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Столична влада контролює 
ситуацію в місті

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî â åô³ð³ “Ãðîìàäñüêîãî
ÒÁ” ÷³òêî äàâ çðîçóì³òè, ùî ñòîëè÷íà âëàäà òðè-
ìàº ñèòóàö³þ â Êèºâ³ ï³ä êîíòðîëåì, ââàæàº êå-
ð³âíèê ²íñòèòóòó ìåä³à-ìîäåëþâàííÿ òà ïîë³òè-
êî-åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó “Ïåðñïåêòèâà” ªâãåí
×åðíåíêî. “Ãîëóá÷åíêî — ïîêè ºäèíèé ïðåä-
ñòàâíèê êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè, ÿêèé ïîãîäèâ-
ñÿ íà ó÷àñòü ó ïðÿìîìó åô³ð³ “Ãðîì-ÒÁ”, òîìó
éîìó äîâåëîñÿ âèòðèìàòè îñîáëèâî æîðñòêèé
ïðåñèíã ç áîêó îäðàçó äâîõ âåäó÷èõ. Îäíàê, íà
ì³é ïîãëÿä, âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ì³ñòà
âèãëÿäàâ ã³äíî. Â³í ÷³òêî â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ,
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ éîãî ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, ³ íå
äîçâîëèâ âòÿãíóòè ñåáå â äèñêóñ³þ íàâêîëî ðå-
÷åé, ùî íå âõîäÿòü ó ñôåðó ïîâíîâàæåíü Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Êîëè
éøëîñÿ ïðî ðîáîòó ì³ñüêèõ ñëóæá, ïàí Ãîëóá-
÷åíêî ïî÷óâàâ ñåáå âïåâíåíî. Àáñîëþòíî ñïî-
ê³éíî â³í ïðîêîìåíòóâàâ ³ âëàñíó äåêëàðàö³þ
ïðî äîõîäè. Êîëè æ éîãî íàïîëåãëèâî ïðîñèëè
ïîì³ðêóâàòè, íàïðèêëàä, ïðî ð³øåííÿ ñóä³â, Ãî-
ëóá÷åíêî ÷³òêî â³äïîâ³äàâ, ùî íå ìàº íàì³ðó
öüîãî ðîáèòè”,— çàçíà÷èâ åêñïåðò. Íà éîãî
äóìêó, âåäó÷³ ïðîãðàìè äîñèòü ñïåöèô³÷íî ãî-
òóâàëèñÿ äî åô³ðó, à òîìó ñòàâèëè ìàëî çàïè-
òàíü ñòîñîâíî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Àíàòîë³ÿ
Ãîëóá÷åíêà, âåäó÷èõ ö³êàâèëà âèíÿòêîâî ïîë³-
òèêà ³ êîíôë³êòè íàâêîëî Ìàéäàíó, ä³¿ ì³ë³ö³¿ òà
ð³øåííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè

Бюджет Києва буде соціально
спрямованим

Áþäæåò ñòîëèö³ íà 2014 ð. áóäå ñîö³àëüíî
ñïðÿìîâàíèì ³ ïðèéìàòèìåòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ äåðæáþäæåòó. Ïðî
öå ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð
Êîðæ â åô³ð³ ïðîãðàìè “Ñòîëèöÿ”. “Áþäæåò
Êèºâà íà 2014 ð³ê, áåçóìîâíî, áóäå ñîö³àëüíî
ñïðÿìîâàíèì. ² ÿ, ÿê ³ âè, íå ñïðèéìàþ, ÿê
îäèí ç ïîë³òèê³â îïîçèö³éíèõ ñêàçàâ, ùî, ÿêùî
Âåðõîâíà Ðàäà äíÿìè ïðèéìå áþäæåò íàøî¿
äåðæàâè, òî öå áóäå íàøà ãëîáàëüíà ïîðàçêà.
Ùî öå çà ïîë³òèê, óïîâíîâàæåíèé íàðîäîì íà
ïðåäñòàâíèöüê³ ôóíêö³¿, ÿêèé ââàæàº, ùî â³ä-
ñóòí³ñòü áþäæåòó â äåðæàâ³ — öå éîãî ïåðå-
ìîãà, à éîãî íàÿâí³ñòü — ïîðàçêà? Ìè äóæå â³-
ðèìî, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ÂÐ ïðîãîëîñóº çà
áþäæåò, íàñê³ëüêè íàì â³äîìî, â³í ïðàêòè÷íî
â³äïðàöüîâàíèé. Ï³ñëÿ öüîãî ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â Êè¿â ðîçãëÿíå, ³, ñïîä³âàþñÿ, ïðèéìå
áþäæåò íàøîãî ì³ñòà”,— ðîçïîâ³â Â³êòîð
Êîðæ. Íàðàç³ ñòîëèöÿ ïðàöþº çà áþäæåòîì
ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, ³ òîìó íàðàç³ íåìàº ìîæëèâî-
ñò³ âèä³ëåííÿ êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â íà ìàñ-
øòàáí³ ïðîåêòè. “Ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ïðàöþ-
âàòè ò³ëüêè çà òèì÷àñîâèìè êîøòîðèñàìè, ÿê³
íå âñå âðàõîâóþòü, ³, íàïðèêëàä, âçàãàë³ íå ïå-
ðåäáà÷àþòü êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â, ÿê³ âæå ñüî-
ãîäí³ òðåáà ïëàíóâàòè äëÿ òîãî, ùîá âîíè áóëè
ðåàë³çîâàí³ öüîãî ðîêó. Áî ÿêùî ¿õ ïëàíóâàòè,
íàïðèêëàä, ³ç äðóãîãî êâàðòàëó, òî ïðîñòî âîíè
íå áóäóòü ðåàë³çîâàí³ é êîøòè áóäóòü ïîâåðíå-
í³ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó”,— ñêàçàâ â³í, âè-
ñëîâèâøè âïåâíåí³ñòü, ùî âñ³ ñîö³àëüí³ ïðî-
ãðàìè, çàïëàíîâàí³ íà öåé ð³ê, áóäóòü îáîâ’ÿç-
êîâî ðåàë³çîâàí³

Рекламні монітори 
в метро демонтують

Åëåêòðîíí³ ³íôîðìàö³éí³ íîñ³¿, ðîçì³ùåí³
âñåðåäèí³ ðóõîìîãî ñêëàäó Êè¿âñüêîãî ìåòðî-
ïîë³òåíó, âêëþ÷åí³ äî Íàêàçó ïðî äåìîíòàæ, ³
¿õ áóäå çíÿòî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, ïîâ³äîìèâ 
â. î. íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó ÊÏ “Êè¿â-
ðåêëàìà” ªâãåí Êîíîâàëåíêî. Çàáîðãîâàí³ñòü
ïåðåä ì³ñòîì êîìïàí³¿-îïåðàòîðà, ÿê³é íàëå-
æàòü ìîí³òîðè, ñòàíîâèòü 1,3 ìëí ãðí. Êîìïà-
í³ÿ íå ñïëà÷óº êîøòè çà êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè
äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè âæå á³ëüøå ðîêó òà ³ã-
íîðóº çâåðíåííÿ ì³ñòà ç âèìîãàìè ïîãàñèòè çà-
áîðãîâàí³ñòü. “Îïåðàòîð íàìàãàºòüñÿ îñêàðæè-
òè Íàêàç ïðî äåìîíòàæ ó ñóä³. Ïðîòå ñóä â³ä-
ìîâèâñÿ çóïèíèòè ä³þ Íàêàçó ó ÿêîñò³ çàïî-
á³æíîãî çàõîäó”,— ïîâ³äîìèâ ªâãåí Êîíîâà-
ëåíêî. Ç âåðåñíÿ 2012 ð. áóëî çá³ëüøåíî òàðèô
íà ìîí³òîðè âñåðåäèí³ âàãîíó äî 35 ãðí (áåç
ÏÄÂ), ïðîòå ïëàòèòè ì³ñòó çà ä³þ÷èìè òàðèôà-
ìè îïåðàòîð â³äìîâèâñÿ. Ìåòðîïîë³òåí çâåð-
íóâñÿ äî ñóäó ç ìåòîþ çàõèñòó ³íòåðåñ³â òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 10 ãðóäíÿ 2013
ð. Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ
ð³øåííÿ íà êîðèñòü êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè

Шевченківські святкування
До ювілею Кобзаря в Києві відбудуться численні заходи
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

С
толиця активно
готується відзна�
чити день наро�
дження Тараса

Шевченка, зокрема ос�
вітні та культурні закла�
ди вже розписали про�
граму на честь 200�річчя
поета. Загалом у програ�
мі святкування впро�
довж року відбудеться
44 заходи, однак місто
креативить над різнома�
нітністю, щоби кожен
музей, школа, театр чи
бібліотека не забули про
вшанування Кобзаря. До
пам’ятної дати з’явиться
й тематична виставка
фотографій у вікнах.

Експонати прикрасять вікна

старої будівлі у провулку Тараса

Шевченка, 5 навпроти будинку�

музею видатного українця. “Вже

погоджено з балансоутримува�

чем, що нам “віддають” вікна.

Оскільки цей будинок розташо�

ваний навпроти Музею Тараса

Шевченка, тому є ідея прив’яза�

ти ці фотографії до 200�річчя

Кобзаря. Ми ще не знаємо, як

саме все буде реалізовано. Це мо�

жуть бути фотографії поета різ�

ного віку, його робіт, портрети

людей, про яких він писав”,—

розповів “Хрещатику” заступник

голови КМДА Руслан Крамарен�

ко. Нагадаємо, що світлини з ми�

нулого вже прикрасили покину�

ту будівлю на вул. Ярославів Вал,

15. Незвичайні фотографії на фа�

саді будинку з’явилися в рамках

реалізації проекту “Зазираючи у

вікна”. Саме зазирнути у вікна

історії крізь призму старих фото�

графій, що несподівано отриму�

ють життя посеред міста, запро�

понували киянам та гостям сто�

лиці “Київське благодійне това�

риство” та Українська асоціація

професійних фотографів. 

200�річчя Великого Кобзаря

активно готуються відзначити й у

районах міста. Так, наприклад, у

Деснянському районі серед ос�

новних заходів, запланованих у

березні, — свято “Дзвени, моя

бандуро”, творчий звіт майстрів

мистецтв та аматорів народного

мистецтва району, конкурс ін�

сценізацій за творами Тараса

Шевченка “Мандрівка сторінка�

ми Кобзаря”, виставки робіт уч�

нів відділення образотворчого

мистецтва Школи мистецтв на

тему “Ілюстрації до творів Тараса

Шевченка” тощо. “Святкування

200�річного ювілею Тараса Шев�

ченка — це справа кожного з нас,

тому ми маємо докласти макси�

мум зусиль для належного від�

значення цієї знаменної дати”,—

відзначив голова Деснянської

РДА Станіслав Прокопенко.

У Печерському районі до юві�

лею Кобзаря заклади освіти го�

тують цілий комплекс подій під

назвою “Шевченківська хвиля”,

який включатиме в себе величез�

ну історично�пізнавальну тема�

тику. А в Святошині у рамках за�

ходів відбудуться святкові кон�

церти за участі громадськості,

творчої інтелігенції та таланови�

тої молоді, конкурси читців по�

езії Великого Кобзаря, літера�

турні ранки та поетичні читання,

виставки творчих робіт і тема�

тичні уроки в школах мис�

тецтв

Íîâèíè

Освітній прорив�2013
У місті відзначили кращі дитсадочки та оголосили 
переможців конкурсу директорів шкіл
Оксана ДОБРУЧ,
Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

М
инулий рік для столич�
ної освіти був плідним —
побільшало шкіл, дит�
садків та спортивних за�

кладів. Днями найбільш значущі
події 2013 року освітяни презен�
тували під час першого засідан�
ня педагогічного клубу керівни�
ків дошкільної освіти, директорів
шкіл та профтехучилищ. Кращі
керівники садочків, а також ди�
ректори шкіл Києва отримали
нагороди від міської влади.

Під час засідання педагогічного клубу в.

о. голови КМДА Анатолій Голубченко вру�

чив нагороди 28 дитсадкам�переможцям

проекту “Осередок довіри�2014”, які за під�

сумками роботи у 2013 році здобули право

працювати у форматі обмеженого контролю

за діяльністю навчального закладу протягом

наступного року. Керівники закладів�пере�

можців пишаються визнанням і кажуть, що

це стимул працювати ще краще. “Ця відзна�

ка — результат багаторічної роботи всього

нашого висококваліфікованого колективу.

Допомогли нам під час участі в проекті й

батьки, адже значною мірою враховувалися

їхні відгуки про заклад,— зазначає “Хреща�

тику” директор дошкільного навчального

закладу № 98 Подільського району Вален�

тина Шапаренко.— І хоча у вигляді бонусу

нам обіцяють обмеження контролю за ді�

яльністю установи, ми не розслаблятимемо�

ся, а навпаки — працюватимемо й тримати�

мемо марку, адже діти — дзеркало нашої ду�

ші”. До речі, нині у дитсадку 362 вихованці.

Садочок входить до десятки кращих до�

шкільних закладів міста. Тут приділяють ве�

лику увагу розвитку дітей через вираження

їхніх талантів. 

“Дошкілля є першою і найважливішою

сходинкою для дитини в її суспільному жит�

ті. Й сьогодні 106 тис. столичних крихіток

виховуються в дитсадках, а це означає, що

близько півмільйона киян охоплені дошкіль�

ною освітою (батьки та матусі, дідусі й бабу�

сі, педагоги і медики). Тому ми усвідомлю�

ємо важливість вашої роботи й працюємо,

аби створити для маленьких киян належні

умови перебування в дитсадках”,— зауважує

Анатолій Голубченко. Також він відзначив

минулорічні здобутки освіти: передусім, це є

відновлення роботи 20 садочків та 80 груп (за

останні роки це найбільший показник). За�

галом у рамках виконання державної програ�

ми Президента України “Діти — майбутнє

України” додатковими місцями забезпечено

4500 дошкільнят. Запроваджено електронну

систему реєстрації дітей до дитсадків.

Не менш визначним був рік, що минув, і

для середніх навчальних закладів. Так, роз�

почали працювати нові заклади — міська

гімназія “Київська Русь” та приватна Ро�

сійсько�українська гімназія. В цьому році

міська влада бере на себе зобов’язання під�

тримувати задані темпи будівництва на�

вчальних закладів. Окрім того, під час засі�

дання педагогічного клубу в. о. голови

КМДА вручив нагороди та цінні подарун�

ки, грамоти переможцям конкурсу “Вчи�

тель року” у номінації “Директор школи”.

“У нас в Києві дуже багато дітей є перемож�

цями різних олімпіад національного та на�

віть міжнародного рівня. Крім того, ви�

пускники наших шкіл після закінчення

вступають до престижних вишів. І це свід�

чить про те, наскільки фахові у нас вчителі.

Тож ми вирішили оголосити 2014�й роком

директора київської школи”,— зазначив

пан Голубченко.

Переможець нинішнього конкурсу, ди�

ректор школи № 243 Подільського району

Тетяна Дименко, нагородою пишається та

зазначає: саме такі визнання дають стимул

працювати ще продуктивніше. “Така висока

оцінка професійності додає впевненості.

Адже дуже важливо, щоб колектив вірив у

свого керівника. Хочу закликати своїх колег

не боятися брати участь у таких конкурсах.

Адже всі робимо найкращу справу в світі —

виховуємо молоде покоління”,— ділиться з

“Хрещатиком” пані Тетяна.

Наостанок Анатолій Голубченко запевнив

освітян, що попри будь�які перипетії з бю�

джетом столиці міська влада виконуватиме

взяті на себе зобов’язання з виплати муні�

ципальних надбавок. Також він закликав

освітян активно долучитися до святкування

200�річчя від дня народження Тараса Шев�

ченка на виконання завдань Президента

України щодо належної підготовки та від�

значення ювілею Кобзаря
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Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

Н
астав рік Коня, і
кожному з нас хо�
четься, аби той мав
золоті підкови та

"привіз" із собою прибут�
ки, благополуччя, замож�
ність. Утім, на Коняку спо�
дівайся — та й сам гав не
лови. "Хрещатик" вирішив
розпитати експертів, куди
саме в новому році може
бути вигідним вкладати
кошти.

Гроші, метали 
чи нерухомість?

Мабуть, багато хто неодноразово

уявляв, як чудово було б у подару�

нок отримати валізу грошей, чи зо�

лотих зливків, або й купку діамантів

найчистішої води. Судячи з попу�

лярності календарів із символом ро�

ку на тлі грошей та інших атрибутів

багатства, подібні мрії заволодіва�

ють багатьма із нас. Календар із ко�

нем не в яблуках, а в грошах, звісно,

може сприяти матеріальному про�

цвітанню. Але краще все�таки і са�

мим до цього докласти зусиль. Тра�

диційно ми намагаємося захистити

власні кошти від девальвації тим,

що конвертуємо їх у речі, котрі нав�

ряд чи подешевшають. Окрім іно�

земних валют, це дорогоцінні мета�

ли, а також нерухомість. То яку ж

долю готує цим матеріальним цін�

ностям новий рік?

Валютний ринок протягом 2013�го

був нестабільним, але суттєвих по�

трясінь уникнути вдалося, хоча ста�

лися і "бюджетний обрив" у США, і

"стрижка депозитів" на Кіпрі, й різ�

ке зниження ставок ЄЦБ. Варто

згадати про напружену ситуацію

навколо Сирії, а також про декілька

природних катаклізмів. Долар США

та євро у парі EUR/USD на світово�

му ринку трималися у межах $1,31�

1,37. І хоча діапазон коливань був

суттєвим, основні валюти показали

себе більш�менш стабільними.

Можна очікувати, що і в 2014 році

валютний ринок також не буде

"штормити", хоча коливання цін в

основній парі можуть бути підсиле�

ні, особливо у січні�лютому 2014

року.

Цього не скажеш про ринок мета�

лів. Світові ціни на метали впро�

довж року впали на 7,5 %. Ціни на

золото коливалися різноспрямова�

но, восени "жовтий метал" почав

дорожчати, але цей період тривав

недовго. Тільки�но ажіотаж з при�

воду можливого загострення ситу�

ації у Сирії пішов на спад, синхрон�

но подешевшало і золото. Після то�

го, як Індія поступилася першим

місцем у закупівлях золота Китаю,

ціна на нього почала залежати від

китайських економічних трендів.

Дорожчала платина, хоча, знову ж

таки, нерівномірно. Паладій пере�

важно "стрибав" у цінах завдяки ко�

роткотерміновим спекуляціям.

Срібло також мало короткі періоди

подорожчання, чим дивувало інвес�

торів, але більшу частину року ціни

на нього або "стояли", або помірно

знижувалися. У 2014 році, скоріше

за все, ціни на основні метали збе�

режуть різноспрямований рух.

Світовий ринок нерухомості у

2013 році помірно зростав. Особли�

во це помітно на ринках нерухомо�

сті в Австралії, США та Великобри�

танії. Трішки піднялися й ціни, але,

заради підтримки попиту, це зрос�

тання не було стрімким. Натомість

збільшувалися обсяги забудови. На�

ступного року світовий ринок неру�

хомості продовжить повільно вихо�

дити з рецесії: навряд чи варто очі�

кувати швидкого зростання цін на

"квадрат", але й їхнього просідання

також не буде.

І гривня у гриву
З�поміж усіх валют для україн�

ських громадян гривня цьогоріч

виявилася найприбутковішою, то�

му і в 2014 році краще віддати пере�

вагу національній грошовій одини�

ці. Про це в коментарі "Хрещатику"

розповіла експерт інформаційно�

аналітичного центру FOREX CLUB

в Україні Марія Сальнікова. За її

словами, динаміка гривні у 2014 ро�

ці буде помірною. "З урахуванням

останніх домовленостей України та

Росії щодо додаткової фінансової

підтримки, значної девальвації, ви�

ще 8,50 грн за $1, ми не очіку�

ємо",— наголосила експерт. Пані

Сальнікова також відзначила чин�

ники, що впливатимуть на динамі�

ку долара США у 2014 році, від

якого багато в чому залежать і по�

зиції гривні. Для долара важливим

буде лютий 2014 року, коли загос�

триться проблема державного бор�

гу США. Але, як стверджує фахі�

вець, вітчизняний регулятор "утри�

муватиме національну валюту від

девальвації шляхом інтервенції, от�

же, для нас традиційно важливим

буде рівень золотовалютних резер�

вів".

"Як чинник ризику ми виділяємо

вірогідність поновлення активності

Майдану, тобто політичну неста�

більність на тлі непорозуміння між

правлячою партією та опозицією.

Така обстановка в країні несе по�

тенційні ризики інвестиційній при�

вабливості держави, що у підсумку

може відобразитися зниженням фі�

нансового рахунку платіжного ба�

лансу, а отже, зниженням зовніш�

нього кредитування та зменшенням

інвестиційних потоків",— застері�

гає Марія Сальнікова. Утім, ажі�

отажного попиту на долари та на ін�

шу іноземну валюту на ринку Укра�

їни чекати не варто, завдяки "діям

регулятора щодо зниження рівня

доларизації економіки країни".

Євровалюти матимуть
бонуси

З трьох європейських валют, при�

сутніх на українському валютному

та київському готівковому валютно�

му ринках, найупевненіше в цьому

році почуватиметься британський

фунт стерлінгів, але євро та швей�

царському франку також буде непо�

гано. Як розповіла експерт інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Марія Сальнікова,

протягом 1 кварталу 2014 року тем�

пи зростання економіки Вели�

кобританії, вірогідно, набиратимуть

обертів, що змусить Комітет з моне�

тарної політики поволі почати

"згортати" програму підтримки еко�

номіки країни. "Ми очікуємо, що у

2014 році посилення інфляційного

тиску може змусити голову Банку

Англії Марка Карні змінити тональ�

ність заяв з нейтральної на більш аг�

ресивну. Ціни на житло, що зроста�

ють, в умовах м’якої монетарної по�

літики можуть викликати "ефект пе�

реливу" з посиленням цінового тис�

ку в усіх галузях економіки Вели�

кобританії",— зазначила експерт.

Вона також наголосила, що такий

ефект може викликати негативні

наслідки, тому "вже у першому

кварталі нового року ринок буде від�

стежувати показники інфляції, тем�

пу зростання ВВП та рівня безробіт�

тя у Великобританії, щоб визначи�

тися з курсом фунту стерлінгів".

Протягом 2014 року експерт очікує,

що фунт стерлінгів коливатиметься

у межах $1,7000�1,7500 у парі

GBR/USD.

На готівковому ринку в Києві

фунт може сягнути позначки у 14

грн за одиницю і вище, оскільки

при поточних цінах на світовому

ринку у $1,637 на готівковому рин�

ку столиці фунт стерлінгів коштує

13,40�13,60 грн за одиницю. Оскіль�

ки в Україні фунт стерлінгів реагує

на тренди світового ринку, то мож�

на очікувати подорожчання фунта

до гривні. Та й євро не пастиме зад�

ніх. "Ми позитивно дивимося на єв�

ро протягом 2014 року, що пов’яза�

но з вірогідним збільшенням попи�

ту на ризикові активи,— розповіла

Марія Сальнікова.— Однак три

перших місяці року Блакитного Ко�

ня можуть стати не найкращими

для євровалюти". Зокрема певний

вплив на динаміку євро у 1 кварталі

2014 року змусить повернутися до

обговорення питання щодо дер�

жборгу США, який "тиснутиме" на

євро. Але досвід аналогічних ситу�

ацій у 2013 році свідчить, що такі

впливи коли й мали місце, то були

нетривалими — переважно спеку�

лятивного характеру. На кінець 1

кварталу експерт очікує, що євро у

парі EUR/USD коливатиметься

близько $1,3231. "В Україні в такому

разі при стабільному курсі долара

США курс продажу готівкового єв�

ро, у тому числі в столиці, буде біля

позначки в 11,09 грн за одиницю",—

прогнозує експерт.

Якщо євро та фунт у 2014 році

подорожчають, то швейцарський

франк може дещо просісти у цінах,

проте тільки на початку року, а на�

прикінці "конячого" 2014�го навіть

вийти в плюс. "Безперечно, від�

новлення світової економіки у

2014 році підтримуватиме попит на

пару USD/CHF та здійснюватиме

тиск на швейцарський франк. Але

зниження франка буде обмеженим

у зв’язку з позитивними тенденці�

ями економіки Швейцарії та віро�

гідністю більш агресивного на�

строю центробанку цієї країни у 

1 кварталі 2014 року. Більше того,

протягом 2014 року, особливо у

другій його частині, домінуватиме

повільне зниження у парі

USD/CHF, і центробанку Швейца�

рії доведеться стримувати цей про�

цес, у тому числі шляхом інтервен�

цій,— припускає Марія Сальніко�

ва.— На відносно "тонкому" ринку

пара може відійти до позначок

0,8187 та 0,8500 франка за один до�

лар США, але у першому кварталі,

наприкінці березня, може бути

підвищення цін у парі до 0,9365

франка за один долар". Нині

франк у парі USD/CHF котується

в районі 0,8957 франка за одини�

цю, у нас готівковий франк коштує

9,05�9,30 грн за одиницю. Тож у

2014 році франк може подорожча�

ти до 10 грн.

Російському рублю 
буде незатишно з Конем

Російський рубль точно не буде

тією валютою, котра "вивезе криву",

оскільки валюта почуватиметься

протягом 2014 року непевно. За сло�

вами Марії Сальнікової, навряд чи

варто очікувати зміцнення росій�

ської валюти протягом 2014 року.

Нині основними чинниками, що

сприяють послабленню рубля, є від�

тік капіталів з РФ та м’яка грошово�

кредитна політика ЦБ РФ. Суттєвий

тиск на рубль здійснюватиме й рі�

шення ФРС США скоротити QE3.

Навіть зростання цін на енергоносії

не змогло надати підтримку рублю.

"Ми очікуємо зростання пари

USD/RUB у першому кварталі 2014

року до 33,78 руб. за один долар

США та вище (нині 32,62 руб.). В ін�

тервалі 6�7 місяців можливе зрос�

тання долара у парі з рублем до 35,00

руб. Але друга половина 2014 року

очікується для рубля більш позитив�

ною, вірогідне відновлення вартості

до 32,50�33,06 руб. за один долар",—

інформує пані Сальнікова. Це озна�

чатиме, що на готівковому ринку

столиці України російський рубль

не зазнає суттєвих змін або, швидше

за все, буде дешевшати.

Не все те цінне, 
що золото

А от традиційному символу багат�

ства — золоту — експерти пророку�

ють зниження цін у 2014 році, при�

чому під позначку у $1000 за трой�

ську унцію. Не на користь золота рі�

шення ФРС США про поступове

згортання програми підтримки еко�

номіки QE3. Тому золоту "золотих

гір" не обіцяє ніхто. Найоптимістич�

ніший сценарій — ціни на нього по�

мірно зростуть у 2014 році після ми�

нулорічного обвалу. Але у тому ж та�

ки 2013 році восени був сплеск цін

на золото, хоч він мав короткостро�

ковий характер. Оскільки Індія не

виявила бажання повернутися на

вищу сходинку у рейтингу світових

імпортерів золота, то визначальним

чинником формування ціни на цей

метал буде Китай, котрий досі заку�

повував золото у таких обсягах, що

не виключено насичення попиту. В

Україні протягом 2013 року золото

принесло своїм власникам міні�

мальний прибуток, та й золоті депо�

зити та монети не набули ажіотаж�

ної популярності. Тим не менше,

варто мати на увазі, що метал де�

шевшатиме.

Світовий ринок нерухомості в

2014 році буде показувати віднов�

лення, але це повільний процес. В

Україні, з огляду на особливості,

експерти вважають, що ринок не�

рухомості також зростатиме повіль�

но, можна сказати, обережно. Тен�

денція до підвищення попиту на

первинне житло від забудовників

збережеться, але вторинний ринок

як гарантія отримання квартири, а

не проблем та судової тяганини,

зберігатиме привабливість. Інвес�

тувати у квадратні метри — це, звіс�

но, перспективно, але якщо купу�

вати житло не собі, а з метою отри�

мання прибутку, то варто розрахо�

вувати на довгострокову перспек�

тиву. Однак для себе придбати жит�

ло саме час �

Де шукати золоту підкову 
в рік Коня?
Що у 2014�му принесе прибуток, а з чим ризикувати не варто
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Майдан б’є по гаманцях
Акція протесту у центрі Києва завдає місту суттєвих збитків

Кияни вже втратили
3 мільйони гривень

У Європейському Союзі, в

який так наполегливо рвуться

лідери та учасники Євромай�

дану, традиційним є питання

фінансування акцій протесту,

а також збитків від мітингів,

пікетів та інших форм вияву

громадської думки. Причому

протестувальники зазвичай

намагаються не завдавати

шкоди тим, чиї інтереси від�

стоюють у такий спосіб. В

Україні палкі прибічники Єв�

ропи на закиди про еконо�

мічні збитки від Євромайдану

для простих людей відповіда�

ють, що куди більших збитків

завдає їм влада. Та це слова. А

якщо порахувати? Викону�

ючий обов’язки голови

КМДА Анатолій Голубченко

зазначає, що нині встановити

точний обсяг збитків Києва

від акцій протесту складно.

Збитки будівлі КМДА — Ки�

ївради може бути оцінено у 3

млн грн, але ця цифра є попе�

редньою. По Маріїнському

парку шкоду оцінено у 350

тис. грн. Водночас ще немає

точних цифр щодо пошко�

джень на Майдані й на пере�

городженому барикадами

Хрещатику. Хай би як там бу�

ло, а ці кошти доведеться

брати з бюджету столиці. Ки�

яни можуть не отримати, ска�

жімо, нових дитячих садків,

шкіл, доріг та ще багато чого.

Коли остаточну суму шкоди

від акцій протесту буде вста�

новлено, цілком реальним є

підвищення вартості проїзду

у громадському транспорті, і

це стосується не лише метро.

Таким чином, за Євромайдан

заплатить кожен киянин з

власної кишені, хоче він того

чи ні. До покриття збитків від

акцій протесту долучаться та�

кож і гості столиці. Можливо,

серед них будуть і ті, котрі

приїхали висловити свою

думку на Майдані. Хто знає,

чи не долучиться до переліку

приводів для незадоволення

також і вимушене підвищен�

ня тарифів на проїзд?

Боротьба за добробут
вимиває кошти 
з кожної кишені

Євромайдан розкинувся у

центрі столиці. Хрещатик —

головну транспортну артерію

Києва — перекрито, унаслі�

док чого кілька автобусів та

маршрутних таксі рухаються

по скорочених маршрутах, а

пасажири вимушені змінюва�

ти звичні та зручні транспорт�

ні схеми. Головне слідче

управління МВС у місті Києві

вже звернулося до транспорт�

ного підприємства, що забез�

печує рух маршрутного таксі

від станції метро “Лісова” до

вул. Багговутівської, з про�

ханням оцінити обсяги збит�

ків, оскільки маршрут було

поділено на дві ділянки. У

повному вигляді маршрутка

№ 527 з’єднувала лівобереж�

ний та правобережний Київ і

була досить популярною.

До слова, окрім більшого

часу, витраченого на дорогу,

вірогідної тісняви у транс�

портних засобах, це також

може означати і зростання

вартості поїздки, якщо, на�

приклад, замість “маршрут�

ка�метро” треба підключати

ще одну маршрутку. Киянам

та гостям столиці довелося

миритися з незручностями,

зокрема у тому, що центр Ки�

єва фактично став пішохід�

ною зоною. Деякі ділянки від

початку європротесту можна

подолати лише пішки, що не

для кожного легко. А коли ка�

зати про водіїв, то, окрім за�

торів на дорогах, котрих, як

підмітили автолюбителі та

професіонали руля, від почат�

ку Євромайдану побільшало,

маршрути “в об’їзд”, оскільки

вони довші, вимагають і біль�

ших витрат на пальне. Якщо

це позначиться на вартості

комерційних перевезень, не

виключено зростання цін, у

тому числі на найнеобхідніші

продукти харчування.

Малий та середній бізнес,

інтереси якого також від�

стоює Євромайдан, також

втрачає вигоду. Вартість

оренди помешкань у центрі

Києва впала орієнтовно на

10—15 %, збитки мають київ�

ські театри, а також ті ресто�

рани, котрі розташовані у се�

редмісті.

Матеріальні втрати підра�

ховують також не лише київ�

ські підприємства. Представ�

ник кримського заводу шам�

панських вин “Новый свет”

скаржився у соціальній мере�

жі, що бурхливі події у столи�

ці, котрі перед Новим роком

на деякий час паралізували

роботу влади, поставили під

загрозу зриву вигідний кон�

тракт з РФ на постачання

шампанського. Скорочення

прибутків підприємств при�

зведе до “обміління” надхо�

джень до ще не прийнятого

держбюджету, ухвала якого

блокується парламентською

опозицією, до речі, з санкції

Євромайдану.

Що вже казати про діловий

імідж Києва, котрому завдано

шкоди, адже переважна біль�

шість солідних фірм і пред�

ставництв прагнуть мати офі�

си у центрі столиці. Та який

ефект матимуть на потенцій�

них ділових партнерів пере�

мовини на тлі барикад, наме�

тів та інших атрибутів Євро�

майдану? Європейські та

американські політики, звіс�

но, відвідували Євромайдан,

але чомусь затримуватися на�

довго там не побажали.

Не все вимірюється
грішми

Таку фразу часто можна почу�

ти на Євромайдані. Люди тут пе�

ребувають не за гроші, а за ідею.

Хоча у центрі цієї ідеї цілком зро�

зуміле прагнення жити краще,

“як у Європі”, табір протесту�

вальників, замість продемон�

струвати євростандарти у побуті,

швидко став проблемою для ко�

мунальних служб, а також для

простих столичних мешканців.

Окрім перекритих підходів

до власних домівок, кияни,

які живуть у середмісті, виму�

шені “насолоджуватися” за�

пахом від багать, котрі учас�

ники Євромайдану палять,

аби зігрітися. Дим і запахи від

горіння можуть завдати шко�

ди здоров’ю киян та гостей

столиці, особливо тих, котрі

мають проблеми з органами

дихання. А здоров’я не купиш

ні за які гроші.

Є ще один наслідок  життя�

буття Євромайдану у центрі

Києва. За свідченнями МВС,

тільки протягом 10 перших

днів 2014 року на “табір про�

тесту” поскаржилися майже

70 киян. Люди скаржаться на

хуліганські дії, на конфлікти,

а також на крадіжки. Мало

хто сумнівається у високих і

благородних цілях учасників

тривалої акції протесту. За що

борються, великими літерами

сповіщала оригінальна київ�

ська новорічна ялинка, при�

крашена транспарантами.

Але хтозна, які ще люди долу�

чаються до лав протестуваль�

ників. Звісно, там раді всім,

хто приходить запропонувати

свою участь у заході. Терито�

рія у центрі Києва, кордони

якої не порушує ані міліція,

ані інші “силовики”, може

стати ідеальним прихистком

для справжніх і до того ж не�

безпечних злочинців.

Наслідки від параліча
центру Києва 
страшніші 
за стихійні лиха

Минулого року кияни піс�

ля снігового буревію боялися

катастрофічної повені. Як во�

диться, підраховували збит�

ки. Ліквідація наслідків сні�

гової бурі у березні 2013 року

коштувала столиці близько

300 тисяч грн. Попередні

збитки від тієї повені, котрої,

на щастя, не сталося, оціню�

валися удвічі, а то й утричі

більшими. Цьогоріч від по�

годних аномалій потерпають

США та Західна Європа. Для

порівняння, у США матері�

альні втрати від аномальних

морозів визначаються попе�

редньо у $ 5—30 млрд.

Нагадаємо, йдеться про

природні катаклізми, котрі

неможливо ані попередити,

ані завадити їм. Євромайдан у

Києві за обсягами збитків

вже перекрив і минулорічний

сніговий триденний буревій,

а також очікувану повінь. На

відміну від стихійних лих, со�

ціальні катаклізми можна як�

що і не попередити, то, при�

наймні, контролювати. На�

приклад, представникам Єв�

ромайдану сісти з київською

владою за стіл переговорів і

врегулювати, як поєднати не�

обхідність висловлення гро�

мадської думки з потребою

Києва — столиці України —

нормально функціонувати:

по можливості без взаємних

збитків та незручностей. Хоча

б це було по�європейськи �

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

С
коро буде два місяці, як у центрі Києва
замість новорічних оздоб постав Євро�
майдан. Пристрастей та гасел навколо
нього чимало, учасники акції протесту

стверджують, що стоять на захисті інтересів
народу, щоб ми жили заможно і щасливо. На�
чебто все правильно і демократично. Та є й
зворотний бік медалі. Так, оцінюючи економіч�
ні впливи та наслідки Євромайдану, необхідно
визнати, що масові протести вже завдали сто�
лиці суттєвих збитків.

Збитки від Євромайдану можуть сягнути 1 мільярда гривень

Президент	У�раїнсь�о�о	аналітично�о	центр�	

Оле�сандр	ОХРІМЕНКО

Головні�збит�и,��отрі�має�Київ�від�Євромайдан�,�мають�переважно�поб�товий�хара�тер,�їх�неможливо�оцінити����ро-

шовом��е�віваленті.�Через�Євромайдан�р�х�в�лицями�столиці�ще�більше��с�ладнився,�а�бр�д�та�безперервна���чна

м�зи�а,�зв��и�з���чномовців�лишень�створюють�проблеми�для�самих��иян.�С�лалася�в�цілом��досить�дивна�сит�ація.

Більшість�людей,�що�меш�ають�на�Євромайдані,�приїхали�з�Західної�У�раїни,�але�замість�то�о,�щоб�смітити�і�створю-

вати�проблеми���себе�вдома,�вони�знаходяться���Києві�і�чом�сь�вважають,�що��ияни�мають�б�ти�за�це�їм�вдячні.�Що

стос�ється�матеріальних�затрат,�то�більш�детальні�дані�про��іль�ість��оштів,�необхідних�для�приведення�центр��Києва

��належний�стан,�змож�ть�надати�тіль�и�спеціалісти.�Але�і�нині�зроз�міло,�що�для�ремонт��спор�д�та�асфальтово�о�по-

�риття�після�Євромайдан��знадобляться�сотні�мільйонів,�або�навіть�мільярд��ривень.�Д�же�доро�о��иянам�обійдеться

політична�витів�а�о�ремих�політи�ів.�Що�ж�до�е�ономі�и�в�цілом�,�то�сам�Євромайдан�на�це�не�впливає�і�впливати�не

може.�Заводи�й�фабри�и�я��працювали,�та��і�працюють.�Усі�ці�за�ли�и�до�за�ально�о�страй���виявилися�порожніми

словами�політи�ів,��отрим�вже�ніхто�не�йме�віри.�Вже�давно�Євромайдан�сприймається��иянами,�і�не�лише��иянами,

я��шо��на��шталт�“Дім-2”�або�“Дім-10”,��оли���п�а�людей�днями�байди��є,�тиняється�по�Майдан��і�нічо�о�не�робить.

Кияни�ж�ходять�на�робот�,�роблять��орисні�справи,�а�після�роботи�вми�ають�телевізор�і�дивляться�це�дешеве�шо�,�що

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

16 січня (чт.) — 19.00 "Наполеон і ор-
си ан а", омедія, Іржі Г бач, 2 од. 40 хв.
16 січня (чт.) — 20.00 "С ажена ров",
Н р ан Ерп лат, Йєнс Хілльє, 1 од. 40 хв.
17 січня (пт.) — 19.00 "Любовне боже-
вілля", м зична вистава, Жан Франс а
Рен'яр, 1 од. 50 хв.
18 січня (сб.) — 18.00 прем'єра "Жін а
і чиновни ", омедія, Альдо Ні олаі, 1 од.
30 хв.
18 січня (сб.) — 19.00 "Дерева помира-
ють стоячи", Алехандро Касона, 2 од.
10 хв.
18 січня (сб.) — 20.00 "Оле сандр Вер-
тинсь ий. Бал Господень...", моноспе -
та ль, 1 од. 25 хв.
19 січня (нд.) — 12.00 № 13 ("Боже-
вільна ніч, або Весілля Пі дена"), омедія,
Рей К ні, 2 од. 30 хв.
19 січня (нд.) — 18.00 "Жирна свиня",
Ніл ЛаБ т, 1 од. 35 хв.
19 січня (нд.) — 19.00 "Різдвяні мрії",
омедія, Надія Пт ш іна, 2 од. 40 хв.

19 січня (нд.) — 20.00 "Edith Piaf: життя в
рожевом світлі", О. Гаврилю , 1 од. 10 хв.
20 січня (пн.) — 19.00 "Уявний хворий",
омедія, Жан-Батіст Мольєр, 2 од. 35 хв.
21 січня (вт.) — 19.00 "Заповіт цнотли-
во о баболюба", омедія, Анатолій Крим,
2 од. 20 хв.
21 січня (вт.) — 20.00 "Ян олят о, або
Се с альні неврози наших бать ів", Л.
Барф с, 1 од. 50 хв.
22 січня (ср.) — 19.00 прем'єра "На-
хлібни ", за мотивами творів Івана Т р е-
нєва, 1 од. 55 хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
16 січня (чт.) — 19.00 "У неділю рано
зілля опала...", Оль а Кобилянсь а, ін-
сценізація Неди Нежданої
17 січня (пт.) — 19.00 "Самотня леді",
мелодрама, І ор Афанасьєв
17 січня (пт.) — 19.00 "Жона є жона",
за оповіданнями Антона Чехова
18 січня (сб.) — 19.00 "Квіт а Б дя ",
за мотивами п'єси Ми оли К ліша "Ма -
лена Граса"
18 січня (сб.) — 19.00 "Марія" ("Коли
розл чаються двоє"), Збі нєв Хшанов-
сь ий, Лариса Кадирова
19 січня (нд.) — 19.00 "Назар Стодо-
ля", лицарсь а балада, Тарас Шевчен о
21 січня (вт.) — 19.00 "Cтара жін а ви-
сидж є", моновистава, Таде ш Р жевич
21 січня (вт.) — 19.00 "Фредері , або

Б львар злочинів", театральний роман,
Ері -Еман ель Шмітт
22 січня (ср.) — 19.00 "Поміж небом і
землею", оллів дсь а мрія, І ор Афа-
насьєв
22 січня (ср.) — 19.00 "Кін IV", тра і о-
медія, Гри орій Горін

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
16 січня (чт.) — 19.00 "Майн Кампф,
або Ш арпет и в авни ", Дьйордь Табо-
рі, 2 од. 30 хв.
16 січня (чт.) — 19.00 "Ти, о о любить
д ша моя...", еротична драма, Надія
Пт ш іна, 2 од. 10 хв.
17 січня (пт.) — 19.00 "Дрібний біс",
тра і омедія, Федір Соло б, 2 од. 35 хв.
18 січня (сб.) — 15.00 "Дні пролітають
зі свистом", омедія і драма охання, М.
Коляда, 1 од. 40 хв.
18 січня (сб.) — 19.00 "Анна Кареніна",
Лев Толстой, 2 од. 30 хв.
19 січня (нд.) — 15.00 "Я і вас пре-
тензії до др жини? (Гол бчи и мої!..)",
Ф. Достоєвсь ий, О. Володін, 1 од. 40 хв.
19 січня (нд.) — 19.00 "Ідеальна пара",
Мар Камолетті, 2 од.
21 січня (вт.) — 19.00 "Глядачі на ви-
став не доп с аються!", М. Фрейн, 3
од. 40 хв.
21 січня (вт.) — 19.00 "Трохи вина...

або 70 обертів", омічне дійство з неапо-
літансь ими піснями, Л. Піранделло, 1
од. 40 хв.
22 січня (ср.) — 19.00 "26 імнат",
А. Чехов, 2 од. 40 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 
(Палац "Україна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
16 січня (чт.) — 19.00 "Фараони", о-
медія-фарс, 2 од. 15 хв., Малий зал Па-
лац "У раїна"
16 січня (чт.) — 19.00 прем'єра "Запис-
и молодо о лі аря", с орботний лист (іс-
торія хвороби), Михайло Б л а ов, 2 од.,
театральна остьова
17 січня (пт.) — 19.00 прем'єра "Паст а
для самотньо о чолові а", іронічний де-
те тив, театральна остьова
18 січня (сб.) — 19.00 прем'єра, "Лебе-
дине озеро. С тін и", м зичний спе -
та ль, 2 од. 40 хв., Малий зал Палац
"У раїна"
18 січня (сб.) — 19.00 "Лист Бо ", те-
атральне оповідання, 1 од. 30 хв., теат-
ральна остьова
19 січня (нд.) — 19.00 "Тра тирщиця",
омедія, Карл Гольдоні, 2 од., Малий зал
Палац "У раїна"
19 січня (нд.) — 19.00 "Я — Марія Кал-
лас", драма, Терренс Ма Неллі, 2 од. 20
хв., театральна остьова

21 січня (вт.) — 19.00 "La bonne Anna,
або Я збере ти сім'ю", омедія, 1 од. 50
хв., Малий зал Палац "У раїна"
22 січня (ср.) — 19.00 "Звід и бер ться
діти", лірична омедія, 2 од. 30 хв., Ма-
лий зал Палац "У раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
18 січня (сб.) — 19.00 прем'єра "Шин-
дай", драма, І. Афанасьєв
19 січня (нд.) — 19.00 прем'єра "Шин-
дай", драма, І. Афанасьєв

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
16 січня (чт.) — 19.00 "Бал Савойї",
оперета, П. Абрахам
17 січня (пт.) — 19.00 "Ціл й мене,
Кет!", мюзи л, К. Портер
18 січня (сб.) — 19.00 "Welcome to
Ukraine, або Подорож охання", роман-
тичний мюзи л
19 січня (нд.) — 19.00 "За двома зай-
цями", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

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

18 січня (сб.) — 11.00 "Не хоч б ти соба ою", аз а- ра
на 1 дію, С. Бєлов, С. К ваєв, 1 од. 10 хв., для дітей від
5-ти ро ів
18 січня (сб.) — 12.00 "Вождь червонош ірих", тра і о-
медія, за мотивами оповідання О'Генрі, 1 од. 45 хв., для
дітей від 7-ми ро ів
19 січня (нд.) — 11.00 "До оридри ом", аз а- ра, К.
Дра нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
19 січня (нд.) — 12.00 "При оди Тома Сойєра", життє-
пис хлопчи а, М. Твен, 2 од., для дітей від 7-ми ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ 
ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

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

17 січня (пт.) — 19.00 "Con tutti instrumenti", дивертис-
мент с часної хорео рафії, "Пори ро ", балет на 1 дію, О.
Родін, "Київ модерн-балет"
18 січня (сб.) — 12.00 "Попелюш а", балет на 2 дії, С.
Про оф'єв, 2 од.
19 січня (нд.) — 12.00 "Ніч перед Різдвом", опера на 2
дії, М. Римсь ий-Корса ов, 2 од.

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua

18 січня (сб.) — 11.00 "Вов і озенята", Є. Гімельфарб,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
18 січня (сб.) — 13.00 "Марій а і ведмідь", В. Швембер-
ер, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
18 січня (сб.) — 15.00 "Золоте рча", В. Орлов, 45 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
18 січня (сб.) — 17.00 "Нові при оди Піфа", Є. Ж ов-
сь а, М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
19 січня (нд.) — 11.00 "Троє поросят", Г. Усач, С. Єфре-
мов, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
19 січня (нд.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров, 40
хв., для дітей від 4-х ро ів
19 січня (нд.) — 15.00 "Попелюш а", Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
19 січня (нд.) — 17.00 "Дюймовоч а", Б. Заходер, за
Г. Х. Андерсеном, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів, вистава
російсь ою мовою

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійсь а, 53/3
Тел: (044)287-62-57, www.operetta.com.ua

19 січня (нд.) — 12.00 "Лампа Аладдіна", м зична аз а,
С. Бед сен о

"ÍÀÄ²ß ÍÅ ÇÃÀÑÍÅ"

Країна: США
Ст дія: Washington Square Films
Режисер: Джей Сі Чендер
У ролях: Роберт Редфорд
Бюджет: 9 млн дол. США
Тривалість: 106 хв.
Ві ові обмеження: 14 ро ів

Дале о в Індійсь ом о еані чолові (77-річний
Роберт Редфорд, володар премії Ос ар) рап-
тово з’ясов є, що борт йо о 38-ф тової яхти
пробитий величезним металевим онтейне-
ром, я ий випав з вантажно о орабля. Наві-
аційні прилади та рація вийшли з лад , човен
пливе наз стріч шторм . Незважаючи на
спішне пола одження борт , морсь інт їцію
та ч дов фізичн форм я для йо о ві , чо-
лові ледве переживає б рю та вим шений
боротися за власне життя із стихією.

В інотеатрах "Жовтень", "Кінопалац",
"Сінема-Сіті Київ", мережах інотеатрів
"Баттерфляй" і "Одеса іно"

"ÄÆÅÊ ÐÀßÍ: ÒÅÎÐ²ß ÕÀÎÑÀ"

Країна: США
Ст дія: Di Bonaventura Pictures
Режисер: Кеннет Брана
В ролях: Кріс Пайн, Кіра Найтлі, Кевін Костнер, Кеннет
Брана, Нонсо Анозі
Тривалість: 100 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

Динамічний бойови із оллів дсь ими зір ами
від режисера "Гаррі Потера". Колишній мор-
сь ий піхотинець Дже Раян працює на ЦРУ.
Б д чи фінансовим аналіти ом російсь о о
олі арха, випад ово дізнається про змов . Її
метою є знецінення долара та підрив е оно-

мічної системи США. Щоб з`яс вати деталі,
чолові прям є до Мос ви, де йо о
нама аються вбити. На он не лише реп та-
ція Дже а, а й життя йо о дівчини, я а стала
зар чницею с перни а...

В інотеатрах "У раїна", "Жовтень", "Кіно-
палац", "Сінема-Сіті Київ", мережах іно-
театрів "Баттерфляй", і "Одеса іно"

"ßÊ ß ÒÅÏÅÐ ÊÎÕÀÞ"

Країна: Вели а Британія
Режисер: Кевін Ма Дональд
В ролях: Сірша Ронан, Том Холландер, Анна Чансел-
лор, Джордж Ма Кей
Тривалість: 101 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

15-річна амери ан а Дейзі приїжджає на літо
до Ан лії, до своєї тіт и Пенн. Незабаром дів-
чина за ох ється в зена Едмонда. Але на
шлях першо о охання раптово постає Третя
світова війна. Дівчина виріш є не повертатися
на бать івщин , а залишитися з оханим. Од-
на зенів Едмонда і Айзе а призивають в
армію, а сам Дейзі з зиною Пайпер відво-
зять на ромадсь і роботи...

В інотеатрах "Київ", "Жовтень"

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 16 — 22 ñ³÷íÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà
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Свято�Георгіївський Пра�

вославний фестиваль є по�

стійно діючим, його учасни�

ки виступають на численних

концертах, заходах столичної

і районних адміністрацій,

спілки ветеранів. Він працює

вже третій рік поспіль — з січ�

ня 2012 року. “Ми даємо

можливість талановитим лю�

дям проявити себе, реалізува�

тися в творчості, а з іншого

боку — запрошуємо долучи�

тися до справжньої культури

всіх охочих, адже вхід на наші

заходи вільний”,— розпові�

дає генеральний директор

фестивалю Людмила Запоро�

жець.

На Різдвяному турі гостей

привітали протоієрей Ди�

митрій Григорак та началь�

ник Управління у справах жі�

нок, інвалідів, ветеранів вій�

ни та праці КМДА Ірина Го�

лубєва. Виступали й пере�

можці минулорічних фести�

валів. 14 учасників цього ту�

ру, а це переважно діти, стали

конкурсантами і отримали

можливість взяти участь у

фіналі.

Фестиваль розрахований

на широке коло як професій�

них, так і самодіяльних ко�

лективів. У ньому можуть

брати участь ансамблі та со�

лісти з художніх та загально�

освітніх шкіл, академій, сту�

дій, дитячі та молодіжні цен�

три, загалом — діти і творча

молодь у віці до 40 років. По�

трібно лише заповнити заяв�

ку на сайті фестивалю

www.sv�georgiyfest.com.ua.

Другий відбірковий тур за�

плановано на 25�27 квітня,

заявки приймаються до 1 бе�

резня.

На фестивалі представлені

всі жанри творчості. Конкур�

санти демонструють таланти

у різноманітних номінаціях:

вокал (соло, дуети, ансамб�

лі — від естрадних і народних

до духовних і авторських пі�

сень), хореографія (народ�

ний, класичний, бальний та�

нець), інструментальна музи�

ка (для солістів, ансамблів і

оркестрів), образотворче і ві�

зуальне мистецтво (живопис,

графіка, скульптура, іконо�

пис, фотографія), декоратив�

но�прикладне мистецтво і

народна творчість (кераміка,

розпис на тканині, вишив�

ка), авторська поезія і проза

тощо.

До складу журі фестивалю

входять народні й заслужені

артисти, видатні діячі мис�

тецтв, продюсери, художни�

ки. Очолює його народний

артист України, професор ка�

федри режисури телебачення

Інституту екранних мистецтв

КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка�

Карого, ведучий телепрогра�

ми “Добре слово” телеканалу

“Глас” Володимир Талашко.

В середині травня відбу�

деться фінал Свято�Георгіїв�

ського міжнародного Право�

славного фестивалю культури

і творчості, на якому буде

урочисте нагородження ла�

уреатів конкурсу

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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Народні гуляння та історії у фотографіях
“Хрещатик” підготував програму на вихідні
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
ихідними в столиці
відзначатимуть Во�
дохреща: окрім ма�
сових купань в Гід�

ропарку та на Оболонській
набережній, відчути дух
свята запрошують у Пиро�
гів, “Мамаєву Слободу” та
до “Парку Київська Русь”.
Шанувальники докумен�
тальних світлин зможуть
оцінити фотоісторії про
благодійні проекти і Євро�
майдан. А спраглі до екзо�
тики — познайомитися з
африканським мистецтвом
та перенестися на батьків�
щину фламенко.

Козацькі традиції
Запорозькі козаки на Ордань роз�

стрілювали з рушниць та гармат “не�

чисту силу”, котра чимдуж вистрибу�

вала з води, як тільки священик за�

нурював у воду хрест. Таку традицію

обіцяють матеріалізувати в “Мама�

євій Слободі”. Також буде святкова

літургія в козацькій церкві, купання

в озері Красавиця, з якого бере поча�

ток річка Либідь, спалення на вогни�

щі дідухів, обряд “водіння кози” та

“вигнання Куті” за участі фольклор�

них колективів. На народних гулян�

нях гостей пригощатимуть козаць�

ким кулішом і трав’яним чаєм.

Козацька Ордань
Коли: 19 січня з 7.00

Де: “Мамаєва Слобода”, 

вул. М. Донця, 2

Вартість квитка: 100 грн, для гро�

мадян України 50 грн, для школярів

і студентів 20 грн.

Гуляння в Древньому 
Києві

На вихідних “Парк Київська

Русь” запрошує на веселі водохресні

гуляння. У програмі — середньовіч�

на містерія, вертеп, майстер�класи з

колядок, стародавні обряди, ігри,

забави та запальні хороводи.

Театр Древнього Києва відтворить

євангельські сюжети, пов’язані з

Хрещенням, і покаже різдвяний

вертеп. Кожен охочий зможе вивчи�

ти колядки на майстер�класі. Гості

візьмуть участь у водохресних воро�

жіннях, обряді очищення водою,

зможуть спалити в багатті всі проб�

леми, написавши їх на папірці і ки�

нувши у вогонь.

Хрещенські гуляння 
у Древньому Києві

Коли: 18�19 січня, з 10.00, програ�

ма з 13.00

Де: “Парк Київська Русь”, с. Ко�

пачів Обухівського району Київ�

ської області

Вартість вхідного квитка: 100 грн,

50 грн для пенсіонерів, 10 грн — для

школярів, дітям дошкільного віку

безкоштовно

Благодійність у світлинах
У Києві відкрилася виставка кра�

щих робіт IV Всеукраїнського фото�

конкурсу “Благодійність крізь приз�

му об’єктива”. Конкурс проводився

Українським форумом благодійників

під патронатом Національної спілки

фотохудожників України. Його зав�

дання — залучити фотографів і біз�

нес до популяризації успішного до�

свіду благодійництва в Україні.

Всього на виставці представлені

40 фотографій, за кожною з яких —

своя трагічна історія. Їхні герої, не�

зважаючи ні на що, не втрачають ві�

ру в життя.

“Благодійність крізь призму 
об’єктива”

Коли: до 24 січня

Де: галерея Національного істори�

ко — культурного музею “Київська

фортеця”, вул. Госпітальна, 24�а

Вхід вільний

В об’єктиві — Євромайдан
У столичній галереї відкривається

фотопроект “Євромайдан: власна

історія” — це світлини кращих фо�

торепортерів і документальних фо�

тографів з України та всього світу.

Роботи учасників виставки охоплю�

ють події від перших днів Євромай�

дану до початку пікетування авто�

мобілістами�майданівцями замісь�

ких резиденцій вищих посадових

осіб держави. У своїх фотографіях

автори передають емоції учасників

акцій протесту та мітингів, сутички

з міліцією, дух наметового містечка.

"Євромайдан — власна історія"
Коли: з 18 до 26 січня з 11.00 до

19.00

Де: 8bitGallery, вул. В. Васильків�

ська 111�113 (вхід з двору)

Вхід вільний

Зима очима українських
митців

В галереї “Мистецька збірка” три�

ває збірна виставка "Winter Show",

присвячена почуттям, які прино�

сить зима. Вона нагадує про віч�

ність, закликає зрозуміти цінність

кожного дня і кожної хвилини.

Тут представлені роботи відомих

українських художників минулого і

сучасності. Вони показали зиму в

усіх її проявах і різних художніх на�

прямках: реалізм, експресіонізм, мі�

німалізм, імпресіонізм, абстракція.

Крізь призму зимового пейзажу гос�

ті зможуть порівняти техніку вико�

нання і світогляд великих україн�

ських майстрів різних періодів: від

початку ХХ століття і до сьогодення.

Winter Show
Коли: до 26 січня, пн, вт — вихідні

Де: “Мистецька збірка”, вул. Те�

рещенківська, 13 (вхід в арку)

Вхід вільний

Африканська зима
Арт�галерея “МІНУС 4” знайо�

мить з африканським мистецтвом. 

В експозиції представлені маски і

традиційні костюми з Африки, жи�

вописні та графічні роботи худож�

ників різних країн континенту,

серед яких  ПАР, Гана, Чад, Ніге�

рія, Гвінея, Камерун, Конго, острів

Мадагаскар, Марокко. Кожен

предмет — ритуальний або декора�

тивний — випромінює первісну си�

лу, а кожен візерунок несе потуж�

ний потік інформації та енергети�

ки, відчути який можуть відвідува�

чі виставки.

"Африканська зима"
Коли: до 25 січня

Де: галерея “МІНУС 4”, вул. Ар�

тема, 37/41

Вхід: ціна уточнюється

Вечір фламенко
В суботу вільний простір Freud

House запрошує у “Подорож на

батьківщину фламенко”. На кон�

церті фламенко глядачам обіцяють

знайомство з історією творів, запро�

шення на Fiesta For Bulerias та фото�

сесію з виконавцями. Під час вечора

виступатимуть Павло Степанович

(гітара), Арам Саргсян (дудук, флей�

та), Кіра Степанович (вокал), Тетяна

Осипчук (танець) та спеціальний

гість — Альона Осипчук (пальмас).

“Подорож на батьківщину 
фламенко”

Коли: 18 січня о 19.00

Де: Freud House, вул. Костянти�

нівська, 21

Вхід: 80 грн.

Календар у клаптиках
У Центрі української культури та

мистецтв відкрилася виставка�кон�

курс клаптикового шиття “Кален�

дар”. Демонструють шедеври руко�

ділля на тему кожного місяця року,

які створили майстри печворку та

квілтингу. На виставці їх представ�

лено 35. До 25 січня відвідувачі ви�

ставки можуть проголосувати за

той, що найбільше сподобався. Вит�

вори переможців поїдуть до Швей�

царії на міжнародну виставку робіт

майстрів квілтингу та печворку.

Виставка клаптикового шиття
“Календар”

Коли: до 25 січня, з 10.00 до 19.00,

нд. вихідний

Де: Центр української культури та

мистецтв, вул. Хорива, 19�в

Вхід вільний

В неділю Водохреща варто відсвят вати родиною на природі

Конкурс таланту й творчості
У столиці розпочався Свято�Георгіївський фестиваль
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У
Київському міському Палаці ветеранів
10 та 11 cічня урочисто відкрився Свя�
то�Георгіївський міжнародний Право�
славний фестиваль культури і творчо�

сті. Вже третій рік він демонструє, що право�
слав’я — не лише віра та молитва, а й культура
нашого народу. Другий відбірковий тур відбу�
деться у квітні, а фінал і нагородження пере�
можців — у травні цього року.
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Санний спорт. 
Шестеро українців вибороли 
ліцензії у Сочі

Çã³äíî ç ï³äñóìêîâèì ñïèñêîì Ì³æíàðîä-
íî¿ ôåäåðàö³¿ ñàííîãî ñïîðòó, øåñòåðî
ïðåäñòàâíèê³â öüîãî âèäó çìàãàíü ïðåäñòàâ-
ëÿòèìóòü Óêðà¿íó íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ —
2014. Âèð³øàëüíèìè ñòàðòàìè äëÿ ñïîðòñ-
ìåí³â ñòàëè ï’ÿòü åòàï³â Êóáêà ñâ³òó, ÿê³
â³äáóëèñÿ ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ 2013 ðîêó. Ñà-
ìå çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè âèð³øèëàñÿ îñòàòî÷-
íà äîëÿ ïóò³âîê äî Ñî÷³. Â ÷èñëî óêðà¿í-
ñüêèõ ùàñëèâ÷èê³â ïîòðàïèëè îäèíî÷íè-
êè — Àíäð³é Êèñü, Àíäð³é Ìàíäç³é, Îëåíà
Øõóìîâà, Îëåíà Ñòåöê³â òà äâîì³ñíèé åê³-
ïàæ ó ñêëàä³ Îëåêñàíäð Îáîëîí÷èê — Ðî-
ìàí Çàõàðê³â. Íîâèé ð³ê íàø³ ñàíî÷íèêè
â³äêðèëè ó÷àñòþ â åòàï³ ñâ³òîâîãî Êóáêà â
Îáåðõîô³. Äî ïî÷àòêó ñî÷èíñüêèõ ²ãîð
óêðà¿íö³ âñòèãíóòü âèïðîáóâàòè òðàñè í³-
ìåöüêîãî Àëüòåíáåðãà òà ëàòâ³éñüêî¿ Ñ³ãóë-
äè. Â³äçíà÷èìî, ùî ò³ óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìå-
íè, ÿê³ íå ïîòðàïèëè äî îë³ìï³éñüêî¿ çá³ð-
íî¿, â³çüìóòü ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè
(Ñ³ãóëäà, 25—26 ñ³÷íÿ)

Фехтування.
Столична збірна — 
переможець першості України

Çìàãàííÿ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôåõòóâàí-
íÿ íà øàáëÿõ ñåðåä êàäåò³â âèãðàëà çá³ðíà
ì³ñòà Êèºâà ó ñêëàä³ Â³òàë³ÿ Ä³äåíêà, Ìèêî-
ëè Á³ðþêîâà, Áîðèñà Ìåëüíèêà òà Îëåêñàí-
äðà ßöþêà. Ó ï³âô³íàë³ ïðåäñòàâíèêè ñòî-
ëèö³ îá³ãðàëè çá³ðíó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³-
êè Êðèì (45:42), à ó ô³íàë³ çäîáóëè ïåðåìî-
ãó íàä êîìàíäîþ Ìèêîëàºâà (45:37). Ó êî-
ìàíäíèõ çìàãàííÿõ ä³â÷àò, ÿê³ ïðîõîäèëè
ïàðàëåëüíî ç ÷îëîâ³÷èì òóðí³ðîì, çâàííÿ
íàéñèëüí³øèõ øàáë³ñòîê Óêðà¿íè òàê ñàìî
çàâîþâàëè êèÿíêè — Ìàð³ÿ Ìàðöåíþê,
Îëåíà Ïèñàðåíêî, Í³íà Ñèíÿêîâà ³ Àë³ñà
Á³ðþêîâà. Ô³íàëüíèé ïîºäèíîê ç³ çá³ðíîþ
Îäåñè ñòîëè÷í³ ïàíÿíêè çàâåðøèëè ç ðà-
õóíêîì 45:38. Áðîíçîâ³ ìåäàë³ óêðà¿íñüêîãî
÷åìï³îíàòó öüîãî ðîêó ïî¿äóòü äî ×åðêàñ. Ó
ïîºäèíêó çà òðåòº ì³ñöå ñåðåä øàáë³ñò³â
÷åðêàùàíè çäîáóëè ïåðåìîãó íàä çá³ðíîþ
Êðèìó (45:43)

Теніс.
Українці дізналися суперників
турніру Кубка федерації

Ó Ëîíäîí³ â³äáóëîñÿ æåðåáêóâàííÿ ãðóïî-
âîãî òóðí³ðó Êóáêà ôåäåðàö³¿ ó ïåðø³é ãðó-
ï³ ªâðî-Àôðèêàíñüêî¿ çîíè, ÿêèé ç 3 ïî 10
ëþòîãî òðèâàòèìå ó ñòîëèö³ Óãîðùèíè Áóäà-
ïåøò³.

Ñóïåðíèêàìè íàøî¿ êîìàíäè íà ãðóïîâî-
ìó åòàï³ áóäóòü çá³ðí³ Àâñòð³¿, Ñëîâåí³¿ òà ²ç-
ðà¿ëþ. Ïåðåìîæåöü ãðóïè îòðèìàº ïðàâî
âçÿòè ó÷àñòü ó ñòèêîâèõ ìàò÷àõ çà âèõ³ä äî
ïëåé-îôô äðóãî¿ ãðóïè ªâðî-Àôðèêàíñüêî¿
çîíè

Спортивне життя.
В Україні обирають логотип 
Олімпіади&2022

13 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ðîçïî÷àëîñÿ ãîëîñóâàííÿ
çà ëîãîòèï çàÿâêè ì³ñòà Ëüâ³â íà ïðàâî ïðîâå-
äåííÿ çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2022 ðîêó.
Âñåíàðîäíå ãîëîñóâàííÿ òðèâàòèìå äî 26 ñ³÷-
íÿ 2014 ðîêó ³ ïðîõîäèòèìå îíëàéí íà ñïåö³-
àëüíî ñòâîðåíîìó ñàéò³ www.lviv2022.in.ua.
Êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ
çà òîé âàð³àíò, ÿêèé ñïîäîáàâñÿ íàéá³ëüøå,
à ùå — êîðîòêî îçíàéîìèòèñÿ ³ç êîíöåï-
ö³ºþ òà çàäóìîì ðîçðîáíèê³â. Ëîãîòèï,
ÿêèé îáåðóòü óêðà¿íö³, áóäå ðîçì³ùåíèé íà
âñ³é äîêóìåíòàö³¿, à òàêîæ ïîë³ãðàô³÷í³é òà
ñóâåí³ðí³é ïðîìî-ïðîäóêö³¿ óêðà¿íñüêî¿ çà-
ÿâêè. Íàãàäàºìî, ùî ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî
ðîêó Óêðà¿íà ïîäàëà äåêëàðàö³þ äî Ì³æíà-
ðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó ³ ðîçïî÷àëà
ïåðøó â ñâî¿é ³ñòîð³¿ îë³ìï³éñüêó êàìïàí³þ
ùîäî îòðèìàííÿ ïðàâà íà ïðîâåäåííÿ çè-
ìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2022 ðîêó ó Ëüâî-
â³. Ì³ñòî, ÿêå ïðèéìàòèìå Õ²V çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè, îáåðóòü â ëèïí³ 2015 ðî-
êó íà çàñ³äàíí³ ÌÎÊ â Êóàëà-Ëóìïóð³ (Ìà-
ëàéç³ÿ)

“Різдвяні старти” 
зібрали найсильніших
В Києві пройшли змагання з легкої атлетики
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
столиці завершився легко�
атлетичний турнір “Різдвя�
ні старти”. Цього року зма�
гання зібрали рекордну

кількість учасників — близько 440
осіб з 21�го регіону України. Тур�
нір давно став традиційним і цьо�
горіч пройшов вже 19�й раз. Зага�
лом було розіграно 24 комплекти
нагород.

Протягом двох днів легкоатлетичний ма�

неж комплексної міської школи вищої спор�

тивної майстерності, що на Березняках, став

центром неймовірного дійства. Найкращі

легкоатлети з усієї України завітали до столи�

ці, аби визначити кращих з кращих. Поряд з

молодими спортсменами виступили й доволі

титуловані зірки. Зокрема у секторі для

стрибків у висоту свою майстерність проде�

монстрував чемпіон світу Юрій Кримаренко,

який, до речі, за підсумками змагань, став

найкращим у цьому виді спорту — його ре�

зультат 2 м 20 см. Також у змаганнях взяла

участь чемпіонка Універсіади з бігу на 400

метрів із бар’єрами Ганна Тітімець.

Примітно, що турнір після досить тривалої

паузи повернувся на оновлений легкоатлетич�

ний манеж, що знаходиться на Березняках. “У

2014 році Федерація легкої атлетики міста Ки�

єва відроджує традицію проведення “Різдвя�

них стартів” у манежі КМШВСМ. Перші де�

сять років з дня заснування змагань вони про�

ходили саме тут”,— розповідає генеральний

секретар ФЛА міста Києва Юрій Костриць�

кий. І хоч цього року змагання 19�ті за ліком,

організатори сміливо можуть приймати вітан�

ня з нагоди ювілею. “Різдвяні старти” народи�

лися рівно 20 років тому, у 1994 році.

Втім, попри старання ФЛА Києва, встиг�

нути обладнати манеж усім необхідним ін�

вентарем не вдалося. У зв’язку з цим два ви�

ди змагань провели у манежі в Броварах. “Ми

не все встигли зробити в манежі. Ще не при�

дбали покриття для сектору для штовхання

ядра та яму для стрибків з жердиною. Саме

тому ці два традиційних види нам довелося

провести у Броварах,— пояснює президент

ФЛА міста Києва Віктор Грінюк.— Але ми

дивимося в майбутнє з оптимізмом і раді по�

дарувати цей прекрасний старт киянам і гос�

тям нашої столиці”.

Цілком очевидно, що змагання такого рів�

ня не могли залишитися без уваги з боку сто�

личної влади. Зокрема заступник начальни�

ка Департаменту освіти і науки, молоді та

спорту КМДА Вадим Костюченко зазначив:

“На виконання соціальних ініціатив Прези�

дента України у Києві розбудовується спор�

тивна інфраструктура, і нам дуже приємно,

що відкриття сезону відбувається саме у сто�

лиці”

Учасни и чоловічої естафетної оманди от ються до старт під час зма ань із ле ої атлети и
"Різдвяні старти-2014"

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

На Кубку Дарниці 
визначилися переможці
У столиці відбувся дитячий футбольний турнір
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
спорткомплексі
ДЮСШ “Атлет”
завершилися тра�
диційні змагання

футболістів 2005 року на�
родження Кубок Дарниці.
Цього року в турнірі взя�
ли участь вісім команд з
Києва та Київської облас�
ті. У підсумку, у напруже�
ній боротьбі омріяний
трофей здобули вихо�
ванці ФК “Атлет”.

Місто Київ, славний багатими

традиціями Дарницький район,

яскраві та небайдужі люди — все

це стало першоосновою популяр�

них дитячих змагань, які пo праву

користуються заслуженим ви�

знанням у всіх куточках України.

Всеукраїнський турнір Кубок

Дарниці — 2014 вже 11�й за ра�

хунком, щорічне проведення

його давно стало доброю тради�

цією. Турнір організовується ди�

ректором ДЮСШ “Атлет” Воло�

димиром Васькевичем та прези�

дентом футбольного клубу “Ат�

лет” Олександром Старовойтом.

Він проводиться за сприяння

Дарницької районної в місті Ки�

єві державної адміністрації.

Останній день змагань подару�

вав вболівальникам неймовірні за

напругою матчі. Однак справж�

ньою окрасою стала фінальна зу�

стріч між київськими футбольни�

ми школами “Атлет” та “Зміна”.

Основний час матчу завершився з

рахунком 4:4. Варто зазначити,

що у ході зустрічі у рахунку вела

як одна, так і інша команда. Спо�

чатку гравці ФК “Зміна” мали пе�

ревагу 2:0, однак “атлетівці”

знайшли в собі сили і зрівняли

рахунок, а згодом вийшли уперед.

За кілька хвилин до закінчення

матчу рахунок був на користь

“Атлета”: 4:3. Але “Зміні” вдалось

зрівняти рахунок і перевести ви�

значення переможця в серії піс�

ляматчевих пенальті. У футболь�

ній лотереї вдаліше пробивали

футболісти “Атлету” і тому ціл�

ком заслужено здобули перемогу

з рахунком 3:2.

Крім команд, також були від�

значені індивідуальними нагоро�

дами за номінаціями: кращий во�

ротар — Микола Квітко (“Ат�

лет”), кращий захисник — Мики�

та Подік (“Зміна”), кращий на�

падник — Ерік Савкін (“Зміна”),

кращий бомбардир — Дмитро

Недашківський (“Атлет”), 17 за�

битих м’ячів, кращий гравець —

Денис Патік (“Атлет”) та кращий

тренер Сергій Нахабов (“Атлет”).

На урочистій церемонії наго�

родження переможців вітали го�

лова Дарницької районної в місті

Києві державної адміністрації

Сергій Вітковський, перший за�

ступник голови Василь Дзюба та

олімпійський чемпіон з легкої ат�

летики, начальник відділу у спра�

вах сім’ї, молоді та спорту Віктор

Бураков, а також інші почесні

гості. “Приємно, що цього року

переможцями турніру стала

команда з Дарницького району,—

зазначив Сергій Вітковський.—

Вже другий рік поспіль перемо�

жець визначається у серії після�

матчевих пенальті, що говорить

про величезний потенціал та гар�

ну підготовку наших юних футбо�

лістів”

Фінальний матч між юними ф тболістами ФК "Атлет" та ФК "Зміна" завершився бойовою нічиєю 4:4
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Чудодійне Водохреща
Столиця готується до завершального свята 
новорічно�різдвяного циклу

Київ до святкування Водо�

хреща готовий, а всі міські

служби під час свята працю�

ватимуть злагоджено та опе�

ративно. Про це заявив в. о.

голови КМДА Анатолій Го�

лубченко під час інспекційної

поїздки щодо підготовки до

свята Хрещення Господнього

Оболонської набережної та

Гідропарку. “Щороку десятки

тисяч киян приходять святку�

вати Водохреща на різні водні

об’єкти столиці. І наше ос�

новне завдання — вирішити

всі нагальні питання, органі�

зувати захід таким чином,

щоб це справді було святом

для містян та гостей столи�

ці”,— зазначив він.

Традиційно наймасовіши�

ми місцями занурення у воду

киян є Оболонська набереж�

на та Гідропарк. Тож роботи

тут тривають повним ходом.

Як розповів “Хрещатику”

голова Дніпровського райо�

ну Сергій Кравченко, у Гід�

ропарку вже проведені робо�

ти з благоустрою території та

пляжу, обстежене дно Дніп�

ра, готують додаткові місця

для паркування автомобілів.

Цього року тут очікують на

рекордну кількість пірналь�

ників, адже Водохреща при�

падає на вихідний день.

“Щороку у Гідропарку одно�

часно занурюються до 5 тис.

містян, а в цілому за день —

до 10 тис. людей. Ми спосте�

рігаємо тенденцію до збіль�

шення кількості киян, які

виявляють бажання не прос�

то набрати освяченої води, а

зануритися у водойму. Тож

цього року очікуємо до 15

тисяч пірнальників”,— до�

дав пан Кравченко. Переві�

ряють тут і якість питної во�

ди. Так, у бюветному ком�

плексі, що знаходиться на

території Гідропарку, вода

відповідає усім необхідним

вимогам та безпечна для

вживання. А щоб не утворю�

валася тиснява з охочих на�

брати освяченої води, тут

встановлять ще дві цистер�

ни. Додаткові машини з во�

дою також розмістять й на

Оболонській набережній та

Солом’янській площі. Також

в місцях проведення заходів

буде здійснюватися святкова

торгівля, де всі охочі змо�

жуть придбати символічну

продукцію.

Святкування Водохреща у

Гідропарку почнеться о 14.00

поблизу каплиці на честь

Хрещення Господнього. Чин

освячення проведе Предсто�

ятель Української православ�

ної церкви Київського патрі�

архату патріарх Київський і

всієї Руси�України Філарет.

Приводять до ладу і Обо�

лонську набережну. Тут свят�

кування розпочнеться о 12.00

біля Свято�Покровського со�

бору Української православ�

ної церкви (вул. Прирічна, 

5�А). Традиційно чин освя�

чення води на Оболонській

набережній здійснюватиме

Предстоятель Української

православної церкви митро�

полит Київський і всієї Укра�

їни Володимир.

Окрім того, готують кому�

нальники до безпечного про�

ходження Водохреща й інші

водойми. За словами гене�

рального директора КП

“Плесо” Павла Походія, та�

ких об’єктів, де “моржують”

кияни у столиці, близько

двох десятків. “Нами щоріч�

но фіксуються місця, де лю�

ди занурюються у воду не ли�

ше на Водохреща, а й протя�

гом усієї холодної пори року.

Таких місць у столиці десь

18, і працівники підприєм�

ства постійно стежать, щоб

вони були безпечними: об�

стежують дно, приводять до

ладу навколишню терито�

рію”,— відзначив Павло По�

ходій.

Загалом, щоб свято прой�

шло без надзвичайних ситу�

ацій, на всіх об’єктах забезпе�

чать чергування рятувальни�

ків, медичних служб та мілі�

ції. Наглядати за пірнальни�

ками лише у Гідропарку буде

близько ста працівників Спе�

ціалізованої аварійної ряту�

вально�водолазної служби

КП “Плесо” та Київської ава�

рійно�рятувальної служби.

Аби занурення у воду відбу�

лося без негативних наслідків

для організму, медики радять

це робити лише при міцному

здоров’ї та перебувати у воді

не більше 3�5�ти секунд. “Ті,

хто спокуситься пірнути в

ополонку, мають користува�

тися такими основними

принципами — поступовість і

систематичність. Для початку

потрібно себе правильно під�

готувати — це можна робити

в домашніх умовах, розпочи�

наючи з контрастного душу, й

надалі поступово пробувати

виходити на водойму. Однак

при цьому обов’язково про�

консультуйтесь з лікарем,

особливо якщо у вас є хроніч�

ні захворювання, та порадь�

теся з досвідченими “моржа�

ми”,— закликає пірнальників

головний лікар Київського

міського центру здоров’я От�

то Стойка. Не забувайте, що

якщо ви плануєте плавати

вперше, то перед зануренням

у воду необхідно зробити

енергійну розминку, потім

намочити обличчя, груди,

живіт, спину і тільки після

цього занурюватись. Після

виходу з води необхідно від�

разу зняти мокру білизну,

швидко розтертися рушни�

ком та одягнути теплі речі. На

купання радять йти у супро�

воді друзів, знайомих чи ро�

дичів, які у разі необхідності

змогли б надати допомогу

Щоро іль ість иян, я і в цей день пірнають водойми,
збільш ється
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

У
неділю, 19 грудня, православний світ
відзначатиме останнє велике свято но�
ворічно�різдвяних заходів — Водохре�
ща. Щороку кількість киян, які в цей

день пірнають у водойми, збільшується. Тож
аби свято пройшло без надзвичайних ситу�
ацій, комунальні служби міста обстежують
стан дна Дніпра та озер, приводять до ладу
навколишню територію та перевіряють якість
питної води. А медики, своєю чергою, попере�
джають: до такого зимового плавання орга�
нізм потрібно правильно підготувати.

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

Департамент с спільних ом ні ацій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади державно о сл жбовця:

оловно о спеціаліста з питань запобі ання та виявлення ор пції.

Вимо и до андидатів: освіта повна вища юридична; обов'яз ове знання державної мови; мін-
ня працювати на омп'ютері; стаж роботи за фахом в державній сл жбі на нижчих посадах не мен-
ше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 ро ів.
До он рсної омісії подають та і до менти: заяв про часть он рсі, особов арт

(форма №П-2ДС), опію до мента, я ий посвідч є особ , війсь ово о вит а (для війсь овозо-
бов'язаних), опії до ментів про освіт , де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фі-
нансово о хара тер за 2012/2013 рі , дві фото арт и розміром 4x6 см.
До менти на он рс приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання о олошення.
Додат ова інформація надається за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 44, 4-й поверх, аб. 405,

тел. 278-23-98 (се тор персонал та державної сл жби).

21 січня 2014 ро о 15.00

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
проводить по одження меж земельної ділян и в районі
в л. Оле сіївсь ої Солом'янсь ом районі м. Києва.

К харч Володимир Петрович є с міжним земле орист вачем зазначеної зе-
мельної ділян и.

Просимо забезпечити прис тність Вашо о представни а для з одження меж
земельної ділян и.

Тел. 207-61-72

21 січня 2014 ро о 14.00

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
проводить по одження меж земельної ділян и в районі в лиць
Роздільної та Краснодонсь ої Солом'янсь ом районі м. Києва

Шатілін Андрій Ед ардович є с міжним земле орист вачем зазначеної зе-
мельної ділян и.

Просимо забезпечити прис тність Вашо о представни а для з одження меж
земельної ділян и.

Тел. 207-61-72

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвести-
цій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою
державною адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положен-
ня про порядо проведення інвестиційних он рсів для б дів-
ництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та не-
житлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про
затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал -
ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції,
реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначен-
ня, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва" (зі змінами) та розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 17.01.2012 № 63 "Про прове-
дення інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів до реаліза-
ції прое тів б дівництва та е спл атації пар ін ів з об'є тами
транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання населення,
а та ож влашт вання та е спл атації від ритих автостояно з
об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання
населення місті Києві" (зі змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є здійснення заходів з влашт -

вання та е спл атації від ритої автостоян и з об'є тами тран-
спортної інфрастр т ри/дорожньо о сервіс на перетині в л. Ре-
в ць о о та в л. Анни Ахматової Дарниць ом районі.

1.2. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и Об'є т інвес-
т вання*:

1.3. За альна площа земельної ділян и — 0,5506 а
1.4. Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт по

об'є т інвест вання — 1,2 млн. рн. (Один мільйон двісті тисяч
ривень, 00 оп.) без рах вання ПДВ.

1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та детальна ін-
формація щодо Об'є т інвест вання та о ремих йо о с ладових
частин, їх іль ість,ф н ціональне призначення та площа, визна-
чатим ться на підставі розробленої прое тної до ментації.

1.6. Орієнтовна вартість здійснення заходів з влашт вання
Об'є т інвест вання може змінюватись відповідно до затвердже-
ної прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на ре-
алізацію інвестиційно о прое т .

2. У ладання інвестиційно о до овор з переможцем
он рс та о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішен-
ням постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів та
затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

2.2. Замовни ом ви онання під отовчих робіт та замовни-
ом влашт вання об'є т інвест вання є ом нальне підприємс-
тво "Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення правовстановлюю-
чих до ментів на право орист вання земельною ділян ою, не-
обхідною для влашт вання Об'є т інвест вання.

2.4. Контроль за діяльністю Інвестора в рам ах реалізації
прое т здійснює Замовни .

2.5. Влашт вання — здійснення омпле с необхідних захо-
дів з б дівництва та під отов и від ритої автостоян и, спрямова-
них на створення Об'є т інвест вання та ведення йо о в е спл -
атацію, в лючаючи заходи щодо під лючення до інженерних ме-
реж, здійснення е спл атаційно о та санітарно о тримання, а
та ож ви онання інших необхідних робіт, я і пов'язані з належною
ор анізацією та е спл атацією об'є т інвест вання і забезпечен-
ням мов для ведення підприємниць ої діяльності Інвестором, в
том числі б дівництво б дівель та спор д, встановлення облад-
нання, ле их онстр цій та інших збірно-розбірних онстр цій,
о орожі, постів охорони, освітлення, озеленення, встановлення
шла ба мів та здійснення інших необхідних заходів для реалізації
інвестиційно о прое т .

2.6. Прое т вання та влашт вання Об'є т інвест вання від-
б вається відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між
Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож ін-
ших пов'язаних до оворів/ од, ладених разі необхідності між
Інвестором та Замовни ом.

2.7. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за-
онодавства У раїни, може передбачатись повне або част ове
деле вання прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.8. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власнос-
ті територіальної ромади м. Києва і попадають в зон влашт -

вання, в становленом поряд демонт ються і за ошти Інвес-
тора створюються нові, я і передаються до ом нальної власнос-
ті територіальної ромади м. Києва.

2.9. Після введення Об'є т інвест вання в е спл атацію
(або о ремих йо о с ладових частин), Інвестор в становленом
поряд оформлює на ньо о (них) право власності, рім інженер-
них мереж, я і після за інчення робіт по влашт ванню передають-
ся та зарахов ються до власності територіальної ромади міста
Києва, я це передбачено п. 2.8.

2.10. Об'є т інвест вання ви ористов ється Інвестором для
ведення підприємниць ої діяльності.

2.11. Земельні питання виріш ються Замовни ом спільно з
Інвестором в становленом чинним за онодавством У раїни по-
ряд .

2.12. Після набрання чинності інвестиційним до овором та
до почат робіт по влашт ванню Об'є т інвест вання, Інвестор
має право ласти із Замовни ом до овір про надання права на
е спл атацію фі сованих місць пар вання та розпочати здійсню-
вати відповідн підприємниць діяльність на земельних ділян ах,
що б д ть в подальшом ви ористов ватись під час реалізації ін-
вестиційно о до овор .

2.13. Вартість посл платно о пар вання транспортних за-
собів, що надаються Інвестором новоствореном Об'є ті інвес-
т вання, не повинна перевищ вати встановлений для КП "Київ-
транспар сервіс" тариф на посл и пар вання відповідній те-
риторіальній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат (в том числі За-

мовни а), пов'язаних з прое т ванням, оформленням прав о-
рист вання земельною ділян ою, пере ладанням інженерних ме-
реж, влашт ванням, введенням Об'є т інвест вання в е спл ата-
цію та подальшої йо о е спл атації.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечен-
ня — арантії бан щодо забезпечення ви онання ним фінансо-
вих зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 3.3.,), що вини а-
ють на підставі мов он рс та інвестиційно о до овор .

3.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соці-
альної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва
розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості б дівельно-монтаж-
них робіт по Об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, що стано-
вить не менше 60,0 тис. рн (Шістдесят тисяч ривень, 00 оп.)
разі визнання часни а переможцем. Зазначені ошти сплач -

ються інвестором протя ом 10 (десяти) алендарних днів з дня
набрання чинності інвестиційним до овором.

3.4. Компенсація Інвестором витрат Замовни на ви онан-
ня під отовчих робіт, що становить 93,959 тис. рн 82 оп.
(Дев'яносто три тисячі дев'ятсот п'ятдесят дев'ять ривень
82 оп.) з ПДВ, разі визнання часни а переможцем, що спла-
ч ється/відш одов ється Замовни , після набрання чинності ін-
вестиційним до овором, відповідно до представлено о ним ош-

торис не пізніше 10 (десяти) робочих днів з надання Інвестор
ошторисів.

3.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замов-
ни вартості ви онання під отовчих робіт, поверненню не підля-
ають.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он рс додат о-
вих витрат, я і б д ть понесені Замовни ом з дати о олошення
Інвестиційно о он рс :

на оформлення правовстановлюючих до ментів на
право орист вання земельною ділян ою, необхідною для реалі-
зації прое т та витрати пов'язані з її триманням, витрати зазна-
чені п. 3.1. та інші витрати, пов'язані з реалізацією інвестицій-
но о прое т б д ть відш одов ватись Інвестором відповідно до
представлених ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих
днів з дня надання Інвестор ошторисів, до припинення взаєм-
них зобов'язань між Інвестором та Замовни ом;

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни ,
поверненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н ті 3.6 ошти, сплач ються Інвестором
додат ово та не врахов ються в с м омпенсації під отовчих ро-
біт, зазначен в п. 3.4.

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1700,00 рн.
(Одна тисяча сімсот ривень 00 оп.) на розрах н овий рах но
№ 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од
ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о
внес , поверненню не підля ають.

3.9. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція
я о о відповідає мовам он рс , та я ий запропон вав най-
більш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва та реа-
лізації інвестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з мо-
мент отримання переможцем запрошення на пере овори для
з одження мов інвестиційно о до овор та інцево о варіан-
та інвестиційно о до овор переможець інвестиційно о он р-
с відмовився від підписання до овор , вис ває неприйнятні
мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про пере-
можця інвестиційно о он рс с асов ється встановленом
поряд .

3.11. Термін влашт вання об'є т інвест вання повинен б -
ти не більше нормативно о, що визначається прое тною до -
ментацією.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється роз-
робити, по одити та затвердити в становленом поряд прое -
тн та ошторисн до ментацію протя ом 12 (дванадцяти) міся-
ців після оформлення Замовни ом правовстановлюючих до -
ментів на земельн ділян .

3.13. На підставі затвердженої прое тної до ментації про-
тя ом 60 (шістдесяти) днів з момент її затвердження сторони до-
овор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т

влашт вання Об'є т інвест вання шляхом підписання додат ової
оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною

частиною.

3.14. Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор
спільно із Замовни ом разі необхідності ладає всі інші оди,
необхідні для реалізації інвестиційно о прое т з ідно чинно о за-
онодавства.

3.15. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється
що вартально в письмовій формі подавати ор анізатор он р-
с та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно-
о прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою
ор анізатором он рс .

3.16. Ор анізатор он рс має право розірвати інвестицій-
ний до овір в односторонньом поряд випад неви онання
або неналежно о ви онання Інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 3.15 мов он рс , або інших зо-
бов'язань відповідно до мов он рс (в т.ч. передбачених ра-
фі ом фінанс вання та реалізації прое т ).

3.17.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвес-
тиційним до овором питання розірвання інвестиційно о до овор
за пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а виносять-
ся на роз ляд Комісії.

3.17.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення
ор анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно-
о до овор протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів;

терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не
с нення Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно-
о до овор протя ом 37 (тридцяти семи) алендарних днів з дня
відправлення Інвестор , на адрес , зазначен в інвестиційном
до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де вважатись
розірваним.

3.17.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвести-
ційно о до овор Інвестор листом повідомляє ор анізатора он-
рс та Замовни а про ви онання фінансових зобов'язань та на-

дає інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвес-
тиційно о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1. Учасни он рс має право надати додат ові пропози-

ції, спрямовані на найбільш ефе тивн реалізацію інвестиційно о
прое т .

4.2. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій,
спрямованих, зо рема, на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих місць.

4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати
ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое -

т (на стадії влашт вання об'є т інвест вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються час-

ни ом фінанс вання об'є та інвест вання.
5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів та намірів

йо о партнерів.
5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій для

надання посл щодо задоволення ромадсь их потреб.
5.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямова-

них на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста.

6. До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:
6.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор шено спра-

в про бан р тство.
6.2. Не надали відповідних фінансових до ментів, я і б під-

твердж вали їх фінансові можливості щодо забезпечення ви о-
нання мов он рс .

6.3. Знаходяться в стадії лі відації.
6.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій

заставі або на це майно на ладено арешт.
6.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів

(обов'яз ових платежів).
6.6. Не ви онали мови попередніх інвестиційних до оворів.

7. Кон рсна до ментація часни ами он рс видаєть-
ся за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36 аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділо — п'ятниця з
10.00 до 16.00) протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошен-
ня он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат
часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о оло-
шення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

8. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс
особисто або через повноважених осіб протя ом 4 (чотирьох)
тижнів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ в л.
Хрещати ,36, аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (по-
неділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о оло-
шення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о о-
лошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо
об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36 аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс
в обов'яз овом поряд повідомляється про нов дат прове-
дення он рс .* Відповідно до передпрое тних пропозицій

№ Наймен вання Одиниці
вимір

Значен-
ня по-
азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість пов. 1

2 Площа земельної ділян и а 0,5506

3
Орієнтовна іль ість об'є тів/б ді-
вель транспортної інфрастр т ри/
дорожньо о сервіс

шт. 7

4 За альна площа заб дови м2 218,4

5 Корисна площа м2 185,7

6 Площа дорожньо о по риття м2 4809,1

7 Площа ФЕМ м2 210,3

8 Площа озеленення м2 268,2

10
Орієнтовна вартість б дівельно-
монтажних робіт по об'є т інвест -
вання (з ПДВ)

млн. рн 1,44

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Котовсь о о Оле сія Станіс-
лавовича в я ості відповідача, справі № 757/24374/13-ц за позовною заявою
товариства з обмеженою відповідальністю "Рада 7" до Котовсь о о Оле сія Ста-
ніславовича про стя нення забор ованості за житлово- ом нальні посл и, я е
призначено на 24 січня 2014 ро о 8.30 за адресою: м. Київ. в л. М . Гайцана, 4,
аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)
У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Котовсь о о Оле сія Станіславо-

вича, остання відома адреса: м. Київ, в л. Старонаводниць а, б д. 6-Б, в. 65,
відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.
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Температура 0°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура �2°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура �5°С

Атм. тиск 751мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %
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1547 — â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³

Ìîñêîâñüêîãî Êðåìëÿ âåëèêèé

êíÿçü Ìîñêîâñüêèé ²âàí IV Âàñè-

ëüîâè÷ â³í÷àâñÿ íà öàðñòâî ³ ïðèé-

íÿâ òèòóë "öàðÿ âåëèêîãî ³ âåëèêîãî

êíÿçÿ âñ³º¿ Ðóñ³". ²âàí IV, êîòðèé ç

1533 ðîêó ïðàâèâ Ìîñêîâñüêèì êíÿ-

ç³âñòâîì, ñòàâ ïåðøèì ðîñ³éñüêèì

ìîíàðõîì, ÿêèé ìàâ òèòóë öàðÿ. 

1924 — ³ñïàíñüêèé ëüîò÷èê Ïàáëî

Ïåñêàðà ïðîòðèìàâñÿ ó ïîâ³òð³ íà

ãåë³êîïòåð³ âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿ 8

õâèëèí 13 ñåêóíä, ïðîëåò³âøè á³ëü-

øå ê³ëîìåòðà. 

1937 — Ïåðøèì ñåêðåòàðåì ÖÊ

Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè çàì³ñòü Ïàâëà

Ïîñòèøåâà ïðèçíà÷åíî Ëàçàðÿ Êà-

ãàíîâè÷à. 

1992 — ó Ìåõ³êî ïðåäñòàâíèêàìè

óðÿäó Ñàëüâàäîðó ³ ë³äåðàìè îïîçè-

ö³éíîãî Ôðîíòó íàö³îíàëüíîãî âèç-

âîëåííÿ ³ìåí³ Ôàðàáóíäî Ìàðò³ ï³ä-

ïèñàíî óãîäó ïðî çàê³í÷åííÿ ãðîìà-

äÿíñüêî¿ â³éíè, ùî òðèâàëà 12 ðîê³â

³ ïðèçâåëà äî çàãèáåë³ á³ëüøå 75-òè

òèñÿ÷ îñ³á. 

1997 — êîìïàí³ÿ Microsoft âèïóñ-

òèëà Office 97, êîìïëåêñíó îô³ñíó

ïðîãðàìó, ÿêà ìèòòºâî ñòàëà áåñòñå-

ëåðîì ³ çàâîþâàëà 80 % ðèíêó. 

2000 — ó ì³ñò³ Ëõàñà (Ò³áåò) ï³ä

íàãëÿäîì êèòàéñüêèõ âëàñòåé ïðîé-

øëà öåðåìîí³ÿ ïðèçíà÷åííÿ äâîð³÷-

íîãî Ñîéíàìà Ïóíêîãà 7-ì ò³áåò-

ñüêèì ëàìîþ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 11-é ñòîð.

"Майже два роки тому я втратив дружи�

ну � вона померла від раку. Моя дружина

була досить молодою і прагнула боротися

зі своєю недугою впродовж шести років,

але в лютому 2012�го року рак все�таки

здолав її. Тому я вирішив пожертвувати

гроші добродійним організаціям, допома�

гаючи хворим людям. Дізнавшись про

виграш, я поклав трубку і більше не думав

про це. Ми закінчили наш обід і пішли

грати в гольф. До сьогоднішнього дня я

тримав відомості про 40�мільйонну вип�

лату у таємниці від усіх, навіть від дітей",

— повідав він журналістам CBC News. 

Після обнародування цієї інформації

рідні Кріста повністю схвалили його

план, але запитали, чому він раніше не

розповів їм про виграш. 

"Я зізнався дітям, що просто не знав, як

зі всім цим справитися, особливо з ува�

гою ЗМІ, — пояснив пенсіонер. — Я спо�

дівався, що компанія, котра проводила

лотерею, переведе гроші на мій довірчий

рахунок, і мені не доведеться спілкувати�

ся з журналістами. Але коли ви купуєте

квиток, то автоматично погоджуєтеся з

правилами проведення лотереї, згідно з

якими потрібно з`явитися перед камера�

ми з великим лотерейним квитком і все

таке інше. Особливо якщо ви отримали

такі гроші". 

Щоб зберегти інкогніто, Том з’явився

на урочистий захід у бейсболці і сонцеза�

хисних окулярах. 

"У мене запитали, чи завжди я так виг�

лядаю, — з посмішкою згадує мільйонер.

— А я кивнув і відповів: це все, що ви по�

бачите". 

Нещодавно Кріст повідомив, що пок�

лав гроші у цільовий фонд, аби впродовж

багатьох років перераховувати їх добро�

дійним організаціям, і першим у цьому

списку став канадський онкологічний

центр. 

Чоловік, який пішов у відставку з поста

генерального директора EECOL Electric,

стверджує, що нітрохи не шкодує про

своє рішення. 

"Я поклопотався про себе і про майбут�

нє своїх дітей. Мені насправді не потрібні

ці гроші", — сказав він �

Чоловік пожертвує всі гроші, 
зірвані у джек�пот, на добродійність 
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ОВНИ, до� обід�� все� стане� зроз�міло,� сит�ація� не

даватиме�приводів�для�подвійно�о�тл�мачення.�Зат�р-

�аним� домашніми� справами� та� поб�товою� моро�ою

Овнам�доведеться�зробити�оцін���та�ревізію�власних

дося�нень.�Я�що�хочете�змінити�обстанов��,�доче�ай-

теся�вечора,�тоді�можна�влашт�вати�розважальн��ве-

чір��,�інтимне�побачення�чи�піти����ості.

ТЕЛЬЦІ, тримайтеся�др�жньо�о�оточення,�воно�не-

се�бла�одать —�відриватися�від�братерсь�о�о��оле�ти-

в��нероз�мно.�А�спіл��вання�з�однод�мцями,��ровни-

ми� родичами� водночас� сприятиме� розширенню� д�-

ховно�о��р��озор�.

БЛИЗНЯТ наздожене�щасливий�б�меран� —�че�ай-

те� засл�жених� вина�ород� за� зроблений� раніше� аль-

тр�їстичний�в�лад�в�моральній,�матеріальній,� профе-

сійній�сфері.

РАКИ розчаровано� переб�ватим�ть� під� �пливом

мин�лих�подій,�жал��ючи�про�с�оєне.�Втім,�все�не�та�

тра�ічно� й� можна� виправити.� Аби� розпл�тати� в�зол

проблем,�поспіл��йтеся�з�м�дрою�особою,�я�а�позба-

вить�вас�ілюзій�і�допоможе�об’є�тивно�подивитися�на

сит�ацію.

ЛЕВИ, �оді� м�читися —� я�що� не� всти�ли� чо�ось

зробити,�то�вже�пізно�щось�міняти,�ваш�поїзд�пішов...

Насправді�це��армічні�епізоди�б�ття,�лишень�не�пере-

носьте�їх���нинішню�реальність,�я�а�за�ли�ає�створити

позитивний� емоційний� резонанс� з� оточенням,� мати

справи�з�людьми,�я�им�щиро�довіряєте,�не�посвяч�ва-

ти�в�свої�се�рети�малознайомих�осіб.

ДІВИ�переб�ватим�ть�в�полоні�мин�ло�о,�що�зали-

шило�нез�ладимий�слід���пам’яті.�Емоції�братим�ть��о-

р��над�здоровим��л�здом,�і�я�що�до��о�ось�при�ипіли

д�шею,�розірвати�ч�ттєві��зи�б�де�неможливо.�

ТЕРЕЗИ,�не�засм�ч�йтеся�з�привод��невдач —�я�-

що�днями�не�вс�очили�на�підніж���професійно�о�потя-

�а,�що�мчав� на�форт�нних� парах,� то� вже� пізно�щось

робити.�

СКОРПІОНИ, ��ріплюйте� завойовані� раніше� пози-

ції,�ви�попрацювали�на�слав�,�плоди�здоб�т�ів�знадоб-

ляться�в�майб�тньом�.�Я�що�запал�з�ас,�відч�ли�емо-

ційн��втом�,�втратили�інтерес�до�справ,�не�слід�шт�ч-

но�себе�підбадьорювати,�заверш�йте�справи.

СТРІЛЬЦІ ��знервованом��стані,�по�ані� звич�и�за-

д�рманюють,� не�ативні� спо�ади� ніби� шашіль� точать

д�ш�.�Облиште�себе�лінч�вати,�самоїдство��ористі�на

додасть,�а�лише�зне�ровить�життєві�рес�рси,�зр�йн�є

здоров’я.

КОЗЕРОГИ під� хворобливим� враженням� останніх

б�реломних�подій�налаштовані�підозріло�й�недовірли-

во,�все�їх�драт�є,�всюди�маряться�воро�и.�Розслабте-

ся —�найс�воріші�с�противни�и�та��рити�и��отові�змі-

нити� �нів� на� милість,� проявити� вели�од�шність� і� по-

блажливість.�Корист�йтеся�цим,�аби�нала�одити�роз-

хитані�взаємини.

ВОДОЛІЇ, я�що� �епсь�о� поч�ваєтеся,� причина� не-

д��и�психосоматична.�Менше�заци�люйтеся�на�поб�-

товій� р�тині,� наведіть� лад� �� д�ші,� візьміть� емоції� під

�онтроль,� і� тоді�фізичний� стан� нормаліз�ється.� А� �о-

ловне —�добре�виспатися!

РИБИ, я�що�сп’яніли�від��спіх�,�насолодж�йтеся�в

мір�,�не�заб�дьте�і�про�запобіжні�засоби.�Милість�фор-

т�ни� на� вашом�� боці,� а� це� та�� дражнить� завидющих

людей,�що�ваше�щастя�не�дає�їм�спо�ійно�спати.�Тож

пильн�йте,�щоб�др�зі�не�стали�вашими�прихованими

с�перни�ами�й�заздрісни�ами,�не�почали�розп�с�ати

про�вас�пліт�и �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 1 6  с і ч н я

Утравні минулого року жи�
тель міста Калгарі (Кана�
да) грав у гольф, коли

пролунав телефонний дзвінок
і його повідомили, що він виг�
рав у лотерею 40 мільйонів до�
ларів.


