло�

чинним угрупуванням не�

подалік від власного будин�

ку і який під час ув'язнення

стає зовсім іншою люди�

ною. 20 січня покажуть ще

один трилер — "Кімната

смерті": посеред ночі у від�

критому полі двоє безробіт�

них знаходять тіло невідо�

мого з грошима. А наступ�

ного дня — мертву дівчинку.

Коли викрали ще одну ди�

тину, поліція намагається її

врятувати.

27 січня кіноманів чекає

драма "Спільники" — 18�

річні Венсан та Ребека зу�

стрілися в одному інтернет�

кафе і закохалися з першого

погляду. Через два місяці ті�

ло Венсана знаходять у річ�

ці, а Ребека взагалі зникає.

Розслідування проводять ін�

спектор Герве Каган та Ка�

рін Манжен, які ризикують

власним життям �

Французький Кіноклуб
Коли: 13 січня о 19.10, 20

січня о 19.10, 27 січня о 19.30

Де: кінотеатр "Жовтень",

вул. Костянтинівська, 26,

зал "Аншлаг", тел. (044) 

417�30�04

Вартість квитка: 25�100 грн
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Побачити звук
У Художньому музеї триває просвітницький проект
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
рамках програми
"Живе мистецтво"
Національний ху�
дожній музей підго�

тував експозицію, що на�
вчає глядача бачити мис�
тецтво та по�новому розу�
міти його. Цьогорічний
проект "Музика: побачити
звук" присвячений взаємо�
дії образотворчого мистец�
тва і музики, а в його рам�
ках проходять лекції та
концерти.

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цими вихідними у столиці розпочнуть
відзначати Маланку, або Старий Новий
рік. Також киян запрошують на вечірні
екскурсії до музею Павла Тичини, на

фотовиставку, присвячену 80�річчю Леоніда
Кравчука. А ще переглянути популярне брод�
вейське шоу "Дикун Forever", на честь якого
названа вулиця в Нью�Йорку, або заглянути в
Олімпійський дворик, де зараз розташований
найбільший 3D�малюнок. З понеділка шану�
вальників французької кличуть згадати мову у
кіноклубі.
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ПАТ "КИЇВГАЗ"
повідомляє

Постановою Національної омісії, що здійснює державне
ре лювання сфері енер ети и (НКРЕ) від 30.12.2013
№ 1799 "Про встановлення тарифів на транспорт вання та
постачання природно о аз " з 1- о cічня 2014 ро для
ПАТ "Київ аз" затверджений тариф на транспорт вання при-
родно о аз розподільними тр бопроводами розмірі
69,50 рн за 1000 м3 (без ПДВ) та тариф на постачання при-
родно о аз розподільними тр бопроводами за ре льова-
ним тарифом розмірі 21,40 рн. за 1000 м3 (без ПДВ).

ПАТ "КИЇВГАЗ"
повідомляє

Постановою Національної омісії, що здійснює державне
ре лювання сфері енер ети и (НКРЕ) від 30.12.2013
№1798 "Про встановлення ранично о рівня ціни на природ-
ний аз для промислових споживачів та інших с б'є тів ос-
подарювання" з 1 січня 2014 ро затверджена ціна природ-
но о аз на рівні 3113,00 рн. за 1000 м3 на I вартал 2014
ро (без рах вання подат на додан вартість, збор до
затверджено о тариф на природний аз ви ляді цільової
надбав и, тарифів на транспорт вання, розподіл і постачан-
ня за ре льованим тарифом).

Постановою Національної омісії, що здійснює державне
ре лювання сфері енер ети и (НКРЕ) від 30.12.2013
№1797 "Про встановлення ранично о рівня ціни на природ-
ний аз для станов та ор анізацій, що фінанс ються з дер-
жавно о і місцевих бюджетів" з 1 січня 2014 ро затвердже-
на ціна природно о аз на рівні 2448,00 рн. за 1000 м3

(без рах вання подат на додан вартість, збор до зат-
верджено о тариф на природний аз ви ляді цільової над-
бав и, тарифів на транспорт вання, розподіл і постачання за
ре льованим тарифом).

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідачів Уддін Марію
Оле сандрівн , Ба алінсь О сан Ві торівн на роз ляд цивільної справи за
позовом ПАТ "БТА Бан " до Уддін М.О., Ба алінсь ої О.В. про стя нення
забор ованості.

Роз ляд справи відб деться 16.01.2014 р. об 11.00 в приміщенні
Деснянсь о о районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

В разі неяв и відповідачів в с дове засідання справ б де роз лян то без їх
часті.
С ддя Шевч О.П.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Ци ано І о-
ря Леонідовича на роз ляд цивільної справи за позовом ТОВ "Кредитні ініціати-
ви" до Ци ано І.Л. про стя нення забор ованості.

Роз ляд справи відб деться 14.01.2014 о 12.00 в приміщенні Деснянсь о о
районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз лян то без йо-
о часті.

С ддя Шевч О.П.

Розпорядженням адміністративної оле ії Київсь о о місь о о територі-
ально о відділення АМКУ розпочато роз ляд справи № 150-03/11.13 за озна-
ами пор шення ТОВ "Центрінд стрія" (ідентифі аційний од 37143654), перед-
бачено о п. 13 ст. 50 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції", ви -
ляді неподання інформації територіальном відділенню Антимонопольно о омі-
тет У раїни встановлені оловою територіально о відділення стро и.

Адміністративною оле ією Київсь о о місь о о територіаль-
но о відділення АМКУ прийнято рішення справі № 98-01/07.13
про пор шення ТОВ "ЕлітЖитлоСервіс" (ідентифі аційний од
31867410, м. Київ), передбачене ч. 1 ст. 13 За он У раїни "Про за-
хист е ономічної он ренції" та на ладено на ТОВ "ЕлітЖитлоСервіс"
штраф розмірі 68000 ривень.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- оловно о спеціаліста відділ з питань соціально о захист населення від наслід ів аварії на ЧАЕС;
- провідно о спеціаліста відділ персоніфі овано о облі піль ;
- спеціаліста І ате орії відділ персоніфі овано о облі піль ;
- оловно о спеціаліста відділ правово о забезпечення та адрової роботи (тимчасово).

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в он рсі необхідно протя ом
місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

Посвідчення ромадянина, я ий постійно працює на території зони

посилено о радіое оло ічно о онтролю, ате орія 4, серія В-П

№ 485516 на ім’я Хри Ма сима Васильовича вважати недійсним.

Інстит т проблем математичних машин і систем
Національної а адемії на У раїни

о олош є про намір передачі державно о нер хомо о майна в оренд
(03680, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42)

1. Об'є т № 1:

- приміщення площею 17,00 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: розміщен-
ня офіс . Почат ова ціна без ПДВ 55,27 рн. за
1 м2 в місяць.

- приміщення площею 67,00 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 30,17 рн. за 1 м2 в
місяць.

2. Об'є т № 2:
- приміщення площею 50,30 в.м, стро оренди до

3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: розміщен-
ня ромадсь ої станови. Почат ова ціна без ПДВ
21,45 рн. за 1 м2 в місяць.

3. Об'є т № 3:
- приміщення площею 134,00 в.м, стро оренди до

3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 38,87 рн. за 1 м2 в
місяць.

4. Об'є т № 4:
- приміщення площею 16,40 в.м, стро оренди до

3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: розміщен-
ня офіс . Почат ова ціна без ПДВ 62,95 рн. за
1 м2 в місяць.

5. Об'є т № 5:
- приміщення площею 308,35 в.м, стро оренди до

3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 20,68 рн. за 1 м2 в
місяць.

6. Об'є т № 6:
- приміщення площею 108,00 в.м, стро оренди до

3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 18,78 рн. за 1 м2 в
місяць.

- приміщення площею 108,00 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 23,28 рн. за 1 м2 в
місяць.

7. Об'є т № 7:
- б дівля С лад ВМТП площею 126,00 в.м, стро

оренди до 3-х ро ів. Можлива мета ви ористання:
виробництво. Почат ова ціна без ПДВ 18,78 рн.
за 1 м2 в місяць.

8. Об'є т № 8:
- приміщення площею 77,20 в.м, стро оренди до

3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-

тво. Почат ова ціна без ПДВ 22,98 рн. за 1 м2 в
місяць.

- приміщення площею 35,20 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: розміщен-
ня офіс . Почат ова ціна без ПДВ 35,97 рн. за
1 м2 в місяць.

- приміщення площею 208,95 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 29,97 рн. за 1 м2 в
місяць.

- приміщення площею 1328,90 в.м, стро оренди
до 3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: вироб-
ництво. Почат ова ціна без ПДВ 21,98 рн. за 1 м2

в місяць.
- приміщення в б дівлі енер обло площею

430,67 в.м, стро оренди до 3-х ро ів. Можлива
мета ви ористання: виробництво. Почат ова ціна
без ПДВ 20,48 рн. за 1 м2 в місяць.

- підвальна частина приміщення в б дівлі енер о-
бло площею 108,00 в.м, стро оренди до 3-х
ро ів. Можлива мета ви ористання: виробництво.
Почат ова ціна без ПДВ 10,19 рн. за 1 м2 в мі-
сяць.

- приміщення в б дівлі хімічно о с лад площею
163,00 в.м, стро оренди до 3-х ро ів. Можлива
мета ви ористання: виробництво. Почат ова ціна
без ПДВ 18,78 рн. за 1 м2 в місяць.

- технічний майданчи площею 140,00 в.м, стро
оренди до 3-х ро ів. Можлива мета ви ористання:
виробництво. Почат ова ціна без ПДВ 6,72 рн. за
1 м2 в місяць.

- резерв ар арячих сто ів 270 б.м, стро оренди
до 3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: вироб-
ництво. Почат ова ціна без ПДВ 2 758,80 рн. в мі-
сяць.

- резерв ар холодних сто ів 225 б.м, стро орен-
ди до 3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: ви-
робництво. Почат ова ціна без ПДВ 2 299,13 рн.
в місяць.

- резерв ар № 1 для ислотоміст их сто ів
115 б.м, стро оренди до 3-х ро ів. Можлива
мета ви ористання: виробництво. Почат ова ціна
без ПДВ 1 833,75 рн. в місяць.

- резерв ар № 2 для ислотоміст их сто ів
115 б.м, стро оренди до 3-х ро ів. Можлива
мета ви ористання: виробництво. Почат ова ціна
без ПДВ 1 833,75 рн. в місяць.

- резерв ар шламовідстійни сто ів 110 б.м, стро
оренди до 3-х ро ів. Можлива мета ви ористання

приміщення: виробництво. Почат ова ціна без ПДВ
1 784,99 рн. в місяць.

- радирня, стро оренди до 3-х ро ів. Можлива ме-
та ви ористання: виробництво. Почат ова ціна
без ПДВ 1 618,21 рн. в місяць.

9. Об'є т № 9:
- приміщення площею 48,50 в.м, стро оренди до

3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 22,98 рн. за 1 м2 в
місяць.

- приміщення площею 72,30 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: розміщен-
ня офіс . Почат ова ціна без ПДВ 36,57 рн. за
1 м2 в місяць.

- приміщення площею 86,10 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 30,47 рн. за 1 м2 в
місяць.

- приміщення площею 388,40 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: виробниц-
тво. Почат ова ціна без ПДВ 22,98 рн. за 1 м2 в
місяць.

- приміщення в б дівлі енер обло площею
1 064,51 в.м, стро оренди до 3-х ро ів. Можли-
ва мета ви ористання: виробництво. Почат ова ці-
на без ПДВ 21,48 рн. за 1 м2 в місяць.

10.Об'є т № 10:
- приміщення площею 70,30 в.м, стро оренди до

3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: розміщен-
ня с лад . Почат ова ціна без ПДВ 22,99 рн. за
1 м2 в місяць.

- приміщення площею 36,00 в.м, стро оренди до
3-х ро ів. Можлива мета ви ористання: розміщен-
ня офіс . Почат ова ціна без ПДВ 36,57 рн. за
1 м2 в місяць.

Інформація для орендарів:

1. У ладення до овор оренди на мовах типово о.

2. Додат ові мови: відш од вання Орендодавцю
витрат на тримання орендовано о приміщення,
ом нальних платежів, подат на землю, на роз-
міщення о олошення.

3. У разі надходження додат ових заяв б де о оло-
шений он рс на право оренди цих об'є тів.

4. Останній день приймання заяв про оренд : 24 січ-
ня 2014 ро за адресою: 03680, м. Київ, пр. А ад.
Гл ш ова, 42, орп с 2, імн. 514 б, телефон:
(044) 526-55-06, фа с (044) 526-64-57.

Лі відатор ПАТ "БАНК СТОЛИЦЯ" (надалі за те стом Бан )
о олош є он рс по визначенню бан , до я о о передаються зобов'язання та а тиви Бан ,

що є предметом забезпечення за редитами Національно о бан У раїни (надалі за те стом НБУ)

Лот № 1: Кредитні зобов'язання Бан — балан-
сова вартість станом на 01.12.2013 — 23 709 156,23
рн. Зобов'язання Бан за редитним до овором з НБУ
відповідно до до овор № 90 від 12.11.2008.

А тиви Бан , оціночна рин ова вартість —
23 724 000,00 рн без ПДВ, та с ладаються з 3-х нежит-
лових приміщень в м. Києві по в л. Виш ородсь а, 45/2,
літ. А, пр-т Г. Сталін рада, 24, се ція 9 (літ. А),
пров. Ярославсь ий, 4 (літ. А).

Ціна лота № 1: 23 724 000,00 рн. без ПДВ (на да-
т о олошення).

Лот № 2: Кредитні зобов'язання Бан — балан-
сова вартість станом на 01.12.2013 — 33 673 208,81
рн. Зобов'язання Бан за редитним до овором з НБУ
відповідно до до овор № 09/09 від 10.02.2009.

А тиви Бан , оціночною рин овою вартістю —
34 525 112,53 рн. без ПДВ, та с ладаються з: нежитло-
во о приміщення в м. Києві просп. 40-річчя Жовтня, 68,
земельної ділян и в Київсь . обл.; 12 машиномісць в
м. Києві по пров. Ярославсь ий; 2-х машиномісць по
просп. Г. Сталін рада, 4; 1- о аражно о бо с по
просп. Г. Сталін рада, 24, бло "В"; 2-х машиномісць по
в л. М. Тимошен о, 21, . 17; 2-х земельних діляно в

Одесь ої обл.; нежитлово о приміщення в м. Ми олаїв;
майнових прав за редитними до оворами іль ості
45 шт.; майнових прав на отримання рошових оштів
за облі аціями юридичної особи.

Ціна лота № 2: 34 525 112,53 рн. без ПДВ (на да-
т о олошення).

Основні мови он рс : а тиви Бан по ожном
лот передаються переможцю он рс за ціною он-
рсної пропозиції, я а не нижча за їх оціночн рин ов

вартість та не може б ти нижчою за с м редитних зо-
бов'язань; редитні зобов'язання передаються пере-
можцю он рс за їх балансовою вартістю на дат
приймання — передавання на підставі до оворів; пере-
можець он рс омпенс є лі відатор Бан , я іпоте-
одавцю, с м перевищення оціночної вартості а тивів
над с мою редитних зобов'язань перед НБУ протя ом
10 робочих днів після дати ладання до овор щодо
відч ження а тивів, але не пізніше дати переоформлен-
ня права власності, шляхом перерах вання оштів на
на опич вальний рах но лі відатора. ПАТ "БАНК СТО-
ЛИЦЯ" не є платни ом подат на додан вартість.

З перелі ом витрат, я і по ладаються на пере-
можця он рс , о ремими вимо ами та перелі ом

до ментів, я і подаються для прийняття часті в
он рсі ( он рсна до ментація) Бан и мож ть оз-
найомитись від сл жби з проведення он рс за адре-
сою: 04114, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 45/2,
тел./фа с: (044) 230-87-67.

Кон рс відб деться 10 люто о 2014 ро об
11.00 в приміщенні Бан за адресою: 04114, м. Київ,
в л. Виш ородсь а, 45/2.

Прийом он рсної до ментації на часть в
он рсі б де проводитись починаючи з дати п б-
лі ації цьо о о олошення в робочі дні з 09.00 до 18.00
( п'ятницю до 16.00) за адресою: 04114, м. Київ,
в л. Виш ородсь а, 45/2.

Кінцевий термін прийом он рсної до мента-
ції — 3 люто о 2014 ро , 16.00.

Бан и, я і бажають прийняти часть он рсі,
мож ть ознайомитись з Поряд ом та мовами про-
ведення он рс , отримати онс льтаційн допо-
мо від сл жби з проведення он рс за адре-
сою: 04114, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 45/2,
тел./фа с: (044) 230-87-67.

Інформація та ож розміщена на сайті:
www.stolytsa.com.

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

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

на 3 місяці ..........24 рн. 00 оп.

на 6 місяців ........64 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......96 рн. 00 оп.

на місяць ..............28 рн. 00 оп.

на 3 місяці ..........84 рн. 00 оп.

на 6 місяців ......168 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..............12 рн. 00 оп.

на 3 місяці ..........36 рн. 00 оп.

на 6 місяців ........72 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....144 рн. 00 оп.

на місяць ..............40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

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

Кольороподіл А2
(формат

660х560 мм)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а,

51-а,

репроцентр азети
«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Температура +3°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +6°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +5°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 87 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 10 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1569 — ïiñëÿ êiëüêaði÷íèx ïoïe-
ðeäíix äeáaòiâ ó Ëþáëiíi ðoçïo-
÷aâñÿ ñeéì, ñïiëüíèé ñòaí³â Ïoëü-
ñüêo¿ Êoðoíè çi ñòaíaìè Âeëèêoão
êíÿçiâñòâa Ëèòoâñüêoão, ïðèñâÿ÷å-
íèé ïèòàííÿì óí³¿ äâîõ äåðæàâ. Ó
ãoñòðèx äeáaòax, êoòði íe ðaç oïè-
íÿëèñÿ ía ãðaíi ðoçðèâó i íaâiòü
çáðoéío¿ ñóòè÷êè, âðeøòi áóëo äo-
ñÿãíóòo çãoäè, ³ àêòoì âiä 1 ëèïíÿ
1569 ð. áóëî ïðîãîëîøåíî óòâo-
ðeííÿ íoâo¿ ôeäeðaòèâío¿ äeðæa-
âè äâox íaðoäiâ — Ðe÷i Ïoñïoëè-
òo¿. Ïðè öüoìó Âeëèêe êíÿçiâñòâo
Ëèòoâñüêe, ÿê i Ïoëüñüêa Êoðoía,
ëèøaëoñÿ ñaìoñòiéíèì ïoëiòè÷-
íèì oðãaíiçìoì ç oêðeìoþ âè-
ùoþ aäìiíiñòðaöiºþ, âëañíoþ

ñêaðáíèöeþ, âiéñüêoì, ñóäoâo-
ïðaâoâoþ ñèñòeìoþ.

1863 — ó Ëîíäîí³ â³äêðèâñÿ
ðóõ ïåðøî¿ ñèñòåìè ìåòðî ó ñâ³ò³.

1920 — íàáóâ ÷èííîñò³ Ñòàòóò
Ë³ãè Íàö³é, ðàòèô³êîâàíèé 42
êðà¿íàìè.

1946 — ó Ëîíäîí³ â³äáóëîñÿ
ïåðøå çàñ³äàííÿ Ãåíåðàëüíî¿
Àñàìáëå¿ ÎÎÍ.

1989 — ïî÷àòîê âèâåäåííÿ êó-
áèíñüêèõ â³éñüê ç Àíãîëè.

2001 — ïåðøèé âèõ³ä â ñâ³ò
Wikipedia ÿê ÷àñòèíè "Íóïåä³¿".
×åðåç 5 äí³â Wikipedia ñòàëà ñà-
ìîñò³éíèì ñàéòîì.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 11-é ñòîð.

Охочих придбати
Harley�Davidson
XL1200L Sportster

2006 року випуску за "ро�
зумною" ціною дещо збен�
тежило "навантаження" у
вигляді дружини байкера
1959 року "випуску", хоча і
"у хорошому стані".

Мабуть, пані дещо "дістала" амери�

канського любителя мотоциклів, як�

що він вирішив опублікувати таке не�

звичайне оголошення. Треба сказати

що, не дивлячись на образу на свою

супутницю життя, байкер чесно зі�

знався, що і мотоцикл, і його дружина

знаходяться "у відмінному стані".

Втім, ось його оголошення, судіть

самі: "Продаю мотоцикл 2006 р.

Harley�Davidson XL1200L Sportster у

відмінному стані. До мотоцикла до�

дається: дружина, 1959 року випуску,

у відмінному стані. Пробіг мотоцик�

ла — 6 500 миль. Пробіг дружини —

великий. За мотоциклом добре до�

глядав (можна побачити на фото).

Про дружину добре піклувався

(можна побачити на фото). У мото�

цикла свіже масло і фільтр. У дружи�

ни масло ніколи не мінялося, але ре�

гулярно перевіряється. Але якщо для

мотоцикла перед покупкою можна

зробити тестову поїздку, для дружи�

ни такий варіант виключений".

Досить дивна і ціна такого при�

дбання. Разом з "навантаженням" за

майже новий мотоцикл просили

всього $ 5 900. Втім, оголошення про�

висіло в розділі продажів всього п'ять

днів, після чого подружжя, напевно,

помирилося, а повідомлення було ви�

далене, інформує unrealis.ru

Американський байкер продавав 
свою дружину разом з мотоциклом

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 10 ñ³÷íÿ

ОВНИ, життя набирає р тий розворот, ви всім єством пра нете до ар'єрно о
зростання, ос іль и ся н ли професійної дос оналості, і це правильний шлях! Ді-
лова он ренція за остриться, миріться з с перни ами, бо війна за принципом
"о о за о о, з б за з б" призведе до пораз и. Сімейні проблеми теж не п с айте
на самоплин, стос н и "бать и-діти" виходять на фінішн прям , потреб ючи ва-
омих моральних і матеріальних внес ів.
ТЕЛЬЦІ, я що хочеться свіжих вражень, не ш айте їх, то від л аво о, вс очи-

те в халеп ! Ваш партнер холодний і неприст пний, я с еля, одна це зовнішня
мас а, насправді він бла ородний, щедрий на любов та лас , але не варто на
ньо о тисн ти, ждіть, оли визріє, дости ле ябл ч о само впаде.
БЛИЗНЯТА, я мовиться, хто не ризи є, той не п'є шампансь о о, але зараз

идатися стрім олов фінансов авантюр небезпечно, б дь-я і дії слід ретельно
прорах вати. Здоровий л зд має взяти онтроль над емоціями та е оїзмом. Я -
що поставили за мет зробити важлив сімейн по п , з одьте всі "хоч " і
"можна" з реальними можливостями.
РАКИ, форм ла вашо о процвітання: "я плюс ти" дорівнює любовна ідилія. Про

самостійність заб дьте, наодинці ви, я птах з підбитим рилом, пар йтеся, став-
те перед собою спільн ціль і разом ро йте до неї. Дося ти бажано о ви здатні
тіль и в союзі з чарівним, але пра матичним партнером. Віддайте йом ініціати-
в — нехай р лює і самоствердж ється!
ЛЕВИ, я що опинилися полоні обставин, переживаючи розчар вання, рах

надій, терпіть: б нт призведе до самор йнації. Спо т йте ріхи і вірте все най-
раще, я е з одом матеріаліз ється. Опі йтеся сім'єю, творіть добро, живіть з
чистою совістю, не завдаючи таємно людям зла, під впливом хворобливих фан-
тазій. Події тижня мають армічний підте ст, де робота та здоров'я потреб ють
невід ладних дій.
ДІВИ, ламати — не б д вати! Безт рботність, що переходить в б нт, ради а-

лізм в діях, є фо сами чорних сил, я і нама аються вас за б дь-я цін дис ре-
дит вати соці мі, діловом оле тиві, серед др зів. Я що дорожите майб тнім,
прибор айте заздрощі, опі йтеся та любіть людей сім серцем (не розрахов ючи
на миттєв віддач ).
ТЕРЕЗИ, енер опотенціал заш алює, одна спрям вати йо о в плідне р сло

с ладно. В професійних царинах пан є диявольсь а атмосфера, моліться, аби
Всевишній не дав люн ти на ачо посадових зловживань та занапастити д ш ,
ар'єра, поб дована на ріховних діях та безза онності, вас по бить.
СКОРПІОНИ, л авий манитиме поп лярністю насамперед ницих д хом, спо -

ш ючи пропа вати псевдонаціональні, патріотичні, льт рні, сімейні цінності, що
призведе до ріховно о падіння разом з прихильни ами, я і вам свято вірять. Я що
не здатні розмеж вати, де правда, а де ривда, під лючіть раціоналізм, роз мно і
пра тично підходьте до знайомств, стос н ів з близь ими, оле ами, с сідами.
СТРІЛЬЦІ, ревнощі, заздрощі, помста, бажання о ось втя н ти в авантюр ,

"роз ошелити", взяти чи підс н ти хабара, в расти є від л аво о. Це випроб -
вання, я е одержимі ненаситними плотсь ими потребами "хоч все і зараз" мо-
ж ть не пройти і звалитися ріховн прірв !
КОЗЕРОГИ, партнерсь і взаємини проходять випроб вальний р бі он, ся н в-

ши точ и ипіння, та , я б ло раніше, вже не б де. Ви два мо тніх лідери, я им
на одном шлюбном с дні мирно житися с ладно, ожен хоче б ти апітаном,
боротьба за ермо доходить до безлад . Неаде ватна поведін а бла овірних
страшенно драт є, і не дивно, насправді партнер віддзер алює ваш прихован
с тність.
ВОДОЛІЇ, пожалійте себе, обмежте тр дові навантаження. Роль оня и, що

тя не робочо о воза за іль ох, є з бною, підірвете здоров'я. Час зійти зі сцени
й перейти підпілля (для ревізії мин ло о), п блічна діяльність забрала вас ле-
вов част енер ії, тепер поч ваєтеся виснаженими, ожна рапля сил на ва
золота. Одна професійний аврал триває, ар'єра потреб є олосальних інвести-
цій (на що чхати протипо азано).
РИБИ, др жба і охання переплелися в один л бо . Двері майб тньо о від ри-

ті, але війти т ди можна за мови, що проведете ревізію в братсь ом оточенні,
залишивши поряд тіль и вірних товаришів по д х , інтересам. Хтось із побрати-
мів зійде з дистанції, а на йо о місце прийде особа, я а отова полюбити вас сім
серцем

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь 1 2 — 1 8  с і ч н я

Японки, 
які страждають від
розбитого кохання,
можуть отримати
оплачуваний відгул

На думку керівників маркетинго�
вої компанії "Hime & Company",
відгул через нещасне кохання

дозволить жінкам виплакатися вдома
і потім повернутися на роботу в нор�
мальному настрої, розповідає "Спід�
інфо".

Ті жінки, яким 24 роки і менше, можуть отрима�

ти один день на рік, 25�29�річні отримують два дні,

а 30�річні отримують три дні. "Двадцятирічні жін�

ки легко і швидко можуть знайти собі нову любов,

для 30�річних це вже важче, а ставлення до розста�

вання серйозніше",— вважає керівниця компанії

Міккі. Втім, це не єдине нововведення керівниц�

тва. Крім відпустки через розставання з партнера�

ми, співробітниці "Hime & Company" також двічі

на рік отримують ранкові години для шопінгу під

час крупних розпродажів: "Більше ми не відчува�

ємо себе винуватими і можемо приносити пакети з

покупками на роботу,— прокоментувала одна із

співробітниць.— І найголовніше: обговорити свої

покупки одна з одною"


