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Невідомі особи захопили приміщення
телеканалу “Київ”

22 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó áëèçüêî 19.00 íåâ³äîì³ îñîáè çàõîïèëè ïðèì³-
ùåííÿ íà âóë. Õðåùàòèê, 5-Â, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíå êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ "Òåëåêàíàë
"Êè¿â". ßê ïîâ³äîìèëè ñï³âðîá³òíèêè òåëåêîìïàí³¿, ÿê³ â ìîìåíò çà-
õîïëåííÿ çíàõîäèëèñü ó ïðèì³ùåíí³, áëèçüêî äâàäöÿòè îñ³á ïðî-
íèêëè äî ñòóä³éíîãî êîìïëåêñó òåëåêàíàëó òà ïî÷àëè ðóéíóâàòè
òåõí³÷íå îñíàùåííÿ. Â. î ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çâåð-
íóâñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ïðîõàííÿì âæèòè âñ³õ ìîæëè-
âèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà

Учасників масових акцій просять оперативно
звертатися до лікарів

Óñ³ ïîñòðàæäàë³, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ äî ìåäèê³â ñòîëè-
ö³, îòðèìóþòü ¿¿ îïåðàòèâíî òà êâàë³ô³êîâàíî. Ïðî öå íàïåðåäîäí³
ï³ä ÷àñ áðèô³íãó çàÿâèâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ìîõîðºâ. "Ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü âñå íåîáõ³äíå, àáè
ë³ê³â òà ìåäè÷íèõ çàñîá³â áóëî âäîñòàëü ³ äîïîìîãó îòðèìóâàâ êî-
æåí ïîñòðàæäàëèé. Êð³ì òîãî, äóæå âàæëèâèìè º îïåðàòèâí³ñòü òà
êâàë³ô³êîâàí³ñòü íàäàííÿ äîïîìîãè. Àäæå ðåòåëüíå îáñòåæåííÿ, õ³-
ðóðã³÷íà îáðîáêà ðàí, ðåíòãåíîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ òà ³íø³ æèòòº-
âî íåîáõ³äí³ ìàí³ïóëÿö³¿ ìîæëèâ³ ëèøå â óìîâàõ ñòàö³îíàðíîãî çà-
êëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ",— çàóâàæèâ ïàí Ìîõîðºâ. Â³í ðîçïîâ³â,
ùî ñòàíîì íà 6.00 22 ñ³÷íÿ ë³êàð³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè êîí-
ñòàòóâàëè 2 ñìåðòåëüíèõ âèïàäêè ñåðåä ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ àêö³é íà
âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî. Òàê, áëèçüêî 6.00 äî áðèãàäè ë³êàð³â øâèäêî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿêà ÷åðãóâàëà á³ëÿ ãîòåëþ "Äí³ïðî", çâåðíóâñÿ
âîëîíòåð òà ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî ó ìåäïóíêò³ ìåäè÷íî¿ ñëóæáè ªâ-
ðîìàéäàíó ïåðåáóâàº ì³òèíãóâàëüíèê ç òðàâìîþ ãðóäíî¿ êë³òèíè.
Ë³êàð³ ïðèáóëè äî ïîñòðàæäàëîãî çà 2 õâèëèíè òà êîíñòàòóâàëè
ñìåðòü. Î 8.33 äî îïåðàòèâíî¿ öåíòðàëüíî¿ äèñïåò÷åðñüêî¿ Öåíòðó
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô íàä³éøîâ âè-
êëèê â³ä âîëîíòåðà ìåäïóíêòó ç ïðèâîäó îñîáè ç òðàâìîþ ãðóäíî¿
êë³òèíè. Î 8.42 êàðåòà “øâèäêî¿” ïðèáóëà äî ïîñòðàæäàëîãî. Ìàé-
æå ï³âãîäèíè ìåäèêè áîðîëèñÿ çà æèòòÿ ëþäèíè — ïðîâîäèëè ðå-
àí³ìàö³éí³ ä³¿, â òîìó ÷èñë³ äåô³áðèëÿö³þ ñåðöÿ. Ïðîòå î 9.11 ë³êà-
ð³ êîíñòàòóâàëè ñìåðòü. “Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ” ùîäî ïîñòðàæäàëèõ: 15-03.

Çàãàëîì óïðîäîâæ äîáè, ç 6.00 21 ñ³÷íÿ äî 6.00 22 ñ³÷íÿ, çà ìåäè÷-
íîþ äîïîìîãîþ çâåðíóëèñÿ 6 ì³òèíãóâàëüíèê³â, ç íèõ 2-õ îñ³á ãîñ-
ï³òàë³çîâàíî

У столиці поклали квіти до пам’ятників
видатним українцям

22 ñ³÷íÿ â Êèºâ³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â ç íàãîäè
â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ñîáîðíîñò³ òà Ñâîáîäè Óêðà¿íè. Ó ïîêëàäàíí³ êâ³-
ò³â äî ïàì’ÿòíèê³â Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó òà Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó
âçÿëè ó÷àñòü â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Êîñòÿíòèí Ãðèùåíêî,
ì³í³ñòðè, â. î. ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ãîëîâè ðàéîííèõ
äåðæàäì³í³ñòðàö³é ñòîëèö³, ãðîìàäñüê³ñòü.

Îô³ö³éí³ çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ Ñîáîðíîñò³ òà Ñâîáîäè Óêðà¿íè
â³äáóëèñÿ â Íàö³îíàëüí³é îïåð³ Óêðà¿íè. Òàêîæ óðî÷èñò³ çàõîäè
ïðîõîäèëè â óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà. Çîêðåìà â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
äëÿ ó÷í³â ïðîâîäèëèñü òåìàòè÷í³ óðîêè, ñåì³íàðè, êîíôåðåíö³¿, âè-
õîâí³ ãîäèíè, çóñòð³÷³ ç ó÷àñíèêàìè íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ ðóõ³â,
åêñêóðñ³¿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äî ìóçå¿â, êîíêóðñè ìàëþíê³â "Ìîÿ
Áàòüê³âùèíà". Ó øê³ëüíèõ á³áë³îòåêàõ â³äêðèò³ êíèæêîâî-æóðíàëü-
í³ âèñòàâêè, ïðîâîäÿòüñÿ á³áë³îãðàô³÷í³ îãëÿäè ë³òåðàòóðè òà åêñ-
ïîíóþòüñÿ ïîðòðåòè óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ³ñòîðè÷íèõ ä³ÿ÷³â,
÷èÿ òâîð÷³ñòü ³ ä³ÿëüí³ñòü íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç áîðîòüáîþ çà
ñâîáîäó Óêðà¿íè.

Íàãàäàºìî, 95 ðîê³â òîìó 22 ñ³÷íÿ ó Êèºâ³ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³
áóëî ïðîãîëîøåíî Àêò Çëóêè, ÿêèì ï³ä ïðàïîð ºäèíî¿ äåðæàâè
îá'ºäíóâàëèñÿ â îäíó ñîáîðíó ³ äåìîêðàòè÷íó äåðæàâó äâà äåðæàâ-
íèõ óòâîðåííÿ — Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà ³ Çàõ³äíîóêðà¿í-
ñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà. Ç ìåòîþ âøàíóâàííÿ ö³º¿ çíàìåííî¿ äàòè
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ó 2011 ðîö³ âñòàíîâèâ 22 ñ³÷íÿ Äíåì Ñîáîðíî-
ñò³ òà Ñâîáîäè Óêðà¿íè

План надходжень від реклами у 2013 році
виконано на 130 %

ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ — êåð³âíèê àïàðàòó Îëåêñàíäð Ïóçàíîâ, â³ä ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìè ó 2013 ðîö³ áþäæåò Êèºâà îòðèìàâ 133,5 ìëí ãðí.
Ó òîìó ÷èñë³ â³ä ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè — 120 ìëí ãðí,
à â³ä ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ — 13,5 ìëí ãðí. Âèêîíàííÿ ïëàíó
íàäõîäæåíü â³ä ðåêëàìè ó 2013 ðîö³ ñêëàëî 130 %. Ïðè öüîìó â³ä
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ ì³ñòî îòðèìàëî ó 90 ðàç³â á³ëüøå í³æ òî-
ð³ê: çàì³ñòü 150 òèñ. ãðí ó 2012 ð. íàä³éøëî 13,5 ìëí ãðí ó 2013 ð.
ßê ï³äêðåñëèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ — êåð³âíèê àïàðàòó,
çá³ëüøèòè íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó âäàëîñÿ çàâäÿêè
åôåêòèâí³é ðîáîò³ ÊÏ "Êè¿âðåêëàìà" ùîäî ñòÿãíåííÿ êîøò³â çà
íîâèìè òàðèôàìè ç ðîçïîâñþäæóâà÷³â ðåêëàìè (ïåðø çà âñå —
â ìåòðî). Çàðàç ñòîëèöÿ îòðèìóº 100 % íàëåæíèõ äî ñïëàòè ïëà-
òåæ³â çà êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè. Îëåê-
ñàíäð Ïóçàíîâ íàãàäàâ, ùî çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2010 ðîêó äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó ÿê ïëàòà çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íàä³éøëî ëèøå 960
òèñ. ãðí. Ïðîòå ó ²² ï³âð³÷÷³ 2010 ðîêó, ï³ñëÿ çì³íè êåð³âíèöòâà
ÊÏ "Êè¿âðåêëàìà", äî áþäæåòó áóëî ñïðÿìîâàíî á³ëüøå 20 ìëí
ãðí. Ó 2013 ðîö³ ï³âð³÷íà ïëàòà çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè âæå ïå-
ðåâèùóâàëà 65 ìëí ãðí 

Íîâèíè Молитва за Україну
Церковники закликають до мирного вирішення
кризової ситуації в країні

З 19 січня у центральних

кварталах столиці трива�

ють бої, бійки, сутички, що

переростають у побоїща.

Вісті з Хрещатика, Майда�

ну Незалежності, Європей�

ської площі та вулиці Гру�

шевського нагадують пові�

домлення з місць справж�

ніх бойових дій. "Беркут

відтіснив...", "активісти

Євромайдану оголосили

мобілізацію", "відбито ата�

ку на Жовтневий палац"...

Власне, так воно й є. Впер�

ше майже за сімдесят років

у Києві лунали розриви

гранат, постріли, стелився

їдкий чорний дим від авто�

мобільних покришок.

Вперше протягом майже

двомісячного протистоян�

ня є людські жертви.

Поки що протистояння

обмежується центральни�

ми кварталами Києва, і

киянам та гостям міста ра�

дять триматися подалі від

епіцентрів бойових дій,

особливо жінкам та дітям.

У самому центрі протисто�

яння столичні медики

продовжують надавати до�

помогу мітингувальникам,

працюють необхідні служ�

би, аби звести кількість

постраждалих до мінімуму.

Ще є надія на перемогу

здорового ґлузду над емо�

ціями та політичними ін�

тересами. Президент

України Віктор Янукович

у своєму відеозверненні

від 22 січня закликав лю�

дей розійтись по домівках,

а опозицію — сісти за стіл

переговорів. "Ще не пізно

зупинитися і врегулювати

конфлікт мирним шля�

хом",— зазначив глава

держави. Більш жорстку

позицію зайняв прем'єр�

міністр Микола Азаров,

котрий поклав усю відпо�

відальність за те, що відбу�

вається у столиці, на опо�

зицію та закликав звільни�

ти Київ від "бандитів та

екстремістів". Партія ре�

гіонів у спеціальній заяві

наголосила про те, що

"життя трьох молодих лю�

дей принесене у жертву

непомірним амбіціям кан�

дидатської трійки".

Опозиція, зі свого боку,

продовжує виголошувати

різкі заяви. Натомість Мі�

ністерство оборони запев�

нило, що Збройні Сили

України не братимуть

участі у конфлікті. 

Безперечно, у кожного в

глибині серця залишаєть�

ся надія на вирішення си�

туації мирним шляхом.

Шанси на це є, про що

свідчить зустріч Прези�

дента України з лідерами

трьох парламентських

опозиційних сил. Але на

офіційному сайті глави

держави цю зустріч з ліде�

рами опозиції назвали

першим етапом перегово�

рів. Народний депутат від

Партії регіонів Володимир

Олійник заявив, що глава

держави закликав лідерів

опозиції зупинити проти�

стояння й сісти за стіл пе�

реговорів. У свою чергу,

міністр юстиції Олена Лу�

каш повідомила, що пере�

говори між владою та опо�

зицією щодо врегулюван�

ня кризової ситуації в

Україні тривають, наступ�

ний етап попередньо за�

планований на четвер.

"Переговори тривають, і

позиція влади — це мирне

врегулювання конфлік�

ту",— сказала вона.

Священнослужителі усіх

церков також закликають

молитися за мирне вирі�

шення ситуації. Всеукра�

їнська Рада Церков і релі�

гійних організацій (ВРЦі�

РО), за результатами екс�

треного засідання 22 січ�

ня, закликала припинити

насильство в Україні та

провести широку зустріч

церковників, опозиції та

глави держави. Також вір�

уючих церков і релігійних

організацій закликали до

посиленої молитви і посту

за збереження миру і цілі�

сності соборної України
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Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

Те,чого всі боялися, таки стало�
ся. У день Соборності Укра�
їни стало відомо про перші
жертви протистояння у Києві.

Та надія на мирне вирішення кризової си�
туації залишається, і священнослужителі
закликають молитися за Україну.

Надія на мирне вирішення ризової сит ації залишається, і священносл жителі за ли ають молитися за У раїн
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“Тарасові джерела”

Київ долає негоду
Всі міські служби в посиленому режимі ліквідовують наслідки снігопадів

Як повідомив під час засі�

дання заступник голови

КМДА Михайло Костюк, у

прибиранні снігу задіяні всі

міські служби. Комунальни�

ки працюють у посиленому

режимі. Так, загалом у Києві

для боротьби з наслідками

негоди підготували 859 оди�

ниць техніки. З них 345 зна�

ходяться у підпорядкуванні

КК "Київ�

автодор" та задіяні для роз�

чищення вулично�шляхової

мережі міста. Ще 365 машин

на балансі ЖЕКів викорис�

товуються для очищення від

снігу міжквартальних проїз�

дів і прибудинкових терито�

рій. КП "Київзеленбуд" для

розчищення парків і скверів

застосовує 102 одиниці

спецтехніки, 47 машин на�

лежить КП "Київпастранс".

Як повідомили під час нара�

ди, у разі, якщо снігопади

посиляться, до очищення

території міста, головних ав�

тошляхів та магістралей буде

задіяна техніка центральних

органів влади, зокрема 69

тягачів.

Станом же на вчора, 22

січня, для обробки проїж�

джої частини та розчищення

доріг було задіяно 262 оди�

ниці техніки та 560 співро�

бітників, які тричі провели

обробку спеціальними сумі�

шами проїжджої частини

вночі та до ранку очистили

від снігу сім основних магіс�

тралей столиці.

Михайло Костюк також

наголосив, що питання бо�

ротьби з наслідками негоди

перебуває на особистому

контролі у в. о. голови

КМДА Анатолія Голубчен�

ка, який дав доручення вра�

хувати недоліки попередніх

років і спрацювати на упере�

дження.

Зазначимо — за прогноза�

ми синоптиків, вже сього�

дні, 23 січня, опади в столи�

ці України стануть менш

рясними, а в середині дня

взагалі припиняться. Темпе�

ратура впаде до —22 °C уно�

чі. Повернення снігопадів

киянам варто очікувати вже

за тиждень, орієнтовно з 29

січня �

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

С
толичні заклади осві�
ти уже розпочали
святкування 200�річ�
чя з дня народження

Тараса Шевченка. Так, дня�
ми у всіх шкільних бібліоте�
ках відкрилися тематичні ви�
ставки "Тарасові джерела".
На урочистий захід до одно�
го зі столичних освітніх за�
кладів завітала директор Де�
партаменту освіти і науки,
молоді та спорту Оксана
Добровольська.

Читанням літературної спадщи�

ни Великого Кобзаря в спеціалі�

зованій школі № 115 ім. Огієнка

почали відзначати 200�річчя від

дня народження відомого україн�

ського поета та художника. Нат�

хненні мистецтвом слова Тараса,

діти декламують й власні поетич�

ні здобутки, які увійшли до

шкільної збірки "Душа шукає себе

в слові". До слова, випуск видан�

ня був започаткований учителем

української мови та літератури,

заслуженим учителем України Лі�

дією Гульвіченко. Скромне

шкільне видання щороку попов�

нюється новими учнівськими

творами.

Власні поезії, присвячені Тарасу

Шевченку, декламували учні 9�го

класу, переможці ІV Міжнародного

мовно�літературного конкурсу уч�

нівської та студентської молоді

імені Тараса Шевченка. Останню

свою роботу учень 9�го класу спе�

ціалізованої школи № 115 ім. Огі�

єнка Вадим Кітура присвятив Ве�

ликому Кобзарю. З нею і виборов

друге місце на районній олімпіаді.

"Мене вражає його непохитність.

За все своє життя його стільки ра�

зів могли зламати морально, але

він все одно продовжував свою

справу — він продовжував твори�

ти",— каже Вадим. Гості свята

просто приголомшені такими не�

дитячими літературними творами.

"Я вражена, наскільки наші діти

захоплені творчістю Тараса Шев�

ченка й відобразили свої почуття у

віршах",— відзначає директор Де�

партаменту освіти і науки, молоді

та спорту Оксана Добровольська.

За її словами, такі заходи пройдуть

у всіх освітніх закладах столиці,

адже у системі освіти сьогодні не�

можливо жодного дня не поверта�

тися до творчості відомого поета,

письменника та художника.

Крім того, на шкільній виставці,

присвяченій митцю, учням пре�

зентували видання дитячого Коб�

заря із сучасними ілюстраціями.

Також відбулась тематична експо�

зиція учнівських малюнків "Дити�

на і матір в творчості Тараса Шев�

ченка". Нагадаємо, на виконання

завдань Президента України щодо

підготовки відзначення 200�річчя

від дня народження Тараса Шев�

ченка Департамент освіти і науки,

молоді та спорту запланував про�

ведення цілого комплексу подій.

Так, протягом року триватиме

цикл зустрічей столичних школя�

рів із лауреатами Національної

премії України імені Тараса Шев�

ченка "Стовпи, що небо підпира�

ють", міська конференція лідерів

учнівського самоврядування "Ак�

туальність ідей Тараса Шевченка

для сучасного лідерського руху",

міський конкурс творчих робіт орі�

гамі за мотивами творів Тараса

Шевченка "Журавлиний клич" та

інші �
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Столичні школи розпочали святкувати ювілей Кобзаря

Днями���всіх�ш�ільних�бібліоте�ах�від�рилися�тематичні�вистав�и�"Тарасові
джерела"

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

В
же понад два дні у Києві триває сильний
снігопад. Пам’ятаючи сумний досвід ми�
нулорічної весни, нині влада спрацювала
на випередження. Тож для ліквідації на�

слідків негоди задіяні всі служби міста, які пра�
цюють в посиленому режимі. Наскільки успішно
столиця України бореться зі снігом, обговорили
на спільній нараді керівництва Міністерства ре�
гіонального розвитку, будівництва та житлово�
комунального господарства та міськадміністра�
ції.

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

У столиці запровадять систему 
почергового паркування 

на період сильних снігопадів
Íà ñòîëè÷íèõ àâòîøëÿõàõ çàïðîâàäÿòü ñèñòåìó ïî÷åðãî-

âîãî ïàðêóâàííÿ íà ïåð³îä ñèëüíèõ ñí³ãîïàä³â. Àáè ³íôîð-

ìóâàòè âîä³¿â, ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáèëà ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³-

äîìëåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì íà êàðò³ âóëèöü, íà ÿêèõ â³äáóâà-

òèìåòüñÿ ïî÷åðãîâå ïàðêóâàííÿ ç ïðàâîãî ÷è ë³âîãî áîêó

â ïàðí³ é íåïàðí³ äí³. "Íàðàç³ â ñòîëèö³ àâòîìîá³ë³ ïàð-

êóþòüñÿ ç îáîõ ñòîð³í âóëèö³. Öå äóæå çàâàæàº êîìóíàëü-

íèêàì ïðàöþâàòè é ðîç÷èùàòè àâòîøëÿõè, òîìó ìè, ó ðà-

ç³ íåîáõ³äíîñò³, ïðîïîíóºìî ôîðìàò ïî÷åðãîâîãî ïàðêó-

âàííÿ ç ïðàâîãî àáî ë³âîãî áîêó. Íà 8 âóëèöÿõ, äå áóäå çà-

ïðîâàäæåíà òàêà ïðàêòèêà, óæå ñòîÿòü â³äïîâ³äí³ çíàêè,

ïîêè â ÷îõëàõ. Êð³ì òîãî, ìè ðîçðîáèëè ñïåö³àëüí³ ³íôîð-

ìàö³éí³ ìàòåð³àëè äëÿ âîä³¿â. Ö³ ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè ìè

ðîçäàâàòèìåìî íà ï³ä’¿çäàõ äî öèõ âóëèöü ³ íà ãîëîâíèõ

ïåðåõðåñòÿõ, äå º ïðîãíîçîâàí³ òðàíñïîðòí³ ïîòîêè, òà

ïðîñèòèìåìî âîä³¿â äîòðèìóâàòèñü öèõ ïðàâèë",— ðîçïî-

â³â Ìèõàéëî Êîñòþê. Ó ñâîþ ÷åðãó, ïåðøèé çàñòóïíèê ì³-

í³ñòðà Ì³íðåã³îíáóäó Ãðèãîð³é Ñåì÷óê íàãîëîñèâ íà íåîá-

õ³äíîñò³ îáìåæåííÿ â’¿çäó â ì³ñòî âåëèêîâàãîâîãî òðàíñ-

ïîðòó, ÿêùî ñèòóàö³ÿ íà äîðîãàõ ïîã³ðøèòüñÿ. Çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ çàçíà÷èâ, ùî ì³ñüêà âëàäà âæå ïðàöþº íàä

öèì ïèòàííÿì. "Íàø³ ïðåäñòàâíèêè âæå äâ³ íî÷³ âè¿æäæà-

þòü çà 100 ê³ëîìåòð³â â³ä Êèºâà íà îñíîâí³ ï³ä’¿çäè äî ñòî-

ëèö³ ç ìåòîþ çáîðó ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá’ºìó âàíòàæ³âîê,

ÿê³ ïðÿìóþòü äî Êèºâà. Òàêèì ÷èíîì, ìè ìàºìî çìîãó ïî-

ïåðåäæàòè âîä³¿â ïðî ñèòóàö³þ íà äîðîãàõ ó ì³ñò³, à òàêîæ,

ó âèïàäêó, ÿêùî áóäóòü òåðì³íîâ³ âàíòàæ³, ìè íàäàâàòèìå-

ìî äîïîìîãó â îðãàí³çàö³¿ ïðî¿çäó íà òåðèòîð³þ ì³ñòà",—

ïðîêîìåíòóâàâ Ìèõàéëî Êîñòþê. Òàêîæ ó÷àñíèêè íàðàäè

âêîòðå çâåðíóëèñÿ äî âîä³¿â ³ç ïðîõàííÿì íà ÷àñ ïîã³ðøåí-

íÿ ïîãîäíèõ óìîâ óòðèìàòèñÿ â³ä ïî¿çäîê íà âëàñíèõ àâòî-

ìîá³ëÿõ òà äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ïàðêóâàííÿ, ùî äîçâî-

ëèòü ñâîº÷àñíî î÷èùàòè âóëè÷íî-øëÿõîâîìó ìåðåæó ì³ñ-

òà â³ä ñí³ãó.

Çàóâàæèìî, ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâ Êè¿âàâòîäîðó ïðî-

äîâæóþòü âèêîíóâàòè ðîáîòè ³ç çèìîâîãî óòðèìàííÿ àâòî-

øëÿõ³â ñòîëèö³. Äëÿ ðîç÷èùåííÿ òà îáðîáêè ðåàãåíòàìè

âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ â í³÷íèé ÷àñ äîáè ãîòîâ³ âè-

¿æäæàòè 249 îäèíèöü òåõí³êè, ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ çèìîâîãî

óòðèìàííÿ àâòîäîð³ã. Çîêðåìà 81 ñí³ãîî÷èñíèé àâòîìîá³ëü,

99 ñîëåðîçêèäóâà÷³â, 23 ñîëåï³ñêîíàâàíòàæóâà÷³, 50 òðàê-

òîð³â ç³ ñí³ãîî÷èñíèì îáëàäíàííÿì äëÿ òðîòóàð³â, à òàêîæ

³íøà äîïîì³æíà òåõí³êà. Êð³ì òîãî, ó äðóãó çì³íó äî ðîáî-

òè ïðèñòóïàº 23 áðèãàäè àâòîäîð³âö³â — öå 129 ïðàö³âíè-

ê³â êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿. Àêòèâíå ðîç÷èùåííÿ öåí-

òðàëüíèõ àâòîìàã³ñòðàëåé òà âóëèöü äðóãîðÿäíîãî çíà÷åí-

íÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ 00.00.
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Бюджет рівноваги
Головний фінансовий документ країни на 2014 рік експерти називають
збалансованим та соціально�орієнтованим
Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

На
тлі драматичних по�

літичних побоїщ у
центрі столиці публі�
кація тексту держав�

ного бюджету на 2014 рік в офіцій�
них ЗМІ лишилася майже непомі�
ченою. Однак саме від цього доку�
мента багато в чому залежатиме і
кількість гривень у наших гаман�
цях, і фінансування потреб міста
Києва та киян. Цьогоріч держбю�
дет щедріший для регіональних
бюджетів на 15 мільярдів гривень.
Що це може дати нашому місту?

Зростання ВВП забезпечать 
Росія, Китай і вітчизняна “тінь”

Київський бюджет може бути ухвалений

вже найближчим часом. Як і кожен місцевий

бюджет, цей документ має враховувати основ�

ні тенденції бюджету державного.

Головний фінансовий документ країни по�

точного року можна, як і аналогічний доку�

мент на 2013 рік, назвати "бюджетом зростан�

ня" в тому сенсі, що передбачається приско�

рення зростання ВВП України. Якщо у 2013

році темпи зростання ВВП, закладені у держ�

бюджеті, склали 3,4 %, то цьогоріч цей показ�

ник, прогнозують урядовці та депутати, сягне

3 %, інфляція складе 4,3 %.

Представники парламентської опозиції під�

дали цей показник критиці як нереальний.

Зокрема народний депутат (фракція "Батьків�

щина") і член парламентського комітету з пи�

тань бюджету Олександр Чорноволенко за�

значив, що загалом Світовий банк прогно�

зує — в поточному році темпи зростання сві�

тової економіки матимуть показник у 2 %. "В

Росії прогноз зростання ВВП нижчий, в ін�

ших країнах нижчий, а в Україні чомусь за 

3 %",— зауважив він. Натомість президент

Українського аналітичного центру Олександр

Охріменко переконаний, що цифра "3 % до

темпів зростання ВВП України у 2014 році ре�

альна, але за певних умов. "Росія, Китай плюс

інфляція мають забезпечити зростання ВВП

України на 3 %, — зазначив він.— Сподіва�

ємося, що будемо виробляти і продавати в Ро�

сію ті ж вагони, і це стимулює зростання ВВП.

Крім того, починаємо працювати з Китаєм.

Китай — це важкий ринок, дуже консерватив�

ний. Але якщо нам вдасться налагодити спів�

працю — от почне Китай хоч один завод чи

окружну дорогу будувати — відразу ВВП

України зросте. Окрім того, інфляція. У нас

якщо інфляція є, то й ВВП зростає. У держ�

бюджеті на 2014 рік інфляція більше 4 %". Ще

одним джерелом зростання, на думку експер�

та, має стати економічна "тінь", обсяги якої

сягають, за різними оцінками, від 40% до 60 %

ВВП України, а кроки уряду з детінізації еко�

номіки стимулюють зростання ВВП. Народ�

ний депутат (фракція КПУ) і перший заступ�

ник голови парламентського комітету з пи�

тань бюджету Оксана Калетник до темпів

зростання ВВП України поставилася не так

оптимістично, зазначивши, що "ВВП України

в 1,65 трильйона гривень на 2014 рік завище�

ний" — з огляду на обсяги ВВП у 2013 році

близько 1,4 трильйона гривень при заплано�

ваних 1,5 трильйона гривень, тож і сприймає�

ться із застереженнями, "якщо не вести філо�

софські дискусії, що в "тіні" два ВВП"

З точки зору математики — 
все ідеально

У тексті Закону “Про Державний бюджет

України на 2014 рік” передбачено обсяг дохо�

дів у сумі 393 404 327,7 тисяч гривень, видат�

ки — 447 294 687,9 тисяч гривень.

Держбюджет на 2014 рік більше заслуговує

характеристики як "бюджет балансу" — екс�

перти зазначають, що цифри доходів, видатків

та інші основні макроекономічні показники

вивірені як ніколи. "Він є чітко збалансова�

ним з точки зору економічної математики,—

ділиться своїми враженнями Олександр Охрі�

менко.— У документі закладено оптимальне

співвідношення показників росту ВВП, ін�

фляції, зростання доходів, обсягів витрат". Та

саме ця зразковість може призвести до пере�

гляду державного бюджету найближчим ча�

сом. Зокрема в цьому переконаний представ�

ник опозиції — народний депутат Олександр

Чорноволенко. "Краще було б нам жити за

минулорічним бюджетом кілька місяців, аніж

за цим... Ми відразу потрапимо в ситуацію,

коли почнемо роздавати гроші, яких не існує.

А щодо внесення змін до держбюджету, то ми�

нулого року ми це робили декілька разів. Як

такого держбюджету України не існує, є бю�

джетний процес, тому хвилюватися не варто".

Натомість Оксана Калетник, обумовлюючи

деякі дисбаланси держбюджету на 2014 рік,

тим не менше, зазначила, що вже "краще по�

ганий бюджет, ніж неприйняття жодного. То�

му що це рух, завдяки якому відбувається по�

дія, де є вже чітка точка відповідальності, де є

розуміння і правила взаємодії з контролю, і

можна вступати у діалог, завдяки якому, від�

правивши корабель у плавання, можемо "ви�

рулити" багато процесів".

Більше грошей на місця
Попри зауваження до державного бюджету

на 2014 рік, експерти визнають, що докумен�

том не лише продовжується, а й посилюється

політика децентралізації бюджетних відно�

син. На практиці це означає розширення об�

сягів місцевих бюджетів і Києва зокрема.

Так, особливо наголошується, що головним

напрямком взаємовідносин державного та

місцевих бюджетів є збалансування інтересів з

метою раціонального використання еконо�

мічного потенціалу регіонів. Загалом обсяг

місцевих бюджетів на 2014 рік складає

234 905 900 гривень, і цей показник на

14 800 400 гривень вищий за аналогічний по�

казник минулого року на 9,8 %, або на

21 700 000 гривень. Обсяги доходів місцевих

бюджетів складуть 109 284 800 гривень, сума

міжбюджетних трансфертів сягне 74 138 900

гривень, що на 9,4 % більше за аналогічний

показник минулого року.

Інструментом державної підтримки регіо�

нів буде Державний фонд регіонального роз�

витку, котрий матиме у своєму розпоряджен�

ні 3 480 000 гривень, в цю суму входить і 1

млрд гривень на субвенції місцевим бюдже�

там для здійснення заходів із соціально�еко�

номічного розвитку територій. Інвестицій�

ний же ресурс місцевих бюджетів за цим ці�

льовим призначенням у держбюджеті на

2014 рік визначено в обсязі 16,2 млрд гри�

вень, що на 3,4 млрд гривень більше за мину�

лорічний показник. При цьому передбачено

кошти на утримання місцевих фінансових

органів у структурі місцевих адміністрацій

виділяти не з фінансування Міністерства фі�

нансів, як це було раніше, а направляти без�

посередньо з держбюджету до місцевих

скарбниць.

У загальному обсязі видатків на утримання

місцевих державних адміністрацій на 2014 рік

враховано видатки на утримання місцевих фі�

нансових органів.

Зростання міжбюджетних трансфертів свід�

чить про тенденцію до децентралізації міжбю�

джетних відносин. На практиці це означати�

ме, що переважна частина доходів від деяких

місцевих податків та зборів залишатиметься у

місцевих же бюджетах. Для Києва це особли�

во актуально, адже столиця, як зазначають

експерти, це єдина територія, що відраховує

50 % надходжень від податку на доходи фізич�

них осіб до центрального бюджету.

Якщо пригадати, як Верховна Рада ухвалю�

вала проект держбюджету на 2014 рік, то голо�

ва парламентського комітету з питань бюдже�

ту Євген Гєллєр зачитував у залі засідань низ�

ку поправок до тексту. Одна з них стосується

Києва. Зокрема, відповідно до рішення бю�

джетного комітету, у держбюджеті збільшуєть�

ся на 535 млн гривень сума додаткових дота�

цій місцевим бюджетам. Київ з цієї суми отри�

має 200 млн гривень.

Нарешті, і це особливо відзначає Міністер�

ство фінансів, у держбюджеті на 2014 рік

вперше заплановані видатки на розширення

мережі навчальних закладів, ремонт дитячих

спортмайданчиків, забезпечення учнів сні�

данками, надбавки медпрацівникам первин�

ної ланки у тих регіонах, де не відбувається

медична реформа. Вагомий момент — держ�

бюджетні видатки на виплату зарплат бю�

джетникам та оплату за енергоносії й інші

статті. Такі норми знизять навантаження на

місцеві бюджети, а також зведуть до мінімуму

вірогідність ситуацій так званих "касових роз�

ривів", що траплялися впродовж 2013 року.

В епіцентрі — люди

Держбюджет на 2014 рік містить солідну со�

ціальну складову. Експерти стверджують, що

це не дивина. Головне — витримати показни�

ки, аби не довелося секвеструвати. Напри�

клад, у держбюджеті на 2014 рік закладено

зростання мінімальної заробітної плати в

Україні з 1 січня до 1218 гривень (вже діє), з 1

липня — до 1250 гривень, з 1 жовтня — до 1301

гривень. Загалом зростання середньорічної

мінімальної зарплати у поточному році, порів�

няно з 2013 роком, становитиме 8,2 %.

Цікаво, що зростає погодинна оплата, від�

так роботодавцям доведеться більше витрача�

ти на компенсацію перепрацювань своїм пра�

цівникам. Так, від 1 січня 2014 року оплата од�

нієї години праці має бути не меншою за 7,3

гривень, з 1 липня — 7,49 гривень, з 1 жовт�

ня — 7,8 гривень.

Прожитковий мінімум у поточному році на

одну особу, відповідно до держбюджету на

2014 рік, становитиме з 1 січня 1176 гривень, з

1 липня — 1207 гривень, з 1 жовтня — 1256

гривень на місяць для тих, хто належить до ос�

новних соціальних та демографічних груп на�

селення. При цьому найвищий прожитковий

мінімум у поточному році визначено для дітей

віком від 6 до 18 років від 1286 гривень у січні

й до 1373 гривень з 1 жовтня. Для осіб, які

втратили працездатність, ці показники скла�

датимуть 949 гривень і 1014 гривень відповід�

но.

Прожитковий мінімум важливий, бо є ба�

зою для визначення сум соціальних виплат. У

поточному році гарантований прожитковий

мінімум (забезпечується державою) складає:

для працездатних — 21 %; для тих, хто праце�

здатність втратив, та інвалідів — 100 %; для ді�

тей — 85 %. При цьому розмір державної соці�

альної допомоги малозабезпеченим сім’ям у

2014 році не може бути більше ніж 75 % від

рівня забезпечення прожиткового мінімуму

для сім’ї.

Відтак, на думку експертів, держбюджет�

2014 вийшов і соціальним, і збалансованим.

Головне — виконати його так, як це закладено

у документі. Тим не менше, у прикінцевих по�

ложеннях зазначено, що Кабмін має перегля�

нути держбюджет за підсумками першого пів�

річчя 2014 року у частині підвищення соціаль�

них стандартів та фінансового забезпечення
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Хрещатик 523 січня 2014 року

Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

В
2013 році в Україні
велася досить ак�
тивна законодавча
діяльність. Низка

важливих нововведень бу�
ла спрямована на вдоско�
налення правового поля та
економічної ситуації в кра�
їні. Газета "Хрещатик" про�
понує огляд основних змін
законодавства, які в тій чи
іншій мірі стосуються біз�
несу.

З останніх новел — новий 2014 рік

підніс бізнесу маленький подарунок

у вигляді євроінтеграційного Закону

України № 584�VII "Про Митний

тариф України", який Президент

підписав наприкінці 2013 року. Да�

ний закон вступив в силу з 1 січня

2014 року. Новий Митний тариф

України було розроблено з метою

приведення законодавчої бази

України у відповідність із системою

загальновизнаних норм міжнарод�

ного права. В його основу покладе�

но нову версію УКТ ЗЕД, побудова�

ну на основі Гармонізованої системи

опису та кодування товарів 2012 ро�

ку. На дану систему вже перейшла

більшість держав світу, зокрема ЄС.

Також при розробці нового митного

тарифу спиралися й на Комбіновану

номенклатуру ЄС та на виконання

тарифних зобов'язань, досягнутих у

переговорному процесі зі вступу

України до СОТ, які зафіксовано в

Протоколі про вступ України до

СОТ на 2013 рік.

Трансфертне 
ціноутворення

А тепер докладніше розглянемо

інші законодавчі новели. Знаковою

подією, що визначає філософію дер�

жавної політики у сфері оподатку�

вання, безумовно, є Закон України

408�VII від 4 липня 2013 р. "Про вне�

сення змін до Податкового кодексу

України щодо трансфертного ціно�

утворення", який набув чинності 1

вересня 2013 року. Як зазначає керу�

ючий партнер юридичної фірми

"UNK PARTNERS" Дмитро Йовдій,

трансфертне ціноутворення як сис�

тема методів визначення справедли�

вих ринкових цін для цілей оподат�

кування вже давно використовуєть�

ся у світовій практиці, грунтуючись

на принципі, що податок повинен

сплачуватися в тій державі, де вихо�

дить прибуток. "Разом з тим, крім

контролю за операціями з нерези�

дентами, українським законом та�

кож передбачено механізм, що знач�

но обмежує податкову оптимізацію

платників податків всередині держа�

ви",— зазначає пан Йовдій. Під

трансфертним ціноутворенням, від�

повідно до закону, слід розуміти про�

цес визначення звичайної ціни в

операціях, які визначаються як кон�

трольовані. За його словами, кон�

трольованими вважаються операції

компаній з контрагентами — нере�

зидентами — пов'язаними особами,

нерезидентами з низько оподаткова�

них юрисдикцій незалежно від наяв�

ності факту "пов'язаності", з рези�

дентами — пов'язаними особами у

встановлених законом випадках.

"При цьому операції потрапляють

під категорію контрольованих тіль�

ки у випадку, якщо загальна сума

здійснених операцій платника по�

датків з відповідним контрагентом

досягне 50 млн грн на рік. Незважа�

ючи на позитивну редакцію в цілому,

закон все ж викликає низку питань і

побоювань у бізнесу щодо практики

його застосування",— зазначає

юрист. Наприклад, не дивлячись на

мінімальну межу угод з контраген�

том в 50 млн грн на рік як критерій

для контролю операцій, аналіз по�

даткового законодавства свідчить,

що у податківців залишиться мож�

ливість перевіряти обгрунтованість

цін по всіх господарських операціях,

а не тільки по тих, які підпадають під

критерії контрольованих. Є також

ризик, що податківці в окремих ви�

падках по�своєму будуть трактувати

ключові норми закону. "Дещо невре�

гульованими залишаються особли�

вості визначення звичайних цін і

ринкового діапазону цін для окре�

мих сфер господарської діяльності,

наприклад, на сільськогосподарську

продукцію, експортовану по фор�

вардних і ф'ючерсних контрактах",—

пояснює Дмитро Йовдій. Також не�

зрозумілим залишається питання

визначення суми операції при вико�

нанні посередницьких договорів. Є

питання і до встановленого КМУ пе�

реліку джерел інформації для визна�

чення ринкових цін (розпорядження

КМУ від 23.10.2013 року № 866�р).

Перелік джерел обмежується видав�

ництвами при державних органах,

що викликає у експертів сумніви в

об'єктивності розміщеної в них ін�

формації. Крім того, до цього списку

не потрапили авторитетні іноземні

інформаційні ресурси, що значною

мірою обмежує зробити об'єктивний

висновок про справедливу ціну. "Го�

ворячи про закон в цілому, можна

відзначити, що, незважаючи на

окремі недоліки і ризики самовіль�

ної інтерпретації його норм податко�

вими органами, запровадження мо�

делі трансфертного ціноутворення,

безумовно, є позитивним фактом і

відповідає цивілізованим правилам

податкової політики",— відзначив

пан Йовдій, висловивши сподіван�

ня, що закон буде працювати в конс�

труктивному руслі, а не використо�

вуватися як інструмент для "вкручу�

вання гайок" бізнесу.

Вексель як допомога 
грошам

Ще однією важливою подією ро�

ку стало прийняття закону № 391�

VII "Про внесення змін до закону

України "Про державний бюджет

України на 2013 рік" (щодо ре�

структуризації бюджетної заборго�

ваності)". Відповідно до закону,

Кабмін отримав право реструкту�

ризувати фактичну бюджетну за�

боргованість, з визначеними ним

видатками держбюджету, яка ви�

никла станом на 1 січня 2013 року,

в установлених ним обсягах, шля�

хом видачі фінансових казначей�

ських векселів терміном обігу до 5

років, з прибутковістю 5 %. Право

видачі векселів надається органам,

що здійснюють казначейське об�

слуговування бюджетних коштів,

на підставі отриманих висновків

податкових органів із зазначенням

сум податку на додану вартість, що

підлягають відшкодуванню з бю�

джету, за заявою платників подат�

ків видавати їм зазначені у виснов�

ках суми бюджетного відшкоду�

вання ПДВ шляхом видачі фінан�

сових казначейських векселів від�

повідно до порядку, визначеного

Кабміном. Вексель видається у до�

кументарній формі або у формі

електронного документа. При цьо�

му визначається, що видача фінан�

сових казначейських векселів

України є частиною бюджетного

процесу і не підлягає регулюванню

Національною комісією з цінних

паперів та фондового ринку.

Варто зазначити, що для оформ�

лення бюджетної заборгованості

передбачено введення фінансового

векселя згідно з положеннями За�

кону "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо

удосконалення адміністрування по�

датків і зборів". Згідно з цим норма�

тивним документом, сума заборго�

ваності буде ділитися на п'ять рів�

них частин і оформлятися векселя�

ми з погашенням через один, два,

три, чотири роки і п'ять років. Пе�

редбачена також можливість сплати

векселями зобов'язань перед бю�

джетом, але не раніше строку їхньо�

го погашення.

"Фінансовий вексель може бути

борговим інструментом, свого ро�

ду — допомога грошам. Цей інстру�

мент допоможе зняти частину на�

вантаження з бюджету з повернен�

ня ПДВ. Зараз держава повинна

продемонструвати готовність ре�

ально погашати ці векселі, тоді во�

ни будуть цікаві і для фінансового

сектора",— зазначає виконавчий

директор центру соціально�еконо�

мічних досліджень CASE�Ukraine

Дмитро Боярчук.

Швидше та простіше — 
в бізнес

Законодавець спростив процес

відкриття бізнесу в 2014 році,

прийнявши закони № 443�VII

"Про внесення змін до Податково�

го кодексу щодо реєстрації осіб –

як платників податків" та № 441�

VII "Про внесення змін до Закону

України "Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб –

підприємців" щодо спрощення ре�

єстрації осіб як платників подат�

ків". "Запропоновані законом но�

вації спрямовані, скоріше, не на

спрощення самої системи реєстра�

ції бізнесу, а на скорочення тимча�

сових витрат, необхідних для по�

чатку підприємницької діяльності.

І оскільки йдеться про зміни до

Податкового кодексу, то природ�

но, що ці зміни стосуються ви�

нятково питань, пов'язаних з по�

датковими аспектами діяльності

суб'єкта господарювання",— роз�

повідає керуючий партнер адво�

катської компанії "Золота середи�

на" Марія Швець. За її словами,

законом скорочено строк повідом�

лення податкового органу про від�

криття суб'єктом господарювання

рахунку в установі банку і, відпо�

відно, відповіді податкового орга�

ну банку з трьох днів до одного. Та�

кож відпадає необхідність отри�

мання суб'єктом господарювання

свідоцтва платника ПДВ та свідоц�

тва платника єдиного податку — їх

замінили реєстрацією у відповід�

ному реєстрі, інформацію з якого

можна бачити на відповідному

сайті.

"Найактуальнішими в контексті

розглянутого питання, на наш по�

гляд, є зміни, пов'язані з порядком

реєстрації платником ПДВ та плат�

ником єдиного податку, оскільки

законодавець тепер декларує від�

сутність необхідності отримання

свідоцтва, що нібито ще більше

спрощує процес початку діяльності.

У той же час при детальному аналізі

норм закону можна констатувати

наявність великої ймовірності того,

що ці благі наміри так і залишаться

на папері",— підкреслює Марія

Швець.

Строк розрахунків 
та готівкові обмеження

Одним із нововведень у сфері

зовнішньоекономічної діяльності є

те, що постановою Нацбанка Укра�

їни від 14.11.2013 року № 453 ви�

значено, що розрахунки за опера�

ціями з експорту та імпорту товарів

здійснюються у строк, що не пере�

вищує 90 календарних днів. Цей

строк передбачений в ст. 1 та 2 За�

кону "Про порядок здійснення роз�

рахунків в іноземній валюті". Крім

цього, встановлено вимогу щодо

обов'язкового продажу на міжбан�

ківському валютному ринку Укра�

їни надходжень в іноземній валюті

з�за кордону на користь юридич�

них осіб, які не є уповноваженими

банками, фізичних осіб — підпри�

ємців, іноземних представництв

(крім офіційних представництв),

на рахунки, відкриті в уповноваже�

них банках для ведення спільної ді�

яльності без створення юридичної

особи, а також надходжень в іно�

земній валюті на рахунки резиден�

тів, відкриті за межами України на

підставі індивідуальних ліцензій

Нацбанку.

Варто також нагадати, що НБУ

своєю постановою від 06.06.2013 р.

№ 210 "Про встановлення гранич�

ної суми готівкових розрахунків"

встановив граничну суму розрахун�

ків готівкою, а саме:

— для підприємств (підприємців)

між собою протягом одного дня в

розмірі 10 000 грн;

— для фізосіб з підприємством

(підприємцем) протягом одного

дня за товари (роботи, послуги) у

розмірі 150 000 грн;

— для фізосіб між собою за дого�

ворами купівлі�продажу, які підля�

гають нотаріальному засвідченню, в

розмірі 150 000 грн.

Також даною постановою перед�

бачено, що фізособи мають право

здійснювати розрахунки на суму,

яка перевищує 150 000 грн, шляхом

перерахування грошових коштів з

поточного рахунку на поточний ра�

хунок, внесення та / або перераху�

вання коштів на поточні рахунки.

Постанова набула чинності 1 верес�

ня 2013 року.

Роботодавцям — 
компенсація

Нововведення відбулися і у сфері

трудового законодавства. Так, За�

коном України "Про зайнятість на�

селення", який набув чинності

01.01.2013 року, передбачено сти�

мулювання діяльності роботодав�

ців, спрямованої на створення но�

вих робочих місць та працевлашту�

вання безробітних. Таким чином,

право на компенсацію має робото�

давець, який працевлаштовує на

нове робоче місце строком не мен�

ше, ніж на два роки за направлен�

ням територіального органу зареєс�

трованих безробітних з категорії

громадян, які мають додаткові га�

рантії у сприянні працевлаштуван�

ню (згідно зі ст. 14 Закону України

"Про зайнятість населення"). Також

на компенсацію може розраховува�

ти і роботодавець, який є суб'єктом

малого підприємництва та який

працевлаштовує зареєстрованих

безробітних на нові робочі місця в

пріоритетних видах економічної ді�

яльності строком не менше, ніж на

два роки за направленням терито�

ріального органу.

30 травня 2013 року набрала

чинності постанова Кабміну "Про

затвердження Порядку компенса�

ції роботодавцям витрат у розмірі

єдиного внеску на загально�

обов'язкове державне соціальне

страхування" від 15 квітня 2013 р.

№ 347. Цей порядок визначає ме�

ханізм виплати компенсації фак�

тичних витрат роботодавця на

сплату єдиного внеску на загаль�

нообов'язкове державне соціальне

страхування (роботодавцю ком�

пенсуються фактичні витрати у

розмірі 100 % суми нарахованого

єдиного внеску за відповідну осо�

бу за місяць, за який він сплаче�

ний) за працевлаштування осіб,

яким надано статус �

Закони для бізнесу
Минулий рік був законодавчо знаковим для вітчизняного підприємництва
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Інвестиції в тепло
Для капітального ремонту тепломереж у столиці 
необхідно 10 млрд грн та 5�7 років

Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

Н
инішній опалювальний сезон у Києві
вперше за багато років через низьку
температуру розпочався раніше — 
29 вересня 2013 року. Та все ж підго�

товчі роботи до осінньо�зимового опалюваль�
ного періоду були виконані згідно із заплано�
ваними термінами, нагадують в ПАТ "Київене�
рго". Також там зазначають, що минулоріч
компанії вдалося відремонтувати рекордну
кількість магістральних мереж у столиці. Про�
довжити роботи в тому ж темпі планується й
цього року — на ці цілі компанія спрямує 
300 млн грн.

Через незвично холодний вересень опалювальний сезон

цього року стартував на два тижні раніше, ніж зазвичай.

Вперше за останні роки житлові будинки підключали до

тепла одночасно з об’єктами соціальної сфери. Як нагаду#

ють в "Київенерго", щодоби фахівці компанії підключали до

опалення 1300#1600 нових об’єктів. Це у 1,5 раза більше, ніж

у попередні роки. Щоб встигнути вчасно забезпечити тепло

в оселях киян, спеціалісти працювали цілодобово, в кілька

змін. У компанії також зазначають, що роботи до осінньо#

зимового опалювального періоду були виконані згідно із за#

планованими термінами. При цьому підприємству вдалося

відремонтувати рекордну кількість магістральних мереж у

столиці.

Як розповів директор структурного відокремленого під#

розділу "Київські теплові мережі" Євген Глушак, у 2013 році

на відновлення теплових мереж "Київенерго" інвестувало

більше 270 млн грн, замінено більше 100 км труб, що стало

своєрідним рекордом. Це найвищий показник за попередні

два роки",— зазначив він.

Крім того, у міжопалювальний період було здійснено ка#

пітальний ремонт 1#го енергоблоку ТЕЦ#6 та 3#го енерго#

блоку ТЕЦ#5, відремонтовано 583 водогрійних і парових

котлів, а також 2134 теплових пунктів і 16 насосних станцій.

Однак проблема зношеності столичних тепломереж, що

становить понад 60 %, все ще залишається невирішеною. На

думку, зокрема, німецьких експертів, для капітального ре#

монту теплових мереж необхідно 5#7 років та 10 млрд грн.

"Трубопроводи вже давно вичерпали свій ресурс. Тож при

ремонті тепломереж та частковій їх реконструкції ми вико#

ристовуємо сучасні пластикові та сталеві попередньо ізольо#

вані труби, строк експлуатації яких більш ніж 50 років",—

пояснює Євген Глушак.

В такий спосіб були реконструйовані теплові мережі на

Троєщині, Борщагівці, Теремках, Нивках, Оболоні. На ву#

лицях Лаврській, Старонаводницькій, Промисловій, Заліз#

ничному шосе, Барбюса, Щербакова та Московському

проспекті було замінено 500#1200 м ділянок магістральних

трубопроводів.

Окрім того, реконструкція розподільчих мереж на певних

ділянках відбулася також і по вулицях Глушкова, Заболотно#

го, Приозерній, Маяковського, Жолудєва, Бальзака та Каш#

тановій.

У "Київенерго" нагадують, що в рамках пілотного проекту

задля ремонту розподільчих тепломереж компанія у 2013 ро#

ці витратила власні обігові кошти.

"У житлових будинках чотирьох районів столиці — Голосі#

ївському, Деснянському, Святошинському та Шевченків#

ському було замінено на 24#х ділянках понад 10 кілометрів

тепломереж, які підводять тепло і гарячу воду. На реалізацію

цього проекту було витрачено майже 10 млн грн з власних

обігових коштів",— розповів виконавчий директор "Київ#

енерго" Юрій Магера.

У компанії наголошують, що систематично недоотриму#

ють передбачені їм субвенції з бюджету на покриття різниці

в тарифах. "Станом на 1 січня заборгованість з компенсації з

різниці в тарифах складає 2 млрд грн; з бюджетних, міських,

районних організацій — 570 млн грн; з житлово#експлуата#

ційних — 1,1 млрд грн",— повідомив Юрій Магера. З його

слів, приблизно такого ж рівня сягає заборгованість і щодо

електричної енергії. Також він визнав наявність у "Київ#

водоканалу" боргів на суму близько 240 млн грн.

Та попри це компанія обіцяє продовжувати й далі ремон#

тувати магістральні мережі в столиці. Так, цьогоріч "Київ#

енерго" планує інвестувати в ремонт та реконструкцію теп#

ломереж майже 300 млн грн та відремонтувати не менше

труб, ніж у минулому році�
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ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" — êîìïàí³ÿ, ùî çä³éñíþº ñâîþ

ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ì³ñòà Êèºâà.

Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ º âèðîáëåííÿ, ïîñ-

òà÷àííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ åëåêòðè÷íî¿ òà òåïëîâî¿ åíåðã³¿

ìåøêàíöÿì ³ ï³äïðèºìñòâàì Êèºâà. Òàêîæ äî ñôåðè

ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ âõîäèòü åêîëîã³÷íà óòèë³çàö³ÿ â³ä-

õîä³â íà âëàñíîìó ñì³òòºñïàëþâàëüíîìó çàâîä³ "Åíåð-

ã³ÿ". Çà ñïåöèô³êîþ òà ìàñøòàáàìè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³

"Êè¿âåíåðãî" íå ìàº àíàëîã³â ó Ñõ³äí³é ªâðîï³. Êîì-

ïàí³ÿ êåðóº äâîìà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿìè, ðîçãàëó-

æåíîþ ñèñòåìîþ åëåêòðè÷íèõ òà òåïëîâèõ ìåðåæ, ðå-

ìîíòíî-áóä³âåëüíèõ, òðàíñïîðòíèõ òà áàãàòüîõ ³íøèõ

òåõí³÷íèõ ï³äðîçä³ë³â.

"Êè¿âåíåðãî" ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óº ïîòðåáè ìåøêàí-

ö³â ì³ñòà â åëåêòðè÷í³é åíåðã³¿ òà íà 75 % â òåïëîâ³é.

Â êîìïàí³¿ ïðàöþº ìàéæå 13 òèñÿ÷ ëþäåé.

Íàéá³ëüøèìè àêö³îíåðàìè ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" º êîì-

ïàí³ÿ ÄÒÅÊ (72,39 % àêö³é) òà ÍÀÊ "Åíåðãåòè÷íà êîì-

ïàí³ÿ Óêðà¿íè" (25 % àêö³é).

Çà äàíèìè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ÏÀÎ "ÊÈ¯ÂÅÍÅ-

ÐÃÎ", ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò êîìïàí³¿ çà ï³äñóìêàìè 

9 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó ñêëàâ 258 ìëí ãðí.

ÄÎÂ²ÄÊÀ “ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ”

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

ЗАЯВА�ПРО�НАМІРИ

Замовни�:�Національна	радіо�омпанія	У�раїни.	Поштова	та	еле�тронна	адре-

са:	01001,	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	26.

Місце� розташ�вання� майданчи�а� б�дівництва:� У�раїна,	 Київсь�а	 обл.,

м. Київ,	район	Печерсь�ий,	в�л.	Леоніда	Первомайсь�о!о,	5-Б.

Хара�теристи�а� діяльності� об'є�та:� Б�дівництво	 житлово!о	 �омпле�с�	 з

автопар�ін!ом,	офісними	приміщеннями	та	за�ладами	по	обсл�!ов�ванню	насе-

лення	по	в�л.	Л.	Первомайсь�о!о,	5-Б	в	Печерсь�ом�	районі	м.	Києва.

Соціально-е�ономічна�необхідність�планованої�діяльності:�Забезпечен-

ня	населення	�омфортабельним	житлом.

Потреба�в�рес�рсах�при�е�спл�атації:�земельних	—	0,73	!а;	сировинних —

відс�тні;	енер!етичних	(паливо,	еле�троенер!ія,	тепло)	—	еле�троенер!ія	з!ідно

з	ТУ;	тепло	з!ідно	з	ТУ;	водних	—	водопостачання	з!ідно	з	ТУ;	тр�дових	—	б�дів-

ництво	з!ідно	з	штатним	роз�ладом.

Транспортне	забезпечення	(при	б�дівництві	та	е�спл�атації):	з!ідно	з	�ошто-

рисом	б�дівельних	робіт,	при	е�спл�атації:	пар�ін!	на	98	машино-місць	та	!ос-

тьові	автостоян�и	на	28	машино-місць	в	нижній	частині	житлово!о	�омпле�с� —

стилобат	під	всіма	б�дівлями.

Е�оло!ічні	та	інші	обмеження	планованої	діяльності	по	варіантам:	відс�тні.

Необхідна	 е�оло!ічно-інженерна	 під!отов�а	 та	 захист	 території	 по	 варіан-

там —	ви�онані	інженерно-!еоло!ічні	дослідження.

Можливий	 вплив	 планованої	 діяльності	 (при	 е�спл�атації)	 на	 оточ�юче	 при-

родне	середовище:	 �лімат	 та	мі�ро�лімат	—	відс�тній;	на	повітряне	середови-

ще —	 ви�иди	 забр�днюючих	 речовин	 від	 автотранспорт�;	 на	 водне	 середови-

ще —	водопостачання	та	�аналіз�вання	б�дин��	—	централізоване	з	під�лючен-

ням	до	існ�ючих	мереж;	на	!р�нт	—	незначний;	на	рослинний	і	тваринний	світ,

заповідні	 об'є�ти	—	з!ідно	 з	 а�том	обстеження	 земельної	 ділян�и	на	 території

знаходяться	зелені	насадження,	я�і	підля!ають	знесенню	після	по!одження	в	міс-

цевих	ор!анах	влади.	Ре�омендовано	в	прое�ті	заб�дови	передбачити	озеленен-

ня	 території:	 облашт�вання	 !азонів,	 висадження	 дерево-ча!арни�ових	 насад-

жень.	На	даній	території	 заповідні	об'є�ти	відс�тні.	Рівень	вплив�	приймається

доп�стимим;	на	соціальне	дов�ілля	—	введення	в	е�спл�атацію	житлово!о	�ом-

пле�с�	з	автопар�ін!ом,	офісними	приміщеннями	та	за�ладами	по	обсл�!ов�ван-

ню	населення	забезпечить	1051	людин�	житлом.	Рівень	соціально!о	ризи��	пла-

нової	діяльності	приймається	прийнятним;	оточ�юче	техно!енне	середовище	—

рівень	вплив�	прийнятний.

Відходи	 виробництва	 і	 можливість	 їх	 повторно!о	 ви�ористання,	 �тилізації,

знеш�одження	або	безпечно!о	поховання:	відходи	в	процесі	е�спл�атації	б�д�ть

�тилізовані	�	відповідності	до	за�онодавства	У�раїни.

Об'єм	ви�онання	ОВНС:	відповідно	до	вимо!	ДБН	А.2.-1-2003.

Для	подання	пропозицій	та	за�важень	звертатися	в	місячний	стро�	після	п�б-

лі�ації	в	Печерсь��	районн�	адміністрацію	за	адресою:	03169,	м.	Київ,	в�л.	Мос-

�овсь�а,	 5/2	 (Відділ	 по	 роботі	 із	 зверненнями	 !ромадян),	 тел.:	 280-35-85,

Ел. пошта:	 e-zvern@pechersk.kyiv-city.gov.ua.	 Для	 ознайомлення	 з	 матеріалами

прое�т�	та	ОВНС	звертатися	до	ПрАТ	"СТЕК"	за	адресою:	03039,	м.	Київ,	просп.

40-річчя	Жовтня,	50.

Солом'янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�(м.	Київ,	в�л.	М.	Кривоноса,	25,	�аб.

10)	ви�ли�ає	на	10.00	05.02.2014	ро��	Крандієвсь�о!о	Оле�сандра	Вадимовича	я�

відповідача	по	цивільній	справі	за	позовом	ТОВ	"ММК-У�раїна"	до	Крандієвсь�о!о

Оле�сандра	Вадимовича	про	стя!нення	забор!ованості	за	�редитним	до!овором.

При	цьом�	повідомляємо,	що	в	разі	вашої	неяв�и	в	с�дове	засідання	без	поваж-

них	причин	або	не	повідомлення	про	причини	своєї	неяв�и	с�д	виріш�є	справ�	на

підставі	наявних	�	ній	до�азів.

С�ддя	В. В.	Лазарен�о

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Смир-

нова-Ласточ�іна,	10-Б,	(�аб.	№	51),	ви�ли�ає	на	17	люто!о	2014	ро��	о	13.30	від-

повідач��	 Дребез�	 Тетян�	 Анатоліївн�	 по	 справі	 за	 позовом	 Черниш	Ф. П.	 до

Дребези	Т. А.	про	зняття	з	реєстрації.

Відповідач�а	ви�ли�ається	�	с�дове	засідання,	�	разі	її	неяв�и	справа	роз!ля-

датиметься	за	її	відс�тності.

С�ддя	Савиць�ий	О.А.

06.02.14	о	13.00	в	приміщенні	Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва

відб�деться	 с�довий	 роз!ляд	 справи	 за	 адміністративним	 позовом	 Олійни-

�а Д. В.	до	Київсь�ої	місь�ої	ради,	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	про

визнання	бездіяльності	протиправною,	с�ас�вання	нормативно-правових	а�тів	та

зобов'язання	вчинити	певні	дії.	

С�ддя	Гайд�� С. В.,	�абінет	53.

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
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Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

О
днією з головних
проблем країн сві�
ту є шумове за�
бруднення, яке

входить до трійки най�
більш значущих екологіч�
них порушень у світі. Саме
це "забруднення" призво�
дить до таких хвороб, як
гіпертонія, втрата слуху,
різноманітні серцеві неду�
ги, а також зниження іму�
нітету тощо. У першу чер�
гу страждають люди, які
живуть в мегаполісах, біля
автомобільних трас, лінії
відкритого метро, аеро�
портів, промислових під�
приємств, а також від "по�
бутового" шуму (або так
званого "шуму сусідів") та
інше. З настанням постін�
дустріальної епохи все
більше і більше джерел
шумового забруднення (а
також електромагнітного)
з'являється і всередині
житла людини. Джерелом
цього шуму є побутова і
офісна техніка. А шум від
будівельних майданчиків,
де часто не припиняються
роботи навіть уночі, взага�
лі не дає спокійно спати
багатьом мешканцям су�
сідніх будинків.

Тиша у законі
Шумове забруднення навколиш�

нього середовища увесь час зростає.

Особливо це стосується великих міст.

Ця проблема не оминула і містян сто�

лиці. Бо акустична ситуація у Ки�

єві — драматична історія, яка пов'яза�

на з розвитком інфраструктури міста.

Сьогодні, коли повним обсягом йде

розбудова міста, маємо складну ситу�

ацію щодо виконання правил прове�

дення будівельних робіт — дотриман�

ня норм шуму. ХХІ сторіччя можна

сміливо назвати будівним бумом. Та

цей бум позбавив багатьох сну, бо не�

рідко зведення будинків або ремонт

сусідньої квартири не припиняються

навіть вночі. А саме вночі, і це не сек�

рет, під час сну нервова система і весь

організм людини продовжують ре�

агувати на звуки. Порушення сну і

дратівливість — перші ознаки небез�

печного впливу нічного шуму, які во�

ни можуть призвести до розвитку

психічних розладів.

Приборкання недобросовісних бу�

дівельників може здатися, на пер�

ший погляд, тяжкою справою, але

насправді все ж це можливо. Як роз�

повів "Хрещатику" керуючий парт�

нер ЮА "Шевчук і партнери" Олек�

сій Шевчук, для захисту спокою гро�

мадян існують державні нормативні

акти, які захищають населення від

шкідливого впливу шуму. Серед них

Закон України "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благопо�

луччя населення" та постанова Каб�

міну "Правила користування примі�

щеннями житлових будинків", відпо�

відно до положень яких забороняєть�

ся проводити ремонтні роботи, що

супроводжуються шумом, в робочі

дні з 21.00 до 8�ї ранку, а у святкові та

вихідні дні взагалі не можна. "Влас�

ник приміщення, у якому плануєть�

ся проводити ремонтні роботи, зо�

бов'язаний проінформувати жителів

прилеглих квартир про початок та�

ких робіт, а також (з їх згоди) ремонт

можна робити в святкові і неробочі

дні",— пояснює пан Шевчук. При

цьому рівень шуму не повинен пере�

вищувати санітарні норми. "За недо�

тримання розпоряджень, приписів,

висновків посадових осіб органів

державної санітарно�епідеміологіч�

ної служби порушникам загрожує

штраф — від 17�ти до 204�х грн",—

додає пан Шевчук. Що ж стосується

столиці, то у місті діє рішення Київ�

ради "Про встановлення правил бла�

гоустрою території, паркування

транспортних засобів, тиші в громад�

ських місцях, торгівлі на ринках у м.

Києві", яким забороняється здій�

снювати ремонтні та будівельні ро�

боти в місті по буднях з 21.00 до 9.00,

у вихідні та святкові дні — зовсім. "Ці

правила забороняють здійснювати

ремонтні та будівельні роботи в жит�

лових будинках, квартирах, офісних

приміщеннях та технічних примі�

щеннях без попередження мешкан�

ців прилеглих будинків, квартир про

початок робіт і час їх завершення. Рі�

вень шуму під час проведення робіт

не повинен перевищувати 40 дБА",—

розповідає юрист. На жаль, не всі

нормативні акти враховують сучасні

умови, бо, наприклад, суспільство

користується нормами, які були

прийняті ще у далекому 1984 році.

Згідно з документом "Санітарні нор�

ми допустимого шуму в приміщен�

нях житлових і громадських будівель

і на території житлової забудови", до�

пустимий рівень шуму в житлових

будинках з 7.00 до 23.00 не повинен

перевищувати 55 дБА, вночі — не

більше 45 дБА. Санітарні норми є

обов'язковими для виконання всіма

міністерствами, відомствами і орга�

нізаціями, що проектують, будують і

експлуатують житло, громадські бу�

дівлі та інше. Що ж стосується від�

повідальності за порушення вимог

законодавчих та інших нормативно�

правових актів щодо захисту насе�

лення від шкідливого впливу шуму

чи правил додержання тиші в насе�

лених пунктах і громадських місцях,

то Кодексом України про адмініс�

тративні порушення, а саме статтею

182, передбачено покарання — по�

передження або штраф у розмірі від

п'яти до п'ятнадцяти неоподаткова�

них мінімумів для фізосіб і від п'ят�

надцяти до тридцяти для юридич�

них та посадових осіб. Неоподатко�

вуваний мінімум становить 17 грн,

відтак штраф — від 255�ти грн до

510�ти грн.

Шумова ситуація 
під контролем

Що ж робити, якщо будівництво

багатоповерхового будинку не при�

пиняється навіть вночі, і ви змушені

засинати і прокидатися під звуки бу�

дівництва, причому в освітлених но�

чами потужними прожекторами

кімнатах? В першу чергу, для того,

щоб довести вину будівельників, по�

трібно мати документи, які підтвер�

джують факт порушення правил ре�

монтних та будівельних робіт. До та�

ких документів відносяться прото�

коли, складені міліцією та санепі�

демслужбою міста. Щоб зафіксувати

порушення, сміливо викликайте мі�

ліцію, яка складе протокол про по�

рушення громадського порядку. Як�

що ж правопорушники не припиня�

ють нічну забудову, то для того, щоб

зібрати потрібні документи для суду,

потрібно написати заяву до санепі�

демслужби, яка проведе замір шуму

для того, щоб підтвердити факт по�

рушення санітарних правил. Якщо

допустимий рівень шуму буде пере�

вищений, то представники СЕС ви�

писують припис про неприпусти�

мість проведення таких робіт і вста�

новлюють штраф. Саме ці кроки є

запорукою письмового підтвер�

дження про порушення громадсько�

го порядку, яке стане в нагоді при

подачі позову до суду, якщо до цього

дійде. До речі, крім санепідемслужби

та міліції, не зайвим буде підготувати

скаргу про порушення спокою і в

місцеву адміністрацію та Державну

архітектурно�будівельну інспекцію.

Для того, щоб скарга була більш

ефективною та мала розгляд в усіх

інстанціях, бажано зібрати підписи

всіх мешканців будинку, а це вже ко�

лективна заява, та надіслати реко�

мендованим листом з повідомлен�

ням про доставку.

Також варто нагадати, що ви мо�

жете скаржитися до Служби допо�

моги киянам за телефоном 15�51,

який є прямим зв'язком з міською

владою. Служба працює цілодобово,

без вихідних та у святкові дні. Опе�

ратори приймуть вашу заявку щодо

порушення тиші та направлять до

компетентних відділів КМДА та

районних адміністрацій.

У разі неприпинення нічного бу�

дівництва після всіх виконаних дій

залишається остання спроба — по�

дати позов до суду. Саме суд може

заборонити незаконне будівництво

та/або зобов'язати забудовника від�

шкодувати моральну шкоду. Для

звернення до суду необхідно зібрати

документи, які підтверджують по�

рушення громадського порядку, а

саме: протокол міліції про прове�

дення будівельних робіт у нічний

час; результати заміру санепідем�

службою шуму, якими зафіксовано

порушення санітарних норм.

Памятайте: ваше здоров'я у ва�

ших руках і не дозволяйте несумлін�

ному забудовнику погіршувати його

стан

Шумове забруднення — 
загроза людству
Що необхідно знати при захисті свого права на спокій у мегаполісі
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Світова практика
Íà ïî÷àòêó 1970-õ ðîê³â ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó áóëî ïðèéíÿ-

òî çàêîíè ïðî øóì, ñóòü ÿêèõ çâîäèëàñÿ äî òîãî, ùî ïëàòèòè ïîâè-
íåí øóìîâèé çàáðóäíþâà÷, ïðè÷îìó ðîçì³ð øòðàôó ìîæå áóòè äî-
ñòàòíüî âèñîêèì. Ñüîãîäí³ áóäü-ÿêèé æèòåëü òàêî¿ êðà¿íè, çâåðíóâ-
øèñü äî ñóäó ³ âêàçàâøè äæåðåëî øóìîâîãî çàáðóäíåííÿ, ìîæå îò-
ðèìàòè ïðèñòîéíó êîìïåíñàö³þ. ² çðîçóì³ëî, âèíóâàòåöü çîáîâ'ÿçà-
íèé ïðèâåñòè ð³âåíü øóìó ó â³äïîâ³äí³ñòü ç íîðìîþ. Òàê, íàïðèêëàä,
ó Íüþ-Éîðêó çà ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëåíîãî ð³âíÿ øóìó øòðàôóþòü
íà ñóìè â³ä 45-òè äî 25 000 äîëàð³â, â Ëàñ-Âåãàñ³ — â³ä 300 äî 1 000
äîëàð³â, ó Í³ìå÷÷èí³ øòðàô äîñÿãàº 10 000 ºâðî, ó Ëàòâ³¿ çà øóì â 40
äåöèáåë âäåíü ³ â 30 âíî÷³ ç âàñ ìîæóòü ñòÿãíóòè 450 äîëàð³â. Ó Øâå-
ö³¿ àóä³îõóë³ãàí³â íå øòðàôóþòü, àëå îñîáëèâà ñëóæáà "×åðãóâàííÿ
ïðîòè íåñïîêîþ" ïðèéìàº ñêàðãè íà ãàëàñëèâèõ ñóñ³ä³â, ³ äîìîâëàñ-
íèê ìîæå ïðîñòî ðîç³ðâàòè êîíòðàêò ç íåñïîê³éíèì êâàðòèðîíàéìà-
÷åì. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ â ñåðéîçíèõ âèïàäêàõ ñïðàâà òåæ ìîæå ä³éòè
äî âèñåëåííÿ ãàëàñëèâîãî ñóñ³äà ç çàéìàíî¿ êâàðòèðè.

Çàðàç ðîçâèíåí³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè âèòðà÷àþòü íà áîðîòüáó ç
øóìîì ïðèáëèçíî ïî 110 ìëðä ºâðî íà ð³ê — áëèçüêî îäíîãî â³äñîò-
êà ÂÂÏ.

Корисні адреси 
у столиці

²íñïåêö³ÿ äåðæàâíîãî àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðî-
ëþ ó ì. Êèºâ³

01133, ì. Êè¿â, áóëüâ. Ëåñ³
Óêðà¿íêè, 26, 7 ïîâ.

Îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí,
ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á
ïðîâîäèòüñÿ 2 ðàçè íà ì³ñÿöü ó
äðóãó òà ÷åòâåðòó ñåðåäó ì³ñÿöÿ
ç 14.00 äî 16.00 çà ïîïåðåäí³ì
çàïèñîì íå ï³çí³øå, í³æ çà äåíü
äî ïðèéîìó.

Çàïèñ çà òåë. (044) 428-57-77
e-mail: info@idabk.kiev.ua

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæ-
ñàíåï³äñëóæáè ó ì. Êèºâ³

04053, ì. Êè¿â, âóë. Íåêðàñîâ-
ñüêà, 10/8

òåë. (044) 486-22-54
e-mail: city@ses.gov.ua

Джерело Рівень, дБА

Відбійний молоток 40

Забивання свай 70—80

Двигун вантажівки 60—90

Молоток 100

Дриль 120

* Згідно з Санітарними нормами допустимий шум в житлових і громадських будівлях 
і на території житлової забудови

Найбільш шумні
інструменти

Призначення приміщень або територій Час
доби 

Рівні звуку,
дБА *

Максимальні
рівні звуку, дБА

Житлові кімнати квартир, житлові
приміщення будинків відпочинку, пансіонатів,
будинків:інтернатів для престарілих та
інвалідів, спальні приміщення в дитячих
дошкільних установах і школах:інтернатах

з 7:00 
до 23:00

40 55

з 23:00 
до 7:00

30 45

Номери готелів і житлові кімнати
гуртожитків

з 7:00 
до 23:00

45 60

з 23:00 
до 7:00

35 50

Території, що безпосередньо прилягають до
житлових будинків, пансіонатів

з 7:00 
до 23:00

55 70

з 23:00 
до 7:00

45 60

Майданчики відпочинку на території
мікрорайонів і груп житлових будинків

45 60

Допустимі рівні шуму
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У місті встановлюють 
пункти обігріву

Àòàêà çèìîâîãî ôðîíòó íà Óêðà¿íó â ö³ëîìó ³
Êè¿â çîêðåìà òðèâàº. Çà ³íôîðìàö³ºþ óêðà¿íñüêî-
ãî Ã³äðîìåòöåíòðó, ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷îãî òèæíÿ
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè óòðèìàþòüñÿ ñêëàäí³ ïîãîäí³
óìîâè, à ì³í³ìàëüíà òåìïåðàòóðà ìîæå ñÿãàòè —
20-25°Ñ, ó Êèºâ³ î÷³êóþòüñÿ ñí³ã, õóðòîâèíè, ïîðè-
âè â³òðó, íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ.

Ó çâ'ÿçêó ç î÷³êóâàíèì ð³çêèì çíèæåííÿì òåì-
ïåðàòóðè ïåðåä ðàéîííîþ âëàäîþ ïîñòàëà íèçêà
íàãàëüíèõ ïèòàíü, çîêðåìà ³ ñòîñîâíî â³äêðèòòÿ òà
íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè ïóíêò³â îá³ãð³âó. "Çàðàç, êî-
ëè â Óêðà¿íó ïðèéøëè ñèëüí³ ìîðîçè, ìè ïîâèíí³
ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî ëþäåé, ÿê³ íå ìàþòü äàõó íàä
ãîëîâîþ, ïîâèíí³ îá'ºäíàòè ñâî¿ çóñèëëÿ ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ð³çíèõ â³äîìñòâ äëÿ òîãî, ùîá íàäàâà-
òè îïåðàòèâíó äîïîìîãó íàñåëåííþ â ïåð³îä íèçü-
êèõ òåìïåðàòóð",— çàçíà÷èâ ³ ãîëîâà Ñâÿòîøèí-
ñüêî¿ ÐÄÀ Þð³é Áîíäàð.

Ùîá íå äîïóñòèòè ïåðåîõîëîäæåííÿ ëþäåé â³ä
íåãîäè, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ íà
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 69/1 âñòàíîâëþþòü ïåðøèé
ö³ëîäîáîâèé ïóíêò îá³ãð³âó — íàìåò ç òåïëîãåíå-
ðàòîðàìè, ãàðÿ÷èìè íàïîÿìè òà ¿æåþ.

Íàìåò áóäå îáëàäíàíèé ïåðåñóâíîþ îïàëþâàëü-
íîþ ï³÷êîþ, çàáåçïå÷åíèé îñâ³òëåííÿì ³ äðîâàìè.
Ó ïóíêò³ îá³ãð³âó ö³ëîäîáîâî ÷åðãóâàòèìóòü ðÿòó-
âàëüíèêè òà ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíèõ ñëóæá. Ïóíêò
îá³ãð³âó ä³ÿòèìå äîòè, äîêè íå ìèíå ïîòðåáà, à éî-
ãî ðîáîòà ïåðåáóâàòèìå ï³ä ïîñò³éíèì êîíòðîëåì
ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ ñëóæá ç ïèòàíü íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é ³ ðàéîííî¿ âëàäè

Головну ковзанку столиці відкрито
в Дарниці

18 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â ïàðêó ³ìåí³ Âî¿í³â-³íòåðíà-
ö³îíàë³ñò³â íà òåðèòîð³¿ äèòÿ÷î¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè
"×åìï³îí" óðî÷èñòî â³äêðèëè êîâçàíêó, ÿêà ç 2009
ðîêó áóëà îêðàñîþ ³ íåâ³ä'ºìíèì àòðèáóòîì çèìî-
âîãî Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³. Â öüîìó ðîö³ ç ïðè-
÷èíè äîâãîñòðîêîâîãî áëîêóâàííÿ öåíòðàëüíî¿ âó-
ëèö³ ñòîëèö³ çà ñïðèÿííÿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³
íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ ñïîðòèâíó ñïîðó-
äó áóëî âèð³øåíî ïåðåíåñòè â Äàðíèöüêèé ðàéîí.
²ç ïðèâ³òàëüíèì ñëîâîì äî âñ³õ ïðèñóòí³õ çâåðíó-
ëèñü ãîëîâà Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé, çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñ³ì'¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Âàäèì Êîñòþ÷åíêî òà ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âàñèëü Äçþáà.

Çàãàëîì ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ïëàíóºòüñÿ â³ä-
êðèòè 20 êîâçàíîê

Мирослава Вантуха привітали 
з ювілеєм

20 ñ³÷íÿ ó ïðèì³ùåíí³ Íàö³îíàëüíîãî çàñëóæå-
íîãî àêàäåì³÷íîãî àíñàìáëþ òàíöþ Óêðà¿íè ³ìåí³
Ïàâëà Â³ðñüêîãî ³ç 75-ð³÷íèì þâ³ëåºì â³òàëè õó-
äîæíüîãî êåð³âíèêà òà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
öüîãî òàëàíîâèòîãî êîëåêòèâó, íàðîäíîãî àðòèñòà
Óêðà¿íè, Ãåðîÿ Óêðà¿íè — Ìèðîñëàâà Âàíòóõà. Äî
â³òàíü ïðèºäíàâñÿ ³ ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð
Ìàçóð÷àê. "Íàö³îíàëüíèé çàñëóæåíèé àêàäåì³÷-
íèé àíñàìáëü òàíöþ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ïàâëà Â³ðñüêî-
ãî, ÿêèì âè êåðóºòå âæå áàãàòî ðîê³â,— öå ãîð-
ä³ñòü êðà¿íè. Éîãî êîëåêòèâó àïëîäóâàëè ãëÿäà÷³ ó
ïîíàä 50-òè êðà¿íàõ ñâ³òó, à õîðåîãðàô³÷í³ òâîðè
óâ³éøëè äî çîëîòî¿ ñêàðáíèö³ íàðîäíî¿ õîðåîãðà-
ô³¿",— çàóâàæèâ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê òà â³ä ³ìåí³
óñ³õ ïå÷åðÿí ïîáàæàâ þâ³ëÿðó çäîðîâ'ÿ, ñèë ³ íà-
ñíàãè, à êîëåêòèâó ïîäàëüøèõ òâîð÷èõ çâåðøåíü.
Çàçíà÷èìî òàêîæ, ùî 17 ñ³÷íÿ ó ñòîëè÷íîìó Óêðà-
¿íñüêîìó äîì³ ïðåçåíòóâàëè êíèãó, ïðèñâÿ÷åíó
òâîð÷îñò³ þâ³ëÿðà, ÿêîìó òîãîð³÷ ïðèñâîºíå çâàí-
íÿ "Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà".

Ìèðîñëàâ Ìèõàéëîâè÷ Âàíòóõ íàðîäèâñÿ 18 ñ³÷-
íÿ 1939 ðîêó ó ñåëèù³ Âåëèêîñ³ëêè Êàì'ÿíêà-Áóçü-
êîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Ëüâ³â-
ñüêå êóëüòîñâ³òíº ó÷èëèùå òà Àêàäåì³þ ñóñï³ëü-
íèõ íàóê ó Ìîñêâ³. Ç 1964 ðîêó ïðàöþâàâ êåð³â-
íèêîì Çàñëóæåíîãî àíñàìáëþ òàíöþ Óêðà¿íè
"Þí³ñòü", à ç 1980 ðîêó â³í — õóäîæí³é êåð³âíèê
òà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî çàñëóæå-
íîãî àêàäåì³÷íîãî àíñàìáëþ òàíöþ Óêðà¿íè ³ìåí³
Ïàâëà Â³ðñüêîãî. Ìèðîñëàâ Âàíòóõ — àâòîð ïîíàä
ñîðîêà òàíöþâàëüíèõ ïîñòàíîâîê, Ãåðîé Óêðà¿íè,
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, çàñíîâíèê Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè

Íîâèíè ðàéîí³â Ірина ДУБОК: 

“Для перемоги потрібно
довести, що ти професіонал”

— Розкажіть трохи про себе.
— Я народилася і виросла в

Києві, закінчила історичний

факультет Київського націо�

нального університету імені

Тараса Шевченка і весь час

працювала в Державному архі�

ві м. Києва. Пройшла шлях від

секретаря директора до голов�

ного спеціаліста. Вийшла за�

між, маю двох синів. Сьогодні

вони — студенти київських

ВНЗ, і я цим пишаюся. Мій

чоловік — журналіст�міжна�

родник, довгий час він працю�

вав у новинах на Першому ка�

налі. Цього року я також за�

кінчила НАДУ (Національну

академію державного управ�

ління при Президентові Укра�

їни).

— Якого результату ви досяг�
ли у конкурсі?

— Я стала лауреатом у номі�

нації "Кращий спеціаліст", тоб�

то це друге місце, та отримала

сертифікат на 5 000 гривень.

Хочу додати, що від результату

переможниці мене відділяли

лише дві сотих бала: її резуль�

тат —13,42, мій� 13,4.

— Ви вперше брали участь?
— Так, хоча раніше я вже чу�

ла про цей конкурс від свого

колеги, який брав у ньому

участь кілька років тому і став

лауреатом другого туру.

— А самостійно вирішили взя�
ти участь у конкурсі чи хтось за�
пропонував?

— Це було так. Я щойно

успішно закінчила магістрату�

ру НАДУ, і директор нашого

архіву запропонувала мені

спробувати свої сили у цьому

конкурсі. Я погодилася, хоча

зовсім не сподівалася на пере�

могу, а лише старалася все ро�

бити якнайкраще. Конкурс

проходив у три етапи. Несподі�

вано для себе я перемогла на

районному рівні і таким чином

продовжила в ньому участь.

Наступний етап — це Київ,

завдання були складніші: спів�

бесіда (з білетами), тести та

публічний виступ. І знову у ме�

не все вийшло добре і я стала

переможцем у номінації "Кра�

щий спеціаліст КМДА", отри�

мала премію та вийшла у фінал

конкурсу.

— Як ви готувалися до участі?
— Я готувала публічні висту�

пи, писала творчу роботу, а та�

кож готувалась до співбесіди та

тестових завдань з державного

управління. Для цього мені до�

велося ретельно вивчати відпо�

відне законодавство, норма�

тивно�правові акти та теоре�

тичні матеріали з державного

управління.

— Можете розказати щось,
що найбільше запам'яталося на
кожному з етапів?

— На першому етапі було ду�

же багато тестів, кожний з яких

вимагав швидкості та обізна�

ності, практичне завдання на

комп'ютері, також потрібно бу�

ло написати проект наказу з

основної діяльності.

Другий етап нагадав студент�

ські роки — сесії в університе�

ті — коли тягнеш білет і маєш

20 хвилин на підготовку трьох

запитань. А потім відповідь,

компетентне журі, запитання.

Фінальний етап запам'ятався

діловою грою. В ній були ціка�

ві завдання, через які усі мали

можливість максимально роз�

крити свої ділові та людські

якості, виявити лідерські здіб�

ності.

— А що було найважчим?

— Напевно, це публічний

виступ — у другому та третьому

турі. Треба було за 5 хвилин

розкрити зміст свого дослі�

дження, зацікавити аудиторію,

захопити та утримувати їхню

увагу. І це було досить важко,

оскільки в нашій групі було 26

учасників, які виступали один

за одним, і для перемоги у цьо�

му потоці треба було якісно ви�

ділитися й переконливо довес�

ти, що ти є професіонал своєї

справи, здатний до креативу, до

сучасних ефективних підходів

у роботі.

— Розкажіть трохи про ваше
творче завдання.

— Усім учасникам запропо�

нували на вибір одну зі 140 тем

з державного управління. Я об�

рала останню, "Вільну тему", і

назвала її "Державне регулю�

вання розвитку архівної справи

в Україні". В процесі роботи

над темою я вивчила досвід за�

рубіжних архівістів та досліди�

ла можливість його впрова�

дження у нашій країні.

— Що можете розказати про
інших учасників? Чи гостро від�
чувався дух суперництва?

— У фіналі зібралися пере�

можці регіональних конкурсів

з усієї України — 52 учасники.

Це були кращі з кращих, обра�

ні. І, звичайно, серед них було

багато блискучих державних

службовців, майстерних ора�

торів і навіть кілька науковців.

Тому боротьба була нелегкою.

Але водночас атмосфера між

учасниками була доброзичли�

вою і приязною, ми допомага�

ли один одному. Наприкінці

другого дня змагань ми почу�

валися досить розкуто, всі пе�

резнайомилися, навіть завіта�

ли до найближчої кав'ярні, де

спілкувалися, фотографували�

ся, обмінювалися враженнями

від конкурсу, розповідали ку�

медні випадки з професійного

життя. Особливо мене вразила

одна конкурсантка, досить

молода дівчина, яка зізналася,

що вона вперше у великому

місті.

— Чи взагалі сподівалися ви
на перемогу?

— Спочатку не дуже. Але

перший успіх надихнув мене й

додав упевненості в своїх си�

лах, тож далі я наполегливо

йшла до перемоги. На мою

думку, дух суперництва живе в

кожній людині, а конкурс — це

доступний і мирний спосіб для

змагання з іншими в певній

сфері інтересів.

— Як змінилося ваше життя
після участі у конкурсі?

— Звичайно, після перемоги

у конкурсі мене дуже тепло

привітали в колективі. Та ще

під час конкурсу я вирішила

продовжити навчання в акаде�

мії. І цього року я вступила до

аспірантури, щоб підготувати й

захистити кандидатську дисер�

тацію з державного управлін�

ня. Після закінчення аспіран�

тури я планую повертатися на

роботу до нашого архіву. Хочу

додати, що для мене участь у

цьому конкурсі стала певним

викликом долі, який я сприй�

няла і завдяки якому я надих�

нулася на подальше професій�

не зростання.

— А як відбувалася церемонія
нагородження?

— Фінальний тур конкурсу

проходив 29�31 жовтня у Ки�

єві, в приміщенні Академії му�

ніципального управління. Од�

разу після закінчення конкурсу

на урочистому зібранні оголо�

сили переможців та вручили

дипломи і грошові сертифіка�

ти. Також урочиста церемонія

нагородження пройшла 20

грудня у приміщенні Націо�

нального агентства України з

питань державної служби, де

нам вручили наші грошові на�

городи та подарували 5�томне

видання "Історії державної

служби в Україні".

— Традиційно: що ви можете
побажати читачам?

— Я вам бажаю бути рішучи�

ми та наполегливими у процесі

здобуття професійних знань,

бути оптимістами своєї справи

та вірити у перемогу

Розмову вів 
Кирило ФОМІНОВ, 

"Хрещатик"

У
будь�якій країні державний службовець

повинен бути прикладом професіоналіз�
му, гуманності та патріотизму для усіх
громадян. Ці люди мають відповідати ви�

соким професійним та моральним якостям, які
від них вимагає народ та влада. Найпрофесійні�
ших та найдосвідченіших співробітників органів
державної влади у нас, в Україні, кожного року
визначають у щорічному Всеукраїнському кон�
курсі "Кращий державний службовець".
"Хрещатик" поспілкувався із одним з лауреатів
минулорічного конкурсу, головним спеціалістом
відділу інформації та використання документів
Державного архіву м. Києва Іриною Дубок.

Ùîð³÷íèé Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ "Êðàùèé äåðæàâíèé
ñëóæáîâåöü" ïðîâîäèòüñÿ ñåðåä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ùî
íàëåæàòü äî II—VII êàòåãîð³¿ ïîñàä äåðæàâíèõ îðãàí³â, â³ä-
ïîâ³äíî äî ¿õ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó â íîì³íàö³-
ÿõ: "Êðàùèé êåð³âíèê" òà "Êðàùèé ñïåö³àë³ñò". Ùîð³÷íî
êîíêóðñ çáèðàº ó êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ íàéïðîôåñ³éí³-
øèõ òà íàéäîñâ³ä÷åí³øèõ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè Óêðà¿íè. Ìåòîþ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó º çðîñòàííÿ
ïðîôåñ³îíàë³çìó, â³äêðèòîñò³, ³íñòèòóö³éíî¿ ñïðîìîæíîñò³
äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ï³äâèùåííÿ ¿¿ àâòîðèòåòó øëÿõîì óçà-
ãàëüíåííÿ äîñâ³äó ðîáîòè êðàùèõ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.
Ó÷àñíèêàì íåîáõ³äíî ïîäîëàòè òðè òóðè ³ç ð³çíîìàí³òíèìè
çàâäàííÿìè òà äîâåñòè âèñîêèé ð³âåíü îá³çíàíîñò³ ó ïðî-
ôåñ³éíèõ ïèòàííÿõ, ïîêàçàòè íàéêðàù³ ëþäñüê³ ÿêîñò³,
ïðîÿâèòè ñòðåñîñò³éê³ñòü, îïåðàòèâí³ñòü ó ïðèéíÿòò³ ð³-
øåíü, ïîäîëàòè ó êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ ñâî¿õ íàéêðàùèõ
êîëåã. Ïåðåìîæö³ òà ëàóðåàòè êîíêóðñó íàãîðîäæóþòüñÿ
äèïëîìàìè òà ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè.

ÄÎÂ²ÄÊÀ “ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ”
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З
початком замо


розків водойми
покриваються
льодом, який ще

неміцний і легко ла

мається під ногами лю

дини або тяжкістю тех

ніки. Тому, збираючись
на зимову прогулянку
поблизу водойм або
рибалку, варто пам’я

тати про елементарні
правила поведінки на
воді взимку, аби убез

печитись від нещасних
випадків.

Насамперед потрібно навчи�

тися визначати міцність льоду

по його зовнішньому вигляду,

товщині і різним прикметам.

Неміцний лід може бути по�

близу кущів, очерету, під при�

станями і мостами, а також

там, де б'ють ключі, або у во�

доймі, в яку впадає струмок.

Також не можна забувати про

небезпеку, яку приховують у

собі щойно замерзлі водойми.

Перший лід тільки на вигляд

здається міцним, а насправді

він тонкий, слабкий і не ви�

тримує ваги не тільки дорослої

людини, а й дитини. Тому не

поспішайте виходити на тон�

кий лід. Необхідно почекати,

коли він під впливом морозу

поміцнішає. Недотримання

цієї поради може призвести до

провалу на льоду. На жаль, до�

помога тим, хто потрапив у бі�

ду на воді, приходить іноді

надто пізно, і все може закін�

читися трагічно.

У всіх випадках, перш ніж

зійти з берега на лід, необхідно

уважно оглянути, намітити

маршрут руху, вибираючи без�

печні місця. Слід побоюватися

місць, де льоду не видно під

снігом, бо може бути таке, що

по всій водоймі товщина від�

критого льодового покрову —

10 см, а під снігом значно мен�

ша. Безпечним для людини

вважається лід товщиною не

менше 10 сантиметрів в прісній

воді і 15 сантиметрів у солоній.

Міцність можна визначити ві�

зуально: лід блакитного кольо�

ру — міцний, білого — в 2 рази

слабший. Сірий, матово�білий

або з жовтуватим відтінком лід

зазвичай пористий і ненадій�

ний. Такий обрушується без за�

стережливого потріскування.

"Для впевненої переправи

однієї людини досить товщини

льоду не менше 7 см, а масова

переправа пішки може бути

організована при товщині льо�

ду не менше 15 сантиметрів",—

пояснює провідний фахівець

прес�служби ГУ ДСНС у м.

Києві Євгенія Буряк.

Що ж стосується переправи

транспортним засобом вагою

0,8 тонни, необхідною вважає�

ться товщина льоду 20 см, а для

автомобіля вагою 3,5 тонни до�

зволяється переправа при тов�

щині льоду 25 см. Для облад�

нання ковзанки на водоймах

потрібно, щоб товщина льоду

була не менше 10—12 санти�

метрів, а для масового катан�

ня — 25 сантиметрів.

Надійний спосіб визначити

міцність льоду — зробити проб�

ні лунки пешнею: якщо він

пробивається одним ударом,

виходити на нього небезпечно!

Перевіряти міцність ні в якому

разі не слід ударом ноги, інакше

відразу можна провалитися.

Також столичні рятувальни�

ки рекомендують при переході

замерзлих водойм користува�

тися обладнаними льодовими

переправами або прокладени�

ми стежками. Особливу обе�

режність слід проявляти у міс�

цях зі швидкою течією, джере�

лами, струмками та теплими

стічними водами промислових

підприємств, які впадають у

водойму.

При переході по льоду необ�

хідно йти одне за одним на від�

стані 5—6 метрів та бути гото�

вим надати допомогу людині,

яка йде попереду. Якщо лід по�

чав тріщати та з'явилися харак�

терні тріщини, потрібно негай�

но повертатися. Але потрібно

зберігати спокій і не панікува�

ти, а саме: не бігти, а відходити

повільно, не відриваючи ступ�

ні від поверхні льоду.

Якщо ж ви таки провалилися

під кригу, то широко розкиньте

руки по краям льоду, щоб не

зануритися з головою. Поста�

райтеся позбутися зайвих тяга�

рів та голосно покличте на до�

помогу. Намагайтеся пересува�

тися до того краю ополонки,

звідки йде течія, щоб вас не за�

тягнуло під лід. Діставшись до

краю ополонки, намагайтеся

якомога більше висунутися з

води й налягти грудьми чи

спиною на закраїну. Також на�

магайтеся закинути ногу на

край льоду. Якщо лід витри�

мав, продовжуйте повільно ви�

биратися з води, а потім відпо�

взайте або відкочуйтеся по

льоду. В жодному разі не вста�

вайте на ноги, бо чим більша

площа тиску, тим менше на�

вантаження на лід. Вибирайте�

ся по можливості в той бік,

звідки прийшли,— там переві�

рений лід. Потрапивши на су�

шу, поспішайте зігрітися, адже

переохолодження може викли�

кати серйозні ускладнення.

Як тільки опинитеся в теп�

лому приміщенні, одягніться,

укрийтеся ковдрою та викли�

кайте швидку медичну допо�

могу.

Якщо на ваших очах під лід

провалилася людина, в першу

чергу викличте рятувальників

за номером "101" (з мобільно�

го телефону). Потім, якщо ви

впевнені у своїх силах, поста�

райтеся наблизитися до неї,

повзучи, широко розкинувши

руки і ноги: це збільшить пло�

щу опори. Пам'ятайте, до

краю ополонки підповзати не

можна, інакше можна теж

опинитися у воді. Киньте по�

терпілому пов'язані ремені або

шарфи, будь�яку дошку або

довгу палицю. Діяти треба

швидко і рішуче, оскільки у

крижаній воді людина швидко

замерзає, а намоклий одяг тяг�

не її донизу

Небезпечний лід
Основні правила поведінки на водоймах взимку

Рятуємось 
від відморожень

Якпояснює головний лікар Київ

ського міського центру здо

ров'я Отто Стойка, відморожен


ня настає при тривалій дії холоду на яку

небудь ділянку тіла людини і може вини

кати не тільки у дуже морозну погоду, а
й при температурі до +6...+8°С, особливо
при підвищеній вологості повітря і силь

ному вітрові. Більше 90 % усіх відморо

жень припадає на пальці ніг і рук, ніс, ву

ха та щоки.

Вплив холоду на весь організм викликає його загаль�

не охолодження. При цьому наступає розлад кровообі�

гу, спочатку шкіри, а потім і глибше розташованих тка�

нин, а потім наступає і їх омертвіння. Спочатку потер�

пілого морозить, потім з'являються в'ялість, втома,

сонливість, дрімота, яка переходить у глибокий сон,

під час якого слабнуть дихання та серцева діяльність,

що може призвести до смерті. Температура тіла падає

нижче 36°С. Після відчуття холоду з'являються поко�

лювання, оніміння на місці пошкодження. Відмороже�

на частина тіла стає блідою, холодною та нечутливою.

Визначають чотири ступені відмороження:
I ступінь: вражене місце спочатку біліє, потім черво�

ніє, припухає, потерпілий відчуває поколювання та

біль;

II ступінь: на шкірі утворюються пухирі з кров'яним

вмістом, виникає сильний біль;

III ступінь: відбувається омертвіння шкіри та під�

шкірних тканин;

IV ступінь: розвивається омертвіння глибоко розта�

шованих тканин та кісток.

Відмороженню сприяють підвищена вологість по�

вітря, вітер, мокрі одяг і взуття, пітливість ніг, тривале

перебування у нерухомому стані, втома, недостатнє

харчування, щойно минула хвороба, сп'яніння, тісні

одяг і взуття. Сюди можна віднести і попереднє відмо�

роження, навіть якщо воно було рік тому. При будь�

якому ступені відмороження необхідно звернутися до

лікаря.

Попередження відморожень:
1. Одягатися та взуватися необхідно відповідно до

температури повітря та погоди, одяг та взуття повинні

бути теплими та сухими, натільна білизна має бути з

натуральних матеріалів. Взуття (в т. ч. чобітки, лижні

черевики, черевики з ковзанами) повинні бути вільни�

ми, щоб не здавлювати тканини і не порушувати кро�

вопостачання нижніх кінцівок. Для взуття треба вико�

ристовувати повстяні устілки, одягати вовняні шкар�

петки.

2. Відкриті частини обличчя та голови (вуха, підбо�

ріддя, щоки, ніс) необхідно періодично перевіряти для

попередження відмороження.

3. Необхідно відмовитись від перебування на холоді

у нетверезому стані.

4. Необхідно уникати тривалого перебування у хо�

лодних сирих приміщеннях та роботи на відкритому

повітрі у холодну погоду з підвищеною вологістю по�

вітря.

5. Не варто виходити на вулицю спітнілими та слід

уникати надмірних фізичних навантажень.

6. Рекомендується вживати гарячі їжу та напої.

7. Бажано з осені починати загартування свіжим по�

вітрям та холодною водою, проводити на відкритому

свіжому повітрі зарядку, пробіжки та прогулянки.

Перша допомога при відмороженні
Потерпілого необхідно внести в тепле, сухе примі�

щення, зняти взуття та одяг, тепло укутати, напоїти га�

рячим чаєм або кавою, молоком та почати негайне ві�

дігрівання відморожених частин тіла за допомогою

розтирання чистими руками, змоченими спиртом.

Розтирати потерпілого іноді доводиться довго, до по�

яви чутливості, почервоніння і відчуття жару у пошко�

дженій частині тіла, доки шкіра не стане м'якою і теп�

лою. Слід пам'ятати, що розтирання відморожених

частин тіла снігом шкідливе, тому що це поглиблює

охолодження, а крижинки пошкоджують шкіру. Не

слід розтирати шкіру при появі набряку та пухирів. Зі�

грівання можна проводити за допомогою теплих ванн.

Температуру води слід поступово підвищувати з 20°С

до 40°С протягом 20—30 хвилин. При цьому кінцівку

необхідно ретельно відмити милом від бруду. Після

ванн та розтирання пошкоджену частину тіла необхід�

но висушити (протерти), закрити стерильною пов'яз�

кою та тепло укутати. Відморожені ділянки тіла не

можна змащувати жиром і мазями.

В Департаменті охорони здоров'я працює цілодобо�

ва консультативно�інформаційна служба "Здоров'я —

порада лікаря за телефоном "15—83" (безкоштовно зі

стаціонарних телефонів м. Києва), в тому числі у свят�

кові та вихідні дні, за яким можна отримати консуль�

тації та поради лікарів у випадках отримання травм та

пошкоджень
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Обережно на кризі
Íå âèõîäèòè íà ë³ä ïîîäèíö³ òà â òåìíó ïîðó äîáè
Ìàòè ïåøíþ (ìàëåíüêèé ëîì äëÿ ñòâîðåííÿ îïîëîíîê

(çàçâè÷àé ç äåðåâ'ÿíîþ ðó÷êîþ) ³ ì³öíó ìîòóçêó äîâæèíîþ
10—15 ì íà ãðóïó ç òðüîõ-ï'ÿòè îñ³á

Ìàòè äâà ñïåö³àëüíèõ ëüîäîâèõ øèëà (çàì³ñòü íèõ ìîæ-
íà âèêîðèñòîâóâàòè âåëèê³ öâÿõè, í³æ)

Íå ïðîáèâàòè ïîðó÷ áàãàòî ëóíîê
Íå çáèðàòèñÿ âåëèêèìè ãðóïàìè íà îäíîìó ì³ñö³
Íå ïðîáèâàòè ëóíêè íà ïåðåïðàâàõ
Íå ëîâèòè ðèáó ïîáëèçó âèìî¿í òà çàíàäòî äàëåêî â³ä

áåðåãà
Ìàòè ï³ä ðóêîþ ì³öíó ìîòóçêó äîâæèíîþ 12—15 ìåòð³â
Òðèìàòè ïîðó÷ ç ëóíêîþ äîøêó àáî âåëèêó ã³ëêó

Обережно, ожеледиця!
Âçèìêó íåáåçïå÷íîþ º ³ îæåëåäü. Ãîëîâ-

íèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çäî-
ðîâ'ÿ Îòòî Ñòîéêà çàçíà÷àº, ùî óáåðåãòèñÿ
â³ä òðàâì ìîæíà, ÿêùî äîòðèìóâàòèñÿ ïðîñ-
òèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè:

ïåðåä âèõîäîì ³ç áóäèíêó íàòð³òü íà-
æäà÷íèì ïàïåðîì ãëàäêó ï³äîøâó àáî íà-
êëåéòå íà íå¿ ëåéêîïëàñòèð ÷è ³çîëÿö³éíó
ñòð³÷êó, ùîá âîíà íå áóëà ñëèçüêîþ;

ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó òà âàã³òíèì æ³íêàì
êðàùå âçàãàë³ íå âèõîäèòè ç äîìó ó òàê³ äí³;

õîä³òü ïî òðîòóàðàõ, ïîñèïàíèõ ï³ñêîì
àáî ñ³ëëþ, à ÿêùî âîíè íå ïîñèïàí³, õîä³òü
ïî íåïðèòîïòàíîìó ñí³ãó, ÿêèé çàçâè÷àé çà-
ëèøàºòüñÿ íà âíóòð³øíüîìó êðà¿ òðîòóàðó;

ïðè ñòóïàíí³ ïî ëüîäó ìàêñèìàëüíå íà-
âàíòàæåííÿ íà ñòîïó ïîâèííî ïðèõîäèòèñÿ
íå íà ï'ÿòêó, à íà íîñîê;

õîä³òü íåêâàïëèâî, íîãè çëåãêà ðîçñëàá-
òå â êîë³íàõ;

íå òðèìàéòå ðóêè â êèøåíÿõ — öå çá³ëü-
øóº éìîâ³ðí³ñòü íå ò³ëüêè ïàä³ííÿ, à é îòðè-
ìàííÿ òÿæêèõ òðàâì, îñîáëèâî ïåðåëîì³â;

îìèíàéòå êîâçàíêè, ïðèïîðîøåí³ ñí³-
ãîì, õîä³òü ïî îñâ³òëåí³é ÷àñòèí³ òðîòóàðó, íå
ïåðåá³ãàéòå ïðî¿æäæó ÷àñòèíó äîðîãè;

ï³ä ÷àñ òàíåííÿ ñí³ãó òà ëüîäó äóæå íå-
áåçïå÷íèìè º áóðóëüêè. Äëÿ òîãî, ùîá óíèê-

íóòè òðàâì â³ä íèõ, íå õîä³òü áëèçüêî ïîï³ä
ñò³íàìè áóäèíê³â.

Перша допомога 
при травмуванні

ïðè ïàä³íí³ íà ðóêó ìîæëèâèé ïåðåëîì
ê³ñòîê ïåðåäïë³÷÷ÿ àáî êèñò³. Â öüîìó âèïàä-
êó òðåáà íàêëàñòè îäíó øèíó (ç ï³äðó÷íîãî
ìàòåð³àëó — äîøêè, ã³ëêè òîùî) íà âíóòð³ø-
íþ ïîâåðõíþ ðóêè. Â íàï³âç³ãíóò³ ïàëüö³
âêëàä³òü âàëèê òà ï³äâ³ñüòå ðóêó ïåðåä ãðóäü-
ìè;

ïðè ïåðåëîì³ ñòîïè àáî ãîì³ëêè äâ³ øè-
íè çàêð³ï³òü ïî áîêîâèõ ïîâåðõíÿõ íîãè ç
ô³êñàö³ºþ ñòîïè òà êîë³íà;

ÿêùî òðàâìîâàíèé ïåðåáóâàº íà õîëîä³,
ïåðåëàìàíó ê³íö³âêó íåîáõ³äíî äîäàòêîâî
óòåïëèòè;

ïðè ñèëüí³é êðîâîòå÷³ çàâ'ÿæ³òü øàðô,
õóñòêó, ðåì³íü íà 10—15 ñì âèùå ì³ñöÿ ïî-
øêîäæåííÿ, ïàëè÷êîþ ñèëüíî çàêðóò³òü ¿õ.
Òðàâìîâàíîãî íåîáõ³äíî â³äâåçòè â ë³êàðíþ
ïðîòÿãîì ãîäèíè, ÿêùî â³í ïåðåáóâàº íà õî-
ëîä³; ïðîòÿãîì 1,5 ãîäèíè — ÿêùî â³í ó òåï-
ë³. Êîëè çà öåé ÷àñ ïîòåðï³ëîãî íå äîñòàâëå-
íî â ë³êóâàëüíèé çàêëàä, çàêðóòêó ðîçïó-
ñêàþòü, ïåðåäàâëþþ÷è àðòåð³þ âèùå ðàíè, à
÷åðåç 8—10 õâèëèí çíîâó çàêðó÷óþòü.



Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
23 січня (чт.) — 19.00 "Ш ола
с андал ", омедія, Р. Шерідан,
2 од. 40 хв.
23 січня (чт.) — 20.00 прем`єра "Жін а і
чиновни ", омедія, Альдо Ні олаі,
1 од. 30 хв.
24 січня (пт.) — 19.00 "У полоні
пристрасті" ("Кам`яний володар"),
Леся У раїн а, драма, 1 од. 25 хв.
24 січня (пт.) — 20.00 "Шлюби
ладаються на небесах", моновистава,

Лев Толстой, 1 од. 10 хв.
25 січня (сб.) — 19.00 "Любовне
божевілля", м зична вистава,
Жан Франс а Рен`яр, 1 од. 50 хв.
26 січня (нд.) — 12.00 "Пізансь а
вежа", фарс, Надія Пт ш іна, 1 од. 50 хв.
26 січня (нд.) — 18.00 "Останнє
охання", мелодрама, Валерій
М хар`ямов, 2 од. 15 хв.
26 січня (нд.) — 19.00 "Дохідне місце",

омедія, О. Островсь ий, 2 од. 45 хв.
26 січня (нд.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...",
моноспе та ль, 1 од. 25 хв.
27 січня (пн.) — 19.00 прем`єра "Д-р",
омедія, Браніслав Н шич
28 січня (вт.) — 19.00 "Дон Кіхот. 1938
рі ", драма, Михайло Б л а ов за Мі елем
Сервантесом, 2 од. 10 хв.
28 січня (вт.) — 20.00 "Валентинів
день", драма, Іван Вирипаєв, 1 од. 40 хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
23 січня (чт.) — 19.00 "Момент
охання", інсценізація Тараса Жир а
за творами Володимира Винничен а,
слідчий е сперимент
23 січня (чт.) — 19.00 "Ур с-Шайтан",
бай и про Сір а, І ор Афанасьєв
24 січня (пт.) — 19.00 "Весілля Фі аро",
П`єр-О юстен Бомарше
25 січня (сб.) — 19.00 "Гімн
демо ратичної молоді", тра і омедія,
Сер ій Жадан
25 січня (сб.) — 19.00 "Сон смішної
людини", інсценізація Петра Панч а за
оповіданням Ф. Достоєвсь о о
26 січня (нд.) — 19.00 "Morituri te salu-
tant" ("У нас все свято"), Василь
Стефани
26 січня (нд.) — 19.00 "Чай а", Антон
Чехов, пам`яті Бо дана Ст п и

28 січня (вт.) — 19.00 "Гол офа",
інсценізація Юрія Розстально о за
мотивами драматичних поем Лесі У раїн и
28 січня (вт.) — 19.00 "Малень і
подр жні злочини", психоло ічний
дете тив, Ері -Емман ель Шмітт
29 січня (ср.) — 19.00 "Я —
спад оємець", омедія, Ед ардо де
Філіппо
29 січня (ср.) — 19.00 "Перехресні
стеж и", тра іфарс, за однойменною
повістю Івана Фран а

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
23 січня (чт.) — 19.00 "Лоліта",
Володимир Набо ов, 3 од. 40 хв.
24 січня (пт.) — 19.00
"Безхребетність", Ін рід Ла з нд,
1 од. 15 хв.

24 січня (пт.) — 19.00 "Небезпечні
зв`яз и", Шодерло де Ла ло, 3 од.
25 січня (сб.) — 19.00 "Та за інчилось
літо", печальні з стрічі, І. Шо ,
2 од. 10 хв.
25 січня (сб.) — 19.00 "Вечір з
арнень ою та самотньою", за п`єсою
Оле а Єрнева, 1 од. 15 хв.
26 січня (нд.) — 15.00 "Дзвіно з
мин ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.
26 січня (нд.) — 19.00 "Не все от
масляна", омедія, Оле сандр
Островсь ий, 2 од. 45 хв.
28 січня (вт.) — 19.00 прем`єра "Чо о
хоч ть жін и?", на основі омедій
Аристофана
28 січня (вт.) — 19.00 прем`єра
"Брид ий", за п`єсою Марі са фон
Маєнб р а, 1 од. 15 хв.
29 січня (ср.) — 19.00 "Найвище бла о
на світі...", І. Т р енєв, 3 од. 10 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 
(Палац "Україна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
23 січня (чт.) — 19.00 "На дні", драма,
3 од., малий зал Палац "У раїна"
26 січня (нд.) — 19.00 "Льов ш а",
розповідь про єврейсь е щастя,
1 од. 40 хв., театральна остьова
28 січня (вт.) — 19.00 "Лист Бо ",

театральне оповідання, 1 од. 30 хв.,
театральна остьова
29 січня (ср.) — 19.00 "Осінь Вероні,
або Правдива історія Ромео і Дж льєтти",
тра і омедія, Анатолій Крим, малий зал
Палац "У раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
25 січня (сб.) — 18.00 "Ромео і
Дж льєтта", мюзи л, В. Ше спір,
2 од. 45 хв.
26 січня (нд.) — 18.00 "Сон літньої
ночі", феєрія, В. Ше спір, 2 од. 30 хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
123 січня (чт.) — 19.00 "Моя чарівна
леді", мюзи л, Ф. Ло
24 січня (пт.) — 19.00 прем`єра
"Мадем азель Ніт ш", історія одно о
перевтілення, Ф. Ерве
25 січня (сб.) — 19.00 прем`єра
"Мадем азель Ніт ш", історія одно о
перевтілення, Ф. Ерве
26 січня (нд.) — 19.00 "Ци ансь ий
барон", оперета, Й. Штра с
28 січня (вт.) — 19.00 "Та е єврейсь е
щастя", мюзи л, І. По лад
29 січня (ср.) — 19.00 "Містер І с",
оперета І. Кальмана

ÖÈÐÊ 
Адреса: пл. Перемоги, 2 
Тел: (044)486	39	27, www.circus.kiev.ua 
25 січня (сб.) — 13.00, 17.00, 26 січня (нд.) — 13.00,
17.00 "Слони-велетні повертаються", Інтернаціональний
цир братів Гартнерів, дітям до 5-ти ро ів вхід
без оштовно без надання вільно о місця

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 
²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
25 січня (сб.) — 12.00 прем`єра "Клапти и по
за точ ах", м зична аз а, Гри орій Остер

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
25 січня (сб.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична
аз а, Г.-Х. Андерсен, 1 од. 30 хв., для дітей
від 7-ми ро ів
25 січня (сб.) — 13.00 "Велосипед з червоними
олесами", неймовірна при ода на 1 дію, Т. Власова,
1 од. 10 хв., для дітей від 5-ти ро ів
26 січня (нд.) — 11.00 "Ти особливий", м зична аз а,
О. Несміян, 1 од., для дітей від 5-ти ро ів
26 січня (нд.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична
аз а, Г.-Х. Андерсен, 1 од. 30 хв., для дітей
від 7-ми ро ів

26 січня (нд.) — 13.00 "Ти особливий", м зична аз а,
О. Несміян, 1 од., для дітей від 5-ти ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійсь а, 53/3
Тел: (044)287-62-57, www.operetta.com.ua
26 січня (нд.) — 12.00 "Білосніж а та семеро номів",
м зична аз а, В. Домшинсь ий

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ 
ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
24 січня (пт.) — 13.00 "Спляча рас ня", балет-феєрія
на 2 дії, П. Чай овсь ий
24 січня (пт.) — 19.00 "Ромео і Дж льєтта
(Ше спірименти)", балет на 1 дію на м зи
П. Чай овсь о о, Г. Ф. Генделя та доби Ренесанс , "Київ
модерн-балет"
25 січня (сб.) — 12.00 "Дванадцять місяців", мюзи л-
аз а на 2 дії, С. Баневич, 1 од. 45 хв.
26 січня (нд.) — 12.00 "Л с нчи ", балет-феєрія
на 2 дії, П. Чай овсь ий, 2 од.
26 січня (нд.) — 15.00 "Л с нчи ", балет-феєрія
на 2 дії, П. Чай овсь ий, 2 од.
28 січня (вт.) — 19.00 "Кармен.TV", балет на 2 дії на
м зи Ж. Бізе, "Київ модерн-балет"

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
25 січня (сб.) — 11.00 "Про роч Ряб та сонеч о
золоте", М. Петрен о, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
25 січня (сб.) — 13.00 "Наш веселий олобо ", Г. Усач,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
25 січня (сб.) — 15.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі ало
за Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
25 січня (сб.) — 17.00 "Червона Шапоч а", Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
26 січня (нд.) — 11.00 "Троє поросят", Г. Усач,
С. Єфремов, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
26 січня (нд.) — 13.00 "Пан Коць ий", С. Брижань,
40 хв., для дітей від 4-х ро ів
26 січня (нд.) — 15.00 "Попелюш а", Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
26 січня (нд.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Толстой,
65 хв., для дітей від 3-х ро ів

"ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ" 

Країна: США, Австралія
Ст дія: Lionsgate
Режисер: Стюарт Бітті
У ролях: Івонн Страховс і, Білл Найі, Аарон
Е харт, Джей Кортні
Тривалість: 93 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
Нова історія про творіння до тора
Фран енштейна. Істота б ла названа Адамом і
проісн вала дві сотні ро ів, переживши сво о
творця і опинившись в наш час. Завдя и
особливостям сво о тіла і енам, Адам швидший
і витриваліший за звичайн людин . Опинившись
похм ром отичном Метрополісі, він

потрапляє в щ війни між двома ланами
безсмертних істот — ор льями та демонами,
що нама аються ви ористати йо о надздібності.
В інотеатрах "У раїна", "Київ",
"Кінопалац", IMAX, "Сінема-Сіті Київ",
мережах інотеатрів "Баттерфляй", "Лінія
іно" і "Одеса іно"

"ÃÅÐÀÊË. ÏÎ×ÀÒÎÊ ËÅÃÅÍÄÈ" 

Країна: США
Ст дія: Millennium Films
Режисер: Ренні Харлін
В ролях: Келлан Латс, С отт Ед інс,
Джонатон Ше
Бюджет: 70 млн дол. США
Тривалість: 92 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
Стріч а розповідає про походження
ле ендарно о Гера ла, сина володаря Олімп
Зевса. У заповіті на с рижалях час написано,
що цьом напівбо с дилося стати вели им
воїном і царем. Засланий вітчимом в рабство
через заборонен любов до принцеси Крит

Гебе, син Зевса проходить безліч
випроб вань. Лише після цьо о Гера л займає
за онне місце на царсь ом троні разом зі
своєю оханою.
В інотеатрі "Сінема-Сіті Київ", мережі
інотеатрів "Баттерфляй"

"ÂÑÅÐÅÄÈÍ² Ë’Þ²ÍÀ ÄÅÂ²ÑÀ" 

Країна: США, Франція
Ст дія: Mike Zoss Productions
Режисер: Ітен Коен, Джоел Коен
В ролях: Ос ар Айзе , Кері Маллі ан, Джастін
Тімберлей , Джон Г дман
Тривалість: 105 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів
Фільм поставлений за мотивами мем арів
"Мер в лиці Ма Д ал" амери ансь о о фол -
м зи анта Дейва Ван Рон а. Події фільм
відб ваються напри інці 1950-х - почат
1960-х ро ів, в часи зародження с часної ро -
м зи и. Головний ерой артини - ви аданий
співа і омпозитор Л`юін Девіс. Він вист пає
в невели их афе, нама ається стати відомим
і потрапити на вели сцен . Картина
отримала Гран-прі ж рі 66- о Каннсь о о
інофестивалю.
В інотеатрі "Сінема-Сіті Київ"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50,
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60,
www.kinopalace.net
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в,
тел.: 0-800-300-600, www.planeta-kino.com.ua
"Сінема-Сіті Київ", ТРЦ "О шен плаза", в л.
Горь о о, 176, тел.: (044) 230-72-30,
www.cinemaciti.kiev.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butter-
fly.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
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044) 521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б,
тел.: (044) 521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12,
тел.: (044) 521-30-01

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 23 — 29 ñ³÷íÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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Гіпертонія: неусвідомлена загроза
Вона посідає особливе місце в групі небезпечних захворювань серця та судин

За даними ВООЗ, саме збої в робо�

ті серцево�судинної системи людини

є головною причиною смертей в

усьому світі. Тільки в 2008 році від

них померло майже 17,3 млн осіб, а

це — 30 % усіх летальних випадків на

планеті. Якщо ситуація залишати�

меться незмінною й причини виник�

нення цих захворювань не будуть по�

долані, то вже за 15 років кількість їх

жертв зросте до 23,3 млн.

Вчені запевняють, що більшість із

відомих захворювань серця та судин

можна попередити. Існують основні

фактори ризику, на фоні яких в люди�

ни розвивається та чи інша патологія.

До групи цих факторів належать ку�

ріння тютюну, нездорове харчування

й ожиріння, відсутність фізичної ак�

тивності, діабет і підвищений рівень

ліпідів у крові. Однак є ще один фак�

тор, що створює дуже сприятливі

умови для розвитку серцево�судин�

них захворювань, — підвищений

кров’яний тиск, або гіпертонія. Для

того, щоб зрозуміти серйозність на�

слідків високого тиску для людини,

достатньо лише зазначити, що кож�

ного року від високого кров’яного

тиску в світі помирає 9,4 мільйони

осіб. Ця цифра складає 16,5 % всіх ви�

падків смертей, до числа яких входять

жертви інсульту та ішемічної хвороби

серця. Справді, показники більше ніж

переконливі. Що ж таке гіпертонія?

Гіпертонія — це стан організму лю�

дини, при якому кров’яні судини під�

даються постійному підвищеному

тиску. Як відомо зі шкільного курсу

анатомії, кров у нашому організмі пе�

реноситься від серця через мережу

судин до всіх інших частин тіла. З

кожним своїм скороченням серце за�

качує кров у судини. В залежності від

сили скорочення серцевого м’яза

створюється кров'яний тиск, і кров із

певною силою впливає на стінки

кровоносних судин (артерій). Артері�

альний тиск — один із найважливі�

ших параметрів, що характеризують

роботу кровоносної системи. Тиск

крові визначається об'ємом крові,

яка перекачується в одиницю часу

серцем, і відповідним опором цій

крові судин. Фактично, гіпертонія —

це стан постійного перевищення

нормального артеріального тиску. А

яким саме вважається нормальний

кров’яний тиск? Цей показник дуже

різниться в залежності від статі, віку,

кліматичних та географічних умов

проживання, способу життя та навіть

генетики. Для того, щоб упевнитися

в наявності гіпертонії, недостатньо

лише виміряти тиск традиційним

способом. Необхідно визначити ін�

дивідуальні особливості людини і

тільки тоді робити висновки. Однак у

науковому та лікарському середови�

щі існують універсальні показники

для виявлення норми та відхилення

від неї кров’яного тиску.

Кров'яний тиск вимірюється в мілі�

метрах ртутного стовпчика

(мм/рт. ст.) і реєструється у вигляді

двох числових значень. Перший по�

казник — найвищий кров’яний тиск у

судинах, що фіксується під час скоро�

чень серцевого м’яза. Його ще нази�

вають систолічний тиск. Другий по�

казник, або друге число в результатах

вимірювання, — це показник най�

нижчого кров’яного тиску в судинах,

що фіксується в перервах між скоро�

ченнями серця, коли серцевий м’яз

розслабляється. Його називають діа�

столічним тиском. Вважається, що

нормальний кров'яний тиск у дорос�

лих людей дорівнює 120мм/рт. ст. на

80 мм/рт. ст. Кров'яний тиск є підви�

щеним або високим, якщо систоліч�

ний кров'яний тиск дорівнює або пе�

ревищує 140 мм/рт. ст. та/або діасто�

лічний кров'яний тиск дорівнює чи

перевищує 90 мм/рт. ст.

Виокремлюють три стадії гіперто�

нічної хвороби. Перша — коливання

кров’яного тиску в межах 140�159/90�

99 мм/рт. ст. За цих показників суттє�

вих змін у роботі органів та життєво

важливих систем організму не відбу�

вається, тиск нормалізується само�

стійно. Більш небезпечною є друга

стадія гіпертонії, коли тонометр по�

казує 160�179/100�109 мм/рт. ст. У

людини з таким тиском погіршується

самопочуття, коливання тиску часті�

шають, з’являється потреба у меди�

каментозному лікуванні. І нарешті —

третя стадія, яка вже призводить до

патологічних змін внутрішніх органів

(в першу чергу серця) та систем (по�

шкодження судин). За такої стадії гі�

пертонії регулярний тиск складає

180/110 мм рт. ст. і вище. Ми вже на�

звали кілька небезпек, до яких при�

зводить гіпертонія. Як стало зрозумі�

ло, чим вище у людини кров'яний

тиск, тим вищий ризик пошкоджен�

ня внутрішніх органів та систем — та�

ких як серце чи кровоносні судини в

основних органах (мозок або нирки).

Неконтрольована гіпертонія може

призвести до інфаркту, збільшення

серця, серцевої недостатності.

Все це ще раз доводить, що проб�

лема підвищеного тиску надто сер�

йозна, аби її ігнорувати. Тим більше,

що саме протікання гіпертонії суттє�

во знижує якість життя людини.

Частий головний біль, задишка, за�

паморочення, біль у грудях в області

серця, носова кровотеча та слаб�

кість. У 1 % хворих на гіпертонію

розвивається так званий гіпертоніч�

ний криз. Це раптове підвищення

артеріального тиску до кризових по�

казників (до 220/120 мм рт. ст. і на�

віть вище). Криз призводить до по�

рушень у роботі органів та систем, а

також порушує роботу нервової сис�

теми людини, породжує фобії. Гі�

пертонічний криз може призводити

до коми.

Профілактика і лікування
Фактори ризику для появи та роз�

витку гіпертонії (за інформацією

ВООЗ):

— споживання їжі, що містить за�

надто багато солі й жирів, та відсут�

ність у раціоні достатньої кількості

фруктів і овочів;

— зловживання алкоголем;

— недостатність рухової активно�

сті та фізичних навантажень;

— недостатній контроль стресових

станів.

Ці поведінкові фактори (які, на�

самперед, залежать від поведінки та

способу життя самої людини) багато

в чому є наслідками об’єктивних

причин та загального соціально�

економічного стану в країні прожи�

вання. Навряд чи хтось заперечува�

тиме, що поведінка особи визначає�

ться рівнем її доходів та умовами, в

яких вона проживає. Так, напри�

клад, безробіття або постійний

страх втратити роботу призводять до

стресу й підвищення кров’яного

тиску. Житлові умови, умови праці,

можливість регулярного відпочинку

або ж її відсутність, екологічна ситу�

ація й матеріальна забезпеченість

родини — все це та багато іншого

визначає загальну картину життя

людини, сприяє або ж, навпаки, ус�

кладнює профілактику гіпертонії та

інших неінфекційних захворювань.

Як зазначають вчені, швидка некон�

трольована урбанізація створила ду�

же сприятливі умови для поширен�

ня гіпертонії. Великі міста стають не

тільки центрами культури, техноло�

гій та цивілізації. Вони також стиму�

люють людину до нездорового й си�

дячого способу життя, привчають з

дитинства до споживання їжі швид�

кого приготування, куріння тютюну

та зловживання алкоголем. Не варто

забувати й про генетичну спадко�

вість як один із визначальних фак�

торів розвитку гіпертонії.

Поради для профілактики
Для того, щоб зменшити ризик гі�

пертонії, вам достатньо:

— вести здоровий спосіб життя і

приділяти особливу увагу належному

харчуванню;

— зменшувати споживання солі до

менше ніж 5 г на день (трохи менше

однієї чайної ложки);

— з'їдати п'ять порцій фруктів і

овочів на день;

— зменшувати споживання наси�

чених жирів і загальне споживання

жирів;

— уникати шкідливого вживання

алкоголю;

— регулярно підтримувати фізичну

активність і заохочувати до неї дітей і

молодих людей (мінімум 30 хвилин в

день);

— підтримувати нормальну вагу,

бо, наприклад, втрата кожних 5 кг

зайвої ваги може сприяти зниженню

систолічного кров'яного тиску на 2�

10 пунктів;

— припинити куріння тютюну й

обмежити вплив тютюнової продук�

ції (пасивне паління);

— керувати своїм стресовим ста�

ном, використовуючи такі засоби, як

медитація, належні фізичні вправи і

позитивні соціальні контакти.

Поточна ситуація 
в Україні й Києві

Згідно з дослідженнями фахівців

Світового банку, кожен третій укра�

їнець віком від 18 до 65 років має під�

вищений кров’яний тиск. Водночас

майже одна п’ята частина дорослого

населення хворіє на ожиріння, що

стає передумовою розвитку гіперто�

нії. На надмірну вагу більш схильні

страждати саме жінки, тому і ризик

появи та розвитку гіпертонії у жінок

вищий, ніж у чоловіків. На противагу

поширеній думці про вікову природу

гіпертонії, результати досліджень

Світового банку демонструють про�

тилежну тенденцію, а саме — кіль�

кість випадків гіпертонічної хвороби

збільшується серед молодшого поко�

ління, особливо серед молодих чоло�

віків, зокрема на сході і заході країни.

В цих географічних регіонах майже

кожний п’ятий віком від 18 до 24 ро�

ків хворіє на гіпертонію.

Характерною рисою української гі�

пертонії, якщо можна її так назвати, є

те, що більшість людей не усвідом�

лює ані ризику появи в них цієї хво�

роби, ані необхідності її лікування.

Попри розповсюдженість хронічних

захворювань, більшість дорослого

населення України оцінює стан свого

здоров’я як задовільний чи навіть

краще за задовільний. Це відбуваєть�

ся як через погану поінформованість

про стан свого здоров’я, так і через

ще гірше уявлення про серйозність

пов’язаних із появою захворювань

ризиків. Майже третина з тих, хто

має гіпертонію, згідно з даними до�

слідження, не усвідомлюють її наяв�

ності, причому до цієї групи чолові�

ків входить удвічі більше, ніж жінок

(48 % чоловіків у порівнянні з 24 %

жінок відповідно).

Для того, щоб змінити ситуацію,

влада країни системно запроваджує

відповідні проекти та програми. Так, з

1 червня 2012 року в Україні реалізує�

ться пілотний проект із уведення дер�

жавного регулювання цін на лікарські

засоби для лікування осіб з гіперто�

нічною хворобою. За задумом фахів�

ців Міністерства охорони здоров’я

України, цей проект має призвести до

зниження цін на ліки від гіпертонії та

до відшкодування їх вартості для хво�

рих. На сайті медичного відомства за�

значається, що завдяки проекту вже

"3,2 мільйони українців отримали від�

шкодування на ліки, при цьому ціни

на них знижено на 16 %, а споживан�

ня ліків зросло приблизно у 1,5 рази.

Майже 22,5 % від загальної кількості

українців, хворих на серцево�судинні

захворювання (близько 12 млн осіб),

почали системно лікуватись від гіпер�

тонії та вимірювати свій тиск". Ста�

ном на 31.10.2013 року на виконання

державних програм із централізованої

закупівлі виробів медичного призна�

чення для серцево�судинних захво�

рювань виділено більше ніж 216 млн

гривень.

В Києві, аналогічно до всієї країни

в цілому, основну увагу приділяють

доступності лікарських засобів для гі�

пертоніків. І це не випадково, адже,

згідно зі статистичними даними Де�

партаменту охорони здоров’я КМДА,

в Києві щороку фіксується близько

2,5 тис. інфарктів. Понад 15 % із за�

гальної кількості інфарктів закінчує�

ться смертю. Ще страшніша ситуація

з інсультами. Щороку в Києві фіксує�

ться майже 5�6 тис. інсультів, третина

з яких призводить до загибелі люди�

ни. Багато хворих на гіпертонію не

завжди мають матеріальну можли�

вість купувати дорогі лікарські засо�

би. Тому на сьогодні в столиці Укра�

їни діє державна програма регулю�

вання цін на медичні препарати для

лікування гіпертонії. Завдяки цьому,

якщо ви страждаєте на гіпертонію і

маєте відповідний рецепт лікаря, то

можете придбати необхідні ліки зі

знижкою до 90 % від вартості препа�

рату. Таку послугу для мешканців сто�

лиці пропонують понад дві сотні ап�

течних закладів. Враховуючи те, що,

за словами директора Департаменту

охорони здоров’я Віталія Мохорєва, у

Києві на диспансерному обліку з гі�

пертонією перебувають більше ніж

півмільйона киян, цей крок влади є

дуже доречним.

Варто також підкреслити, що в Ки�

єві приділяється увага не тільки ме�

дикаментозній допомозі при гіперто�

нії, але й профілактиці та попере�

дженню хвороби. Так, у рамках від�

значення Всесвітнього дня здоров’я

проводяться інформаційні кампанії

із закликами до громадян звертати

увагу на підвищений артеріальний

тиск. Сподіваємось, що ці кроки до�

зволять покращити ситуацію із сер�

цево�судинними захворюваннями в

столиці та країні в цілому. Але не вар�

то забувати, що багато в чому наше

здоров’я залежить тільки від нас �

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для "Хрещатика"

Як
відомо, головною причиною смертей в на�
шій країні є хронічні захворювання. І без�
сумнівний лідер тут — захворювання серце�
во�судинної системи. Інфаркт, інсульт, іше�

мічна хвороба серця, ревмокардит — це лише неповний
перелік тих небезпек, з якими стикаються мільйони
українців. Та особливе місце в цій групі посідає гіперто�
нія.
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

У
кожної школи

своє обличчя,
свій характер,
свої люди, які

роблять її неповтор�
ною. Школа — це не�
звичайний світ! Тут все
перемішано: дитинство
і зрілість, юність і ро�
мантика, наука і мис�
тецтво, мрії та реальне
життя. Нещодавно се�
редній школі № 307,
розташованій в Дес�
нянському районі сто�
лиці, виповнилося 20
років. Про те, чим живе
навчальний заклад, і
піде мова.

Успіх колективу
багато в чому
залежить 
від керівника

Нащадки наші розгорнуть

колись літопис школи № 307

міста Києва і прочитають: "...

І возвела науки храм у затиш�

нім місці, і очолила його, і

працювала в нім самовіддано,

не шкодуючи ні сил своїх, ні

знань, ні завзяття...". Без�

умовно, успіх школи почи�

нається з особистості її керів�

ника. Незмінним керівником

школи № 307 є Наталя Васи�

лівна Неліна. Вона відмінник

освіти України, нагороджена

нагрудним знаком "Олек�

сандр Захаренко", грамотою

Міністерства освіти і науки

України, грамотою Головного

управління освіти України та

іншими нагородами. Наталя

Василівна — сучасний керів�

ник, який щоденно запускає

"складний механізм" і переві�

ряє, як він працює, відчуває

настрій кожного, хто прий�

шов вчити або вчитися, дає

мудру пораду і при цьому за�

лишається чарівною й еле�

гантною жінкою. Колеги, уч�

ні, батьки її розуміють, під�

тримують, як свого друга,

завжди з нею поруч і здобува�

ють разом нові перемоги.

"Педагогічний колектив

школи — це творчі люди, на

очах яких виросло не одне по�

коління випускників, які щед�

ро віддають знання, душу й

серце своїм учням, працюють

над створенням оптимальних

умов для якісного навчання та

формування фізично здоро�

вої, освіченої, творчої особис�

тості",— розповіла "Хрещати�

ку" Наталя Неліна.

Торік школа відсвяткувала

своє 20�ліття. Привітати ко�

лектив завітали почесні гості:

голова Деснянської РДА Ста�

ніслав Прокопенко, народ�

ний депутат України Анато�

лій Мокроусов, начальник

управління освіти Деснян�

ської райдержадміністрації

Олена Шурко та інші.

Гордість школи
Особливо порадували ви�

пускники школи, які підготу�

вали концертні номери. Зок�

рема Євген Хмара, випускник

2005 року, концертмейстер

шкільного хору, лауреат та пе�

реможець міжнародних кон�

курсів піаністів, фіналіст шоу

"Україна має талант", кращий

піаніст за версією журнала

"Story". А також Дар'я Ковтун,

випускниця 2007 року, соліст�

ка хору Державної телерадіо�

мовної компанії України,

учасниця телевізійного шоу

"Ікс Фактор" останнього сезо�

ну. Серед кращих і випускни�

ця 2008 року Ольга Дорощук,

яка вже закінчила Національ�

ний університет театру, кіно і

телебачення імені Карпенка�

Карого, є студенткою київ�

ської консерваторії імені Чай�

ковського, лауреатом, дипло�

мантом міжнародних конкур�

сів, актрисою муніципального

театру "Київ".

Школа
спеціалізується 
на вивченні
природничих наук

Спеціалізована школа І�ІІІ

ступенів № 307 з поглибленим

вивченням природничих наук

Деснянського району столиці

зовні дуже приваблива.

Виблискує триповерхова кра�

суня великими вікнами, ма�

нить просторими класами,

скликає малиновим дзвоном

школярів�трударів. І вони, ве�

селі та життєрадісні, стікають�

ся гомінкими струмочками до

її порогу з усіх куточків Дес�

нянського району, щоб впев�

нено крокувати країною

знань, відчути тепло і під�

тримку вчителів, зустріти при�

вітні посмішки друзів�одно�

класників. А ще — щоб здобу�

ти впевненість у своїх силах,

розкрити свої здібності і та�

ланти і пишатися тим, що на�

вчаються в одній з найкращих

шкіл Деснянського району.

Так, в учнів та випускників

спеціалізованої школи № 307

є всі підстави пишатися нею:

обладнані навчальні кабіне�

ти, басейн, спортзали, сучас�

ні комп'ютерні класи, зал хо�

реографії, одна з найкращих у

районі шкільна бібліотека,

гостинна їдальня.

"Та не тільки матеріальною,

а й технічною базою славить�

ся 307�ма школа. Уважне та

дбайливе ставлення до дітей і

батьків, постійна турбота про

їхнє здоров'я, духовний та

моральний розвиток — пріо�

ритети навчального закла�

ду",— розповіла директор На�

таля Неліна.

За її словами, експеримен�

тальним майданчиком у на�

вчально�виховній роботі

школи є програма "Росток",

"Сходинки до інформатики",

допрофільна підготовка учнів

8—9�х класів, профільна під�

готовка учнів 10—11�х класів

з природничих навчальних

дисциплін, робота "Школи

повного дня".

Аналізуючи результати ро�

боти за програмою "Росток" в

1—7�х класах та "Сходинки до

інформатики" в 1—4�х кла�

сах, можна стверджувати, що

застосування діяльнісного

методу навчання забезпечує

єдність гармонійного інте�

лектуального розвитку осо�

бистості, сприяє підвищенню

якості знань учнів.

У навчальному
закладі успішно
працює система
"Школи повного дня"

"У нашій школі реалізується

єдина система навчальної та

позаурочної діяльності дітей

за рахунок роботи "Школи

повного дня", головним зав�

данням якої є максимальне

використання ресурсів шко�

ли, сім'ї для виховання соці�

ально відповідальної та гармо�

нійної особистості. Кожен

учень має можливість знайти

собі заняття відповідно до

своїх природних здібностей та

інтересів. У школі створено

науково�технічні, еколого�

біологічні, соціально�педаго�

гічні, спортивно�оздоровчі,

художньо�естетичні, природ�

ничі та інші напрямки роботи

гуртків та консультпунктів",—

повідомила заступник дирек�

тора з навчальної роботи Ніна

Назарчук.

Вона додала, що додаткова

освіта у "Школі повного дня"

виконує ще одне важливе

завдання — розширює куль�

турний простір школи. Про�

ведення фестивалів, турнірів,

вікторин, уроків�вистав, кон�

цертів, організація подоро�

жей, творчих експедицій, по�

шукової роботи учнів — все

це дозволяє пізнавати навко�

лишнє середовище на інте�

лектуальному та емоційному

рівнях. І як результат —

шкільні досягнення: перемо�

ги у районних, міських олім�

піадах, районних, міських та

Всеукраїнських конкурсах�

захистах Малої академії наук,

районних конкурсах з на�

вчальних дисциплін.

За словами вчителів школи

№ 307, ставлення до власного

фізичного та психічного здо�

ров'я як до найвищої цінності

допомагає розвинути система

заходів щодо дотримання

здорового способу життя. За�

вдяки активній участі учнів у

спортивному житті школи уч�

ні досягли великих перемог.

Протягом 2006—2012 років

вони ставали переможцями

спартакіади учнівської моло�

ді Деснянського району сто�

лиці, міського конкурсу "Мо�

лодь обирає здоров'я", посіли

І місце в міських змаганнях,

приурочених до "100�річчя

Олімпійського руху Києва".

Традиційними в школі стали

й олімпійські уроки за участю

олімпійських чемпіонів Де�

ниса Силантьєва та Ірини

Мерлені.

Школа співпрацює 
з іноземними
гімназіями

Міжнародна співпраця є

одним із напрямків роботи

школи, головною метою якої

є всебічна інтеграція як пов�

ноправного партнера в Євро�

пейську освітню спільноту та

підвищення авторитету укра�

їнської системи освіти.

В рамках міжнародного

співробітництва, починаючи

з 2008 року, налагоджено тіс�

ну співпрацю з гімназією міс�

та Екернфьорде (Німеччина).

Протягом шести років учні і

вчителі школи № 307 вируша�

ють до Німеччини для участі у

Міжнародних молодіжних

форумах, де гідно представля�

ють не тільки рідний навчаль�

ний заклад, а й місто, державу.

Сім'ї, в яких проживають учні

під час форумів, були вражені

вихованістю школярів, пат�

ріотизмом.

А ось що учні школи розпо�

відають про свої враження від

поїздок.

Шевчук Юлія, 10�Б клас:

"Спостерігаючи життя у Ні�

меччині, я усвідомила, що ми

також можемо стати справж�

ньою Європейською держа�

вою, коли навчимося перей�

мати все краще, що є в інших

країнах, і будемо розбудову�

вати власну державу, дбаючи

про її процвітання".

Матата Марія, 9�Б клас: "Я

хочу розповісти про надзви�

чайно важливий день роботи

нашого Форуму. Ми працю�

вали у групах. Робота була

неймовірно цікавою, адже

кожен виступав з рефератом.

Представники Польщі,

Франції, Німеччини та Укра�

їни готували доповіді на різ�

номанітні теми, серед яких

ключовими були питання

взаємин між державами після

Другої світової війни, розви�

ток економічних і політичних

відносин, туристичної галузі

між нашими країнами. Також

обговорювалися питання

екології і збереження чистоти

довкілля після Чорнобиль�

ської трагедії. Я зрозуміла,

що молодь різних країн стур�

бована тим, у якому світі бу�

демо жити не лише ми, а й

наші нащадки".

"Час ставить перед школою

нові вимоги. Сьогодні голов�

ним виміром якості функціо�

нування освітньої системи

має бути здатність молодого

покоління повноцінно жити

й активно діяти в новому сві�

ті, постійно самовдоскона�

люватись, адекватно реагува�

ти на зміни, які вимагають

професійної і соціальної мо�

більності, гнучкості, вміння

приймати рішення і нести за

них відповідальність",— вва�

жає директор школи Наталя

Неліна.

Учні ш оли бер ть а тивн часть різноманітних фестивалях, т рнірах, ві торинах, онцертах,
ор анізов ють подорожі, творчі е спедиції

Школа!ювіляр
Нещодавно столичній школі № 307 виповнилося 20 років

Намчук Олександр, 6!Д кл.

Рідна школа,
Школа 307�ма.
Всім давно відома.
В центрі міста й на кордоні
Плескають нам у долоні.
Вже минуло 20 років,
Впевнених, рішучих кроків.
Наш директор працьовитий
Зміг усіх розподілити,
Щоб ніхто не був без діла,
А його робив уміло.

Й хоч серйозна дисципліна,
Він чудова є людина!
В нас батьки усе це знали,
Коли нас сюди здавали.
Тут вони колись учились,
В світ їм двері тут відкри�

лись.

Школа в нас хоч природнича,
Є досягнення й фізичні,
А також математичні,
Й інші дуже вже незвичні
В учнів наших є таланти,
Можуть всіх вас здивувати.

Тож бажаєм їй поваги
Й далі працювать наснаги,
Щоби учні дивували
І ще більше прославляли.

Швидше йдіть до нас учи�
тись,

Бо без знань де притули�
тись?

Будемо усіх чекати,
Щоб науки пізнавати!

Корчик Крістіна, 3!В кл.

Я дарую тобі квіти,
Всі шанують тебе діти.
Ти нам всім як рідна мати,
Будемо про тебе дбати.

Ковтун Яна, 5!А кл.

Школо рідна! Мати мила!
Ти мене за парту посадила.
Та й навчила Батьківщину

шанувати
І про щастя й долю її дбати.

Михайленко Анастасія, 
8!В кл.

Тобі вже, школо, 20 рівно.
Люблю тебе, о нене рідна!
Тобі я хочу побажати,
Щоб далі ти могла навчати.
А учням хочу так сказати:
Знання ви, друзі, здобувайте,
І рідну школу прославляй�

те!

Улюбленій школі учні присвячують вірші
Учні, батьки, вчителі пишаються відмінностями, досягнен�

нями і особливостями рідної школи, що робить її неповтор�

ною в прекрасному букеті шкіл міста Києва. Атмосфера гар�

монії в усьому надихає учнів до творчості. Вони люблять свою

школу і присвячують їй вірші.

Незмінним ерівни ом ш оли
№ 307 є Наталя Василівна
Неліна

Привітати оле тив завітали почесні ості, серед них — олова
Деснянсь ої РДА Станіслав Про опен о
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Біатлон. 
Став відомий 
склад збірної України 
на ЧЄ

29 ñ³÷íÿ â Íîâîìó-Ìºñò³ (×åõ³ÿ) ³íäèâ³-

äóàëüíèìè ïåðåãîíàìè ñåðåä þí³îð³â

ñòàðòóº ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç á³àòëîíó,

ÿêèé òðèâàòèìå äî 4 ëþòîãî. Ó çâ'ÿçêó ç

ï³äãîòîâêîþ äî Îë³ìï³àäè íå âñ³ íàø³

ñïîðòñìåíè, ÿê³ çà â³êîì ìàþòü ïðàâî

áðàòè ó÷àñòü ó òóðí³ð³, â³äïðàâëÿòüñÿ äî

×åõ³¿. Äî ñêëàäó íàøî¿ êîìàíäè óâ³éøëè

Îëüãà Àáðàìîâà, Íàä³ÿ Áºëê³íà, ßíà Áîí-

äàð, ²ðèíà Âàðâèíåöü, Àëëà Ã³ëåíêî (æ³í-

êè), Îëåêñàíäð Äàõíî, Â³òàë³é Ê³ëü÷èöü-

êèé, ²âàí Ìîðàâñüêèé, Äìèòðî Ðóñèíîâ,

Ðóñëàí Òêàëåíêî (÷îëîâ³êè), Þë³ÿ Áðèã³-

íåöü, Ë³ë³ÿ Ãîðïèíè÷, Þë³ÿ Æóðàâîê,

Àíàñòàñ³ÿ Ìåðêóøèíà (þí³îðêè), Àíäð³é

Äîöåíêî, Ìàêñèì ²âêî, Àíòîí Ìèãäà òà

Àðòåì Òèùåíêî (þí³îðè) �

Дзюдо. 
Зантарая та Туркс — 
найкращі дзюдоїсти 
України

Çà ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî ðîêó, íàéñèëü-

í³øèì äçþäî¿ñòîì íàøî¿ êðà¿íè ó âàãîâ³é

êàòåãîð³¿ 66 êã âèçíàíî äèíàì³âöÿ Ãåîðã³ÿ

Çàíòàðàÿ (Êè¿âñüêà ì³ñüêà òà Çàïîð³çüêà

îáëàñí³ îðãàí³çàö³¿). Â àêòèâ³ Ãåîðã³ÿ

áðîíçîâà ìåäàëü íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó â

Ð³î-äå-Æàíåéðî, òà ó ñêëàä³ ÷îëîâ³÷î¿

çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè íà ×åìï³îíàò³

ªâðîïè ñïîðòñìåí çäîáóâ áðîíçîâó íàãî-

ðîäó. Çâàííÿ íàéêðàùî¿ äçþäî¿ñòêè íà-

øî¿ êðà¿íè öüîãîð³÷ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 

78 êã îòðèìàëà äèíàì³âêà Â³êòîð³ÿ Òóðêñ

(Äîíåöüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ, ÌÂÑÓ),

ÿêà íà òóðí³ðàõ ñåð³¿ Ãðàí-ïð³ â Êîðå¿ òà

Àëìà-Àòè (Êàçàõñòàí) çäîáóëà "ñð³áëî" ³

"áðîíçó" â³äïîâ³äíî �

Фехтування. 
Яна Шемякіна повернулася
на міжнародну арену

Îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà Ëîíäîíà ßíà

Øåìÿê³íà ïîíîâèëà âèñòóïè íà ì³æíà-

ðîäí³é àðåí³ ï³ñëÿ ìàéæå ð³÷íî¿ ïåðåðâè.

Ñâîº ïîâåðíåííÿ äî âåëèêîãî ñïîðòó

óêðà¿íêà â³äñâÿòêóâàëà ñüîìèì ì³ñöåì íà

åòàï³ Êóáêà ñâ³òó ç ôåõòóâàííÿ íà øïàãàõ

â Äîñ³ (Êàòàð). Íà øëÿõó äî ñ³ìêè íàé-

êðàùèõ ßíà âèáèëà ç áîðîòüáè ³òàë³éêó

Ôðàí÷åñêó Áîñêàðåëë³ (15:10), êèòàÿíêó

Àíê³ Êñþ (15:8) òà ðîñ³ÿíêó Òåòÿíó Ãóäêî-

âó (15:9). Â 1/4 ô³íàëó íàøà ñïîðòñìåíêà

íå çìîãëà çäîëàòè îï³ð Ò³ôôàí³ Ãåðóäåò

ç³ Øâåéöàð³¿ (11:15). Òèì ÷àñîì Áîãäàí

Í³ê³øèí — áðîíçîâèé ïðèçåð åòàïó Êóá-

êà ñâ³òó ç ôåõòóâàííÿ. Íà åòàï³ Êóáêà

ñâ³òó ç ôåõòóâàííÿ íà øïàç³, ÿêèé ïðîé-

øîâ ó ì³ñò³ Äîõà (Êàòàð), Áîãäàí Í³ê³øèí

ï³äíÿâñÿ íà ï'ºäåñòàë ïîøàíè. Óêðà¿í-

ñüêèé ñïîðòñìåí ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçå-

ðîì. Òðåòþ ñõîäèíêó â³í ðîçä³ëèâ ç ðîñ³-

ÿíèíîì Àíòîíîì Àâäåºâèì. Ïåðåìîãó

ñâÿòêóâàâ êîðåºöü Êóîíãäó Ïàðêó. "Ñð³á-

ëî" — â ³òàë³éöÿ Åíð³êî Ãàðîööî �

Бокс. 
Тарас Шелестюк 
вийде на ринг 
21%го лютого

Ñòàëà â³äîìà äàòà íàñòóïíîãî ïîºäèíêó

÷åìï³îíà ñâ³òó, ïðèçåðà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð

ç áîêñó Òàðàñà Øåëåñòþêà. Óêðà¿íåöü

âèéäå íà ðèíã 21 ëþòîãî â àìåðèêàíñüêî-

ìó ì³ñò³ Ëàôë³ (øòàò Íåâàäà). Öåé ïîºäè-

íîê ñòàíå çíàêîâèì äëÿ Òàðàñà, îñê³ëüêè

âïåðøå â êàð'ºð³ â³í ïðîâåäå á³é ç ôîðìó-

ëîþ 8 ðàóíä³â. Ó Ëîñ-Àíäæåëåñ³ áîêñåð

ãîòóºòüñÿ äî íîâîãî âèêëèêó ³ âæå ïðèñòó-

ïèâ äî ñïàðèíã³â. Ç ïîòåíö³éíèìè ñóïåð-

íèêàìè Òàðàñà Øåëåñòþêà íà öåé ìîìåíò

âåäóòüñÿ ïåðåãîâîðè. Íàãàäàºìî, ùî íà

ïðîô³-ðèíãó â³ò÷èçíÿíèé áîêñåð ïðîâ³â

ø³ñòü ïîºäèíê³â, â ÿêèõ çäîáóâ ïåðåìîãè,

÷îòèðè ç ÿêèõ íîêàóòîì �

Клуб Блохіна об'єднав 
найсильніших
В Києві нагородили найкращих вітчизняних футболістів
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Н
а НСК "Олімпійський" дня�
ми відбулася церемонія
нагородження учасників
"Клубу Олега Блохіна":

футболістів, які забили 100 і біль�
ше голів у складі своїх клубів і
збірної країни (за винятком єди�
ного легіонера рейтингу Максима
Шацьких, чиї голи рахувалися
тільки у складі українських ко�
манд).

Наразі у "Клубі Блохіна" 31 футболіст, який

забив 100 і більше голів; ще 12 футболістів праг�

нуть туди потрапити. Ближче всіх до цієї по�

значки знаходяться Артем Мілевський, Сергій

Назаренко (по 96 точних ударів), Андрій Воро�

нін (94 голи) і Луїс Адріано з донецького "Шах�

таря" (93 результативних пострілів). Приємно,

що з 31�го футболіста на церемонію нагород�

ження до Києва з різних міст і країн прибуло

більше половини учасників. Деякі з тих, хто не

зміг приїхати, надіслали відеопривітання, по�

дякувавши своїм партнерам, організаторам за�

ходу та учасникам "Клубу". З рук ведучих вечо�

ра Миколи Василькова і Олександра Гливин�

ського, а також генерального директора дер�

жавного концерну "Укрспортарени" Сергія Си�

мака, представника компанії Mercedes�Benz

Олега Санька та заступника міністра молоді та

спорту Вадима Сисюка рекордсмени отримали

пам'ятні призи та футболки збірної України із

зазначенням кількості забитих голів на спині.

При нагородженні призами свої побажання ви�

словили всі номінанти. Так, екс�форвард

"Шахтаря" і збірної України Андрій Воробей,

який 152 рази відзначався у воротах суперника,

запевнив, що ще не повісив бутси на цвях і го�

товий поліпшити свої показники.

Також був радий нагороді і Леонід Буряк,

який зупинився на позначці у 106 забитих

голів. "В першу чергу, хотілося б подякувати

своїм партнерам по команді. Хочу сказати,

що без них не відбулося б цього рекорду.

Бажаю молодим хлопцям, які починають

грати в Україні, прагнути до таких результа�

тів і прагнути до того, щоб грати на найви�

щому рівні",— сказав футболіст. Полу�

м'яний привіт зі зборів своїх команд пере�

дали Євген Селезньов (113 голів) і Марко

Девіч (115 голів).

Втім, родзинкою церемонії виявилося не на�

городження призами, а доброзичлива дружня

атмосфера. Легендарні українські футболісти

вперше за довгий час змогли зустрітися разом,

обмінятися новинами та досягненнями, а та�

кож сфотографуватися на тлі почесних призів.

З трійки лідерів — Андрій Шевченко (374 го�

лів), Олег Блохін (336 голів), Олег Протасов (275

голів) — на заході був присутній тільки остан�

ній. Екс�форвард "Дніпра" та низки грецьких

клубів відзначив значущість "Клубу Блохіна" і

подякував реалізаторам такої цікавої ідеї �

Колишній	
равець	бель
ійсь�о
о	"Андерлехт�"	Оле
	Ящ��	(правор�ч)	має	на	своєм�	рах�н��	

102	забиті	м'ячі

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Профспілки позмагалися 
у плаванні
Відбувся старт традиційної спартакіади "Праця і спорт ведуть
до висот"

Спортивна спартакіада "Праця і спорт ве�

дуть до висот" вже давно стала популярною

серед працівників профспілок Київради та

КМДА. Щоразу змагання збирають все

більше учасників, які невпинно покращу�

ють свої результати. Примітною рисою іні�

ціативи є те, що серед спортсменів можна

побачити працівників усіх посадових рів�

нів: від рядових спеціалістів до керівників

організацій.

Цього року вже 5�ту за ліком спартакіаду

доручили відкривати плавцям. Понад 90

представників профспілок зголосилися

взяти участь і визначити найспритніших на

блакитних доріжках басейну. Змагання про�

ходили у досить напруженій боротьбі з ве�

личезною кількістю інтригуючих моментів.

Часом переможців визначали навіть не се�

кунди, а десяті секунд. Втім, майже усі

учасники запевнили, що на першому місці

для них не перемога, а спілкування зі сво�

їми колегами, а також активний, а головне

корисний відпочинок.

За результатами змагань місця розподіли�

лися наступним чином. Вікові категорії:

жінки (35 років і вище): І місце — Ольга

Дятлова (Деснянська РДА); ІІ місце — Іло�

на Вінагіна (Солом'янська РДА); ІІІ міс�

це — Світлана Луценко (Державна фінансо�

ва інспекція в Київській області); жінки

(21�34 роки): І місце — Олександра Мамон�

чик (Оболонська РДА); ІІ місце — Юлія Че�

бан; ІІІ місце — Альона Назарук (Голосіїв�

ська РДА).

У чоловіків розподіл призових місць від�

бувся наступним чином: 35 років і вище: І

місце — Олександр Ганієв (Центр зайнято�

сті населення); ІІ місце — Олександр Боро�

вик (КП "Служба перевезень"); ІІІ місце —

Анатолій Соленко (Київський інститут зе�

мельних відносин). Чоловіки (21�34 роки):

І місце — Ярослав Криворучко (Дарницька

РДА); ІІ місце — Борис Колежук (КП "Ки�

ївблагоустрій"); ІІІ місце — Олег Комар�

ницький (Шевченківська РДА).

Найцікавішим став останній вид програ�

ми змагань — естафета. Відомо, що у цій

дисципліні успіх залежить від двох складо�

вих: від індивідуальної майстерності

спортсменів, а також командних дій. У цьо�

му рівних не було представникам Соло�

м'янської РДА. Саме вони цілком заслуже�

но посіли перше місце. Далі розмістилася

команда Оболонської РДА (ІІ місце) та Дес�

нянської РДА (ІІІ місце) �

Зма
ання	з	плавання	зібрали	близь�о	90	�часни�ів

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
приміщенні спортивного
комплексу Київського на�
ціонального університету
імені Тараса Шевченка

днями пройшли спортивні змаган�
ня з плавання в рамках V Спарта�
кіади Об'єднання первинних
профспілкових організацій Київ�
ради та КМДА "Праця і спорт ве�
дуть до висот". У заході взяли
участь 22 команди профспілкових
організацій міста Києва
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“Сокіл” поступився “Білому Барсу”

“Будівельник” здобув тяжку перемогу 
над "Азовмашем"
Відбувся перший матч 1/4 
фіналу Кубка України
Олександр ПИРЛИК 
"Хрещатик" 

У
столичному Палаці спорту відбувся матч Кубка
України з баскетболу, в якому київський "Буді�
вельник" обіграв маріупольський "Азовмаш" з
рахунком 79:76. Гра двох найсильніших клубів

країни, за підсумками минулого сезону, пройшла у
впертій боротьбі, де перевага по черзі переходила від
однієї команди до іншої. Ще перед початком четвертої
чверті рахунок був рівним. Вирішальними в матчі ста�
ли перші хвилини четвертої чверті, коли "будівельни�
кам" вдався відрив у 7 очок — 11:4.

"Будівельник" розпочав поєдинок в експериментальному складі (Яніс

Стрелніекс та Даріуш Лавринович залишились на лавці для запасних),

проте вельми вдало — ривком 8:2. У складі маріупольців проявляли ак�

тивність Максим Пустозвонов і особливо Деніел Кіккерт: їх зусилля бу�

ли гідною відповіддю старанням столичних баскетболістів, але перша

десятихвилинка залишилася все ж за господарями паркету — з сиреною

кидок з середньої дистанції реалізував Блейк Ехерн.

У другій чверті майже нічого не змінилося. Обидві команди намагали�

ся не відпускати суперника на небезпечну відстань, тому на паркеті то�

чилася рівна боротьба. Однак, незважаючи на хороший відсоток кидків,

"Будівельник" ніяк не міг заволодіти істотною перевагою. Варто зазна�

чити, що "Азовмаш" грав дуже жорстко, а часом навіть грубо, особливо

під щитами. За такої гри успішнішими виявилися гості, які пішли на ве�

лику перерву у лідерах — 40:43.

Після великої зустрічі градус протистояння тільки підвищився. "Азов�

маш" знову виглядав трохи краще, і по ходу чверті навіть заволодів семи�

очковою перевагою. Головними дійовими особами в ці хвилини були

гравці "Азовмашу" Дмитро Забірченко та Деніел Кіккерт. Втім, чергове

соло від Блейка Ехерна за активної підтримки ДаХуана Саммерса повер�

нуло "Будівельнику" втрачені позиції. На заключний відрізок суперники

виходили за рівного рахунку — 64:64.

Звичайно ж, безкомпромісне протистояння продовжилося і в заключ�

ному відрізку. Кілька хвилин "Азовмаш" відмінно стримував натиск "бу�

дівельників", але ближче до середини чверті припустився кількох поми�

лок, які дозволили киянам вирватися уперед. Дуже важливим епізодом

матчу стало далеке влучання від Яніса Стрелніекса, яке подарувало ки�

янам плюс 5 очок, після чого "Будівельник" зумів кілька разів відбитися,

а далі сам Яніс збільшив гандикап своєї команди до 7 пунктів. Настав�

ник гостей Сергій Завалін узяв тайм�аут, який втілився у три бали від

Дмитра Забірченка, на що "будівельники" відповіли пунктами з�під щи�

та від Михайла Анісімова. Кінцівка поєдинку пройшла у відчайдушних

спробах гостей відігратися. "Леви" не дали інтризі померти до самої

останньої своєї атаки, але "Будівельник" таки зумів акумулювати власні

сили і відстояти перемогу.

У підсумку столична команда перемогла з рахунком 79:76 і тепер у ви�

їзному поєдинку матиме перевагу у 3 очки �

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Б
ілоцерківський "Бі�
лий Барс" в 11 турі
чемпіонату Укра�
їни зустрічався в

Києві з місцевим "Соко�
лом". Гості змогли розпи�
сатись у воротах суперни�
ка чотири рази, а самі
пропустили лише одну
шайбу. Тож 4:1 — і "Білий
Барс" у 2014 році ще не
знає гіркоти поразок. На�
томість столичні "соколя�
та" не можуть перемогти
в четвертому поєдинку
поспіль.

Перший період матчу почався з

атак гравців столичного "Сокола",

які своїми активними діями в на�

паді намагалися відкрити раху�

нок. Але "барси" витримали стар�

товий натиск господарів і посту�

пово перехопили ініціативу. В ці

хвилини найбільш успішною в

атаці була перша трійка нападу

Безщасний — Бондарєв — Пастух.

Саме капітан "Білого Барса" Ар�

тем Бондарєв відзначився на 18�й

хвилині зустрічі — перевагою з ра�

хунком 1:0 на користь білоцерків�

ських хокеїстів закінчилася перша

третина матчу.

На першій хвилині другого пе�

ріоду знову проявив себе капітан

"Білого Барса". Це була 14�та шай�

ба Артема Бондарєва в регулярно�

му чемпіонаті, і нападник гостьо�

вої команди з 24 (14+10) очками

впевнено лідирує в гонці бомбар�

дирів. Після двох пропущених

шайб київський "Сокіл" зміг віді�

грати одну шайбу на 28 хвилині

зустрічі. Зусилля форварда сто�

личної команди Олега Задоєнка

на п'ятачку біля воріт Андрія Без�

хлібного були винагороджені го�

лом. За рахунку 2:1 на користь бі�

лоцерківців команди вирушили

на останню перерву, а доля матчу

мала вирішитися в заключному

періоді.

У третьому періоді нападники

"барсів" Яніс Страупе та Олек�

сандр Яковенко закинули дві

шайби і зробили рахунок 4:1 на

свою користь. Впевнена перемога

дозволила "Білому Барсу" зароби�

ти три очки (всього 38) і скороти�

ти відставання від лідера чемпіо�

нату "Компаньйон�Нафтогазу" до

1 бала.

Після матчу один з найкращих

гравців у складі переможців Ар�

тем Бондарєв зазначив: "Ігри про�

ти "Сокола" ніколи не бувають

легкими, тому що вони завжди

грають від оборони і роблять це

чудово. Тому жодна перемога не

дається легко. "Сокіл" і хлопці, які

одягають майки цієї команди,

б'ються до кінця і віддаються грі

всім серцем. У них ніколи не бу�

ває іншої мотивації"�

Теніс. 
Названо склад збірної 
України на Кубок Девіса

Ñòàâ â³äîìèé ñêëàä êîìàíäè Óêðà¿íè íà

ìàò÷ ïåðøîãî ðàóíäó Êóáêà Äåâ³ñà ó ïåð-

ø³é ãðóï³ ªâðî-Àôðèêàíñüêî¿ çîíè ç³ çá³ð-

íîþ Ðóìóí³¿, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 31 ñ³÷íÿ — 2

ëþòîãî 2014 ðîêó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Íà-

øó çá³ðíó áóäóòü ïðåäñòàâëÿòè: ²ëëÿ Ìàð-

÷åíêî, Äåíèñ Ìîë÷àíîâ, Âëàäèñëàâ Ìàíà-

ôîâ òà Ñåðã³é Áóáêà. Êàï³òàíîì áóäå Ìè-

õàéëî Ô³ë³ìà. Íà æàëü, ë³äåðè çá³ðíî¿ Óêðà-

¿íè ç òåí³ñó — Îëåêñàíäð Äîëãîïîëîâ òà

Ñåðã³é Ñòàõîâñüêèé — íå ç³ãðàþòü â ìàò÷³

Êóáêà Äåâ³ñà.

Íàãàäàºìî, ùî ç 31 ñ³÷íÿ ïî 2 ëþòîãî

çá³ðíà Óêðà¿íè ïðîâåäå ìàò÷ ïåðøîãî ðàóí-

äó Êóáêà Äåâ³ñà ó ïåðø³é ãðóï³ ªâðî-Àôðè-

êàíñüêî¿ çîíè ç êîìàíäîþ Ðóìóí³¿. Íàãàäà-

ºìî, çá³ðíà Óêðà¿íà çàëèøèëàñÿ âèñòóïàòè

ó ïåðø³é ªâðî-Àôðèêàíñüê³é ãðóï³ Êóáêà

Äåâ³ñà ï³ñëÿ ïîðàçêè ó ìàò÷àõ ïëåé-îôô çà

âèõ³ä äî ñâ³òîâî¿ ãðóïè ó âåðåñí³ öüîãî ðî-

êó â³ä çá³ðíî¿ ²ñïàí³¿ ç ðàõóíêîì 0:5 �

Футбол. 
Україна розгромила 
Киргизстан і здобула 
перемогу у групі

Þíàöüêà çá³ðíà êîìàíäà Óêðà¿íè, ñêëà-

äåíà ç ãðàâö³â â³êîì äî 17 ðîê³â, ðîçãðîìè-

ëà êîìàíäó Êèðãèçñòàíó ó äðóãîìó ìàò÷³

ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó íà ïðèçè Àñîö³àö³¿

"Á³ëîðóñüêà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó". Êîìàíäà

Îëåãà Êóçíºöîâà çàáèëà ó âîðîòà ñóïåðíè-

ê³â ï'ÿòü "ñóõèõ" ì'ÿ÷³â. Ïðèì³òíî, ùî ó

ñêëàä³ óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè â³äçíà÷èëèñü

âèíÿòêîâî ð³çí³ âèêîíàâö³. "Ñèíüî-æîâò³" ç

ïåðøèõ õâèëèí çàõîïèëè öåíòð ïîëÿ ³ âîëî-

ä³ëè ì'ÿ÷åì á³ëüøó ÷àñòèíó ìàò÷ó, ðîçãîð-

òàþ÷è îäíà çà îäíîþ íåáåçïå÷í³ àòàêè.

Âæå íà 10-é õâèëèí³ óäàð Â³êòîðà Öèãàíêî-

âà äîñÿã ìåòè, ï³âçàõèñíèê "Äèíàìî" çàáèâ

âæå ñâ³é äðóãèé ì'ÿ÷ íà òóðí³ð³ ó Á³ëîðóñ³.

Íà 28-é õâèëèí³ ßðîñëàâ Òàðàíóõà âëó÷íèì

óäàðîì ïîäâî¿â ïåðåâàãó óêðà¿íñüêî¿ çá³ð-

íî¿. Íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó îäèí ³ç çà-

õèñíèê³â çá³ðíî¿ Êèðãèçñòàíó ïðèïóñòèâñÿ

ïîìèëêè ó çàõèñò³, çð³çàâøè ì'ÿ÷ ó âëàñí³

âîðîòà. Ñïðàâó äîâåðøèëè âäàë³ çàì³íè íà-

ñòàâíèêà çá³ðíî¿ Óêðà¿íè: ßðîñëàâ Ôóðñîâ

òà Îëåêñ³é Ãóöóëÿê, ÿê³ ç'ÿâèëèñü íà ïîë³

ïðîòÿãîì ãðè, âñòàíîâèëè îñòàòî÷íèé ðàõó-

íîê ó çóñòð³÷³ 5:0. Öÿ ïåðåìîãà äîçâîëèëà

çá³ðí³é Óêðà¿íè îäíîîñ³áíî âèãðàòè

çìàãàííÿ ó ãðóï³ "A". Íàãàäàºìî, ùî ñüîãî-

äí³ òà 25 ñ³÷íÿ â³äáóäóòüñÿ ÷âåðòüô³íàëüí³

òà ï³âô³íàëüí³ ïðîòèñòîÿííÿ, à íàñòóïíîãî

äíÿ âèçíà÷èòüñÿ ïåðåìîæåöü òóðí³ðó �

Велоспорт. 
Роман Луцишин — бронзовий
призер етапу Кубка світу

Ó ìåêñèêàíñüêîìó ì³ñò³ Ãâàäàëàõàðà

ïðîéøîâ ²²² åòàï Êóáêà ñâ³òó ç âåëîñïîðòó

íà òðåêó. Ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ âçÿëè 24

ñïîðòñìåíè, çîêðåìà é óêðà¿íåöü Ðîìàí

Ëóöèøèí. Ó ãðóïîâ³é ãîíö³ íà î÷êè, ùî

âêëþ÷àº 120 ê³ë (30 êì) ³ç äâàíàäöÿòüìà

ïðîì³æíèìè ô³í³øàìè, Ðîìàí ñòàâ áðîíçî-

âèì ïðèçåðîì. Â éîãî àêòèâ³ — 34 áàëè. Âè-

ïåðåäèëè â³ò÷èçíÿíîãî ñïîðòñìåíà Êèðèëî

Ñâºøí³êîâ (Ðîñ³ÿ) é Òîìàñ Ñêóëë³ (Íîâà Çå-

ëàíä³ÿ) �

Легка атлетика. 
Ганна Мельниченко візьме
участь у "Російській зимі"

×åìï³îíêà ñâ³òó ç ñåìèáîðñòâà Ãàííà

Ìåëüíè÷åíêî â³çüìå ó÷àñòü ó ëåãêîàòëåòè÷-

íîìó òóðí³ð³ "Ðîñ³éñüêà çèìà", ÿêèé 2 ëþ-

òîãî ïðîéäå â Ìîñêâ³. Äëÿ óêðà¿íêè ö³ çìà-

ãàííÿ ñòàíóòü îäíèì ³ç åòàï³â ï³äãîòîâêè äî

×åìï³îíàòó ñâ³òó â ïðèì³ùåíí³, ùî

â³äáóäóòüñÿ  â áåðåçí³ ó Ñîïîò³ (Ïîëüùà).

Îêð³ì Ãàííè, íà òóðí³ð³ áîðîòèìóòüñÿ çà

ïåðåìîãó ùå äâîº íàøèõ ñïîðòñìåí³â: ñð³á-

íà ïðèçåðêà ×åìï³îíàòó ñâ³òó â ïðèì³ùåí-

í³ Íàòàë³ÿ Ëóïó òà ñòðèáóí ó âèñîòó Àíäð³é 

Ïðîöåíêî �

Гравці�"Біло�о�Барса"�(�чорній�формі)�свят�ють�перемо��над�столичним�"Со�олом"

Один�з�лідерів�"Бдівельни�а"�Михайло�Анісімов�(ліворч)�бв�одним�

із�най�ращих��протистоянні�проти�"Азовмаш"

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

У чемпіонаті України з хокею відбувся черговий тур
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Відкриє фестиваль кар�

тина режисера Маріон

Верну "Кращі дні попере�

ду" (23 січня о 19.30, 26

січня о 21.00), що брала

участь в міжнародному кі�

нофестивалі в Торонто.

Йдеться про жінку, яка

виходить на пенсію. По�

при стереотипи вона от�

римує нові враження, зай�

мається улюбленими

справами і знаходить лю�

бов — її обранець на 20

років молодше. У голов�

ній ролі — Фанні Ардан,

яка несподівано перетво�

рилася на блондинку та

вперше в кадрі одягла

джинси. Ще в одній істо�

рії кохання — мелодрамі

"За сигаретами" (24 і 28

січня о 19.00, 27 січня о

21.00) зіграла Катрін Де�

ньов. Колишня королева

краси, а нині власниця

провінційного бістро діз�

нається, що її чоловік хоче

одружитися з іншою. Ге�

роїня вирушає в подорож

по Франції, яка стає шля�

хом до щастя.

Також у програмі фес�

тивалю — “чорна коме�

дія” Альбера Дюпонтеля

"9 місяців суворого режи�

му" (25 і 29 січня о 21.00,

26 січня о 19.00) про жін�

ку�суддю, яка несподіва�

но завагітніла від злочин�

ця; мелодрама "Гранд

Централ. Атомне кохан�

ня" (24 січня о 21.00, 25 і

29 січня о 19.00) з новим

французьким секс�сим�

волом Леа Сейду, що

звертається до проблеми

атомних електростанцій і

забороненого кохання та

французька інтерпретація

"Вишневого саду" Антона

Чехова під назвою "Замок

в Італії" (27 січня о 19.00,

28 січня о 21.00). Фільми

демонструються мовою

оригіналу з українськими

субтитрами.

"Вечори французького
кіно"

Коли: з 23 по 29 січня

Де: кінотеатр "Київ",

вул. Вел. Васильківська,

19, тел.: (044) 234�73�81

Вартість квитків:
50�70 грн

Альтернатива: 
кіномарафон та
дебюти

В кінотеатрі "Кінопано�

рама" (вул. Ш. Руставелі,

19) в п'ятницю о 22.00 за�

прошують на 8�годинний

марафон французького кі�

но. Вночі покажуть мело�

драму "Прощавай, Париж"

про зустрічі в аеропорту,

комедію "Жарти в

сторону", де йдеться про

двох різних поліцейських,

які працюють у команді. А

ще — романтичну картину

"Інше життя жінки" про

40�річну Марі, яку зіграла

Жюльєт Бінош, та зворуш�

ливу комедію "1+1" про

дружбу інваліда�аристок�

рата з помічником�розби�

шакою. В суботу до Дня

студента продемонструють

перші фільми відомих ре�

жисерів, серед яких Ан�

дрій Тарковський, Андрій

Кончаловський, Станіслав

Говорухін, Нікіта Міхал�

ков, Іван Охлобистін та

Федір Бондарчук. Вечір

продовжить кіноніч з но�

винками прокату ("Анже�

ліка: маркіза янголів",

"Боргман", "Отель роман�

тичних побачень", "Ко�

роль сексу") �

Вітчизняні художники представили 
у Вифлеємі "Серце миру"
Україна і Палестина розвиватимуть міжкультурне 
співробітництво
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У
новорічну ніч у Вифлеємі
презентували картину, що
символізує мир. Над нею
працювали митці з усього

світу, в тому числі і з України. Під
час реалізації проекту Президент
Палестини Махмуд Аббас висло$
вив бажання розвивати міжкуль$
турне співробітництво між Укра$
їною і Палестиною та обмінювати$
ся традиціями в аспекті культур$
ної дипломатії.

Президент Махмуд Аббас підтримав ідеї

проведення у Вифлеємі проектів "Вікно в Па�

лестину. Свята Земля очима українських ху�

дожників", Фестивалю української культури в

Палестині, а також Днів культури Палестини

в Україні восени 2014 року. 

Ініціатором проектів виступив співзасно�

вник Міжнародного Фонду культурного спів�

робітництва, палестинський художник, автор

найбільшої картини в світі Джамаль Бадван.

Прийом у Президента Палестини відбувся в

рамках проекту "Серце миру", який пройшов

за його підтримки.

Проект "Серце миру" стартував у новорічну

ніч у Вифлеємі: опівночі під урочистий салют

на Ясельній площі підняли завісу над карти�

ною: вона символізує мир, у якому культурне

багатство і розмаїття існує в атмосфері між�

культурного порозуміння, толерантності та

солідарності. Протягом тижня її створювали

художники з усього світу. Україну в проекті

представили митці Олексій Глазунов, Даниїл

Грін, Валерій Голейко, автор ідеї та керівник

делегації Джамаль Бадван, а також координа�

тор проекту, голова Міжнародного фонду

Влада Литовченко. "Цією картиною ми за�

кликаємо об'єднати зусилля людства для під�

тримки миру і безпеки у всьому світі незалеж�

но від віросповідання, політичних поглядів і

соціального статусу,— поділився ідеєю ство�

рення картини Джамаль Бадван.— В основі

відносин між людьми завжди має бути почут�

тя поваги й щирої любові, адже Бог у всіх

один". Президент Махмуд Аббас під час при�

йому вручив усім учасникам золоті медалі, а

Владі Литовченко та Тетяні Демченко — на�

ціональні шалі як подарунки.

"У нас є величезне бажання продовжува�

ти міжкультурну співпрацю між країнами�

учасницями цього унікального проекту,—

запевнив у привітальному слові міністр

культури Палестини Доктор Анвар Абу Ей�

шех.— Для нас це дуже важливо, тому що

Вифлеєм — одне з найстаріших міст Святої

Землі. І Палестина — це країна, яка закли�

кає людей замислитися та об'єднатися нав�

коло ідеї миру, толерантності та взаєморо�

зуміння" �

Від�У�раїни�в�прое�ті�брали��часть�митці�Оле�сій�Глаз�нов,�Валерій�Голей�о,�автор�ідеї�Джамаль

Бадван�та� олова�Міжнародно о�фонд��Влада�Литовчен�о

Героїня�стріч�и�"За�си аретами",�я���зі рала�Катрін�Деньов,�подорож�є�Францією�

��пош��ах�щастя

Вечори з французьким шармом
У столиці стартував
фестиваль кінопрем’єр
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В
кінотеатрі "Київ" з 23 по 29 січня
триває щорічний фестиваль "Ве$
чори французького кіно", що
представляє колекцію нових

французьких фільмів. Фестиваль прохо$
дить вже вдев'яте. Цьогоріч глядачам по$
кажуть п'ять стрічок, в двох з яких гра$
ють легендарні француженки — Фанні
Ардан і Катрін Деньов.

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У
Київському міському Бу$
динку вчителя відбувся
творчий козацький вечір,
присвячений 25$річчю ад$

міністративного і військового за$
порізького козацтва "Нова Січ". В
його рамках видавництво "Яро$
славів Вал" презентувало книгу
"Козацька кухня" Лесі Гончар та
Руслана Найди, що вміщує 200
оригінальних рецептів.

Це вже друга спільна робота письменни�

ці Лесі Гончар та скульптора Руслана Най�

ди. Перша — "Козацький роман" — опові�

дає про подорож української сімейної пари

з дітьми до Америки, їхню зустріч з індій�

цями. А якщо глибше — про покоління

1990�х та як вижити творчим людям на

Батьківщині.

Друга книжка — "Козацька кухня" — є

більш прикладною, адже містить 200 ре�

цептів козацьких страв. Але йдеться не ли�

ше про приготування їжі — за сюжетом су�

часний козак подорожує до своїх побрати�

мів у пошуках кулінарної і життєвої мудро�

сті. Тож у романі є й козацький гумор, при�

слів’я, приказки, літературні та історичні

цитати.

"Над книгою працювали три роки,— роз�

повів Руслан Найда.— Сам сюжет кулінар�

ного роману взятий із життя". За його сло�

вами, деякі з рецептів зберігалися в сімей�

ному архіві, решту ж шукали і записували у

людей. Козацька родина Гончар�Найда

часто готує за цими рецептами вдома.

Розпочинається книга з промовистої

фрази: "Козаки�запорожці попоїсти люби�

ли — голодом себе не морили: звіра впійма�

ють, сітки розставляють — от і є їм на обід!".

Козак із Лугу розкриває рецепти готування

юшок і риби, козак Генеїд — кулішів і галу�

шок, пасічник дід Ярожало — напоїв, на�

стоянок, квасу, козак Боровик — грибних

страв. Явдоха навчає готувати панські варе�

ники і пампушки, Зірвидах — м’ясні стра�

ви, а козак Скіф ділиться архаїчними ре�

цептами. Є у книжці й рецепти від козаць�

ких сусідів — татарської, єврейської, поль�

ської та московської кухонь, а також пора�

ди, як робити випічку і соління �

Рецепти 
від 
козаків
Книга розкриває 
секрети 
національної 
кухні
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Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У
столичному

Будинку худож�
ника відкрито
Всеукраїнську

виставку мистецтва іс�
торичного жанру
"Україна від Трипілля
до сьогодення в обра�
зах сучасних художни�
ків", центральна час�
тина експозиції якої
присвячена 200�річчю
від дня народження
Тараса Шевченка. По�
глянути на гравюри
XIX сторіччя, в тому
числі з ілюстраціями
творів поета, та дізна�
тися, що пов'язує Та�
раса Шевченка і Ми�
хайла Лермонтова, за�
прошують до Росій�
ського центру науки і
культури. А роботи ві�
домого графіка і жи�
вописця Івана Їжакеви�
ча, відомого ілюстра�
ціями до “Кобзаря”,
представлені в мемо�
ріальному будинку�му�
зеї Тараса Шевченка.

Всеукраїнська бієнале

"Україна від Трипілля до сьо�

годення в образах сучасних

художників" проводиться з

2004 року кожних два роки і

презентує твори художників

з усіх регіонів України. "Що�

разу ми присвячуємо вистав�

ку визначним подіям чи осо�

бам,— розповів "Хрещатику"

куратор виставки, художник

Олександр Мельник.— Цьо�

горіч центральну залу відда�

но життю і творчості Тараса

Шевченка. З великої кілько�

сті надісланих робіт було ві�

дібрано понад 190 творів 120

художників. Тут представле�

ні картини відомих митців і

дипломні роботи студентів

Національної академії обра�

зотворчого мистецтва і архі�

тектури. На виставці ми

маємо змогу побачити і зро�

зуміти значення Тараса

Шевченка в контексті всієї

історії". Сам художник пре�

зентує монументальну жи�

вописну роботу — він зобра�

зив перепоховання Тараса

Шевченка з 23 канівськими

дівчатами.

Заслуговує на увагу серія

скульптур з понад 10 робіт

Анатолія Куща, присвячених

Тарасові Шевченку. Спеці�

ально для виставки 96�річний

Василь Забашта написав "За�

повіт". А поміж двома части�

нами триптиха "Корифеї

українського театру" Володи�

мира Федька — Миколи Гого�

ля і Івана Котляревського —

знаходиться зображення мо�

заїчного панно "Світло з пі�

тьми" Миколи Стороженка з

узагальненим образом укра�

їнського Пророка, який на�

дихнув усі наступні поколін�

ня. З картин виринають різ�

номанітні образи з творів

Шевченка — селяни, Катери�

на, Дніпро широкий...

"Над шевченківською те�

матикою працюю ще з Петер�

бурга, коли там навчався,—

розповів художник Феодосій

Гуменюк.— Написав близько

40 полотен, два з яких можна

побачити на виставці". Це "За

байраком байрак" та "Гайда�

маки", що, як і поезія, є бага�

тосюжетними.

Також в експозиції — робо�

ти, які змальовують всі періо�

ди історії України: від три�

пільської писанки і скіфсько�

го степу аж до сучасності.

Всеукраїнська бієнале
“Україна від Трипілля до сьо�
годення в образах сучасних
художників”

Коли: до 2 лютого

Де: Центральний будинок

художників України, вул.

Артема, 1�5

Вхід вільний

Два генії літератури
Тарас Шевченко і Михайло

Лермонтов народились в один

рік і в одній державі — Росій�

ській імперії. Обидва читали

Пушкіна, бували в Петербурзі

і Москві, але ніколи не зустрі�

лись. Виставку "Два генії", що

відкрилася у Російському

центрі науки і культури в Ки�

єві, присвячено 200�річчю від

дня народження Тараса Шев�

ченка і Михайла Лермонтова.

Понад 100 гравюр з колекції

Володимира Бєлікова зану�

рюють відвідувачів в атмосфе�

ру ХІХ століття, розповіда�

ють, з ким вони товаришува�

ли і спілкувались. Адже в них

були й спільні знайомі.

"Князь Григорій Гагарін на

Кавказі служив з Лермонто�

вим, а пізніше, коли був віце�

президентом Академії мис�

тецтв, приймав Шевченка в

академіки",— розповідає пан

Бєліков. До речі, Лермонтов

теж був здібний до малюван�

ня, збереглися його спільні

роботи з Гагаріним.

В екпозиції — ілюстрації до

творів поетів, створених ху�

дожниками ХІХ—ХХ століт�

тя. А також унікальний офорт

"Хлопчик�киргиз" за малюн�

ком Тараса Григоровича, най�

улюбленішого учня великого

Брюллова.

“Україна—Росія. Два генії”
Коли: до 22 лютого, вт�пт

з 12.00 до 19.00, сб з 11.00 до

17.00

Де: Російський центр науки

і культури, вул. Борисогліб�

ська, 2, тел. (044) 279�12�29

Вхід вільний

Шевченкіана 
Їжакевича

До 150�річчя від дня наро�

дження Івана Їжакевича в Лі�

тературно�меморіальному бу�

динку�музеї Тараса Шевчен�

ка презентували виставку

"Бог дає талант людині".

Протягом життя Іван Їжа�

кевич створив близько 2 ти�

сяч творів, із них майже 200

належать до шевченкіани. На

виставці представлено авто�

портрет митця, його ілюстра�

ції до творів Тараса Шевчен�

ка — "Катерина", "Перебен�

дя", "Гайдамаки", "Мені три�

надцятий минало", портрет

композитора Левка Ревуцько�

го, картини "Шевченко в май�

стерні Ширяєва", "Кріпаків

міняють на собак", "Володи�

мирова гора" та багато інших.

У 1939 році за ілюстрації до

"Кобзаря" Тараса Шевченка

художник отримав Державну

премію СРСР, у 1951�му був

удостоєний звання Народно�

го художника України.

Виставка робіт Івана Їжаке�
вича “Бог дає талант людині”

Коли: з 10.00 до 18.00, нд,

пн — вихідні

Де: Меморіальний буди�

нок�музей Т. Г. Шевченка,

вул. Вишгородська, 5, тел.

(044) 432�76�27

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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З Шевченком у серці
Ювілейний рік має змінити ставлення до генія

Учасники засідання обгово�

рювали пропозиції та заплано�

вані заходи з нагоди відзна�

чення 200�річчя від дня наро�

дження Тараса Шевченка.

"Справа не в кількості виданих

книжок і наукових робіт,—

упевнений голова Національ�

ної спілки письменників Вік�

тор Баранов.— Варто замисли�

тися, чи є ми гідними продов�

жувачами великого українця,

його ідей і заповітів. Творчість,

яку залишив нам Тарас Шев�

ченко, це не просто художня

література, а моральна консти�

туція українського народу".

Його слово стало кодом не�

знищенності української на�

ції, що не можна ділити, щоб

осягнути Кобзаря, вважає Вік�

тор Баранов.

Перший заступник дирек�

тора Департаменту культури

Валентина Ліновицька пре�

зентувала загальноміські

культурно�мистецькі події,

серед яких чільне місце займа�

ють заходи для дітей. Зокрема

в рамках програми святкуван�

ня відбудеться 24�й Міжна�

родний фестиваль "Музичні

прем’єри сезону", Фестиваль

дитячих хорових колективів

"Дитяче співоче поле "Тарасо�

ва пісня", Мистецький проект

"Шевченківські етюди", місь�

кий конкурс�виставка "Тара�

совими шляхами", присвяче�

ний творчості Кобзаря, тощо.

190 кращих дитячих художніх

робіт у березні покажуть в Му�

зеї історії Києва. Всі заклади

культури комунальної власно�

сті міста — театри, кінотеатри,

публічні бібліотеки, музеї — у

2014 році спрямовують свою

роботу на відзначення ювілею

Тараса Шевченка. Також міс�

то приділяє увагу приведенню

до належного стану об’єктів,

пов’язаних з ім’ям Кобзаря.

"Серед ексклюзивних заходів

навесні плануємо висадження

верб від знаменитої верби з

Кос�Аралу, біля якої бував Та�

рас Шевченко,— додав голова

Київської організації Націо�

нальної спілки письменників

Михайло Сидоржевський.—

Ми плануємо їх привезти і ви�

садити у Києві".

Заступник голови Націо�

нальної спілки письменників

Михайло Каменюка запропо�

нував проводити в столичних

школах "живі шевченківські

уроки" за участі лауреатів

Шевченківської премії. "Цей

рік має пройти під девізом

"Читаймо українську книж�

ку",— вважає він.— Найбіль�

ша спадщина Шевченка —

українська література, яка ви�

росла на його слові. А видан�

ня Шевченка мають бути до�

ступними кожному".

На Великого Кобзаря варто

поглянути по�новому, напо�

лягає лауреат Національної

премії України імені Тараса

Шевченка Петро Перебий�

ніс. "Шевченко завжди був

сучасним, хоч зазвичай його

змальовують у мундирі чи ко�

жусі, образ розмили і розібра�

ли на ідеологічні шматки,—

говорить літератор.— Шев�

ченка треба не лише любити,

а й читати, і його книги ма�

ють бути у кожній світлиці".

Кращим же пам’ятником Та�

расу Шевченку буде повне зі�

брання його творів, якого до�

сі немає, переконаний шев�

ченкознавець Сергій Галь�

ченко

Літератори впевнені в с часності творів Шевчен а, ни и я о о мають б ти дост пними ожном

Відвід вачі вистав и мають змо побачити і зроз міти значення Тараса Шевчен а в онте сті всієї
раїнсь ої історії

Образ Кобзаря в мистецтві
В Києві тривають виставки, присвячені життю і творчості Шевченка

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

М
инулого тижня в Будинку письменни�
ків України відбувся круглий стіл "Та�
рас Шевченко і сучасність", що зібрав
керівників Департаменту культури

КМДА, Національної спілки письменників Укра�
їни та громадських діячів. Літератори впевнені,
що Тарас Шевченко залишається актуальним і
сьогодні, а в пізнанні його творчості варто віді�
йти від стереотипів.
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сім’я�бджіл

відстроч�а

ви�онання

певних

обов’яз�ів

(державних)

Х Р Е Щ А Т И К
мар�а

во�непальної

зброї

понижена

місцевість

(розм.)

місце�для

молотьби

літера

пос�дина, ба�

частина�зброї

(люфа)

�ора�з�льод��в

морі

зворотна

частина

мова�на�основі

есперанто

вітрильно-

моторне�с�дно

�айдани,

ремені, я�ими

зв’яз�ють�р��и

майданчи�,�для�

бо�с�

�ам’яна�стіна

чоботи�з

оленячо�о

х�тра

політ�літа�а

верти�ально

вниз

��рт�овець

монета�Лаос�

ес��лап

��р.

письменни�

“Наливай�о”

вели�ий�ніж�

(ісп.)

“жила”�(лат.)

вид�меблів

село�на�Кав�азі

молюс�, має

черпепаш��

життєрадісне

світобачення

національна

�анадсь�а

спортивна��ра

соба�а
ан�.�драмат�р�

“Ма�бет”

поява��ло�нів

бо��війни�(міф)

Температура 	14°С

Атм. тиск 745мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура 	13°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура 	15°С

Атм. тиск 749мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 82 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó

ранок день вечір
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1755 – ðîñ³éñüêà ³ìïåðàòðèöÿ

ªëèçàâåòà Ïåòð³âíà çàòâåðäèëà

ïðîåêò ñòâîðåííÿ ïåðøîãî â Ðîñ³¿

óí³âåðñèòåòó – Ìîñêîâñüêîãî.

Íàâ÷àííÿ íà éîãî òðüîõ ôàêóëü-

òåòàõ ïî÷àëîñÿ 26 êâ³òíÿ. 

1799 – ôðàíöóçüê³ â³éñüêà çàé-

íÿëè Íåàïîëü òà éîãî îêîëèö³ ³ â

êîíòèíåíòàëüí³é ÷àñòèí³ Êîðî-

ë³âñòâà îáîõ Ñèöèë³é ïðîãîëîñè-

ëè ñòâîðåííÿ Ïàðòåíîïåéñüêî¿

ðåñïóáë³êè. 

1912 – ó Ãààç³ ï³äïèñàíî Ì³æ-

íàðîäíó îï³óìíó êîíâåíö³þ - ïåð-

øó ì³æíàðîäíó óãîäó ïî êîíòðî-

ëþ çà îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñî-

á³â. ¯¿ ï³äïèñàëè Í³ìå÷÷èíà, ÑØÀ,

Êèòàé, Ôðàíö³ÿ, Âåëèêîáðèòàí³ÿ,

²òàë³ÿ, ßïîí³ÿ, Í³äåðëàíäè, Ïåð-

ñ³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ, Ðîñ³ÿ ³ Ñ³àì. 

1922 – ó ãîñï³òàë³ Òîðîíòî 

14-ð³÷íèé êàíàäåöü Ëåîíàðä

Òîìïñîí ñòàâ ïåðøîþ ëþäèíîþ,

êîòð³é áóëà çðîáëåíà âäàëà

³í’ºêö³ÿ ³íñóë³íó äëÿ áîðîòüáè 

ç ä³àáåòîì. 

1953 – â õîä³ Ñ³÷íåâîãî ïîâ-

ñòàííÿ ó Âåíåñóåë³ ïîâàëåíî äèê-

òàòóðó ãåíåðàëà Ìàðêîñà Ïåðåñà

Õ³ìåíåñà. Â³éñüêîâèé ðåæèì àä-

ì³ðàëà Ëàððàñàáàëÿ, êîòðèé

ïðèéøîâ äî âëàäè, â ê³íö³ 1958

ðîêó ïðîâ³â ïðåçèäåíòñüê³ âèáî-

ðè ³ ïîâåðíóâ êðà¿íó äî öèâ³ëüíî-

ãî ïðàâë³ííÿ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Молодшу дочку в сім'ї, що

проживає в ефіопському місті

Біта Дженет, приблизно в 560

кілометрах на північний захід

від Аддіс"Абеби викрали на по"

чатку червня. До того моменту,

коли її виявили поліцейські,

минув майже тиждень, й у цей

час дівчинку неодноразово би"

ли,   розповідає news"smi.ru. 

За словами одного з місце"

вих правоохоронців, "якби ле"

ви не з'явилися, все могло би

бути набагато гірше". "Нерідко

таких дівчаток ґвалтують і

б'ють для того, щоб примуси"

ти їх вийти заміж", " розповів

поліцейський. Він відзначив,

що в місті всі сприймають по"

дію як диво, "адже леви зазви"

чай нападають на людей". 

Як відзначив експерт мініс"

терства сільського господарс"

тва Ефіопії Стюарт Вільямс,

тварини могли не чіпати дити"

ну й захищати її тому, що

сприйняли плач як нявчання,

яке видають левенята та ди"

тинчата інших котячих. 

Врятована дівчинка, за сло"

вами поліцейських, була дуже

налякана, але не грізним виг"

лядом своїх захисників, а жор"

стокістю викрадачів. Зараз

четверо з них вже затримані,

пошуки ще трьох тривають �

В Ефіопії троє левів врятували 
12�річну дівчинку від викрадачів

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 23 ñ³÷íÿ

ОВНИ,� роз�орання� пристрастей� слабшає.� Я�що� вам

�ин�ли�ви�ли�,�не�поспішайте�йо�о�приймати,�в�цьом��вже

немає�сенс�,� ваш� "поїзд"�поїхав.�З’яс�вання� стос�н�ів� є

марною�витратою�сил.�Чим�ближче�вечір,�тим�вище�віро-

�ідність�примирення�або�природно�о�за�асання��онфлі�т�.

ТЕЛЬЦІ,�я�що�поставили�за�мет��заробити��рошей�та�поліп-

шити�доброб�т,�робіть�став���на�заняття,�пов'язані�з�посеред-

ництвом,�ви�ладанням,�наданням�інформаційних�посл��,�літе-

рат�рним�реда��ванням.�Не�бійтеся�спроб�вати�себе�в�ролі�пе-

ре�ладача,��оментатора,�ж�рналіста,�ле�тора,�е�с��рсовода.

БЛИЗНЯТА,��острі�на�язи�,�жартівливі,�р�хливі,�я��рт�ть,

�ом�ні�абельні,�том��навряд�чи�н�дь��ватим�ть�на�самоті.

Пройти�тест�чи�с�ласти�іспит,�зав’язати�ці�аве�знайомство,

зробити�на��ове�від�риття�або�навісити��ом�сь�ло�шини�на

в�ха�чи�запалити�ори�інальною�ідеєю�тр�днощів�не�с�ладе.

РАКИ,� я�омо�а� більше� навантаж�йте� та� трен�йте

роз�мові��літини.�Більше�читайте�літерат�ри,�освоюй-

те� освітні� царини,� ш��айте� ці�ав�� інформацію.� В� сі-

мейних�стінах�оселилася��дача,�том��не�ш��айте�при-

�од�на�стороні,�а��айф�йте�біля�родинно�о�во�нища.

ЛЕВИ,� бажання� зводити� рах�н�и� женіть� �еть,� я�що

переб�ваєте� з� �имось� в� "�онтрах",� то� відвойов�вати

персональні�права —�марна�витрата�сил.�Дозвольте�со-

бі�піти�на�повід�����сит�ацій�або�людей,�"�орона"�з�вас

не�спаде,�поч�ття�власної��ідності�залишиться�на�висо-

ті,�вас�шан�ватим�ть,�довірятим�ть�найсо�ровенніше.

ДІВИ,� розслабтеся� і� присвятіть� день� собі,� любим� та� по-

т�райте�своїм�бажанням.�Коли�щось�не�вдається,�облиште�тя�-

ти�то�о�воза,�а�я�що�хтось�роздратов�є,�обходьте�та���особ�

десятою�доро�ою.�Нюх�на�отр�йний�не�атив���вас�ч�довий,�тож

тримайте�ніс�за�вітром—�і�тоді�не�встрянете�в�жодн��халеп�.

ТЕРЕЗИ,� знизьте� енер�етичн�� динамі��,� �осмічні

ритми�дня�сприяють�відновленню�вн�трішніх�психоло-

�ічних�рес�рсів,�а�тивіз�ють�сил��волі�для�позбавлен-

ня�від�по�аних�звичо��та�відновлення�здоров’я.

СКОРПІОНИ,�день�промайне�на�тлі��армічних�подій,�тож

прибор�айте�ініціативний�пост�п,�доля�сама�вас�знайде�і�зм�-

сить�танцювати�під�свою�д�д�,�а�точніше—�спон��ає�робити

те,�в�чом��ви�прип�стилися��олись�помило�.�Отже,�нині�все,

що�відб�вається,�с�оріше,�не�підля�ає�здоровій�ло�іці�і�є�ма-

ривом,�що�заважає�бачити�реальність,�бло��є�правильні�дії.

СТРІЛЬЦІ,�б�дьте�цілеспрямованими,�іна�ше�вдалі�шанси

перетворяться�на�неви�ористані�можливості.�Я�що�вам�вис�-

н�ть�претензії,�зробіть�з�стрічний�хід�і�поясніть�свою�позицію.

КОЗЕРОГИ,�я��не�парадо�сально,�але�нині�вам�до-

цільно�обрати�та�ти���байд�жості,�не�пн�тися�напро-

лом� до� �ар’єрних� вершин,� це� допоможе� не� брати

близь�о�до�серця�ч�жі�вади,�дивацтва�й��с�переч�всім

за�онам� ло�і�и� наблизить� вас� до� потрібної� людини

(співтовариства),� забезпечить� дост�п� до� джерел� ін-

формації,�в�я�их�ви�заці�авлені.

ВОДОЛІЇ,�присвятіть�день�приємним�розва�ам�(сьо-

�одні�ба�атьом�пощастить�з�стріти�омріяний�ідеал��о-

хано�о),�адже�робота�не�вов� —���ліс�не�втече.�Мрійли-

вий�або�ледачий�настрій,�пра�нення�до��армонії�і��ом-

форт��може�зовсім�відбити���вас�бажання�працювати,

робити�а�тивні�з�силля�в�том��чи�іншом��напрям��.

РИБИ,�влаштов�йте��онфіденційні�з�стрічі,�прони�ай-

те�в�ч�жі�таємниці,�пізнавайте�тон�ощі��оле�тивної�пси-

холо�ії.�В�цей�час�ви�здатні�злитися�з�нав�олишнім�прос-

тором�в�єдине�ціле,�стати�йо�о�невід’ємною�частиною��

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 2 3  с і ч н я

Наполохавши зло�
чинців, тварини
охороняли дів�

чинку декілька годин,
а щойно з’явилася по�
ліція, втекли до лісу 


