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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Сьогодні — останній день, аби
прикластись до древніх релігій�
них святинь — Дарів волхвів —

золота, ладану та смирни, доступні
реліквії з Афону в Свято�Успенсько�
му соборі Києво�Печерської лаври.
За п’ять днів перебування Дарів у
Києві до них з молитвою прийшли
тисячі вірян. Для паломників створе�
ні відповідні умови перебування.

Минулої п’ятниці до столиці України, Києва,

вперше прибули реліквії із Афону, до яких тор�

кався сам Спаситель — Дари волхвів. Нагадаємо,

Дари волхвів — це одна з небагатьох реліквій, по�

в’язана із земним життям Ісуса Христа, що збе�

реглася до сьогодення. Згідно з переказами, волх�

ви, яких до місця народження Царя Світу приве�

ла віфлеємська зоря, принесли у подарунок ново�

народженому Христові золото, ладан і смирну.

Багато століть священна реліквія не покидала

стіни монастиря Св. Павла й лише після десятка

років перемовин помандрувала світом. “Вперше

з 15 ст. святиня покинула межі Греції. Й те, що

вона сьогодні тут — це промисел Божий”,— каже

настоятель монастиря Св. Павла на горі Афон

ігумен Парфен.

Аби прикластися до святинь, люди стають у

черги. Загалом чекати доводиться недовго —

близько години, адже паломники проходять

швидко. Для тих, хто з дітьми, тут створена окре�

ма черга, аби малятам не довелося мерзнути на

морозі. Потік людей до святині не припиняєть�

ся — щогодини сюди приходить до 4 тис. вірян.

Кожен, хто приклався до ковчега зі святинею, от�

римує іконку Різдва Христового. Відзначимо, до�

ступ до святині відкритий з 6 год. ранку до півно�

чі. До слова, за даними прес�служби оргкомітету

привезення Дарів волхвів, лише упродовж вихід�

них до святині вже прийшло близько 75 тис. осіб.

Саме стільки ікон було роздано з вечора п’ятниці

(24 січня,) коли ковчег із дарами прибув у Києво�

Печерську лавру. Поклонився Дарам волхвів й

Президент України Віктор Янукович.

У Києві до священної реліквії люди йшли по�

стійно. Паломники молилися перед Дарами

волхвів за здоров’я близьких: хтось прийшов по�

просити за дітей, хтось за батьків, багато таких,

які моляться за мир та спокій в Україні. Така ува�

га до реліквії цілком виправдана, адже список

див, що відбуваються біля Дарів волхвів величез�

ний — в архівах афонського монастиря зберігає�

ться безліч документів, у яких розповідається про

зцілення людей від різноманітних недуг (сліпці

прозрівали, інваліди покидали храм без допомоги

милиць та інвалідних крісел тощо). Та священно�

служителі вкотре наголошують, що не від золота

зцілюються люди, а по вірі своїй та щирій молит�

ві до Господа.

Для перебування паломників створені відпо�

відні умови. Так, уздовж вул. Лаврської стоять

тролейбуси, куди паломники можуть зайти і по�

грітися. Поряд встановлено польові кухні, де го�

тують чай та бутерброди і безплатно роздають ві�

руючим.

Також духовенство столиці перед святинею по�

молилося за Україну. Молебень про мир в країні

відправив керуючий справами УПЦ митрополит

Бориспільський і Броварський Антоній. Супро�

воджував богослужіння дитячий хор. Молебень

став першим у рамках Всеукраїнської дитячої мо�

литви за мир в Україні �

З молитвами 
та надією
Помолитись до Дарів волхвів у Києві 
прийшли десятки тисяч вірян

За�п`ять�днів�переб�вання�Дарів�волхвів���Києві�до

них�з�молитвою�прийшли�тисячі�вірян

Бій під Крутами відбувся 29

січня 1918 року на залізничній

станції Крути поблизу села

Пам’ятне, в 130�ти км на пів�

нічний схід від Києва. Цей бій

тривав 5 годин між більш ніж

4�тисячною більшовицькою

армією Михайла Муравйова та

загоном з декількох сотень ки�

ївських студентів і бійців віль�

ного козацтва, що встали на

захист Української Народної

Республіки. У свідомості бага�

тьох особливого значення бій

набув завдяки героїзму україн�

ської молоді, яка загинула в

нерівному бою, намагаючись

протистояти просуванню до

Києва окупаційної армії. 28

юних захисників незалежності

України потрапили після бою

в полон до більшовиків та бу�

ли ними страчені, пізніше їх

перепоховали на Аскольдовій

могилі в Києві. Десятиріччями

історія бою або замовчувалася,

або обростала міфами і вигад�

ками як у закордонній, так і у

вітчизняній історіографіях.

На початку 2012 року на

місці дерев’яного хреста на

Аскольдовій могилі було вста�

новлено пам’ятник крутян�

цям: “козацький хрест”, виго�

товлений із каменю, у центрі

якого висічений тризуб із сим�

волічною цитатою зі Святого

Євангелія — “Найбільша лю�

бов — життя покласти за дру�

зів”.

А у 2006 році на залізничній

станції Крути було відкрито

Меморіал пам’яті героїв Крут.

Автор меморіалу, Анатолій

Гайдамака, представив пам’ят�

ник як насипаний пагорб зав�

вишки сім метрів, на якому

встановлено 10�метрову чер�

вону колону. Червона колона

мала нагадувати про подібні

колони Київського універси�

тету, звідки були більшість сту�

дентів під Крутами. Біля під�

ніжжя пагорба була побудова�

на капличка, а поряд із пам’ят�

ником викопане озеро у формі

хреста.

Подвиг героїв Крут став

прикладом героїчної звитяги

в ім’я України та її незалежно�

сті, взірцем жертовного само�

зречення та відданості рідній

землі. На цьому наголосив і

голова Верховної Ради Воло�

димир Рибак у своєму учо�

рашньому зверненні до укра�

їнців з нагоди пам’ятної дати.

“У календарі визначних дат

України особливе місце нале�

жить 29 січню — Дню пам’яті

героїв Крут, коли, зверта�

ючись до трагічної сторінки

історії нашої держави, ми на�

магаємося усвідомити гли�

бинну сутність подій далекого

1918 року та винести уроки на

майбутнє. У цей день перво�

цвіт нації — гімназисти, сту�

денти, курсанти військової

школи — ціною свого життя

зупинили навалу ворожих

військ. Вшановуючи пам’ять

юних героїв, які полягли під

Крутами, ми маємо докласти

всіх зусиль до утвердження в

суспільстві високої політич�

ної культури, виховання мо�

лоді на засадах патріотизму,

духовності, поваги до істо�

ричного минулого україн�

ського народу”,— йдеться у

зверненні.

Нагадаємо, 16 травня 2013

року Верховна Рада прийня�

ла постанову про відзначен�

ня подвигу героїв бою під

Крутами. Указ Президента

України про День пам’яті Ге�

роїв Крут був підписаний 15

січня 2007 року �

У Києві вшанували
жертв Голокосту
У столиці провели круглий стіл 
“Українське суспільство і пам’ять 
про Голокост: наукові 
та освітні аспекти”
Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

Днями у місті до
Міжнародного
дня пам’яті

жертв Голокосту бу�
ло проведено сьо�
мий щорічний круг�
лий стіл “Українське
суспільство і пам’�
ять про Голокост:
наукові та освітні ас�
пекти”. Організато�
рами заходу висту�
пили Український
центр вивчення істо�
рії Голокосту у парт�
нерстві з Гете�інсти�
тутом в Україні. 

Протягом трьох сесій

учасники спілкувалися що�

до історичних фактів Голо�

косту в Україні, інтегрова�

ності вивчення цієї теми у

навчальних закладах, обі�

знаності людей з цього при�

воду. “Сім років поспіль ми

проводимо цей захід, який

присвячений Дню пам’яті

Голокосту. Його ідея дуже

проста: спробувати проана�

лізувати стан пам’яті про

Голокост, який є частиною

історії як Ізраїлю, так і

України. Також ми говори�

мо про науково�освітній ас�

пект: наскільки ця тема ін�

тегрована у освітній процес

в Україні, тому що це є не�

від’ємною частиною історії

Другої світової війни. Робо�

ти вистачає, через три життя

ми не зможемо сказати, що

тема Голокосту повністю

досліджена”,— поділився

Анатолій Подольський,

кандидат історичних наук,

директор Українського цен�

тру вивчення Голокосту. Він

також зазначив, що вивчен�

ня цієї проблематики необ�

хідне не тільки і не стільки

для вшанування пам’яті за�

гиблих євреїв, скільки при�

від осмислити та переос�

мислити цінність людсько�

го життя, збереження прав

та свобод громадян, тим

більше у теперішні важкі

для України часи.

З ним погоджується і Кар�

мель Каган, заступник над�

звичайного та повноважно�

го посла Ізраїлю в Україні:

“Я вважаю, що подібні захо�

ди не стільки важливі для

самої України, скільки для

інших країн. Якщо за кордо�

ном розпочалися суперечки

щодо того, чи був Голокост

взагалі, то в Україні ще зали�

шилися в живих свідки тих

страшних подій. Саме укра�

їнські війська у цей день

визволили Освенцім. Тому

нам дуже важливо хоча б раз

у рік збиратися та розбира�

тися у тому, до чого може до�

вести ненормальне бажання

знищувати якусь категорію

людей через інший колір

шкіри, інші релігійні чи

будь�які генетичні відмін�

ності. Це не повинно повто�

ритися”. Число жертв полі�

тики нацистів більше 6 млн

людей, які вважалися не�

повноцінними, проте точну

кількість встановити не�

можливо, оскільки напри�

кінці війни знищували на�

віть сліди існування концта�

борів.

Наприкінці круглого сто�

лу присутнім показали доку�

ментальний фільм “Крик

чорнозему”, що розповідає

про масові розстріли єврей�

ського населення націонал�

соціалістами на прикладі се�

ла Ківшоватого Таращан�

ського району, розташова�

ного на південь від Києва.

Очевидці, які пережили ту

бійню, висловлюються у

фільмі разом із істориками

та місцевими експертами.

Фільм знятий за підтримки

фонду Конрада Аденауера в

Україні, який співпрацює з

низкою українських парт�

нерських організацій та ус�

танов. Це, зокрема, Верхов�

на Рада України, Адмініс�

трація Президента, місцеві

державні адміністрації,

структури політичних пар�

тій, неурядові організації,

університети та аналітичні

центри.

Нагадаємо, що з 2005 року

щорічно 27 січня відзначає�

ться Міжнародний день

пам’яті жертв Голокосту, ос�

кільки саме в цей день 1945

року радянські війська захо�

пили нацистський концта�

бір Освенцім та визволили

полонених, що знаходилися

у ньому. За час існування та�

бору в ньому загинули, за де�

якими оцінками, від 1,5 до

2,2 млн осіб �

Учора�в�столиці�пройшли�заходи�з�на оди�відзначення�96-ї�річниці

подви �� ероїв�Кр�т

Пам’ять про Героїв
Україна вшанувала київских студентів, 
загиблих в бою під Крутами
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Усереду, 29 січня,
в Україні прой�
шли заходи з

нагоди відзначення
96�ї річниці подвигу
героїв Крут. Вшану�
вали пам’ять київских
студентів, загиблих у
нерівному бою проти
армії більшовиків, і у
столиці — на Асколь�
довій могилі священ�
нослужителі різних
церков відслужили
традиційний моле�
бень.
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Соціальний пластик в дії

Одна з найбільших проб�

лем, з якою довелося мати

справу соціальним праців�

никам Солом’янського

району, — недовіра стар�

ших людей, держателів

картки, до віртуальних по�

слуг та грошей. Зазначимо,

що з минулого року на со�

ціальний пластик нарахо�

вують всі соціальні випла�

ти, що надходять з місько�

го бюджету: надбавки до

свят, визначних дат тощо.

За словами голови гро�

мадської організації інвалі�

дів війни та збройних сил

Солом’янського району

Олександра Марчевського,

пенсіонерам складно при�

звичаїтися до нових реалій.

“Вони бояться користува�

тися карткою, не розумі�

ють, як знімати з неї кошти,

та бояться, що вони кудись

зникнуть з рахунку”,— ді�

литься пан Марчевський.

Багато подібних скарг

надходить і до управління

соціального захисту райо�

ну. Тож наразі соціальні

працівники допомагають

пенсіонерам звикнути до

нововведення: у разі необ�

хідності допомагають зня�

ти кошти, проводять за�

купки продуктів чи ліків.

За словами начальника

управління праці та соці�

ального захисту населення

Солом’янського району

Любові Хоменко, у разі,

якщо держатель картки не

може самостійно піти до

аптеки чи магазину, що на�

дає відповідні знижки, це

можуть зробити й родичі

чи близькі.

Однак посадовець попе�

реджає: влада не допустить

зловживань соціальними

преференціями. Зокрема у

київському метрополітені

лише за два дні перевірок

затримали 176 осіб, які не�

законно використовували

“Картку киянина” для без�

коштовного проїзду у під�

земці. Картки були вилу�

чені.

Зазначимо, що наразі в

кожному районі столиці ді�

ють аптеки мережі КП

“Фармація”, де власники

картки можуть отримати

знижку на 100 найменувань

найбільш популярних ліків.

У Солом’янському районі

таких закладів шість. За да�

ними підприємства, з 1

червня 2012 року по 31

грудня 2013 року у цих за�

кладах пільгами скориста�

лися 2 647 киян, які при�

дбали лікарських засобів на

суму майже 28 тисяч грн.

Сума знижки, відповідно,

склала 9 226 грн. Також у

кожному районі міста є ап�

теки КП “Фармація”, у

яких держателі “Картки ки�

янина” можуть отримати

знижку на всі найменуван�

ня ліків до 40 %. З їх перелі�

ком можна ознайомитися

на сайті підприємства

http://pharmacy. kiev.ua.

Разом з тим, за словами

голови управління Пенсій�

ного фонду Солом’янсько�

го району Тамари Папілен�

кової, зростає кількість тих

пенсіонерів, які прагнуть

отримувати й пенсію на

картку. Це переважно ті

люди пенсійного віку, які

ще продовжують працюва�

ти та вже отримують зар�

плати на банківські карт�

ки. Тож не бояться “вірту�

альних” грошей.

До слова, наразі в Соло�

м’янському районі 34 тися�

чі власників “Картки ки�

янина”.

За результатами обгово�

рення управління праці та

соціального захисту насе�

лення Солом’янського

району звертається до бан�

ку “Хрещатик”, через який

здійснюється нарахування

на соціальну картку, з про�

ханням розширити мережу

банкоматів та просить пра�

цівників аптек КП “Фар�

мація” роз’яснювати пен�

сіонерам цінову різницю

між імпортними ліками та

вітчизняними аналогами.

“Звісно, ми зіштовху�

ємось з цілою низкою

проблем, але нам доведеть�

ся їх пройти. Адже це дуже

важливий проект як в соці�

альному, так і в економіч�

ному плані. Нам потрібно

роз’яснювати людям, для

чого це робиться, та вчити

користуватися “Карткою

киянина”. Я переконаний,

що якщо пенсіонеру кілька

разів показати, як правиль�

но користуватися цим

інструментом, у нього це

ввійде в норму. Напрямок,

який ми обрали, дуже

успішний та буде набирати

оберти”, — прокоментував

“Хрещатику” заступник

голови Солом’янської РДА

Андріян Рев’юк.

Зазначимо, що “Картка

киянина” — проект київ�

ської адміністрації, запро�

вадження якого забезпечує

реалізацію ініціатив Пре�

зидента України, спрямо�

ваних на підвищення соці�

альних стандартів. Наразі

столична адміністрація

продовжує роботу над тим,

аби власники картки отри�

мували все більшу кіль�

кість преференцій

У Солом’янському районі обговорили проблеми 
та перспективи реалізації міського проекту “Картка киянина”
Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

В
же понад рік в Києві діє соціальний
проект “Картка киянина”, держателі
якої мають змогу отримувати знижки
на ліки, продукти у низці супермарке�

тів та інші преференції. З якими труднощами
довелося зіштовхнутися киянам у рамках ре�
алізації соціальної ініціативи, днями обгово�
рили в Соломя’нському районі столиці.

Освітяни під захистом

Зважаючи на важливість роботи

вчителя, міська влада уже багато

років поспіль підтримує освітян.

Зокрема за насичену роботу пра�

цівники столичних закладів освіти

отримують муніципальну надбавку

до заробітної плати. За словами го�

лови Київської міської організації

Профспілки працівників освіти і

науки України Олександра Яцуня,

муніципальна стимулююча над�

бавка є “соціальною подушкою”,

покликаною пом’якшити дорож�

нечу столичного життя. Незважа�

ючи на обмежені фінансові мож�

ливості міського бюджету, зазначе�

ні гарантії повинні бути збережені,

виплачуватися не диференційова�

но, а у фіксованому розмірі — 20 %

посадового окладу.

Та зважаючи на суспільно�полі�

тичну ситуацію, що склалася в

країні, вчителів і вихователів ціка�

вить, чи ж отримуватимуть вони ці

гроші, як і раніше. Міська влада

запевняє, що перейматися не вар�

то, — усі виплати будуть. “Розумію

та розділяю ваше хвилювання, зва�

жаючи на складну політичну та су�

спільну ситуацію в країні і столиці

зокрема, однак хочу вас заспокоїти

і повідомити, що міська влада за�

клала до проекту бюджету Києва

на 2014 рік кошти для виплати му�

ніципальної надбавки бюджетни�

кам, у тому числі й працівникам

освітньої галузі”,— запевнив осві�

тян перший заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко.

Також поетапно зросте й зарпла�

та працівників освіти протягом ро�

ку — у середньому на 330 гривень.

Окрім цього, Анатолій Голуб�

ченко заспокоїв освітянську

спільноту щодо підвищення вар�

тості разового проїзду в громад�

ському транспорті. Зокрема він

відзначив, що проект відповідного

розпорядження готовий до підпи�

сання. “Документ пройшов усі об�

говорення та погодження. Однак

доки міська влада не розумітиме

остаточно, яким чином зміняться

доходи киян у новому році, на�

скільки зросте середня заробітна

плата мешканців столиці,— під�

писання цього документа буде від�

терміноване”,— сказав перший

заступник голови КМДА.

Нагадаємо, відповідно до розпо�

рядження про підвищення тарифів

на проїзд (до 3 грн), дорожчає ра�

зова поїздка, а вартість проїзного

документа на місяць залишається

незмінною. Тож кияни, які регу�

лярно користуються громадським

комунальним транспортом і при�

дбають місячний проїзний квиток,

подорожчання не відчують.

Наприкінці зустрічі Анатолій

Голубченко відповів на запитання

профспілкових активістів

Муніципальна надбавка для вчителів та вихователів столиці 
буде збережена
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Ц
ього року, як і попереднього, всі соціальні гарантії
для працівників шкіл та дитсадків будуть збереже�
ні за будь�яких умов. Зокрема йдеться про 20 %
муніципальну надбавку до заробітної плати. На

цьому днями наголосив перший заступник голови КМДА
Анатолій Голубченко під час зустрічі з профспілковим
активом працівників освіти Києва.

Учора автодорівці 
продовжили 
ліквідовувати наслідки 
негоди

Ç 10.00 29 ñ³÷íÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ñòî-
ëèö³ ðîçïî÷àòî ðîáîòè ç ïîâòîðíîãî
ðîç÷èùåííÿ äîð³ã ì³ñòà â³ä ñí³ãó. ßê
ïîâ³äîìèëè ó ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”, íà-
ñàìïåðåä ðîáîòè âèêîíóâàòèìóòüñÿ íà
ãîëîâíèõ ìàã³ñòðàëÿõ òà íà âóëèöÿõ,
äå ïðîëÿãàþòü ìàðøðóòè ðóõó ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó.

Òàêîæ ëîêàëüíî, çà íåîáõ³äíîñò³,
ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâ çä³éñíþþòü
îáðîáêó ñòîëè÷íèõ àâòîøëÿõ³â ïîñè-
ïàëüíèìè ìàòåð³àëàìè òà ðåàãåíòàìè.
Ïðîâîäèòüñÿ ïîâòîðíå ðîç÷èùåííÿ
òðîòóàð³â â³ä ñí³ãó.

Ó äåííó çì³íó íà ñòîëè÷íèõ àâòî-
øëÿõàõ ïðàöþº 62 áðèãàäè ó ñêëàä³
450 ðîá³òíèê³â “Êè¿âàâòîäîðó”. Ãîòîâ³
äî âèêîðèñòàííÿ áëèçüêî 261 îäèíèö³
ñïåöòåõí³êè, ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ çèìîâî-
ãî óòðèìàííÿ âóëèöü.

Êåð³âíèöòâî ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”
âêîòðå çâåðòàºòüñÿ äî âîä³¿â ³ç ïðî-
õàííÿì íà ÷àñ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ
óìîâ óòðèìàòèñÿ â³ä ïî¿çäîê ì³ñòîì
âëàñíèì àâòî òà äîòðèìóâàòèñÿ ïðà-
âèë ïàðêóâàííÿ, ùî äîçâîëèòü ñâîº-
÷àñíî î÷èùàòè âóëè÷íî-øëÿõîâîìó
ìåðåæó Êèºâà â³ä ñí³ãó

Станом на ранок 29 січня
до бригад швидкої 
медичної допомоги 
звернулися 4 особи

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ, ñòàíîì íà
6.00 29 ñ³÷íÿ (ç ïî÷àòêó äîáè) äî ë³êà-
ð³â áðèãàä øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
çâåðíóëèñÿ 4 îñîáè, ç ÿêèõ 3 ãîñï³òà-
ë³çîâàíî. Ïðè÷èíè çâåðíåííÿ — ãîñ-
òðèé ï³ºëîíåôðèò, õðîí³÷íèé ãàñòðî-
äóîäåí³ò.

Óâàãà! ²íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó ãîñ-
ï³òàë³çîâàíèõ ¿õí³ áëèçüê³ òà ð³äí³ ìî-
æóòü ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿
ë³í³¿: 15-03

Через суттєве зниження
температури 
почастішали випадки 
переохолодження 
та обмороження

Ó Äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
³íôîðìóþòü, ùî óïðîäîâæ äîáè (27
ñ³÷íÿ) äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êè-
ºâà ç ïðèâîäó ïåðåîõîëîäæåííÿ òà
â³äìîðîæåííÿ çâåðíóëîñÿ 3 îñîáè.

Çàãàëîì â³ä ïî÷àòêó 2014 ðîêó ç
ïðèâîäó ïåðåîõîëîäæåííÿ òà â³äìîðî-
æåííÿ äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â Êèºâà
çâåðíóëèñÿ 47 ãðîìàäÿí, ñåðåä ÿêèõ 2
äèòèíè.

Ñòîëè÷í³ ìåäèêè çàêëèêàþòü êèÿí
òà ãîñòåé ñòîëèö³ äîòðèìóâàòèñÿ îñ-
íîâíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè, ÿê³ äîçâî-
ëÿòü óíèêíóòè øê³äëèâîãî âïëèâó
íèçüêèõ òåìïåðàòóð íà îðãàí³çì.

Çîêðåìà îäÿãàòèñÿ áàãàòîøàðîâî,
äîðå÷íî îäÿãíóòè ê³ëüêà ëåãêèõ êîôò
çàì³ñòü îäí³º¿ òåïëî¿. Öå ïîïåðåäèòü
ñï³òí³ííÿ, ÿêå íà ìîðîç³ íåáåçïå÷íå.
Îäÿã ìàº áóòè â³ëüíèì, çàõèùàòè â³ä-
êðèò³ ä³ëÿíêè øê³ðè. Íå çàáóâàéòå
âäÿãàòè ðóêàâè÷êè, à í³ñ òà âóõà çàõè-
ùàòè øàïêîþ, øàðôîì, ï³äíÿòèì êî-
ì³ðîì; ìàòè äîäàòêîâèé îäÿã, ÿêùî
ïëàíóºòå ïðîâåñòè ö³ëèé äåíü íà ìî-
ðîç³; íå âèõîäèòè íà ìîðîç ãîëîäíèì.
Îáîâ’ÿçêîâî òðåáà äîáðå ïî¿ñòè, êðà-
ùå âæèâàòè âèñîêîêàëîð³éí³ ïðîäóê-
òè; çàõîäèòè êîæí³ ï³âãîäèíè-ãîäèíó
ó òåïëå ïðèì³ùåííÿ, ÿêùî âè ïðîâî-
äèòå ö³ëèé äåíü íà âóëèö³; çà ìîæëè-
âîñò³ áðàòè ³ç ñîáîþ òåðìîñ ³ç ãàðÿ-
÷îþ êàâîþ, ÷àºì ÷è ñóïîì; ïðàöþâàòè
ðóêàìè, ðóõàòè ê³íö³âêàìè, àáè ïîñè-
ëèòè êðîâîîá³ã ó çàìåðçàþ÷èõ ñóäè-
íàõ; íå ïåðåâòîìëþâàòèñÿ

Íîâèíè

Цьо о ро , я і попередньо о, всі соціальні арантії для працівни ів
столичних ш іл та дитсад ів б д ть збережені за б дь-я их мов

Столична адміністрація продовж є робот над тим, аби власни и "Карт и иянина"
отрим вали все більш іль ість преференцій
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У природи немає поганої 
погоди, та є збиткова
Кліматичні аномалії дорого коштують економікам держав, 
але поки що не здатні зруйнувати їх

Тепла іще чекати 
й чекати

Україні найближчими дня�

ми синоптики прогнозують

складні погодні умови. Як за�

значив на брифінгу у Києві ди�

ректор Українського гідроме�

теорологічного центру Микола

Кульбіда, морози в нашій кра�

їні посиляться, стовпчик тер�

мометра впаде в окремих ре�

гіонах до —30 градусів за Цель�

сієм. Причому на суттєве по�

тепління найближчими днями

розраховувати не слід: складні

погодні умови на території на�

шої країни та в Києві збере�

жуться, принаймні, й у перших

числах лютого. А якщо морози

навіть послабшають, то буде

сніг, заметілі, налипання мок�

рого снігу.

Втім, на те вона й зима. На

початку січня в Україні було

настільки тепло, що почали зе�

леніти деякі кущі й дерева, та і

травичка проросла. Тим не

менше, сильні холоди не лише

викликають у багатьох дис�

комфорт, а й призводять до до�

даткових витрат із сімейного

бюджету. На теплий одяг, на�

приклад.

Але це на рівні особистого,

сімейного бюджету. Чи завдає

погода збитків державі, ба на�

віть світовій економіці? Ви�

являється, що так, і чималих.

Градус аномальний —
збиток реальний

Приклади, на жаль, свіжі.

Сполучені Штати й Канада

відносно нещодавно потерпа�

ли від аномальних холодів. У

теленовинах та в Інтернеті де�

монструвалися апокаліптичні

відео замерзлого Ніагарського

водоспаду. Засніжений Нью�

Йорк, промерзлі поїзди, загиб�

лі від холодів безхатченки —

далеко не повний перелік

втрат. Американські екперти

оцінили також матеріальні

збитки, завдані країні в цілому.

Економіка США, звісно, ви�

стоїть під цим ударом, але

скарбниця країни недоотри�

має більш ніж $ 5 млрд, хоча

при обсягах американської

економіки у майже $ 16 трлн це

не така вже й катастрофічна

сума. Але і морози відступили.

З іншого боку, Сполучені Шта�

ти потерпають від спеки й по�

сухи, зокрема — штат Калі�

форнія. Аномально високі

температури там тримаються й

досі, одне озеро вже всохло че�

рез них, матеріальні збитки ще

буде підраховано, але губерна�

тор Каліфорнії оголосив у шта�

ті надзвичайний стан і закли�

кав населення скоротити спо�

живання води щонайменше на

20 %. Загалом, стверджують

експерти, страхові компанії

США щорічно прогнозують

матеріальні збитки через него�

ду в обсягах від $ 1,3 до $ 2

млрд. Аномальні спека та мо�

рози у Сполучених Штатах за

обсягами збитків цьогоріч вже

майже втричі перевищили цей

ліміт. Попри те, що матеріальні

втрати від аномальних морозів

у США мізерні порівняно з об�

сягами економіки, однак екс�

перти припускають, що при�

близно третина ВВП країни

залежить саме від погодних

умов.

У Євросоюзі також приділя�

ють дедалі більшу увагу вибри�

кам погоди. Так, у 2013 році єв�

ропейські страхові компанії

підрахували, що річний збиток

тамтешніх підприємств лише

від несподіваних, неочікува�

них похолодання чи потеплін�

ня складає не менш як 400

млрд євро, а надалі може пере�

вищити позначку у 500 млрд

євро, оскільки аномалії стають

дедалі частішими на масштаб�

нішими. Повені у Центральній

Європі на початку літа 2013 ро�

ку завдали збитків економіці

ЄС на $ 18 млрд. Вони взагалі

дуже збиткові, зокрема повінь

у Канаді влітку того ж таки

2013 року коштувала страхови�

кам $ 2 млрд страхових збитків.

Або, наприклад, більш як 30

млрд рублів “змило” рекорд�

ними повенями на російсько�

му Далекому Сході восени 2013

року.

Рахує втрати від погодних

аномалій і Україна. Лише

один випадок — у вересні

2013 року смерч у Самборі

Львівської області — завдав

збитків на 1 мільйон гривень.

І це локальне явище.

Протягом 2011 року, коли

кількість та масштабність по�

годних аномалій у світі різко

зросли, сумарно кліматичні

несподіванки завдали збитків

у $ 105 млрд.

Прогноз погоди 
як бізнес�чинник

Стереотип, що погода важ�

лива для аграріїв та турбізнесу,

стрімко йде у небуття. Кліма�

тичні аномалії настільки по�

частішали, що їх суттєвого

впливу зазнають майже всі га�

лузі економіки. Яким буде цей

уплив — позитивним чи нега�

тивним — передбачити склад�

но. Наприклад, через теплий

початок зими 2013—2014 років

різдвяна торгівля у ЄС не ви�

йшла на очікувані показники.

Водночас “касу зробили” ви�

робники морозива, прохолод�

них напоїв, кондиціонерів та

клімат�систем. На коливання

температур та кількість і харак�

тер опадів помітно реагують

перевізники, адже від холодів

чи повеней страждають доро�

ги, та й транспортні засоби та�

кож. У США нещодавно через

аномальні холоди на ходу про�

мерз наскрізь потяг. Пасажири

вимушені були його залишити.

Навесні 2010 року виверження

вулкану Ейяф’ятлайокудль в

Ісландії паралізувало авіапере�

везення у Західній Європі. Об�

меження на авіаперельоти від�

чували також подорожуючі й в

Україні. Авіакомпанії, і не ли�

ше європейські, зазнали від

цього явища колосальних

збитків.

Та найбільш чутливою до

погоди, окрім туризму, АПК та

перевезень, є роздрібна торгів�

ля. Тут наявний тісний зв’язок

між настроями споживачів,

кліматичними змінами та об�

сягами продажів, а відтак і

прибутком компаній. Наоч�

ний приклад — різдвяна тор�

гівля у Західній Європі. Зокре�

ма це падіння продажів у Ні�

меччині у грудні 2012 року на

4,7 % до грудня 2011 року. В

Україні коливання настроїв

споживачів відчутні на обсягах

продажів прохолодних напоїв,

морозива, чаю. Минулого ро�

ку дощі викликали спожи�

вацький бум на гумові чоботи

та інше гумове взуття. Спекот�

ні літа 2009 та 2010 років збіль�

шили обсяги продажів конди�

ціонерів, а холоди взимку тих

самих років підняли цифри

реалізації хатніх обігрівачів.

Наразі світовий бізнес не

задається питанням, чи до�

цільно враховувати погодний

чинник при бізнес�плануван�

ні хоч на короткий термін,

хоч на віддалену перспективу.

Експерти погоджуються, що

це робити треба. Але як?

Адже спрогнозувати погоду

нині, за зростання кількості

аномалій, складно.

Досить розвинений напря�

мок у цьому сенсі — страху�

вання від збитків, завданих

погодними аномаліями. У

США пропонуються такі

страхові продукти. У Європі

погодний чинник недооці�

нюється. В Україні ж у 2013

року запустили пілотний про�

ект страхування якості яблук,

котра може постраждати че�

рез надміру рясні дощі, град,

інші несприятливі погодні

умови.

Світова економіка 
на погоду не зважає

Але досі впливи несприят�

ливих погодних умов були ло�

кальними, а світова економіка

поривів вітру, аномальних хо�

лодів чи спеки майже не від�

чуває. Чи не єдиною галуззю,

що реагує на погоду у світово�

му масштабі, є енергетика.

Але й там уплив погоди обме�

жується короткотерміновими

спекуляціями. Про це в ко�

ментарі “Хрещатику” розпо�

вів керівник Інформаційно�

аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Микола Ів�

ченко. За його словами, “в ос�

новному, погодні явища впли�

вають на ринок енергоносіїв.

Якщо подивитися на ціни на

нафту, то вони слабко реагу�

ють, оскільки США — голов�

ний споживач нафти у світі, й

основне споживання йде на

північному сході країни: Нью�

Йорк, Філадельфія, Балтімор.

Поки що не можна стверджу�

вати, що холодна зима у США

підняла ціни на нафту. Подо�

рожчання є, але це не більше

2—3 доларів США, значного

впливу ми не спостерігаємо.

Відповідно, це мало впливає

на кон’юнктуру світового

ринку”. Тим не менше, екс�

перт наголосив, що “така за�

лежність є, але мають бути

сильні холоди й протягом три�

валого періоду, хоча б місяців

зо два, щоб був якийсь уплив

на котування нафти”. Більш

чутливим до погоди є газ. “А

ось якщо подивитися на коти�

рування газу, в тому числі то�

го, який торгується у США,

протягом останніх днів ми ба�

чимо стрибок цін, значне

зростання. Але цей газ прив’я�

заний до цін на скраплений

газ, і казати, що це впливає на

світову економіку, не можна.

Більше того, це спекулятив�

ний рух. Нині газ виріс. Щой�

но потеплішає, вартість газу

може знизитися. До того ж

оця “сланцева революція” у

США, збільшення видобутку

скрапленого газу, не дозволяє

суттєво зрости цінам на аме�

риканський газ. Тому ми не

думаємо, що це похолодання

суттєво вплине на світову еко�

номіку”,— зазначає пан Ів�

ченко. Загалом, вважає фахі�

вець, “доки аномалії не набу�

вають масштабів катастроф,

не можна стверджувати, що

вони завдають суттєвих збит�

ків світовій економіці”.

Для вітчизняної економіки

погодні аномалії можуть бути

і приємним сюрпризом. Таку

думку в коментарі “Хрещати�

ку” висловив президент Укра�

їнського аналітичного центру

Олександр Охріменко. “США

та Канада є провідними світо�

вими виробниками сільсько�

господарської продукції.

Україна останнім часом ак�

тивно розвиває її виробниц�

тво. Фактично, Канада та

США — наші конкуренти на

цьому ринку, і частково — ЄС.

Тому природні катаклізми

призведуть до зростання сві�

тового попиту на продукти

харчування, і, як результат,

зростуть ціни на пшеницю й

кукурудзу, а це дозволить

Україні дуже вигідно продати

свою продукцію на екс�

порт”,— пояснює він. Як за�

значає експерт, “за підсумка�

ми 2013 року Україна увійшла

до п’ятірки світових експор�

терів зернових, а за експортом

кукурудзи посіла ІІ місце у

світі після США. І в даній си�

туації, коли Україна зібрала

минулого року один із най�

більших врожаїв за всю істо�

рію, сільськогосподарському

лобі потрібно все це вигідно

збути на світовому ринку”.

Відтак “зміни погоди у світі

загалом позитивно впливають

на сільськогосподарське ви�

робництво”, вважає пан Охрі�

менко. “Україна нині не вва�

жається територією з ризико�

ваним кліматом для сільсько�

господарського виробництва.

А ось п’ятдесят років тому

вважалася саме такою”,— на�

гадує він �

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

П
римхи природи зазвичай псують на�
стрій. Але останнім часом кліматичні
сюрпризи завдають суттєвих збитків
економікам різних держав. Якщо фі�

нансову кризу реально пригальмувати грошо�
вими вливаннями, то сильні холоди чи пона�
днормову спеку попередити складно, а запо�
бігти таким явищам взагалі неможливо. На�
скільки збитковою є нині погода й як вона
здатна вплинути на вміст наших гаманців, до�
сліджував “Хрещатик”.
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Стабільні квадратні метри
Ціни на житлову нерухомість у Києві впродовж поточного року не зазнали 
кардинальних суттєвих змін

Метрів менше — 
квартир більше

Кияни минулого року тяжіли до

малих форм. Принаймні, якщо го�

ворити про житло. У 2013 році в Ки�

єві, за попередніми оцінками Мініс�

терства регіонального розвитку, бу�

дівництва та ЖКГ, було здано в екс�

плуатацію 1 мільйон 358 тисяч квад�

ратних метрів житла. Помітна циф�

ра, але на 145 тисяч метрів квадрат�

них або на 9,6 %, менша, ніж у 2012

році.

Попри скорочення обсягів забу�

дови в столиці, кількість угод по

житловій нерухомості (купівля�

продаж) у Києві, за підсумками ми�

нулого року, зросла на 23 %. Вихо�

дить, метрів менше — угод більше?

Попри суперечливість показників,

вони є реальними, а протиріччя

між обсягами забудови та кількістю

угод пояснюється тим, що девело�

пери максимально оптимізують

площі квартир. Про це на прес�

конференції в Києві розповів ке�

рівник департаменту стратегічного

консалтингу компанії UTG Віктор

Оборський. За його словами, це

відбувається тому, що забудовники

намагаються “максимально відпо�

відати очікуванням споживачів, у

тому числі й ціновим. Менша пло�

ща — менше квадратних метрів,

відповідно, менша й ціна кварти�

ри”. Причому, відзначив експерт,

упродовж того ж таки 2013 року на

тлі скорочення обсягів житлової за�

будови у Києві кількість зданих

квартир зросла на 7,5 %, а середня

площа помешкання скоротилася на

9 %. Така тактика дозволила знизи�

ти ціновий “поріг” і запропонувати

на ринку відносно недорогі кварти�

ри економ�класу за рахунок їхнього

малого метражу. В ситуації, коли

головне — мати свій дах над голо�

вою, а площа помешкання — спра�

ва другорядна, саме “малометраж�

ки” набувають особливої популяр�

ності.

Це особливо чітко простежується,

якщо подивитися на популярність

квартир залежно від кількості кім�

нат. Як на первинному, так і на вто�

ринному ринку найбільшим попи�

том користуються однокімнатні

квартири. Але якщо на первинному

ринку частка однокімнатних квар�

тир у структурі пропозиції складає

50 %, то на вторинному ринку це

21 % — удвічі менше, ніж обсяг по�

питу.

Обсяги пропозиції двокімнатних

квартир як на первинному, так і на

вторинному ринку майже однакові і

становлять 31�32 %. При цьому екс�

перти наголошують, що двокімнатні

квартири не втрачають своєї попу�

лярності у покупців.

Натомість на вторинному ринку

обсяг пропозиції трикімнатних

квартир удвічі перевищує попит на

них і складає 36 %, тоді як на пер�

винному ринку, котрий більш гнуч�

кий до попиту, пропозиції трикім�

натних квартир складали 18 %.

Чотирикімнатні та ще просторіші

квартири займають у структурі про�

позиції на первинному ринку 6 %,

на вторинному ринку — 12 %. Отже,

покупці голосують гривнями за ма�

лометражки. Але ті, хто має кошти

на просторе житло, віддають пере�

вагу більшому метражу.

1500 доларів 
за київський “квадрат”

Середня вартість квадратного

метра в столиці минулого року, за

даними дослідження компанії UTG,

трималася поблизу позначки у 1500

доларів США (первинний ринок).

Порівняно з 2012 роком, метр сто�

личної квартири подорожчав на 2 %.

Але це середній показник, зазначає

Віктор Оборський: по сегментах си�

туація дуже різна, хоча “сам факт

зростання свідчить про те, що ринок

“живий”, динамічний, цінове “дно”

перейдене і подальше зниження цін

навряд чи можливе”.

Покупці квартир у столиці про�

тягом 2013 року виявляли особливу

вибагливість і вимогливість, чому

сприяли й достатні, попри знижен�

ня, обсяги пропозиції на ринку. Це

дозволяло виказувати різноманітні

примхи. Тож забудовники житла

економ�, комфорт� та бізнес�класу

застосовували різні стратегії, тому

ціни за квадратний метр у різних

сегментах “первинної” житлової

забудови суттєво відрізнялися. На�

приклад, середньозважена ціна за

квадратний метр житла економ�

класу в столиці протягом минулого

року знизилася на 1,5 % і склала

9800 грн. Також стала меншою, але

вже на 1,2 %, середня ціна за квад�

ратний метр житла комфорт�кла�

су — це 15200 грн. А от ціна за квад�

ратний метр у квартирах бізнес�

класу зросла на 4 % і нині перебуває

поблизу позначки у 22 000 грн.

Великий розрив спостерігається у

цінах на житло і залежно від району.

“Ціна квадратного метра у найдо�

рожчому районі Києва — Печер�

ському — удвічі більша за ціну квад�

ратного метра у Дніпровському

районі, де найдешевша нерухо�

мість”,— розповів Віктор Обор�

ський.

Вторинний ринок житла у Києві

тримає високу планку ціни на

“квадрати”. У 2013 році середньо�

зважена ціна на квадратний метр у

квартирі на вторинному ринку в

столиці коливалася на рівні 1850 до�

ларів США, або майже 14 тисяч гри�

вень, і у грудні 2013 року до грудня

2012�го зросла на 3 %, відтак, вто�

ринний “квадрат” випередив “пер�

винний” за темпами подорожчання

на 1 %.

У короткостроковій перспективі,

вважають експерти, середня ціна

квадратного метра житлової площі

в Києві залишиться відносно ста�

більною, але у сегментах можливі

цінові коливання, у тому числі з

урахуванням політичної ситуації в

країні. “Зрозуміло, якщо протягом

2 місяців долар США виріс на 35�40

копійок, а міжбанк у вівторок за�

крився з рекордним обсягом торгів

по долару США $5,1 млрд, можна

очікувати, що ціни, навіть на “вто�

ринному” ринку, можуть бути при�

в’язані до гривні... Нині ринок поки

що інертний, не реагує. За нормалі�

зації ситуації ціни не знижувати�

муться. На вторинному ринку, що�

правда, можливе незначне здешев�

лення, якщо ціна була завищена.

Але загалом зараз заявлені ціни від�

повідають цінам за угодами купівлі�

продажу житла. Торгуватися можна

на 5 % на житло економ�класу і

приблизно на 10 % на житло бізнес�

класу”,— зазначив пан Оборський.

Зрозуміло, що кияни віддають пе�

ревагу первинному житлу, бо там ці�

ни привабливіші, та й варіантів ви�

бору більше. У 2013 році дедалі

помітнішим було зростання кілько�

сті угод на купівлю�продаж житла

саме на первинному ринку, вторин�

ний ринок поступово втрачає пози�

ції. Як прогнозують фахівці, ця тен�

денція у 2014 році в Києві посилю�

ватиметься.

Інвестування в дах
Минулого року столичний ринок

нерухомості у червні�липні дещо

здивував забудовників та експертів

тим, що кількість угод у традиційно

“мертвий” період зросла. Однак

цей сплеск було спричинено тим,

що відразу декілька чинників спів�

пали у часі, розповів Віктор Обор�

ський. “Активізація ринку влітку

була спричинена, по�перше, обме�

женням максимальної суми готів�

кових проплат 150�ма тисячами

гривень. Чомусь боялися введення

у дію цієї норми, хоча банки беруть

незначні комісійні, десь близько

500�1000 гривень або ж взагалі їх не

беруть. По�друге, нові правила

оцінки нерухомості при операціях

купівлі�продажу також викликали

занепокоєння”,— зазначив екс�

перт.

Окрім того, важливою причиною

зростання кількості угод з купівлі�

продажу нерухомості стали курсові

коливання та девальваційні очіку�

вання. “Близько 15�20 % угод на

первинному ринку укладаються з

метою подальшого перепродажу або

здачі житла в оренду,— наголосив

пан Оборський.— Нерухомість на�

буває привабливості як альтернатива

традиційним об’єктам інвестування,

тим же депозитам”. І очікується, що

ця тенденція, як мінімум, не ослабне

протягом поточного року.

Але якщо громадяни залюбки ін�

вестують у квартири, то комерційні

банки не поспішають розвивати

іпотечне кредитування. Як і мину�

лого року, у 2014 році ситуація з іпо�

текою залишатиметься складною.

“Банкам це не цікаво. Чимало бан�

ків зазнали збитків, тому розвитку

іпотечного кредитування не буде

впродовж, принаймні, найближчих

п’яти років. Причина та сама — від�

сутній “довгий”доступний фінансо�

вий ресурс. Протягом 2013 року се�

редньозважена ставка по іпотечних

кредитах складала 20 %, часто зу�

стрічається ставка у 25 %”,— заува�

жує пан Оборський. За його слова�

ми, більшість угод з купівлі�прода�

жу нерухомості (50 %) відбувалася за

готівковий рахунок, 40 % — це роз�

строчка від забудовників, і лише

5 % — іпотека.

Супутники посилюють
конкуренцію з Києвом

Відносно новий тренд на ринку

нерухомості столиці, що мав чіткий

вияв у 2013 році, це посилення кон�

куренції між житлом у Києві та в

містах�супутниках. “Міста�супут�

ники набирають популярності й ва�

ги,— зазначив Віктор Оборський.—

Ціни там на 30 % нижчі за київські,

а по інфраструктурі, якості забудови

та інших параметрах, по метражу

квартири зіставні зі столичними”.

При цьому експерт не зміг назвати

ті міста�супутники, житло в яких

користується особливим попитом.

“І Боярка, і Вишневе, і Бориспіль, і

Бровари однаково привабливі. Я не

можу виокремити якісь міста, попит

на житло в яких порівняно вищий. І

тут лівий чи правий берег не має

значення”,— каже він.

Обсяги забудови також свідчать

про зростаючу популярність міст�

супутників. Якщо у 2013 році в Ки�

єві, порівняно з 2012 роком, скоро�

тилися обсяги зданого в експлуата�

цію житла, то у Київській області

цей показник зріс на 12,9 % (або на

150 тисяч метрів квадратних).

Але житло у Києві залишається

привабливим для покупців, і ринок

нерухомості в столиці поступово

відновлюється. У цьому сенсі крас�

номовними є цифри обсягів забудо�

ви по Україні за 2013 рік. Загалом

упродовж 9 місяців минулого року в

Україні введено в експлуатацію 6

мільйонів 537 тисяч метрів квадрат�

них житла. І кожен п’ятий квадрат�

ний метр — київський

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

П
олітична напруга в
столиці не лише
змінила життя тим,
хто мешкає у центрі

міста, а й уплинула на вар�
тість квартир у найпрес�
тижнішому кварталі Києва.
З’явилися повідомлення,
що помешкання там готові
продавати зі значними
знижками. Натомість екс�
перти вважають, що ціни
на житлову нерухомість у
столиці протягом року за�
лишаться стабільними.
Єдине, що можливо,— це
незначне зростання. Таки�
ми є прогнози, що базую�
ться на основних показни�
ках та тенденціях ринку
нерухомості столиці у 2013
році.
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У пастці краси
Як не потрапити до рук недобросовісних ділків від косметичних компаній

З перших вуст
До редакції звернулася киянка

Марина з проханням допомогти

вирішити проблемну ситуацію, в

яку вона потрапила. Історія жінки

така. Один зі столичних спа!сало!

нів запросив її на процедуру, після

якої запропонував викупити кос!

метику на значну суму грошей. “Не

усвідомлюючи своїх дій, наче

мною хтось управляв, після прове!

деної спа!процедури я оформила

кредит на купівлю начебто елітної

антивікової косметики”,— розпо!

відає пані Марина. А почалося все

із дзвінка працівника компанії. По

той бік проводу чоловік приємним

голосом запропонував завітати до

спа!салону на безкоштовну косме!

тичну процедуру. Мовляв, цей ві!

зит ні до чого не зобов’язує, проте

є унікальна можливість особисто

протестувати та впевнитись у якос!

ті антивікової ізраїльської косме!

тики. Єдине, на чому він зосередив

увагу, — попросив жінку взяти з со!

бою паспорт. Працівник компанії

запевнив, що косметика дійсно

якісна й існує неймовірний попит

охочих відвідати салон. Саме для

контролю кількості відвідуваних

процедур і потрібен документ. “І

чому б не спробувати? Дійсно, про!

понують безкоштовну процедуру,

жодних зобов’язань, а якщо товар

якісний?” — продовжує пані Ма!

рина. Отож наступного дня жінка

подзвонила до салону і записалась

на процедуру. На вході її люб’язно

зустріла адміністратор та предста!

вила косметолога Ольгу — молоду

жінку приємної зовнішності років

28—29. “Ольга мене провела у чи!

маленьку, але затишну кімнату, де

робочі місця відділені непрозори!

ми перегородками. Косметолог од!

разу ж повідомила, що спа!проце!

дуру буде проводити на півобличчя

для порівняння. Намазуючи одну

частину обличчя кремом, Ольга

розповідала мені про “чарівні”

властивості ізраїльської космети!

ки. Косметолог переконувала, що

при користуванні саме цими засо!

бами по догляду за обличчям впро!

довж року зморшки поступово роз!

гладжуються, а ефект буде як від

уколів ботокса”,— розповідає жін!

ка. Наприкінці процедури задля

того, щоб крем ефективніше діяв

не лише на верхні шари шкіри, для

закріплення результату косметолог

ще й посвітила “фотонно!ультра!

звуковим апаратом” із синіми про!

менями. “На цьому спа!процедура

була завершена. Мені запропону!

вали поглянути у дзеркало, щоб

порівняти дві частини обличчя. І

результат був дійсно неймовір!

ним — шкіра ніжна, немов оксами!

това. І це лише після одного разу,

сказали мені”,— говорить Марина.

Поки жінка перебувала під вра!

женням, косметолог запропонува!

ла їй одразу ж купити весь набір

косметики.

Як виявилось, набір коштував

чималих грошей — понад 18 тис.

грн. Зрозуміло, що не у всіх відві!

дувачів салону при собі є необхідна

сума грошей. Тому працівники

компанії радо пропонують “вигід!

ну пропозицію” — швидко офор!

мити кредит під 0 % просто на міс!

ці. Адже часто все необхідне у від!

відувачів з собою є — паспорт та

ідентифікаційний код. “Мало того,

мене запевнили, що якщо я

оформляю кредит на придбання

елітної косметики, то в подарунок

сьогодні отримаю ще й додатковий

кейс із косметичною продукцією

для догляду за тілом. Окрім цього,

ще й безкоштовне річне спостере!

ження у косметолога компанії та

значні знижки на косметичні про!

цедури в подальшому”,— каже пані

Марина. Вона не втрималась від

такої спокуси і заходилась офор!

млювати кредит. Який до того ж

виявився зовсім не безвідсотко!

вий — клієнт потрапляє у боргову

яму з сумою понад 20 тис. грн. Та,

перебуваючи у затишному салоні, з

вірою у чудодійні властивості омо!

лоджувальних кремів, у піднесено!

му настрої пані була переконана,

що уклала вигідну угоду.

І лише вдома, відійшовши від

психологічного впливу працівни!

ків компанії, відвідувачка салону

зрозуміла — вона попалася на на!

живку аферистів.

Як потрапляють у капкан
Киянці відразу стало зрозуміло,

чому співробітники компанії так

наполегливо рекомендують не за!

бути взяти з собою паспорт. Адже

зазвичай у більшості людей іденти!

фікаційний код вкладений у нього.

Тож за відпрацьованою схемою не

чарівники чи маги, а досвідчені

продавці та психологи під час про!

ведення процедури застосовують

свої методи впливу на потенційну

жертву.

Адже про те, щоб залишатися

молодою і красивою, мріє кожна

жінка. Тому вони й витрачають

значні кошти на креми та інші кос!

метичні засоби омолоджувальної

дії. А як відомо, аферисти часто

вміють вести діалог таким чином,

щоб людина не змогла відійти від

психологічного впливу та була не в

змозі критично оцінювати ситу!

ацію. І тому, як правило, лише че!

рез кілька годин, оговтавшись від

трансу, клієнтки спа!салону розу!

міють, що їх ошукали.

Спустошені, з кейсами космети!

ки невідомого походження та якос!

ті, а також кредитом понад 20 тис.

грн постраждалі знаходяться в ста!

ні паніки. Адже на перший погляд

з боку працівників салону стосовно

клієнтів жодних незаконних дій не

було. Все нібито логічно. В резуль!

таті проведених спа!процедур від!

відувачкам настільки сподобався

результат від дії кремів, що напри!

кінці сеансу виникає бажання при!

дбати розрекламований товар,

оформивши кредит безпосередньо

на місці.

Дійсно, ніхто ж людей не приму!

шує брати кредит у банку — це їх

добровільне рішення. А от довести,

що постраждалі перебували у змі!

неному стані свідомості, потрапи!

ли під негативний вплив маніпуля!

цій ділків, дуже складно — кредит

вже оформлено, причому цілком

законно. “Згідно із чиним законо!

давством України, оформлювати

кредит у офісах компаній не забо!

ронено. Тим більше, що за сучас!

них умов можна навіть оформити

кредит по Інтернету. І це буде за!

конно”,— визнає президент Укра!

їнського аналітичного центру

Олександр Охріменко.

Вихід з пастки є!
Згідно з постановою Кабміну від

19 березня 1994 р., існує перелік то!

варів, які не підлягають обміну або

поверненню, в тому числі і парфу!

мерно!косметичні вироби, якщо

вони належної якості. Але експерти

наголошують — в жодному разі не

варто зневірюватись і погоджува!

тись виконувати умови аферистів.

Цілком на законних підставах мож!

на повернути косметику до салону

та анулювати кредитний договір

впродовж 14 днів з дня придбання

товару за умови, якщо вдасться до!

вести, що придбаний товар нена!

лежної якості. А саме — не відпові!

дає вимогам нормативно!правових

актів, встановлених для цієї про!

дукції. Юрист Мирослава Муляр

радить уважно перечитати етикетки

на баночках з косметикою. Там має

бути зазначено українською мовою

строк придатності, умови викорис!

тання, дані про основні властивості

продукції, відомості про умови збе!

рігання. Якщо вся ця інформація

відсутня, то закон — на боці по!

страждалих. “Відповідно до п. 7 ст.

15 “Про захист прав споживачів”,

покупець має право розірвати дого!

вір з продавцем і вимагати відшко!

дування завданих збитків. У разі,

коли продавець надає недостовірну,

неповну або несвоєчасну інформа!

цію про продукцію та про виробни!

ка (виконавця, продавця), що

спричинило придбання продукції,

яка не має потрібних споживачеві

властивостей, він має право розі!

рвати договір і вимагати відшкоду!

вання завданих йому збитків. У по!

купця є 14 днів з дня придбання то!

вару для повернення його продав!

цеві та на відкликання згоди про

надання споживчого кредиту”,—

каже юрист.

Тож варто звернутись до спа!са!

лону з проханням прийняти назад

товар та анулювати кредитний до!

говір. А у разі, якщо продавець від!

мовляється оформлювати акт при!

йому!передачі, не варто зволікати і

затягувати з часом. В такому випад!

ку юрист рекомендує звернутися до

банку з письмовою заявою про від!

кликання згоди про надання спо!

живчого кредиту, до заяви прикрі!

пити копію претензії до продавця

про розірвання договору купівлі!

продажу товару. Водночас надісла!

ти і до салону письмову заяву про

розірвання договору купівлі!прода!

жу. “Згідно із ЗУ “Про захист прав

споживачів” п.6 ст.11., споживач

має право протягом чотирнадцяти

календарних днів відкликати свою

згоду на укладення договору про

надання споживчого кредиту без

пояснення причин... Кредитода!

вець зобов’язаний повернути спо!

живачеві кошти, сплачені ним згід!

но з договором про надання спо!

живчого кредиту, але не пізніше,

ніж протягом семи днів”,— пояс!

нює Мирослава Муляр.

Окрім цього, правозахисниця

радить письмово звертатися по до!

помогу до Державної інспекції із

захисту прав споживачів, а також із

заявою — до міліції. За словами

юриста, люди звертаються з подіб!

ними скаргами і в інших містах

України. Гроші їм у таких випадках

косметичні компанії  повертають,

але для вирішення цього питання

потрібен грамотний підхід та знан!

ня своїх прав

Дея і пра тичні поради, я не потрапити на ачо аферистів, дає
й психоло Віталій Дья онов. “До всьо о потрібно ставитись ритич-
но, все потрібно аналіз вати. Коли щось пропон ють без оштовно, а
особливо, оли це відб вається нав’язливо і все здається настіль и
солод о, варто під лючити ло і і поставити собі питання: а заради
чо о це все робиться?” — радить фахівець. За словами психоло а,
аферисти майстерно входять в довір та швид о ви ли ають позитив-
не ставлення до себе в людини. А врахов ючи те, що вся афера від-
б вається в спа-салоні, то людина фізично розслабляється. Тож в
стані рела с ло і а на 100 % не працює. Том аферисти, орист -
ючись та ою сит ацією, маніп люють свідомістю. Отже, оли вас та
люб’язно запрош ють на без оштовні процед ри салони раси, спа-
салони, з адайте народне прислів’я, що без оштовний сир б ває
тіль и в мишоловці.

ÄÎ ÑËÎÂÀ

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

Т
ема краси і молодості завжди приковувала увагу
слабкої половини людства. Тож не дивно, що на
цьому в усі часи наживалися і продовжують на�
живатися аферисти різних мастей. Не винятком є

і столичні реалії. Киянок запрошують у спа�салон на
безкоштовну процедуру, а потім пропонують придбати
розрекламовану косметику, оформивши кредит на суму
понад 20 тис. грн. Та вже за кілька годин, покинувши са�
лон, відвідувачки перебувають у розгубленості — як
працівникам салону вдалося переконати їх придбати
косметику невідомої якості і походження та влізти у ве�
личезні кредитні борги? Як діяти в подібних випадках,
аби захистити свої права та повернути гроші, дізнавався
“Хрещатик”.
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Бонуси у декреті
Які соціальні права мають жінки, що знаходяться у декретній відпустці

Соціальні гарантії 
поновили

14 грудня 2013 року в Україні на�

був чинності Закон “Про внесення

змін до статті 7 Закону України

“Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування у зв’язку з

тимчасовою втратою працездатності

та витратами, зумовленими похо�

ванням”, розроблений Міністер�

ством соцполітики у відповідь на

численні звернення застрахованих

осіб та профспілкових організацій.

Згідно з цим документом, жінкам

має включатися до страхового стажу

період перебування у відпустці по

догляду за дитиною до 3�х років. Та�

кож передбачено, що у разі, коли

особа перебувала у відпустці для до�

гляду за дитиною до досягнення

нею трирічного віку у період з 1 січ�

ня 2011 року до набрання чинності

цим законом, час відпустки зарахо�

вується до її страхового стажу. Нага�

даємо, що з 1 січня 2011 року в Укра�

їні періоди декретної відпустки та

відпустки по догляду за дитиною до

трьох років були виключені зі стра�

хового стажу, але враховувалися в

трудовому.

Як зазначають експерти, даний

законодавчий акт значно посилює

соціальний захист жінок, які зна�

ходяться у відпустці по догляду за

дитиною до досягнення нею три�

річного віку. Як зауважувала мі�

ністр соціальної політики України

Наталія Королевська, прийняття

саме даного законопроекту дозво�

лить зараховувати до страхового

стажу для призначення допомоги

по тимчасовій непрацездатності

період відпустки для догляду за ди�

тиною до досягнення нею 3�річно�

го віку. “Сьогодні жінка, яка йде у

відпустку по догляду за дитиною з

майже 5�річним страховим ста�

жем, через 3 роки може розрахову�

вати на виплату у розмірі лише

60 % середньої зарплати при вихо�

ді на лікарняний. Новий закон пе�

редбачає включення періоду до�

гляду за дитиною до страхового

стажу, а значить, до п’яти років до�

дадуться ще три. Це дозволить

жінці автоматично отримувати ви�

плату по лікарняному у розмірі

100 % від середньої зарплати”,—

пояснювала пані Королевська. Во�

на зазначила, що зміни відчують

на собі близько 240 тис. працю�

ючих жінок на рік, які після закін�

чення відпустки по вагітності та

пологах оформляють відпустку для

догляду за дитиною до досягнення

нею 3�річного віку.

Нагадаємо також, що 1 липня

2013 року набрали чинності зміни

до пенсійного законодавства, за

якими відпустку по вагітності та

пологах (майже 4 місяці), що три�

ває від 126 до 180 календарних

днів, знову включили до страхово�

го стажу.

Матеріальне 
забезпечення

Як пояснив “Хрещатику” керу�

ючий партнер ЮА “Шевчук і парт�

нери” Олексій Шевчук, одним із ос�

новних принципів трудового права

є принцип матеріального забезпе�

чення працівника у випадку непра�

цездатності або тимчасової непра�

цездатності. “Конституція України

у ст. 46 передбачає саме соціальний

захист громадян, отже, принципом

трудового права має бути принцип

соціального захисту працівників в

трудових правовідносинах, що

включає забезпечення за рахунок

коштів соціального страхування, в

окремих випадках за рахунок робо�

тодавця, виплат допомоги у випадку

хвороби, у зв’язку з вагітністю та по�

логами, при народженні дитини,

при досягненні дитиною трирічного

віку та в інших випадках”,— зазна�

чив юрист.

Тому, згідно із законодавчими ак�

тами, внесення декретної відпустки

по догляду за дитиною до досягнен�

ня нею трирічного віку до страхо�

вого стажу надасть змогу жінці от�

римувати допомогу по тимчасовій

непрацездатності. Що ж стосується

того, хто має право на матеріальне

забезпечення та соціальні послуги

за загальнообов’язковим держав�

ним соціальним страхуванням у

зв’язку з тимчасовою втратою пра�

цездатності, то це — застраховані

громадяни України, іноземці, осо�

би без громадянства та члени їх сі�

мей, які проживають в Україні. За

словами пана Шевчука, законом

також встановлюється, що особи,

які не підлягають загальнообов’яз�

ковому державному соціальному

страхуванню у зв’язку з тимчасо�

вою втратою працездатності, мають

право на матеріальне забезпечення

та соціальні послуги за умови спла�

ти страхових внесків до Фонду со�

ціального страхування з тимчасової

втрати працездатності. “Допомога

по тимчасовій непрацездатності

надається застрахованій особі у

формі матеріального забезпечення,

яке повністю або частково компен�

сує втрату заробітної плати (дохо�

ду) у разі настання в неї такого

страхового випадку, як догляд за

дитиною віком до трьох років”,—

додає фахівець.

Матеріальне забезпечення та со�

ціальні послуги за загальнообов’яз�

ковим державним соціальним стра�

хуванням у зв’язку з тимчасовою

втратою працездатності застрахова�

ним особам призначаються та на�

даються за основним місцем робо�

ти.

Відповідно до чинного законо�

давства, єдиний внесок, що спла�

чується в період відпустки по догля�

ду за дитиною до досягнення нею

трирічного віку, направляється ли�

ше до Пенсійного фонду України.

Цей період зараховується до страхо�

вого стажу на пенсійне страхування,

але не входить до страхового стажу

на страхування у зв’язку з тимчасо�

вою втратою працездатності. Від�

сутність включення цього періоду

страхового стажу застрахованої осо�

би тягне в подальшому зменшення

розміру допомоги з тимчасової не�

працездатності, яка надається Фон�

дом соціального страхування з тим�

часової втрати працездатності з ура�

хуванням страхового стажу.

Відпустку — до стажу
Як зазначають експерти, згідно з

трудовим законодавством України,

за бажанням жінки їй надається від�

пустка для догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку з

виплатою за ці періоди допомоги

відповідно до законодавства. “Під�

приємства, установи та організації

за рахунок власних коштів можуть

надавати жінкам частково оплачува�

ну відпустку та відпустку без збере�

ження заробітної плати для догляду

за дитиною більшої тривалості”,—

пояснює Олексій Шевчук.

Порядок надання відпустки для

догляду за дитиною і зарахування

її до стажу роботи передбачає, що

відпустка для догляду за дитиною

до досягнення нею трирічного віку

та відпустка без збереження заро�

бітної плати надаються за заявою

жінки (або батька дитини, бабусі,

дідуся чи інших родичів, які фак�

тично доглядають за дитиною —

відповідно до частини сьомої стат�

ті 179 КЗпП України), повністю

або частково в межах установлено�

го періоду та оформляються нака�

зом (розпорядженням) власника

або уповноваженого ним органу.

Також, за словами пана Шевчука,

відпустка для догляду за дитиною

до досягнення нею трирічного віку

та відпустка без збереження заро�

бітної плати зараховуються як до

загального, так і до безперервного

стажу роботи і до стажу роботи за

спеціальністю.

“Основним документом, що під�

тверджує період роботи за трудовим

договором, є трудова книжка. Стра�

ховий стаж визначається, виходячи

з тривалості роботи за трудовим до�

говором за весь період трудової ді�

яльності”,— пояснює юрист.

На період відпустки по догляду за

дитиною до трьох років за працівни�

ком зберігається місце роботи (по�

сада). Оскільки в період перебуван�

ня жінки у відпустці по догляду за

дитиною до трьох років дія трудово�

го договору продовжується, цей пе�

ріод при підрахунку страхового ста�

жу враховується.

Також після закінчення відпустки

по вагітності та пологах жінка має

право оформити відпустку для до�

гляду за дитиною до досягнення

нею 3�річного віку.

Таким чином, констатують екс�

перти, внесені зміни до законодав�

ства, пов’язаного з соціальним за�

безпеченням населення, значно під�

вищили соціальні гарантії жінкам,

які виконують таку важливу соці�

альну функцію, як догляд за мало�

літніми дітьми. Тепер період від�

пустки по догляду за дитиною до до�

сягнення нею трирічного віку вклю�

чається у страховий стаж і вважаєть�

ся, що за нього сплачено страхові

внески у розмірі мінімального стра�

хового внеску.

Крім того, як зазначають фахівці

Мінсоцполітики, сьогодні 87 % жі�

нок через недостатнє матеріальне

забезпечення сім’ї і необхідність

збереження свого робочого місця і

професійних навичок виходять на

роботу раніше визначених їм за за�

конодавством 3�х років догляду за

дитиною. Тож для жінок, вимуше�

них поєднувати виховання дітей з

роботою, підготовлено спеціаль�

ний законопроект, який дозволить

їм працювати дистанційно. На

думку фахівців, це допоможе мате�

рям поступово повертатися до ро�

боти після пологів і мати додатко�

вий заробіток без шкоди для сім’ї.

Зрозуміло, що тут багато чого зале�

жатиме не стільки від закону,

скільки від того, чи має намір ви�

конувати його вимоги роботода�

вець. Крім “батога” у вигляді кон�

тролю за дотриманням вимог зако�

нодавства, уряд розробляє додат�

кові преференції роботодавцям,

які братимуть таких жінок на робо�

ту, а також пільги останнім при

працевлаштуванні

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

З
кожним роком демографічна ситуація в Україні
погіршується. Законодавчі ініціативи також не
надто покращували цю проблему, бо жінки ді!
тородного віку не хотіли йти у декретну від!

пустку з остраху втратити не тільки своє робоче міс!
це, але й страховий стаж. До того ж, декрет сам по
собі — це не відпочинок, а тяжка праця, причому, ду!
же виснажлива. Жінка в цей період є не тільки ма!
мою, а ще й виконує функції няні, кухарки, покоївки
тощо. “Хрещатик” дослідив, які є законодавчі акти
щодо соціального захисту прав жінок, що перебува!
ють у декретній відпустці.

Допомога у відсотках
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від

страхового стажу в таких розмірах:

— 100 % середньої заробітної плати (доходу) — особам, які мають стра�

ховий стаж понад 8 років;

— 80 % середньої заробітної плати (доходу) — особам, які мають страхо�

вий стаж від 5 до 8 років;

— 60 % середньої заробітної плати (доходу) особам, які мають страхо�

вий стаж до 5 років.
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Щоліта у столичних лісопаркових госпо�

дарствах починають формувати запаси на зи�

му. Зокрема, як повідомили у прес�службі

“Київзеленбуду”, цьогоріч фахівці заготували

понад 2 тонни сіна та близько 1000 штук кор�

мових віників. Також було закуплено солонці

для мінеральної підгодівлі лосів та косуль, які

зимою підходять ближче до міста.

“Наше лісопаркове господарство межує із

Заліським заповідно�мисливським госпо�

дарством, тож у нас “часті гості” і косулі, і

кабани, буває, що заходять лосі. Загалом у

тварин є свої ареали проживання, але такі

морози зі снігами змушують тварин виходи�

ти за межі звичних для них територій,— роз�

повів “Хрещатику” інженер захисту і охоро�

ни лісу Дарницього лісопаркового госпо�

дарства В’ячеслав Денюк.— Щороку ми

формуємо спеціальні годівниці для травоїд�

них. А от птахів активно підгодовують шко�

лярі, які у мікрорайоні ДВРЗ виготовляють і

наповнюють годівнички для синиць та пли�

сок”.

У Святошинському лісопарковому госпо�

дарстві теж заготовляють корми для підгодівлі

великих тварин. Хоча, як жартують лісники,

“своїх” тварин у лісі небагато, але все ж таки

трапляються зайці, косулі, кабани.

“У просіках ми часто висаджуємо плодово�

ягідні культури: чорноплідну горобину та інші

дерева, які допомагають перезимувати пта�

хам, які, у свою чергу, допомагають захищати

ліс від комах�шкідників,— пояснив началь�

ник відділу лісового господарства КП ЛПГ

“Святошинське” Володимир Ісик.

Цікаво, що київзеленбудівці просять добро�

сердних киян з розумом підгодовувати диких

тварин, і наголошують, що робити це можна у

спеціально відведених місцях.

“Варто порадитись з лісниками лісопарко�

вих господарств, які тварини потребують цьо�

го у першу чергу і чим можна їх годувати. Те�

лефони підприємств кияни знайдуть на сайті

“Київзеленбуду”. І в жодному разі не можна

залишати корм поблизу автошляху”,— наго�

лосив гендиректор КО “Київзеленбуд” Ми�

хайло Царенко
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У Голосіївському районі 
промоніторили видачу 
“Картки киянина”

Ó â³âòîðîê ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ
Þð³é Êóð³ííèé â³äâ³äàâ â³ää³ë ñóáñèä³é
ðàéîííîãî Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ç ìåòîþ ìîí³òîðèí-
ãó íàäàííÿ ïîñëóã ç îôîðìëåííÿ äîêóìåí-
ò³â íà îòðèìàííÿ “Êàðòêè êèÿíèíà” òà
ïðîöåñó ¿¿ âèäà÷³ ó Ãîëîñ³ºâ³.

Òîð³ê â ðàéîí³ áóëî çàðåºñòðîâàíî
24 508 îñ³á, ç íèõ âæå âèäàíî ãðîìàäÿíàì
22 474 êàðòêè. Óòðèìóâà÷³ “Êàðòêè êè-
ÿíèíà” âæå îö³íèëè ¿¿ çíà÷í³ ïåðåâàãè,
òîìó ùî, îêð³ì âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-
ñòâîì ï³ëüã, ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè
äîäàòêîâ³ çíèæêè ó âåëèêèõ òîðãîâåëüíèõ
ìåðåæàõ òà ïðè êóï³âë³ ë³ê³â ó ìåðåæ³ ìó-
í³öèïàëüíèõ àïòåê ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”.

Â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ä³þòü 4 ñîö³-
àëüí³ àïòåêè çà àäðåñàìè: âóë. Ëÿòîøèí-
ñüêîãî, 24, ïðîñï. Íàóêè 4, ïðîñï. Ãëóø-
êîâà, 31-À, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 55, â ÿêèõ
óòðèìóâà÷àì êàðòêè ìîæíà ïðèäáàòè âñ³
ë³êè çà ñïåö³àëüíèìè ö³íàìè. Òàêîæ âñòà-
íîâëåíî äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ç òîðãîâèìè
ìåðåæàìè “Billa” òà “Novus”, ùî äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü êîðèñòóâà÷àì êàðòêè îòðèìóâàòè
â³äïîâ³äí³ çíèæêè.

Íàãàäàºìî, ùî ñîö³àëüíèé ïðîåêò
“Êàðòêà êèÿíèíà” âïðîâàäæóºòüñÿ ó ðàì-
êàõ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à òà íà
âèêîíàííÿ ï. 2 ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
17.04.2013 ð. ¹ 104/9161 “Ïðî çàïðîâà-
äæåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íî¿ åëåêòðîííî¿ ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè
“Êàðòêà êèÿíèíà”

Дарницьким школярам 
подарували ковзанку

28 ñ³÷íÿ íà òåðèòîð³¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè ¹ 255 â³äêðèòî áåçêîøòîâíó êîâ-
çàíêó. Öå â³äáóëîñü çàâäÿêè ñïðèÿííþ
Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïåäàãîã³÷íîãî êîëåê-
òèâó øêîëè òà áàòüê³â.

Ïðèñóòí³õ ãîñòåé òà øêîëÿð³â ïðèâ³òàâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Äàðíèöüêî¿
ÐÄÀ Âàñèëü Äçþáà, ÿêèé ïîäÿêóâàâ áàòü-
êàì òà â÷èòåëÿì çà íåáàéäóæ³ñòü äî âèð³-
øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü òà àêòèâíó
ó÷àñòü ó ñïîðòèâíîìó âèõîâàíí³ ä³òåé,
ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, äàñòü çìîãó âèõîâàòè
çäîðîâå ïîêîë³ííÿ. Íàéìåíøèõ äàðíè÷àí
ïðè óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ â³òàëè òàêîæ
àðòèñòè òåàòðó, ÿê³ ïðîâåëè äëÿ âñ³õ ïðè-
ñóòí³õ ö³êàâ³ êîíêóðñè òà â³êòîðèíè.

Êîâçàíêà, ïëîùà ÿêî¿ ñêëàäàº áëèçüêî
800 êâ. ì, ðîçðàõîâàíà íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü
äàðíè÷àí, ÿêèõ ïðèâàáëþº öåé çèìîâèé
âèä ñïîðòó.

Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî íàéáëèæ÷èì
÷àñîì âñüîãî â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³ çàïëàíîâàíî â³äêðèòè ïîíàä òðè äå-
ñÿòêè êîâçàíîê ïîáëèçó íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â

У суботу в Святошинському
районі відбудеться 
сільськогосподарський 
ярмарок

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèê” â óïðàâë³í-
í³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 1 ëþòî-
ãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ñå-
ìàøêà, 21 â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíèé ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèé ÿðìàðîê.

Íà ÿðìàðêó ñïîæèâà÷àì ó øèðîêîìó
àñîðòèìåíò³ áóäóòü çàïðîïîíîâàí³ ð³çíî-
ìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ: êàðòîïëÿ,
îâî÷³, ôðóêòè, ì’ÿñî òà ì’ÿñí³ ïðîäóêòè,
ðèáà òà ðèáîïðîäóêòè, öóêîð, áîðîøíî-
êðóï’ÿí³ âèðîáè, îë³ÿ, ìåä, êîíñåðâîâàí³
ïðîäóêòè òà ³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â³ä
áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â, ï³äïðè-
ºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè çà ö³íàìè,
íà 10—15 % íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ.

Ó çâ’ÿçêó ç íåñïðèÿòëèâèìè ïîãîäíèìè
óìîâàìè, ïîíèæåííÿì òåìïåðàòóðè ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ â³ä —18°Ñ äî —24°Ñ, ÿðìàðêè â
³íøèõ ðàéîíàõ â³äáóâàòèñü íå áóäóòü

Амбулаторія Биківні 
розширює повноваження
Відтепер мешканці селища зможуть відвідувати вузькопрофільних 
медичних спеціалістів у межах населеного пункту

Вже від початку нинішнього року за дору�

ченням голови Деснянської РДА Станіслава

Прокопенка, крім фахівців первинної ланки,

в амбулаторії діє прийом лікарів — стоматоло�

га, акушера�гінеколога, педіатра, за графіком

організовано консультативний прийом спе�

ціалістів дорослої мережі — невропатолога,

кардіолога, ревматолога, ендокринолога, гас�

троентеролога, отоларинголога, офтальмоло�

га, хірурга, уролога. На базі дитячої полікліні�

ки по вул. Курчатова, 18�а зорганізовано при�

йом дітей та підлітків лікарями�спеціаліста�

ми — невропатологом, окулістом, стоматоло�

гом, кардіологом, гастроентерологом, отола�

рингологом, хірургом. На базі амбулаторії що�

вівторка проводиться забір біологічного мате�

ріалу для проведення лабораторних аналізів у

базових лабораторіях.

Також для амбулаторії придбано 2 сучасних

електрокардіографи, стерилізатор, термостат,

бактерицидний опромінювач, електронні ва�

ги, ультрафіолетову камеру для зберігання та

стерилізації інструментарія.

Лікар�педіатр Тарас Проценко працює в ам�

булаторії понад 4 роки. Стаж його роботи в

медицині — 28 років. Він пояснює, що на об�

ліку в лікарнях перебувають 890 маленьких

пацієнтів.

“Завдяки сучасному обладнанню, яке ми

отримали з початку року, нині маємо змогу

обстежити пацієнтів на місцях. Це дуже зруч�

но і для медиків, і для мешканців. За рік для

амбулаторії зроблено більше, ніж за попередні

роки. Раніше було проблемним дістатися від�

далених місць — Биківні та селища Рибне,

мешканців якого ми також обслуговуємо.

Сьогодні в амбулаторії є авто, яке дозволяє

нам швидко приїхати на будь�який ви�

клик”,— зазначив лікар.

Користується послугами амбулаторії сімей�

ної медицини місцевий мешканець Михайло

Марченко. Чоловік переніс інсульт, і виїхати

за межі селища йому непросто. “Дуже зручно,

що маємо свою амбулаторію, яка сьогодні по�

кращила роботу. Збільшилася кількість фахів�

ців, можна зробити кардіограму завдяки при�

дбаним двом сучасним кардіографам”,— го�

ворить чоловік.

Наразі за дорученням голови Деснянської

РДА Станіслава Прокопенка триває робота

щодо відкриття на базі амбулаторії аптечного

пункту КП “Фармація”.

“До цього часу не мали аптечних кіосків, а

ліки купупали у місті Києві. Тепер після від�

відування лікаря можна буде одразу придбати

необхідні медичні препарати для лікуван�

ня”,— розповіла мешканка Биківні Ольга

Старуха.

“Сьогодні у Деснянському районі в рамках

реалізації медичної реформи, ініційованої Пре�

зидентом України Віктором Януковичем, осо�

бливу увагу приділено питанню розвитку мере�

жі амбулаторій сімейної медицини. Це один із

чинників поліпшення якості та доступності ме�

дичної допомоги для мешканців району. Так і

цього разу — пропозиції жителів селища стали

реальністю. Та наша подальша взаємодія по�

винна стати ще більш ефективною і дієвою. Ак�

тивний діалог влади та громадськості — запору�

ка стабільного розвитку як району, так і держа�

ви в цілому. Впевнений, наша подальша спів�

праця також буде плідною і корисною для лю�

дей. Ми працюємо відкрито та прозоро, врахо�

вуючи, перш за все, думку наших мешкан�

ців”,— зазначив Станіслав Прокопенко.

На сьогодні амбулаторія лікарів загальної

практики по вул. Кисловодській, 20 надає

первинну медико�санітарну допомогу понад

4000 мешканцям селища Биківня. Час роботи

амбулаторії — з 8.00 до 19.00

За словами олови Деснянсь ої РДА Станіслава
Про опен а, сьо одні районі в рам ах
реалізації медреформи особлив ва приділено
питанню розвит мережі амб латорій сімейної
медицини

Крім фахівців первинної лан и, в амб латорії проводиться прийом лі арем-стоматоло ом,
а шером- іне оло ом, лі арем-педіатром та іншими

Київзеленбудівці допомагають тваринам та птахам 
пережити морози

Корм їх щоденний

Íîâèíè ðàéîí³â

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Г
ідрометеоцентр попере�
джує, що на Україну насу�
вається антициклон, який
принесе снігопади, заметі�

лі, а також зниження температу�
ри. За таких умов багато тварин і
птахів перебувають на межі ви�
живання. Кияни традиційно підго�
довують пернатих, а от косуль та
зайців, які живуть у лісопарках,
рятують від голоду працівники
“Київзеленбуду”.

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

З
міни відбулися після зу�
стрічі мешканців Биківні з
головою Деснянської РДА
Станіславом Прокопенком

у грудні минулого року. Саме до
очільника району місцеві жителі
звернулися із проханням органі�
зувати прийом вузькопрофільних
медичних спеціалістів у амбула�
торії сімейної медицини, яку було
засновано у селищі ще в 2000�му
році. Під час зустрічі голова рай�
держадміністрації доручив фахо�
вим підрозділам налагодити ро�
боту амбулаторії в найкоротші
терміни.
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Анатолій ШОСТАК: “Відданість професії”
Доцента Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
професора РАП Анатолія Шостака відзначено вітчизняними та міжнародними нагородами

Зокрема комісія з нагород

European scientific and industrial

consortium “ESIC”Європей�

ського науково�промислового

консорціуму (Мюнхен, Німеч�

чина) відзначила багаторічну

науково�педагогічну діяль�

ність Анатолія Вікторовича ор�

деном LABORE ET SCIENTIA

(Працею і знаннями) за його

“визнаний світовою спільно�

тою внесок у науку і освіту”. Та

ж комісія нагородила вченого

Золотою медаллю “Європей�

ська якість” (Gold medal

“European Quality”).

Працею і знаннями
Урочистості відбулися на�

прикінці минулого року. На

Міжнародній науковій кон�

ференції EDUCATION AND

SCIENCE WITHOUT BOR�

DERS — ОСВІТА і НАУКА

БЕЗ КОРДОНІВ, котра від�

булась 14�23 листопада 2013

року у Мюнхені, Анатолій ви�

ступив із доповіддю “Дослід�

ницькі університети України

у світовому інформаційному

науковому просторі”, де от�

римав орден і Золоту медаль.

Пізніше, на засіданні вченої

ради 19 грудня 2013 року, рек�

тор НУБіП України, Герой

України, академік Дмитро

Мельничук, вручаючи ці дві

престижні нагороди Євросо�

юзу, зауважив, що “Анатолій

Шостак неодноразово до�

стойно презентував наш уні�

верситет на різних міжнарод�

них конференціях і форумах,

завжди отримував медалі різ�

ного гатунку, Почесні грамо�

ти, сертифікати чи схвальні

письмові відгуки; без сумніву,

це великий вклад у міжнарод�

ний імідж НУБіП України”.

Позитивне рішення про

нагородження Анатолія Вік�

торовича орденом LABORE

ET SCIENTIA комісії з наго�

род “Європейського науково�

промислового консорціуму”

отримано торік ще у травні.

Та ж комісія нагородила його

Золотою медаллю “Європей�

ська якість”. (Gold medal

“European Quality”). Ця від�

знака, йшлося під час вручен�

ня нагороди, є “суспільним

визнанням досягнень фахів�

ця у галузі виробництва якіс�

ної наукової продукції —

фундаментальних і приклад�

них досліджень, освітніх про�

грам, навчально�методичних

видань”.

Нагадаємо, що орден

“LABORE ET SCIENTIA”, за�

снований комісією з нагород

“Європейського науково�про�

мислового консорціуму”

(ESIC, Мюнхен) в рамках на�

ціональної програми “Золо�

тий фонд вітчизняної науки”.

Він присуджується вченим

світу за видатні наукові робо�

ти, відкриття і винаходи або за

сукупність робіт, що мають ве�

лике наукове та практичне

значення. Відбір кандидатів

для нагородження здійсню�

ється незалежними експерта�

ми. Для того, щоб отримати

орден, необхідно бути номіно�

ваним провідним науково�ос�

вітнім закладом або особами,

які вже мають світове визнан�

ня. Серед нагороджених все�

світньо відомі вчені: професор

Леонід Рошаль, академік Лео

Бокерія, академік Євгеній Ча�

зов та багато інших. Номінан�

ти отримують премію, а сам

орден має вигляд витвору ге�

ральдичного мистецтва.

Доцент кафедри технічного

сервісу та інженерного мене�

джменту ім. М. П. Момотен�

ка Технічного навчально�на�

укового інституту Національ�

ного університету біоресурсів

і природокористування Укра�

їни, професор Російської

Академії Природознавства

(РАП), член�кореспондент і

член Президії Академії наук

вищої освіти України Анато�

лій Шостак — один з небага�

тьох (на даний час) вчених в

Україні, який отримав одну з

найпрестижніших нагород

Євросоюзу – орден LABORE

ET SCIENTIA. Символічно,

що назва цього ордена спів�

падає із життєвим кредо Ана�

толія Вікторовича: лише

ПРАЦЕЮ і ЗНАННЯМИ!

Дійсний член 
Міжнародної 
Академії 
Природознавства

Враховуючи реальні здо�

бутки, одна з найпрестижні�

ших наукових установ Євро�

пи — Міжнародна Академія

Природознавства (IANH) об�

рала Анатолія Шостака своїм

повноправним (дійсним) чле�

ном: International Akademy of

Natural History full member,

місто Мюнхен. Цей статус за�

свідчує його багаторічну між�

народну науково�просвіт�

ницьку діяльність. До слова,

документ дає право брати

участь у роботі Академії і

прийнятті відповідних рі�

шень та можливість безкош�

товної публікації у провідних

наукових виданнях Європи.

Одночасно з викладацькою

діяльністю Анатолій Вікторо�

вич понад 30 років займається

прикладною методикою,

впровадженням у навчально�

виховний процес методів ак�

тивного навчання, розробив і

впровадив кілька ділових ігор.

Пізніше серйозно зайнявся

мотиваційним менеджмен�

том, інформаційними техно�

логіями та наукометрією.

Автор унікальної 
методики

Понад 10 років копіткої і на�

пруженої праці пішло у Шос�

така на створення унікальної

методики оцінювання профе�

сійної діяльності науково�пе�

дагогічних працівників та

структурних підрозділів на�

вчальних закладів І�ІV рівнів

акредитації з наступним ви�

значенням їх рейтингу. Суть

методики полягає в тому, щоб

формалізувати цю діяльність,

виключивши емоційну скла�

дову при оцінюванні, знайти

відповідні критерії, усунути

зрівнялівку в оплаті праці,

примусити вести чіткий облік

власноруч виконаної роботи.

Методика сприяла небувалій

мотивації  до праці, іншими

словами дала потужний по�

штовх внутрішнім, прихова�

ним резервам без якихось до�

даткових капіталовкладень та

значною мірою вплинула на

реалізацію принципа єдності

освіти, науки та інновацій.

Методика сприяла впрова�

дженню в університеті системи

менеджменту якості і прохо�

дженню сертифікації за вимо�

гами міжнародних стандартів,

створенню Наукового парку

НУБіП України “Стале приро�

докористування та якість жит�

тя”, завданням якого є розроб�

ка та реалізація інноваційних

проектів. За допомогою впро�

вадженої системи університет

впевнено інтегрується в еконо�

міку країни, стаючи її невід’�

ємною складовою. Неможливо

переоцінити роль методики на

даному етапі: університет про�

ходить національну акредита�

цію за 45�ма спеціальностями

й водночас міжнародну за нор�

мативами США — першим на

пострадянському просторі.

НУБіП України достойно зу�

стрів у листопаді 2013 року

свою славну 115�ту річницю.

Слід зауважити, що розробле�

ну методику взяв за основу, з

урахуванням власної специфі�

ки, НУ України “Київський

політехнічний інститут” і ще

десятки ВНЗ в Україні та кра�

їнах СНД. Прикро буває, коли

знаходяться брудні “рейтинго�

логи”, які цю методику, цей

крупний соціальний проект,

захищений авторським правом

та Актами впровадження, про�

бують видати за власний про�

дукт, внісши туди якісь нікчем�

ні, непринципові поправки,

котрі не змінюють фізичної су�

ті методики.

Міжнародне 
та національне 
визнання

Наукові праці Анатолія

Вікторовича широко відомі у

країнах СНД, зокрема в Росії,

відзначені дипломами та сер�

тифікатами на престижних

міжнародних виставках: “Аг�

ро�2010”, “Агро�2011”, “Аг�

ро�2012”, “Агро�2013”, ні�

мецько�французько�амери�

канських “ІнтерАгро�2011”,

“ІнтерАгро�2012”, “ІнтерАг�

ро�2013”, золотими, срібни�

ми та бронзовими медалями

на Міжнародній виставці

“Сучасна освіта в Україні”

(2010, 2011, 2012, 2013); під

його науковим керівництвом

успішно захистилося понад

500 бакалаврів, спеціалістів,

магістрів; він є автором

близько 300 наукових праць

українською, російською,

англійською та німецькою

мовами, зокрема 5 навчаль�

них посібників та 10 автор�

ських свідоцтв на винаходи.

Нагороджений нагрудними

знаками “Відмінник освіти

України”, “Відмінник інже�

нерної служби України”; ви�

знаний “Кращим освітяни�

ном України 2010 року”, є ла�

уреатом відзнаки “Залиш ме�

ні в спадщину думку найви�

щу”; нагороджений Почес�

ною грамотою Кабінету Мі�

ністрів України (2003), Трудо�

вою відзнакою “Знак Поша�

ни” (2004), Почесною грамо�

тою Федерації профспілок

України (2007), отримав дип�

ломи Всеукраїнської програ�

ми “Національні лідери Укра�

їни” у номінаціях “Наука” і

“Освіта” (2012), нагородже�

ний престижною у науковому

середовищі срібною медаллю

ім. В. І. Вернадського “За ви�

датні успіхи в галузі гумані�

тарних та природничих наук”

(2012); отримав почесне зван�

ня “Заслуженный работник

науки и образования” (Росія,

2012); диплом Почесного док�

тора наук DOCTOR OF SCI�

ENCE, HONORIS CAUSA

(Росія, м. Сочі, 2012). Ще од�

ним міжнародним визнанням

стало рішення Атестаційної

комісії з нагород і премій Ро�

сійської Академії Природо�

знавства (від 24 січня 2013 ро�

ку) про нагородження Анато�

лія Шостака Золотою медаллю

“За новаторскую работу в об�

ласти высшего образования”.

Анатолій Шостак 
серед кавалерів 
нагороди 
Святого Володимира

На розширеному засіданні

Президії Академії наук вищої

освіти України торік у жовтні

члену�кореспонденту, члену

Президії АН ВО України, до�

центові кафедри технічного

сервісу та інженерного мене�

джменту ім. М. П. Момотенка

Національного університету

біоресурсів і природокористу�

вання України Анатолію

Шостаку було вручено наго�

роду Святого Володимира.

Як відомо, першим лауре�

атом цієї відзнаки став у 1994

році визначний український

письменник Олесь Гончар. У

подальшому її отримували

Іван Драч, Дмитро Мельни�

чук, Юрій Таран�Жовнір,

Павло Мовчан, Віталій Стрі�

ха, Іван Дзюба, Іван Вакар�

чук, Михайло Згуровський,

Микола Дубина, Його Свя�

тість Патріарх Київський і

всієї України�Руси Філарет та

інші визначні українські осві�

тяни, науковці, представники

творчої інтелігенції.

Як оголосив, вручаючи

Анатолію Шостаку Диплом і

Золоту медаль Святого Воло�

димира Президент АН ВО

України, відомий україн�

ський учений�філолог про�

фесор Микола Дубина: “Пре�

зидія Академії одностайно

ухвалила рішення про наго�

родження, вшановуючи по�

слідовність і наполегливість,

з якою Анатолій Шостак бере

участь у вирішенні питань

гармонізації державних стан�

дартів освіти з європейськи�

ми, розробці сучасних мето�

дик і технологій оцінювання

якості вищої освіти з метою

подальшої інтеграції у світо�

вий освітній простір”.

Обсяг газетних шпальт не

дає можливості більш повно

розповісти про діяльність

Анатолія Шостака. А як не

згадати добрим словом його

громадську діяльність? Феде�

рація профспілок України на�

городила у 2013 році його на�

грудним Знаком ФПУ

“Профспілкова відзнака”. Це

результат його 45�річної робо�

ти у профспілках на різних ви�

борних посадах, у тому числі

понад 20 років — головою

профбюро Технічного На�

вчально�наукового інституту

НУБіП України. Серед 12 на�

вчально�наукових інститутів

НУБіП України профспілкова

організація Технічного ННІ (а

це майже 400 працівників)

стабільно, протягом 20�ти ро�

ків, тримає 1�ше місце за всі�

ма показниками діяльності. А

ще він провідний лектор, ба�

гаторічний наставник акаде�

мічних груп, його шанують

колеги і студенти. Надійний і

порядний у стосунках, любить

музику і поезію, сам грає на

музичних інструментах.

Загалом про себе Анатолій

Вікторович розповідає мало.

Найчастіше він одразу ж пере�

ходить до актуальних, дослід�

ницьких тем, над якими нині

працює, або за розробку яких

збирається взятися. “Ну, про

себе це значно простiше, нiж

про унiверситет,— скромно

говорить він.— Закiнчив шко�

лу, працював робiтником, три

роки вiдслужив у спецвiй�

ськах, майже десять рокiв

пропрацював на виробництвi,

з відзнакою закiнчив унiвер�

ситет”. Не без гордості додає,

що виховав двох дiтей: сина

Максима i доньку Ганну, якi

закiнчили в Нiмеччинi прес�

тижний унiверситет за спецi�

альнiстю “Машинобудуван�

ня”. Там же отримали запро�

шення на роботу i працюють

конструкторами. Вдома ні�

яких подібних запрошень і

пропозицій не було: вочевидь

висококласні конструктори з

європейськими дипломами і

знанням кількох мов Україні

не потрібні...

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

О
станні кілька років стали надзвичайно
“урожайними” в біографії знаного в
Україні вченого — доцента Національ�
ного університету біоресурсів і приро�

докористування України Анатолія Шостака.
Його було відзначено низкою вітчизняних та
міжнародних нагород, присвоєно почесні
звання. Втім, таке визнання цілком закономір�
не — це результат багаторічної (понад 45 ро�
ків) праці виробничника, науковця, дослідни�
ка, новатора.

Ре тор НУБіП У раїни, Герой У раїни, а адемі Дмитро Мельнич , вр чає Анатолію Шоста
дві престижні на ороди Євросоюз
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30 січня (чт.) — 19.00 прем'єра "На-
хлібни ", за мотивами творів Івана Т р е-
нєва, 1 од. 55 хв.
31 січня (пт.) — 19.00 "Пані міністер-
ша", омедія, Браніслав Н шич, 3 од.
1 люто о (сб.) — 12.00 № 13 ("Боже-
вільна ніч, або Весілля Пі дена"), омедія,
Рей К ні, 2 од. 30 хв.
1 люто о (сб.) — 18.00 "Прощальне
тан о", тра і омедія, Альдо Ні олаі, 2 од.
10 хв.
1 люто о (сб.) — 19.00 прем'єра "Д-р",
омедія, Браніслав Н шич, 3 од.
1 люто о (сб.) — 20.00 "Валентинів
день", драма, Іван Вирипаєв, 1 од. 40 хв.
2 люто о (нд.) — 12.00 "Сімейна вече-
ря", омедія, Мар Камолетті, 2 од. 20 хв.
2 люто о (нд.) — 18.00 "І ри на задньо-
м дворі", Една Мазія, драма, 1 од.
30 хв.
2 люто о (нд.) — 19.00 "Насмішливе
щастя моє", Леонід Малю ін, 1 од. 45 хв.
2 люто о (нд.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...", моно-
спе та ль, 1 од. 25 хв.
3 люто о (пн.) — 19.00 "Уявний хво-
рий", омедія, Жан-Батіст Мольєр, 2 од.
35 хв.
4 люто о (вт.) — 19.00 "Любовне боже-
вілля", м зична вистава, Жан Франс а
Рен'яр, 1 од. 50 хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
30 січня (чт.) — 19.00 "С ляний звіри-
нець", Теннессі Вільямс
30 січня (чт.) — 19.00 "Дами і сари",
омедія, Оле сандр Фредро
31 січня (пт.) — 19.00 "Увертюра до
побачення", сценічна версія Андрія При-
ходь а за новелою Івана Фран а "Сойчи-
не рило"
31 січня (пт.) — 19.00 "Дві віт и о-
льор інди о", хорео рафічна драма,
Оле сандр Білоз б
1 люто о (сб.) — 19.00 "Cтара жін а
висидж є", моновистава, Таде ш Р жевич
1 люто о (сб.) — 19.00 "Ромео і Дж ль-
єтта", Вільям Ше спір
2 люто о (нд.) — 19.00 "Ур с-Шайтан",
бай и про Сір а, І ор Афанасьєв
4 люто о (вт.) — 19.00 "Шельмен о-
денщи ", омедія, Гри орій Квіт а-Осно-
в'янен о
5 люто о (ср.) — 19.00 "Момент охан-

ня", інсценізація Тараса Жир а за твора-
ми Володимира Винничен а, слідчий е с-
перимент
5 люто о (ср.) — 19.00 "У неділю рано
зілля опала...", Оль а Кобилянсь а, ін-
сценізація Неди Нежданої

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
30 січня (чт.) — 19.00 "Сірано де Бер-
жера ", Е. Ростан, 2 од. 40 хв.
30 січня (чт.) — 19.00 "Мене немає
(Пізно ля ати...)", В. Си арєв, Л. Прота-
лін, 2 од.
31 січня (пт.) — 19.00 "Граємо Чон і-
на", за романом-ане дотом В. Войновича,
3 од.
31 січня (пт.) — 19.00 прем'єра "Білі
ночі охання", за повістю Ф. Достоєвсь о-
о, 1 од. 15 хв.
1 люто о (сб.) — 15.00 "Дві дамоч и
бі півночі", ілюзії з м зи ою, П. Нотт,
1 од. 40 хв.
1 люто о (сб.) — 19.00 "Ідеальна пара",
Мар Камолетті, 2 од.
2 люто о (нд) — 15.00 "Море... Ніч...
Свіч и...", неви адана історія на Сере-
дземном морі, Йосеф Бар-Йосеф, 1 од.
50 хв.
2 люто о (нд) — 19.00 "Корси ан а", іс-
торичний ане дот, І. Г бач, 2 од. 10 хв.
4 люто о (вт.) — 19.00 "Опіс ін. Фо-

ма!", е сцентрична омедія, Ф. Достоєв-
сь ий, 2 од. 30 хв.
5 люто о (ср.) — 19.00 "Глядачі на ви-
став не доп с аються!", М. Фрейн,
3 од. 40 хв.
5 люто о (ср.) — 19.00 "Потвора", Ма-
рі с фон Маєнб р , лабораторія молодої
режис ри, 1 од. 15 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
30 січня (чт.) — 19.00 "Мертві д ші",
омедія за поемою М. Го оля, 2 од.
20 хв., Малий зал Палац "У раїна"
30 січня (чт.) — 19.00 "Моє сторіччя",
мелодрама, 2 од., Мішель Лоранс, теат-
ральна остьова
31 січня (пт.) — 19.00 "Мин ло о літа в
Ч лимсь ", драма Оле сандра Вампіло-
ва, Малий зал Палац "У раїна"
31 січня (пт.) — 19.00 "Ніч на двох", лі-
рична омедія, 1 од. 40 хв., театральна
остьова
1 люто о (сб.) — 19.00 "Фараони", о-
медія-фарс, 2 од. 15 хв., Малий зал Па-
лац "У раїна"
1 люто о (сб.) — 19.00 прем'єра
"Запис и молодо о лі аря", с орботний
лист (історія хвороби), Михайло Б л а ов,
2 од., театральна остьова
2 люто о (нд.) — 19.00 "Тра тирщиця",
омедія, Карл Гольдоні, 2 од., Малий зал

Палац "У раїна"
2 люто о (нд) — 19.00 "Лю семб р-
зь ий сад", фантазія-шансон, 1 од.
10 хв., театральна остьова
4 люто о (вт.) — 19.00 "Звід и бер ть-
ся діти", лірична омедія, 2 од. 30 хв.,
Малий зал Палац "У раїна"
5 люто о (ср.) — 19.00 "Дива ватий
Ж рден", омедія з м зи ою та танцями,
Малий зал Палац "У раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
31 січня (пт.) — 19.00 "Шалений день",
омедія, Пьєр-О юстен Карон де Бомар-
ше, 3 од
1 люто о (сб.) — 19.00 "Обережно —
жін и!", мелодраматична омедія, А. К -
рейчи , 2 од. 30 хв.
2 люто о (нд.) — 18.00 "Сирена та Ві -
торія", омедія, О. Галін

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
30 січня (чт.) — 19.00 "Ціл й мене,
Кет!", мюзи л, К. Портер
31 січня (пт.) — 19.00 прем'єра "Маде-
м азель Ніт ш", історія одно о перевті-
лення, Ф. Ерве
1 люто о (сб.) — 19.00 "Сорочинсь ий
ярмаро ", оперета, О. Рябов
2 люто о (нд.) — 19.00 "Летюча миша",
оперета, Й. Штра с

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
31 січня (пт.) — 19.00,
1 люто о (сб.) — 13.00, 17.00,
2 люто о (нд.) — 13.00, 17.00 "Слони-велетні повер-
таються", Інтернаціональний цир братів Гартнерів, дітям
до 5-ти ро ів вхід без оштовно без надання вільно о місця

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
1 люто о (сб.) — 11.00 "Не хоч б ти соба ою", аз а-
ра на 1 дію, С. Бєлов, С. К ваєв, 1 од. 10 хв., для дітей
від 5-ти ро ів
1 люто о (сб.) — 12.00 "Троє поросят", м зична аз а
на 1 дію, за мотивами омі сів Волта Діснея, 1 од., для
дітей від 5-ти ро ів
1 люто о (сб.) — 18.00 "Привид зам Кентервіль", мю-
зи л, В. Бас ін, В. Вербін за мотивами оповідання О. Уаль-
да, 2 од. 50 хв., для дітей від 12-ти ро ів
2 люто о (нд.) — 11.00 "До оридри ом", аз а- ра,
К. Дра нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
2 люто о (нд.) — 12.00 "Привид зам Кентервіль", мю-
зи л, В. Бас ін, В. Вербін за мотивами оповідання О. Уаль-
да, 2 од. 50 хв., для дітей від 12-ти ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
2 люто о (нд.) — 12.00 "Острів с арбів", дитячий мю-
зи л, В. Бистря ов

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ 
ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
30 січня (чт.) — 13.00 "Білосніж а та семеро номів", ба-
лет на 2 дії, Б. Павловсь ий, 1 од. 45 хв.
31 січня (пт.) — 19.00 "Травіата", опера, Дж. Верді,
2 од. 30 хв.
1 люто о (сб.) — 12.00 "Дюймовоч а", балет на 2 дії,
Ю. Р синов, 1 од. 30 хв.
2 люто о (нд.) — 12.00 "При оди Б ратіно", мюзи л на
2 дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, 3
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
2 люто о (сб.) — 12.00 "Л с нчи ", мюзи л, Ернст Тео-
дор Амадей Гофман

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ
Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
1 люто о (сб.) — 11.00 "Наш веселий олобо ", Г. Усач,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
1 люто о (сб.) — 13.00 "Про сміливе поросят о", Я. Мір-
са ов, М. Т ровер, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
1 люто о (сб.) — 15.00 "Золоте рча", В. Орлов, 45 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
1 люто о (сб.) — 17.00 "Червона Шапоч а", Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
2 люто о (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет, 40 хв., для
дітей від 3-х ро ів
2 люто о (нд.) — 13.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров,
40 хв., для дітей від 4-х ро ів
2 люто о (нд.) — 15.00 "Попелюш а", Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
2 люто о (нд.) — 17.00 "Чарівна лампа Аладдіна",
Н. Гернет, 60 хв., для дітей від 4-х ро ів

"CÅÐÏÅÍÜ: ÃÐÀÔÑÒÂÎ ÎÑÅÉÄÆ"

Країна: США
Ст дія: Jean Doumanian Productions
Режисер: Джон Уеллс
У ролях: Меріл Стріп, Дж лія Робертс, Кріс
К пер, Еван Ма Гре ор
Бюджет: 25 млн дол. США
Тривалість: 120 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
Після таємничо о зни нення бать а Беверлі
Уестона три донь и зі своїми оханими повер-
таються додом , щоб підтримати матір та роз-
ш ати олов родини. У ожної своє життя і
власні проблеми, з я ими починають розбира-
тися ртом. Б рхливе з'ясов вання стос н ів
перетворюється на носталь ію та розд ми про
власне життя, оли жін и дізнаються, що Бе-
верлі Уестон помер. Картина знята за од-
нойменною п'єсою амери ансь о о драмат р-
а Трейсі Леттса, за неї він отримав П літце-
рівсь премію.

В інотеатрах "У раїна", "Київ", "Жов-
тень", "Сінема-Сіті Київ", мережах іноте-
атрів "Баттерфляй" і "Одеса іно"

"Ë²ÊÀÐ. Ó×ÅÍÜ ÀÂ²ÖÅÍÍÈ"

Країна: Німеччина
Ст дія: ARD Degeto Film
Режисер: Філіпп Штельцль
У ролях: Бен Кін слі, Стеллан С арс ард, Олі-
вер Мартінес
Тривалість: 150 хв.
Дія історичної драми відб вається в XI столітті.
Мати Роберта Ко ла помирає від невідомої
хвороби, вилі вати я лі арі то о час без-

силі. Син виріш є присвятити себе вивченню
таємниці життя і смерті. У пош ах знань він
подорож є від Британії до Персії, по и не з -
стрічає вели о о лі аря Авіценн . У своєм ба-
жанні навчитися рят вати людей від смерті
Роберт не з пиняється ні перед чим.

В інотеатрах "Київ", "Жовтень", "Сінема-
Сіті Київ", мережах інотеатрів "Баттер-
фляй" і "Одеса іно"

"Ò²ÒÎ×ÊÈ"

Країна:Россія
Режисер: Оле сандр Кананович
У ролях: Ми ита Єфремов, Михайло Єфре-
мов, Катерина Васильєва, Каміль Ларін
Бюджет: 1 млн дол. США
Тривалість: 91 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
Різдвяні свята Маша традиційно збирається
провести зі своїм любленим дід сем. Дівчина
і не здо ад ється про небезпе : в цей час
аферисти план ють обі расти старо о, за-
бравши зі стін йо о вартири доро і артини.
Героїв врят ють три тіт и-подр ж и — Віра,
Надія і Любов. Завдя и їм розпочн ться захоп-
ливі при оди і здійсняться найзаповітніші ба-
жання...

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

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26,
тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50,
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Сінема-Сіті Київ", ТРЦ "О шен плаза", в л. Горь о о,
176, тел.: (044) 230-72-30, www.cinemaciti.kiev.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй",
www.kino-butterfly.com.ua
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а,
тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22,
206-13-24
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www.kinoodessa.com
ТЦ "У раїна", просп. Перемо и, 3, тел: (044) 496-15-11,
496-15-51
ТЦ "Квадрат", б льв. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70,
538-17-71

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 30 ñ³÷íÿ — 5 ëþòîãî

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
Хрещатик 1730 січня 2014 року



ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Хрещатик 18 30 січня 2014 року

Людмила ПЕТРЕНКО: 

“Ми активно вживаємо заходи,
якими намагаємось привернути
увагу людей до їхнього здоров’я”

— Людмило Іванівно, розка�
жіть, будь ласка, про історію ва�
шої асоціації. Чому виникла ідея
її заснувати?

— Ще за радянських часів у

Дніпропетровську була створе�

на “Дніпротелепрескорпора�

ція”, що об’єднала представ�

ників ЗМІ, які у своїй діяльно�

сті прагнули вийти за тради�

ційні рамки наявних компар�

тійних видань. Вони почали

самостійно видавати історич�

ний журнал “Козацтво” та лі�

тературний “Борисфен”, газе�

ти “Носорог”, “Держава і пра�

во”, “Народ і армія”, “Студ�

кейс”, підтримувати видання

книжок місцевих авторів, зок�

рема “Словник поетичної мо�

ви Тараса Шевченка”.

Інформація про діяльність

цієї організації швидко розій�

шлася не тільки по Радянсько�

му Союзові, а й по зарубіжних

країнах... Почали надходити

пропозиції щодо можливої

співпраці. Зокрема польське

видавництво “Квадрига” із

міста Бидгощ запропонувало

друкувати спільно російсько�

мовну версію науково�попу�

лярного медичного журналу

“Діабетик” — аналог поль�

ського журналу Diadetikys.

Керівники телепрескорпо�

рації з цікавістю поставилися

до пропозиції польських жур�

налістів (тим більше, що на

теренах СРСР такого медич�

ного видання ще не було), але

водночас запропонували

(окрім наукових статей та ре�

комендацій зарубіжних авто�

рів) доповнити видання сво�

їми матеріалами. Домовлено�

сті було досягнуто, а їх реалі�

зація, звісно, вимагала від

української сторони швидко�

го опанування всіх комплексів

проблем, пов’язаних із цукро�

вим діабетом. Почалося ак�

тивне спілкування з медика�

ми, із тодішніми керівниками

громадських організацій хво�

рих на діабет у Дніпропетров�

ську, в Києві та Москві. Вони

підтримали ідею видання

журналу “Діабетик”.

Уже маючи на руках два но�

мери науково�популярного

видання, ми наважилися заві�

тати й до керівника Науково�

дослідного інституту ендокри�

нології Дмитра Тронька. Ака�

демік гаряче підтримав нашу

ініціативу і дав кілька слуш�

них порад. Поступово в орбіту

уваги редакції журналу увій�

шли Москва, Санкт�Петер�

бург, Мінськ, Ростов, Орел,

Курськ та Вороніж. Змістову

основу перших номерів “Діа�

бетика” складали матеріали

польського походження, але

поступово в роботу втягували�

ся дніпропетровці, кияни і

москвичі... Згодом, щоправда,

нові кордони й митні бар’єри

стали на заваді поширення

журналу в сусідніх країнах.

Суттєво зменшився поступо�

во і вплив на нашу роботу

польських колег із видавниц�

тва “Квадрига”.

В середині 1990�х редакція

журналу розташувалася в Ки�

єві. На той час різко погірши�

лася ситуація із забезпеченням

хворих на цукровий діабет пре�

паратами інсуліну, практично

розвалювалася ендокриноло�

гічна сфера країни, активізува�

лися протестні акції хворих під

стінами МОЗ України. Через

об’єктивні обставини редакція

журналу опинилася в епіцентрі

всіх цих процесів. Стало зрозу�

мілим, що для налагодження

конструктивного діалогу із

владними структурами в цен�

трі та місцях має бути створена

всеукраїнська громадська ор�

ганізація хворих на цукровий

діабет. Згідно з українським за�

конодавством, реєстація такої

структури на той час була мож�

ливою за умов об’єднання об�

ласних ГО у більшості облас�

тей країни. Тобто, не менше

15�ти.

Виконання такої норми по�

требувало чимало часу, а зволі�

кання зі створенням всеукра�

їнської громадської організації

хворих на цукровий діабет бу�

ло вкрай небажаним. Співчу�

ваючі працівники Мін’юсту

України підказали ініціаторам

інший хід — створити міжна�

родну громадську організацію,

для реєстрації якої не вимага�

лася наявність серед засновни�

ків 15�ти обласних громад�

ських організацій.

Тому 30 грудня 1996 року

Міністерством юстиції Укра�

їни було зареєстровано ВГО

“Міжнародна діабетична асо�

ціація України”, в особі якої

хворі на цю недугу створили

дійсного захисника своїх інте�

ресів. У них з’явилася можли�

вість офіційно реалізовувати

закріплене Конституцією пра�

во на гідне життя.

24—25 травня 1997 року

Міжнародна діабетична асо�

ціація України (МДАУ) зібра�

ла перший з’їзд діабетичних

товариств України. Рішення

форуму лягли в основу діяль�

ності Міжнародної діабетич�

ної асоціації України. МДАУ

стала послідовно проводити

активну роботу на рівні дер�

жавних владних структур із

прийняття розробленої спіль�

но з провідними вченими�ен�

докринологами країни На�

ціональної програми з цукро�

вого діабету, реалізація якої

передбачала можливість

значного поліпшення медич�

ного обслуговування і соці�

ального забезпечення хворих

на цукровий діабет.

Час, що минув з тих пір, за�

свідчив доцільність саме тако�

го підходу до вирішення акту�

альних проблем в ендокрино�

логічний сфері країни. Сього�

дні до складу МДАУ входить

36 самостійних регіональних

організацій, які представля�

ють інтереси сотень тисяч хво�

рих на цукровий діабет. Це, без

перебільшення, найвпливові�

ша в країні громадська діабе�

тична організація, яку нещо�

давно прийнято до складу

Міжнародної діабетичної фе�

дерації.

— Хто складає основу вашої
організації? І чи входять до неї
представники лікарських това�
риств та науковці?

— Абсолютну більшість чле�

нів громадських діабетичних

формувань складають саме

хворі на цукровий діабет, їхні

рідні та близькі, батьки таких

дітей. Бюро асоціації складає�

ться з 11 осіб, із яких 6 — ліка�

рі. А в проведенні наших захо�

дів бере участь більше коло ме�

диків, вчених�ендокринологів,

народних обранців різних рів�

нів — усі, хто щиро зацікавле�

ний в тому, щоби зробити все

можливе для поліпшення

якості життя людей, вражених

тяжкою недугою, захисту їхніх

прав та інтересів на всіх рівнях.

Наша організація є членом лі�

карського товариства країни.

— Які головні напрями роботи
асоціації?

— Це, насамперед, привер�

нення уваги до проблем діабе�

ту, поширення знань про діа�

бет, сприяння розвитку діабе�

тичного руху в Україні, форму�

вання позитивної громадської

думки щодо здорового способу

життя. А найважливішим на�

прямом нашої діяльності зав�

жди було забезпечення послі�

довного впливу на політику

урядових структур у галузі охо�

рони здоров’я з метою захисту

інтересів людей, хворих на

цукровий діабет. Так, ще у 2002

році, коли було введено 30 %

мито на інсуліни закордонного

виробництва, в результаті на�

ших зусиль на інсуліни у фла�

конах митний збір було зниже�

но з 30 % до 20 %, а на інсуліни

у картриджах — з 30 % до 0 %.

Багато років ми боролися

проти вузьковідомчих інтере�

сів так званого “національного

виробника інсулінів”, продук�

ція якого негативно позначи�

лася на здоров’ї хворих і ви�

кликала велику кількість спра�

ведливих скарг пацієнтів та на�

рікань від лікарів�ендокрино�

логів. Майже чотири роки три�

вала судова тяганина, яка мала

на меті звинуватити нашу гро�

мадську організацію в “роз�

повсюдженні необ’єктивної

інформації про вітчизняного

виробника” та “підсадити”

всіх хворих на індарівські інсу�

ліни.

Не погоджувалися ми і з

централізацією та бездарною

формальною тендеризацією

закупівлі лікарських препара�

тів, які дуже часто призводи�

ли до гострого дефіциту цілої

низки лікарських препаратів

у багатьох регіонах. В 2006

році нам вдалося домогтися

запровадження децентралізо�

ваної закупівлі інсулінів.

В 2009�му, після наших зу�

стрічей із керівництвом Кабі�

нету Міністрів України та Мі�

ністерства охорони здоров’я

України, на закупівлю інсулі�

нів було додатково виділено

160 млн гривень, що дозволило

забезпечити 100 % задоволен�

ня потреб хворих в інсуліні.

— З якими організаціями та
установами ви співпрацюєте?

— Перш за все — центральні

органи державної влади, від

яких залежить визначення за�

гальної стратегії розвитку ме�

дичної сфери країни в цілому і

ендокринології зокрема. Тричі

приймали прем’єр�міністри,

двічі наші пропозиції набира�

ли 239 голосів у сесійній залі

парламенту. Загалом ми задо�

волені рівнем співпраці, але не

можемо не сказати того, що

надто часті кадрові зміни в

урядових структурах і зокрема

в МОЗ України негативно по�

значаються на загальній ефек�

тивності нашої співпраці. Вва�

жаємо, що в медицині найваж�

ливішим є професіоналізм та

вміння налагодити взаємодію з

усіма зацікавленими сторона�

ми, а не формальна партійна

приналежність.

Активний діалог ми ведемо з

депутатським корпусом. Бага�

то чого домоглися, але справа

прийняття Закону України

“Про статус хворого на цукро�

вий діабет” все ще залишаєть�

ся для нас неподоланою висо�

тою. Хоча в більшості країн

Європи такий закон є.

Більшість наших регіональ�

них громадських організацій

активно співпрацює з органа�

ми державної влади та місце�

вого самоврядування. Особли�

во плідна співпраця була нала�

годжена в Києві. Столичний

благодійний фонд “Діабетик”,

який очолює Наталія Власен�

ко, нещодавно відзначив своє

20�річчя. Хороші контакти

склалися з владними структу�

рами в Дніпропетровську, За�

поріжжі, Сімферополі, Севас�

тополі, Ялті, Херсоні, Луган�

ську.

Останнім часом плідна

співпраця склалася у нас із го�

ловним ендокринологом

МОЗ України Миколою Гуль�

чиєм. Саме йому ми завдячу�

ємо консолідованій роботі

над протоколами з лікування

цукрового діабету, відкриття

шкіл самоконтролю майже в

усіх районах столиці. Ми дя�

куємо йому за допомогу та

безпосередню участь у прове�

денні Всесвітніх днів діабету, в

прес�конференціях та спіль�

них нарадах. За всієї поваги

до роботи його попередників,

діабетична громадськість від�

значає, що жодному з них на

посаді головного позаштатно�

го фахівця не вдалося об’єд�

нати для ефективної конс�

труктивної співпраці вчених,

лікарів, громадські організаці

та сотні тисяч хворих.

— Нещодавно в “Хрещатику”
була опублікована стаття про за�
грозу неінфекційних захворю�
вань для України. В переліку ос�
новних НІЗ є і діабет. Чи бере
участь ваша асоціація у світово�
му процесі боротьби проти НІЗ?
Якщо так, то як саме та через
які проекти?

— Ця робота багатопланова,

і триває вона на різних рівнях

із різними категоріями заці�

кавлених структур та організа�

цій. Найбільш масштабним ми

вважаємо проведення Днів діа�

бету в областях та проведення

Всесвітнього дня діабету в Ки�

єві, й велике значення має ак�

тивна інформаційна робота,

пропаганда здорового способу

життя та боротьба зі шкідливи�

ми звичками.

Важливо сприяти проведен�

ню обстежень і профілактич�

них оглядів осіб, які належать

до груп ризику. Ми активно

проводимо заходи, на яких на�

магаємося привернути увагу

людей до власного здоров’я.

Прагнемо досягти того, щоб у

віці 40—45 років кожен житель

країни контролював показни�

ки свого здоров’я — рівень хо�

лестерину та глюкози в крові,

рівень кальцію для ранньої діа�

гностики остеопорозу, склад

крові для профілактики мало�

крів’я, артеріальний тиск.

Своєчасне виявлення негатив�

них змін допоможе попереди�

ти небажані наслідки.

— Які перешкоди для роботи
асоціації ви зустрічаєте сього�
дні?

— Насамперед, проблеми

пов’язані з тим, що деякі чи�

новники не хочуть (або не вмі�

ють) працювати з громадськи�

ми організаціями, які най�

більш повно і послідовно захи�

щають інтереси пацієнтів. Во�

ни стверджують, що підтриму�

ють вітчизняного виробника.

Але чи завжди це забезпечує

громадянам дотримання їх�

нього права на охорону здо�

ров’я, на право лікаря призна�

чати медичні препарати за по�

казниками фізичного стану

кожного пацієнта, які забезпе�

чують належний лікувальний

ефект, а не тому, що препарат

“вітчизняний”. Покласти край

цьому міг би закон “Про статус

хворого на цукровий діабет”,

але його немає.

Вирішення цих питань в

значній мірі залежить від Вер�

ховної Ради України та Мініс�

терства охорони здоров’я

України �

Розмову вів 
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ, 

спеціально для “Хрещатика”

Н
аше видання неодноразово звертало
увагу на проблему цукрового діабету в
Україні. Але до цього часу свої погляди
висловлювали представники лікарської

спільноти, науковці, журналісти. Та вже настав
час надати слово тим, хто кожного дня свого
життя веде боротьбу з цією страшною хворо#
бою, — пацієнтам. За відповідями та комента#
рями газета “Хрещатик” звернулася до гро#
мадської організації саме цих пацієнтів — Між#
народної діабетичної асоціації України та її
очільника — Людмили Петренко.



КОНІ, це зоряний час ге�

ройського самоствердження і

тріумфального сходження на

кар’єрний олімп (що почався

торік і завершиться до липня),

де вам покровительствують

сильні світу цього. Маніпуляці�

ям не піддавайтеся — ви госпо�

дар року! Начальство від вас у

захваті, головне — сісти у свої

сани, обравши роботу, яка від�

повідає творчому покликанню і

є хлібною. Не ставте за само�

ціль гроші, головне — трудовий

процес, що несе творчий кайф.

Ви покликані кардинально змі�

нити стиль поведінки, навчи�

тися приймати важливі рішен�

ня самостійно, у конфліктні

моменти останнє “так” чи “ні”

має бути тільки за вами. Нікому

не підтанцьовуйте, платіть, за�

мовляйте музику і кермуйте!

Друге півріччя промайне на

благодатних вібраціях, ви піз�

наєте всю красу небесних по�

чуттів, любов здатна вас доко�

рінно змінити, це смерч, що

може вбити й воскресити, тому

закохуйтеся зі здоровим глуз�

дом, раціонально зваживши всі

плюси та мінуси взаємин, інак�

ше лукавий заведе до гріховно�

го полону.

КОЗИ пожинатимуть плоди

минулих звершень, багатий чи

убогий урожай залежатиме від

індивідуально докладених рані�

ше зусиль. Смиренно відійдіть

у тінь, трансляція життєдайної

енергії Космосом проходитиме

на самоті, здоров’я поліпшить�

ся, все таємне стане явним,

скриті недруги покажуть істин�

не єство. Але при потребі мож�

на сміливо вийти на публічну

сцену, заявити про себе, проде�

монструвавши таланти, сяйну�

ти ерудицією. До липня золота

пора для творчості, навчання,

мандрівок за кордон, підтрим�

ки спонсорів. Друге півріччя

продуктивне для кар’єристів,

дочекались: ваш зоряний час

настав, беріться за справи, де

можна реалізувати природний

дар. Престижна робота, досяг�

нення глобальної цілі — реаль�

ність. Однак стережіться поса�

дових зловживань, бо лукавий

підсуне “свиню”, і, опинив�

шись на вершині, ви стрімко

звалитеся вниз.

МАВПИ будуть ініціативни�

ми, впевнено рулюватимуть,

ставши самодостатнім полу�

м’яним лідером, за яким мають

люди йти в огонь і воду! По�

щастить розрахуватися з борга�

ми, реанімувати бізнес за раху�

нок партнерських інвестицій,

реалізувати заповітні проекти,

одинакам знайти гармонійного

інтимного партнера. Не бійте�

ся експериментів, це двигун

життєвого процвітання.

У другому півріччі розпоч�

неться щасливий зорепад, ав�

торитет поліпшиться, давши

шанс якнайкраще проявити

себе, реклама досягнень грати�

ме колосальну роль. Не робіть

нічого собі на шкоду (бо захво�

рієте), знайте: ваші благодійні

вчинки — тимчасовий “про�

тез” для людей, які мають на�

вчитися самостійно працювати

на себе й не паразитувати за чу�

жий рахунок.

ПІВНЯМ доленосний ком�

пас року вказує на кар’єру, про�

фесійне удосконалення (хатні

справи є другорядними), де все

йтиме динамічним темпом, са�

ме тут доведеться викладатися

на усі “сто”, аби отримати мак�

симум продуктивності. У пер�

шому півріччі, якщо ви самот�

ні, не зволікайте, час шукати та

приваблювати гармонійного

супутника, подружнім парам

слід молитися на шлюбних об�

ранців (які достойні такого

звеличення), укріплювати со�

юз. У другій половині року вза�

ємини сягнуть сокровенних

чуттєвих глибин, головне — не

розчинитися один в одному,

тоді тандем перетвориться на

дует яскравих мегазірок, яких

ніхто не затьмарить. У братер�

ських лавах не густо, друзів по�

меншає, завдяки прагматично�

му відбору, залишаться лише

товариші, з якими вас єднають

не духовні уподобання, а зиск.

СОБАКИ сягнуть піку своїх

соціальних можливостей, де

зміна обстановки — основний

стимул буття. Це час виконан�

ня Вселенської місії, до чого ви

йшли довгі роки, демонстру�

ючи уособлення фатуму і сво�

боди волі, показуючи на влас�

ному прикладі, що життя — це

поле боротьби, де виживає

найсильніший. Якщо досягне�

те владного олімпу, не вдавай�

теся до диктату, посадових зло�

вживань, свято дотримуйтеся

службової субординації. У про�

фесійній сфері (до липня) ви

зростаєте по горизонталі, як

спеціаліст широкого профілю,

проявляєте унікальність, став�

ши безцінним кадром у робо�

чому колективі та укріпивши

завойовані кар’єрні позиції,

матеріальні статки надзвичай�

но зростуть.

У другому півріччі актуалі�

зується тема партнерських (ді�

лових, шлюбних) взаємин, як�

що ви одинокі, годі сиротіти,

настав благодатний час для

створення щасливих союзів.

Творець пошле улюблену по�

ловинку, з якою серця бити�

муться в унісон, життя буде на�

повнене спільними захоплен�

нями, інтересами. У шлюбних

пар медова пора, охололі по�

чуття знову забуяють весняним

цвітом.

КАБАНАМ слід збалансувати

бажання і можливості, прибор�

кати гонористе “хочу”, а “тре�

ба” поставити на чільне місце.

Інакше КІНЬ вас затопче! Орі�

єнтуйтеся на чужі інтереси, ви�

моги оточення, то святая свя�

тих, тоді й власні запити успіш�

но реалізуються. Ризикових си�

туацій додасться, сміливо пір�

найте в екстрим, зустрічайтеся

з тим, чого боїтеся, гартуйтеся

духом і вийдете з поля бою пе�

реможцем з багатими “трофе�

ями”! Перше півріччя ознаме�

нується любовним тріумфом,

розважайтеся, завойовуйте

симпатії, охмуряйте протилеж�

ну стать, у вас має бути час для

романтичного дефіле, цікавих

пригод, що служить чудовим

тоніком для душі. І неодмінно

приділіть увагу хобі. У другій

половині року розпочинається

благодатна смуга на службі, де

вам судилося стати майстром

на всі руки (як на основній, так

і "лівій" роботі), радо беріться за

додаткові обов’язки та завдан�

ня — подужаєте! Начальство

буде у захваті і щедро платити�

ме. Одночасно всьому навчай�

теся, розум — це сила, а муд�

рість — знання, пропущені

крізь серце.

ПАЦЮКАМ кармічно відве�

дена роль повелителя КОНЯ,

маєте всі козирі у руках, тільки

вам дано приручити волелюб�

ного мустанга! Однак не пере�

гніть палицю завзяттям. Ваші

дії фатально обмежені, крок

вправо, крок вліво — розстріл!

Гармонія в партнерстві, де ак�

тивізується бойове протисто�

яння, святая святих! Викорі�

нюйте у собі егоїста, опановуй�

те мистецтво компромісу, вам

слід жити, трудитися з усіма в

мирі та злагоді, а думки про

розлучення женіть геть! У по�

дружніх пар відбудеться успіш�

не “перезавантаження” почут�

тів, а одинакам слід неодмінно

знайти гармонійну половинку і

звити затишне сімейне гніздо.

Проте майте на увазі, вибір

роблять партнери і запрошу�

ють вас під вінець чи до ділово�

го тандему. Нехай кермують,

реалізовують власні інтереси, а

ви поступайтеся — і будете у

виграші. Цемент союзу — лю�

бов плюс спільна мета. Нікому

не переходьте дорогу, пропус�

кайте вперед тих, хто вас обга�

няє, але не дозволяйте собою

маніпулювати. Щасливі шанси

надійдуть через союзників, ро�

дину, моліться на домочадців,

шануйте фамільні традиції,

культурну спадщину, любіть

Батьківщину, поминайте пред�

ків, адже ви є акумулятором ге�

нетичного досвіду, доступ до

пуповини роду відкритий.

У першому півріччі форту�

нитиме під рідним дахом, ймо�

вірне поліпшення житлових

умов, благословенне попов�

нення в родині, а в другому ви�

ростуть любовні крила, завиру�

ють творчі таланти, порадують

діти.

Ключові питання року: біз�

нес, фінанси, боргові зобов’я�

зання. Вчіться хазяйнувати

спільними грошима, вчасно

виплачуйте борги (моральні,

матеріальні), якщо опинитеся

в збитку, то не випадково, доля

послала вам кармічних креди�

торів за розрахунком. Це роз�

плати з боргами за останні ро�

ки, взяли надлишок — повер�

ніть, і приборкайте ненаситне

“дай”!

Для БИКІВ робота і здо�

ров’я є доленосним орієнти�

ром року. Наполегливо пра�

цюйте, як на основній, так і на

“лівій” роботі, та заробляйте

гроші, одночасно прислуха�

ючись до “позивних” організ�

му, перевтома протипоказана.

Від будь�якої праці слід отри�

мувати естетичне і творче задо�

волення, перебувати в гармо�

нійній психологічній атмосфе�

рі, що позитивно вплине на ду�

шевне та фізичне здоров’я. У

шлюбних пар випробування на

міцність союзу триває. Тяжко,

але рвати узи заборонено,

партнер є вашим дзеркалом...

Живіть у мирі та любові, діліть

порівну радість і горе, потім за

всі муки воздасться. А бунтарі�

розлучники наступлять на ті ж

самі граблі. Майте на увазі:

втрата супутника свідчить про

вашу внутрішню незрілість і

неготовність жити в союзі.

Перше півріччя — період

тріумфу в різноманітних сфе�

рах (навчання, ділова співпра�

ця, захоплення, бізнес, роман�

тичні зв’язки, дружба), пощас�

тить навчитися чомусь цікаво�

му, зав’язати стосунки з впли�

вовими фігурами, які стануть

покровителями у майбутньому.

Не сидіть на місці, подорожі

дарують цілющий ефект і щас�

ливі можливості. У другій по�

ловині року щастя перекочує

під рідний дах, сім’я буде під

благословенним покровом

Творця, перетвориться на ріг

достатку, очікується поповнен�

ня в родині, поліпшення жит�

лових умов.

ТИГРИ, годі плакатися, ка�

посна ЗМІЯ торік вас добре

вимучила, тепер благородний

КІНЬ усе компенсує. Шлях ду�

ховної еволюції — любовна,

творча сфера, тут ваш геній

максимально розквітне (у дру�

гій половині року). Кохайтеся,

розважайтеся, живіть повно�

кровним, емоційним, інтелек�

туальним буттям, це плідна по�

ра для цікавих знайомств, за�

хоплюючих мандрівок, шале�

них романів, бурхливих вра�

жень. Саме зав’язання контак�

тів з впливовими у соціумі ав�

торитетами позитивно вплине

на подальшу долю. Ви струме�

нітимете енергією, активність

зашкалюватиме в сфері кому�

нікацій.

Перше півріччя — найпро�

дуктивніше у професійній, ма�

теріальній сфері, “клепайте”

гроші, багатійте і з насолодою

їх витрачайте, задовольняючи

власні примхи, обдаровуючи

інших! Як спеціаліст вузького

профілю ви сягнули доскона�

лості (золото кадрового фон�

ду!), проте нині від вас вимагає�

ться не кількість, а якість, тому

не хапайтеся за все підряд, а бе�

ріться за улюблені і добре опла�

чувані завдання. Облиште тяг�

нути воза за кількох, це стрес

для організму, перевтомитеся і

захворієте! Арсенали здоров’я

не бездонні, доля привчає еко�

номно розподіляти сили, час,

займатися оздоровчо�профі�

лактичними заходами. Обмеж�

те трудові навантаження, вам

потрібна не кількість, а якість,

за яку добре платять, тоді змо�

жете більше часу приділяти ду�

шевній релаксації.

КОТИ налаштовані автори�

тарно, хоча покликані стати

дбайливим господарем, зраз�

ковим сім’янином і одночасно

будувати кар’єру. Якщо вам хо�

четься тріумфувати, бути попе�

реду всіх, не вдавайтеся до

владного терору — станьте ета�

лоном благородства, мораль�

ності, бездоганного смаку для

оточення, модернізуйте внут�

рішній світ, позбавтеся від по�

ганих звичок, модно причепу�

ріться — і публіка на вас моли�

тиметься! А реалізація гранді�

озних задумів йтиме на “ура”.

Влітку фінансова фортуна по�

вернеться щасливим боком,

тож статки зростуть, завзято

трудіться (але не згорайте на

службі до тла), багатійте, а за�

роблене інвестуйте у сімейний

добробут, тоді домашнє вогни�

ще яскраво палатиме завдяки

вашим турботам, чого й вима�

гає доля.

ДРАКОНАМ ліпше не афі�

шувати (до липня) свою діяль�

ність, саме під покровом таєм�

ничості подалі від заздрісних

очей вкладені зусилля пророс�

татимуть благодатними схода�

ми. Таємні покровителі на під�

хваті, тож завжди допоможуть у

скрутну мить. А потім вас очі�

кує феєрверк слави. Впевнено

прямуйте на олімп самоствер�

дження, скрізь заявляйте про

себе, соромитися не слід, ви

яскравий харизматичний лі�

дер, здатний вести за собою

людей, психологічно впливати,

закохувати. Свято дотримуйте�

ся духовних законів, адже ви

здатні у якусь мить як стати

жертвою, потрапивши в тенета

ілюзій, так і спокусити інших

на шлях зла.

ЗМІЇ розбагатіють, будуть

повністю задоволені, все, що

треба для життєвого розквіту,

вам доля пошле. Однак не гре�

біть те багатство лише до себе,

щедро діліться, приборкавши

егоїстичні апетити. Це стосує�

ться всіх ресурсів. Опікуйтеся

друзями, щира дружба — це

вища іпостась любові, коло�

сальна сила і транслятор удачі,

що не купити ні за які гроші, в

чому впевнитеся до липня. В

братському колективі ви серце,

яке задає тон стосункам, там

лідерський хист розквітає. Як

працелюб ви теж нівроку, чудо�

вий фахівець. У другому півріч�

чі активізується фортунний та�

ємний фронт буття, реалізація

сокровенних бажань пройде на

“ура” �

Астролог 
Любов ШЕХМАТОВА

ÇÅÌËß ² ÍÅÁÎ

Хрещатик 1930 січня 2014 року

З
а східними традиціями, Новий рік роз�
починається 30 січня о 23 год. 40 хв.
Відходить у небуття рік Водяної ЗМІЇ,
передаючи космічну естафету шляхет�

ному Дерев’яному КОНЮ. Якщо ви з’явилися
на світ у числа, котрі закінчуються на 4�5, то
це рік вашої рідної стихії (покровитель Юпі�
тер), що мобілізує колосальный внутрішній по�
тенціал, сприяючи максимальній самореаліза�
ції. Фортунитиме також народженим в роки
вогню (6�7). Для народжених у рік КОНЯ, ТИГ�
РА, СОБАКИ (передусім чоловікам), наступає
трансформаційна пора, живіть повнокровним
життям, змінюйте себе на краще, позбавля�
ючись від поганих звичок, втілюйте в життя
заповітні мрії, ви нині полум’яні лідери! Цій ха�
ризматичній трійці визначено бути попереду.
А ось КАБАНАМ буде непереливки, бідолах
КІНЬ пресингуватиме, союз КІНЬ�КАБАН кар�
мічний, де КАБАН — слуга і донор, а КІНЬ —
хазяїн.

Зустрічаємо рік Дерев’яного Коня
Східний гороскоп на 2014 рік



ÑÏÎÐÒ
Хрещатик 20 30 січня 2014 року

Волейбол. 
Визначились переможці 
серед збірних команд 
викладачів ВНЗ Голосієва

Ó ïðèì³ùåíí³ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà (ïðîñï. Ãëóøêîâà, 2)
â³äáóëèñÿ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ç âîëåéáîëó ó
ðàìêàõ Ñïàðòàê³àäè ñåðåä çá³ðíèõ êîìàíä
ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²²—²V ð³âí³â àêðåäèòà-
ö³¿, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà. Ïåðåìîãó ó çìà-
ãàííÿõ çäîáóëà çá³ðíà êîìàíäà Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ò. Øåâ-
÷åíêà; ïî÷åñíå ²² ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà Íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðè-
ðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè, ïåðåìîæíó
òð³éêó çàâåðøèëè âèõîâàíö³ Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. Òð³óì-
ôàòîðè áóëè â³äçíà÷åí³ êóáêàìè, ìåäàëÿìè,
ãðàìîòàìè â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Шахи. 
Юні кияни виборювали 
першість у турнірі зі швидких
та блискавичних шахів

Ó íåä³ëþ çàâåðøèâñÿ äðóãèé òóðí³ð êî-
ìàíäíî¿ ïåðøîñò³ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
øê³ë Êèºâà ³ç øàõ³â. Ó 9 òóðàõ ì³æ ñîáîþ
çìàãàëèñÿ êîìàíäè ç 8 ðàéîí³â ì³ñòà: Äí³ï-
ðîâñüêîãî, Äåñíÿíñüêîãî, Äàðíèöüêîãî,
Îáîëîíñüêîãî, Øåâ÷åíê³âñüêîãî, Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî, Ñîëîì’ÿíñüêîãî òà Ïîä³ëüñüêîãî.
Ïåðø³ äâà äí³ ó÷í³ ì³ðÿëèñÿ ³íòåëåêòîì ó
øâèäêèõ øàõàõ, äå ãðàâö³ ìàëè ïî 25 õâè-
ëèí, à â îñòàíí³é — äåìîíñòðóâàëè ñâî¿
çä³áíîñò³ ó áëèñêàâè÷íèõ, íà ÿê³ âèä³ëÿëî-
ñÿ âñüîãî 5 õâèëèí íà ãðó.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà øàõîâîãî êëóáó
“å2-å4” ÍÂÊ “Äîì³íàíòà” Òåòÿíè Ëàçàðå-
âî¿, â ³ñòîð³¿ Êèºâà íàñò³ëüêè ãðàíä³îçíèé
òóðí³ð ïðîâîäèòüñÿ âæå âäðóãå. Äëÿ ä³òåé
öÿ ïåðåìîãà ñòàëà âåëè÷åçíèì ïðîðèâîì. Ó
çäîáóòêàõ øàõîâî¿ êîìàíäè “å2-å4” âæå º
âèçíà÷í³ ïåðåìîãè òà êóáêè ç øàõîâèõ òóð-
í³ð³â Àíãë³¿, Øâåéöàð³¿, ²òàë³¿ òà ïåðåìîãà
øåñòèêëàñíèêà Êèðèëà Øåâ÷åíêà ó òóðí³-
ð³ â Îá’ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ, äå
â³äáóâàëàñÿ ïåðø³ñòü ñâ³òó ñåðåä øê³ëüíèõ
êîìàíä. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â³ä êîæíî-
ãî ðàéîíó ó çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü çá³ðí³
êîìàíäè òàëàíîâèòèõ þíèõ øàõ³ñò³â äî 12
ðîê³â, çà ÷åñòü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó áîðî-
ëèñÿ ó÷í³ ëèøå ÍÂÊ “Äîì³íàíòà” — âèõî-
âàíö³ øê³ëüíîãî øàõîâîãî êëóáó “å2-å4”.
Çà ðåçóëüòàòàìè ñóìàðíî¿ ê³ëüêîñò³ áàë³â,
íàáðàíèõ óñ³ìà ãðàâöÿìè êîìàíä ó êîæíî-
ìó òóð³, ïåðåìîæöÿìè êîìàíäíî¿ ïåðøîñò³
ç³ øâèäêèõ òà áëèñêàâè÷íèõ øàõ³â ó÷í³â äî
12 ðîê³â ñòàëè: ² ì³ñöå — Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîí (øêîëè 24, 172, 28, 97, 135); ²² ì³ñ-
öå — Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí (ÍÂÊ “Äîì³íàí-
òà”); ²²² ì³ñöå — Îáîëîíñüêèé ðàéîí (ã³ì-
íàç³ÿ 143)

Фехтування. 
Українські шпажисти 
здобули командне золото 
на етапі Кубка світу

Óêðà¿íñüê³ øïàæèñòè âäàëî â³äêðèëè
ñïîðòèâíèé ñåçîí. Íà åòàï³ Êóáêà ñâ³òó,
ÿêèé â³äáóâñÿ 24—26 ñ³÷íÿ â ³òàë³éñüêîìó
ì³ñò³ Ë³íüÿíî, Áîãäàí Í³ê³øèí, Äìèòðî Êà-
ðþ÷åíêî, Àíàòîë³é Ãåðåé òà ²ãîð Ðåéçë³í
ï³äíÿëèñÿ íà íàéâèùó ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó
ïîøàíè, ïåðåì³ãøè ó ô³íàë³ çá³ðíó êîìàí-
äó Ïîëüù³ (17:16). Ïî äîðîç³ äî ô³íàëó íà-
ø³ õëîïö³ îá³ãðàëè êîìàíäè Êàçàõñòàíó
(39:34), ²òàë³¿ (45:35) òà ²çðà¿ëþ (36:30). Â
îñîáèñòèõ çìàãàííÿõ, ÿê³ ïåðåäóâàëè êî-
ìàíäíîìó òóðí³ðó, øàíñ ïîòðàïèòè â ÷åò-
â³ðêó íàéñèëüí³øèõ áóâ â³äðàçó ó äâîõ
óêðà¿íö³â — Àíàòîë³ÿ Ãåðåÿ ³ Áîãäàíà Í³ê³-
øèíà, ïðîòå îáèäâà ñïîðòñìåíè ñêëàëè
çáðîþ ó ÷âåðòüô³íàë³. Ãåðåé ïîñòóïèâñÿ
ôðàíöóçó ²âàíó Òðåâåæî (13:15), à Í³ê³-
øèí — ôðàíöóçó Äàí³åëþ Æåðåíòó
(11:15)

“Київзеленбудівці” зіграли 
у міні�футбол
Відбулося нагородження призерів турніру 
з популярного виду спорту
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
столиці пройшло нагород�
ження призерів І турніру з
міні�футболу на Кубок за�
хисника зелених наса�

джень КО “Київзеленбуд”. У зма�
ганнях взяло участь 13 команд,
які у безкомпромісній боротьбі
визначали найкращих. У підсумку
золоті нагороди дебютного турні�
ру здобув колектив Шевченків�
ського КП УЗН.

Спортивне життя столиці невпинно по�

повнюється новими змаганнями. Долучити�

ся до активного відпочинку вирішили й пра�

цівники КО “Київзеленбуд”. Турнір провели

з одного із найпопулярніших видів спорту у

світі — міні�футболу. Попри те, що змагання

були дебютними, випробувати свої сили зго�

лосилися 13 команд. Значна кількість учас�

ників аж ніяк не вплинула на якість, а навпа�

ки — усі протистояння подарували неймовір�

ну кількість емоцій. Варто зазначити, що за

перипетіями на спортивних майданчиках

спостерігала чисельна армія вболівальників,

серед яких, безумовно, були родини, діти,

колеги та друзі футболістів.

Самі ж гравці віддячили прихильникам ці�

лою низкою захоплюючих поєдинків. Кожен

матч супроводжувався неймовірною інтри�

гою, і часом переможця визначав лише один

гол. Кожна команда боролася до кінця і за�

слуговувала бути на п’єдесталі пошани. Од�

нак у спорті успіх, окрім самовіддачі, багато

в чому залежить від майстерності, і в цьому

компоненті найкращими стали представни�

ки Шевченківського КП УЗН. Зовсім трохи

не вистачило колективу Святошинського

ЛПГ, аби опинитися на верхівці п’єдесталу

пошани, втім, почесне друге місце — це та�

кож гарний результат. Крім того, у гравців

цієї команди був чудовий привід порадіти за

свого капітана Владислава Волинця: за під�

сумками змагань він став найкращим голе�

адором турніру. Почесне третє місце виборо�

ли гравці Оболонського КП УЗН. Усі призе�

ри були нагороджені дипломами та грошо�

вими преміями.

Турнір з міні�футболу завершено, однак, зі

слів генерального директор КО “Київзелен�

буд” Михайла Царенка, такі змагання стануть

регулярними. “Гасло І турніру з міні�футболу

“Спорт об’єднує” ми обрали не випадково.

Лише у спільній діяльності ми здатні дослуха�

тись один до одного. Сьогоднішня подія свід�

чить, що команди згуртували різних за віком,

освітою та статусом гравців. Хочу запевнити,

що у наступному турнірі я обов’язково візьму

участь. У нас є багато сподівань щодо залу�

чення співробітників до активного відпочин�

ку. Зокрема до нас вже звернулися працівни�

ки, аби ми провели змагання з волейболу, ша�

шок та шахів. Гадаю, ми зможемо їх організу�

вати. Щодо міні�футболу, то у нас у планах є

організація матчу між нашими найкращими

гравцями та зірками шоу�бізнесу. Гадаю, ця

зустріч буде дуже цікавою”

Генеральний дире тор КО "Київзеленб д" Михайло Царен о (правор ч) під час на ородження
призерів І т рнір з міні-ф тбол на К бо захисни а зелених насаджень

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Міська спартакіада 
“Праця і спорт ведуть до висот” 
набирає обертів
У Голосіївському районі відбулися змагання з шахів

Ще не встигли ущухнути при�

страсті після першого етапу спар�

такіади “Праця і спорт ведуть до

висот” з плавання, як настала

черга наступного. Цього разу по�

дії розгорталися на шахівницях.

Традиційно змагання зібрали ве�

личезну кількість учасників, які

протягом кількох годин виборю�

вали звання найсильніших. Ціка�

во, що інтерес до турніру виявили

й досить молоді представники

профспілок.

Згідно з регламентом змагання,

кожна із трьох категорій проходи�

ла у 7 турів. Після чергового етапу

судді брали кількахвилинний

“тайм�аут”, аби підбити підсумки,

і саме в цей час у залі відбувалося

неймовірне пожвавлення серед

учасників. І це не дивно, адже

кожному хотілося обговорити

щойно зіграну партію і детально

розібрати різні шляхи розвитку

подій на шахівниці. Так у невиму�

шеній атмосфері й минули усі 7

турів, після яких виявилося, що

найкращі результати продемон�

стрували представники Дніпров�

ського району столиці. Зокрема

вони здобули золото в командних

змаганнях, а також перше місце

серед чоловіків: його виборов ке�

рівник секції з шахів підліткового

клубу “Світоч” Олександр Риб�

ченко.

Серед жінок рівних не було

представниці Деснянської рай�

держадміністрації, головному

спеціалісту відділу обліку та

розподілу житлової площі Ганні

Кучер. На цьому змагання із

шахів завершилися, втім, сама

спартакіада продовжується. І

попереду на нас чекають баталії

з шашок, настільного тенісу, ку�

льової стрільби, волейболу та

футболу.

Наступний етап відбудеться

вже за тиждень, а саме 7 люто�

го — цього разу учасники зігра�

ють у шашки

Зма ання з шахів рам ах V cпарта іади ОППО Київради та КМДА
"Праця і спорт вед ть до висот" провели трьох ате оріях: "чолові и",
"жін и", " оманда"
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В
приміщенні ліцею № 241 “Голосіївський” від�
булися змагання з шахів у рамках V спартакі�
ади ОППО Київської міської ради та КМДА
“Праця і спорт ведуть до висот”. Спортивний

захід проходив у трьох категоріях: “чоловіки”, “жін�
ки”, “команда”, і, як завжди, подарував цілу низку
цікавих та захоплюючих партій. Варто зазначити, що
досить потужно виступили представники Дніпров�
ського району столиці. Зокрема вони здобули золо�
то в командних змаганнях, а також перше місце се�
ред чоловіків — його посів Олександр Рибченко.
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У столиці стартувала 
спартакіада “Здоровий киянин”
В місті відбулися змагання з футзалу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
неділю на базі
спортивного ком�
плексу “Наука�
Спорт” фінішу�

вав сьомий турнір з міні�
футболу “Меморіал Во�
лодимира Баженкова”.
Змагання присвячені за�
служеному тренеру
України, заслуженому
працівнику фізичної
культури України, члену
Виконкому НОК України,
голові Центральної ради
ФСТ “Спартак” 2000�
2007 років Володимиру
Баженкову, який доклав
багато зусиль для відро�
дження та підняття
престижу і авторитету
славнозвісного товари�
ства “Спартак” в Україні.

У турнірі взяло учать 12 ко�

манд: Київська міська клінічна

лікарня № 6, ПАТ “Київенерго”,

МФК “Стрес”, ДП серійний за�

вод “Антонов”, Укрчастотнаг�

ляд, Швидка медична допомога,

ПАТ “Укртрансгаз”, Збірна ліка�

рів України, нейрохірурги БСП,

Профком БСП, Київгаз, НМУ

ім. О. О. Богмольця.

У першому півфіналі зустрі�

лися команди Київської місь�

кої клінічної лікарні № 6 та

МФК “Стрес”. Гра заверши�

лась з рахунком 5:3 на користь

медпрацівників. У другому пів�

фіналі команда ПАТ “Київене�

рго” здобула перемогу, подо�

лавши своїх суперників з

команди Державного підпри�

ємства серійний завод “Анто�

нов” тільки завдяки пенальті.

Гравці команди ПАТ “Київене�

рго” виявилися влучнішими і

пройшли далі, забивши три

м’ячі.

У грі за третє місце зустрілися

команди МФК “Стрес” та ДП

серійний завод “Антонов”. Кра�

щими стали гравці команди

МФК “Стрес”, які й перемогли

з рахунком 1:0.

У ході запеклої боротьби за

перше місце команда Київської

міської клінічної лікарні № 6

виявилася сильнішою за своїх

суперників із ПАТ “Київене�

рго”. Медики здолали їх з рахун�

ком 6:2 і стали переможцями VIІ

турніру з футзалу “Меморіал

Володимира Баженкова”.

Заступник голови Київської

міської організації ФСТ “Спар�

так” — Іван Токаренко — розпо�

вів “Хрещатику” про черговий

етап спартакіади “Здоровий ки�

янин”: “Здоровий киянин” — це

спільний стратегічний проект,

який проводиться за ініціативи

Київської міської організації

фізкультурно�спортивного това�

риства “Спартак” спільно з Ки�

ївською міською державною ад�

міністрацією та Київською місь�

кою Радою профспілок з метою

популяризації фізичної культури

і розвитку корпоративного спор�

ту. “Меморіал Володимира Ба�

женкова” відкрив цьогорічну

програму спортивно�масових за�

ходів Київської міської організа�

ції ФСТ “Спартак” �

Хокей. 
Столичний “Компаньйон” 
очолив першість України

²ãðîâó ïðîãðàìó Õ²² òóðó â³ò÷èçíÿíîãî ÷åìï³î-

íàòó ç õîêåþ â³äêðèâàëî ïðèíöèïîâå ïðîòèñòî-

ÿííÿ ì³æ ñòîëè÷íèìè “Êîìïàíüéîí-Íàôòîãàçîì”

òà “Ñîêîëîì”. “Ñîê³ë” — öå íå äóæå çðó÷íèé ñó-

ïåðíèê äëÿ áóäü-ÿêî¿ êîìàíäè, ³ öåé ìàò÷ íå ñòàâ

âèêëþ÷åííÿì. Äâà ïåð³îäè ãîñïîäàð³ ëüîäó âîëî-

ä³ëè ³í³ö³àòèâîþ, ïðè öüîìó äâ³÷³ â³äçíà÷èâøèñü

ó âîðîòàõ ñóïåðíèêà. “Ñîê³ë” æå ãðàâ â³ä îáîðî-

íè, ïåð³îäè÷íî îðãàí³çîâóþ÷è êîíòðàòàêè íà âî-

ðîòà Ñåðã³ÿ Çàâ’ÿëîâà. Îäíà ç íèõ â ñåðåäèí³ ïåð-

øîãî ïåð³îäó íàâ³òü ïðèçâåëà äî òîãî, ùî øàéáà

îïèíèëàñÿ ó âîðîòàõ ÷åðâîíî-á³ëèõ, ïðîòå çà

ìèòü äî öüîãî àðá³òð ìàò÷ó çàô³êñóâàâ ïîëîæåí-

íÿ ïîçà ãðîþ. Çàêëþ÷íèé ïåð³îä ïðîéøîâ ç ïåðå-

âàãîþ ãîñòåé, ÿê³ çóì³ëè â³ä³ãðàòè îäíó øàéáó òà

ñòâîðèòè ùå äåê³ëüêà ìîìåíò³â äëÿ òîãî, àáè çð³â-

íÿòè ðàõóíîê. Ê³íö³âêà çóñòð³÷³ âèéøëà ãàðÿ÷îþ,

ïðîòå êîìàíäà Îëåêñàíäðà Ñåóêàíäà âèñòîÿëà ³

çäîáóëà ïåðåìîãó ç ðàõóíêîì 2:1. Öåé óñï³õ äî-

çâîëèâ “íàôòîãàç³âöÿì” îäíîîñîáîâî î÷îëèòè

òóðí³ðíó òàáëèöþ çìàãàííÿ �

Теніс. 
Сергій Стаховський зіграє 
за вітчизняну збірну у матчі 
з Румунією

Äðóãà “ðàêåòêà” Óêðà¿íè Ñåðã³é Ñòàõîâñüêèé

ï³äòâåðäèâ ñâîþ ó÷àñòü ó ìàò÷³ ç Ðóìóí³ºþ â

ðàìêàõ Êóáêà Äåâ³ñà. Òåí³ñèñò àêöåíòóâàâ óâà-

ãó íà òîìó, ùî ë³êàð äîçâîëèâ éîìó ãðàòè.

Îêð³ì Ñåðã³ÿ, äî ñêëàäó ãîëîâíî¿ íàö³îíàëüíî¿

êîìàíäè çàÿâëåí³ ²ëëÿ Ìàð÷åíêî, Äåíèñ Ìîë÷à-

íîâ, Âëàäèñëàâ Ìàíàôîâ, Ñåðã³é Áóáêà ³ Àðòåì

Ñìèðíîâ. Íàãàäàºìî, ùî ìàò÷ Óêðà¿íà — Ðóìó-

í³ÿ ïðîõîäèòèìå ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó ç 31 ñ³÷íÿ

ïî 2 ëþòîãî �

Боротьба. 
Валерій Андрійцев — 
бронзовий призер 
міжнародного турніру

Ó Êðàñíîÿðñüêó (Ðîñ³ÿ) ïðîéøîâ XXV Ì³æíà-

ðîäíèé òóðí³ð ç â³ëüíî¿ òà æ³íî÷î¿ áîðîòüáè ñåð³¿

Ãîëäåí Ãðàí-ïð³ “²âàí ßðèã³í”. Â îñòàíí³é çìà-

ãàëüíèé äåíü Âàëåð³é Àíäð³éöåâ ïîïîâíèâ ìå-

äàëüíó ñêàðáíè÷êó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè áðîíçîâîþ

íàãîðîäîþ. Ñð³áíèé ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð â

Ëîíäîí³ ï³äíÿâñÿ íà òðåòþ ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó ó

âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 97 êã. Íàãàäàºìî, ùî ó æ³íîê

áðîíçîâèìè ïðèçåðêàìè ñòàëè Ãàííà Âàñèëåíêî

(58 êã) òà Àë³íà Ìàõèíÿ (69 êã) �

Художня гімнастика. 
Ганна Різатдінова вдало 
виступила на змаганнях у США

Ó ÑØÀ ïðîéøîâ Ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç õó-

äîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè “LA Lights-2014”. Â³ä Óêðà-

¿íè íà çìàãàííÿõ âèñòóïàëè Ãàííà Ð³çàòä³íîâà

òà Â³êòîð³ÿ Ìàçóð. Ãàííà âèáîðîëà íà òóðí³ð³

ï’ÿòü ìåäàëåé: äâ³ çîëîò³, äâ³ ñð³áí³ òà îäíó

áðîíçîâó. Íàøà ñïîðòñìåíêà ñòàëà ÷åìï³îíêîþ

ó âïðàâàõ ³ç îáðó÷åì òà áóëàâàìè. Äðóãå ì³ñöå

Ð³çàòä³íîâà ïîñ³ëà â êàòåãîð³¿ “ñåíüîðêè” òà ó

âïðàâàõ ì’ÿ÷åì. “Áðîíçó” óêðà¿íêà çäîáóëà ó

ïðîãðàì³ ç³ ñòð³÷êîþ �

Футзал. 
Визначено склад збірної 
України на чемпіонат Європи

Ãîëîâíèé òðåíåð â³ò÷èçíÿíî¿ çá³ðíî¿ ç ôóòçàëó

ªâãåí Ðèâê³í îïðèëþäíèâ îñòàòî÷íèé ñêëàä ç 

14-òè ãðàâö³â, ÿê³ çàõèùàòèìóòü ÷åñòü äåðæàâè íà

÷åìï³îíàò³ ªâðîïè. Äî çàÿâêè óêðà¿íñüêî¿ çá³ðíî¿

óâ³éøëè: ªâãåí ²âàíÿê, “Ëîêîìîòèâ” (Õàðê³â);

Äìèòðî Ëèòâèíåíêî, “Ëîêîìîòèâ” (Õàðê³â); Êè-

ðèëî Öèïóí, “Óðàãàí” (²âàíî-Ôðàíê³âñüê); ªâãåí

Âàëåíêî, “Óðàãàí” (²âàíî-Ôðàíê³âñüê); Ïåòðî Øî-

òóðìà, “Óðàãàí” (²âàíî-Ôðàíê³âñüê); Â³òàë³é Ê³ñå-

ëüîâ, “Ëîêîìîòèâ” (Õàðê³â); Îëåêñàíäð Ñîðîê³í,

“Ëîêîìîòèâ” (Õàðê³â); Äìèòðî Ñîðîê³í, “Ëîêîìî-

òèâ” (Õàðê³â); Äìèòðî Êëî÷êî, “Ëîêîìîòèâ” (Õàð-

ê³â); Ìèêîëà Á³ëîöåðê³âåöü, “Ëîêîìîòèâ” (Õàð-

ê³â); Ìàêñèì Ïàâëåíêî, “Åíåðã³ÿ” (Ëüâ³â); Äåíèñ

Îâñÿíí³êîâ, “Åíåðã³ÿ” (Ëüâ³â) �

БК “Київ” не зміг втримати
перемогу
Столичний клуб поступився БК “Донецьк”
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
Суперлізі відбув�
ся матч за учас�
тю столичної
команди. БК “Ки�

їв” на власному майдан�
чику приймав гостей з
Донецька. Попри значну
перевагу, яка часом ся�
гала 17 очок, “вовкам”
так і не вдалося втрима�
ти перемогу. Потужно
проведена заключна
чверть і неймовірний
фінішний вихід дозво�
лили “Донецьку” віді�
грати відставання та ви�
рвати перемогу з міні�
мальною перевагою з
рахунком 81:80.

Цього вечора до Києва приїхав

один із фаворитів нинішнього ро�

зіграшу Суперліги БК “Донецьк”.

Але, навіть попри це, кияни не

знітились і з самого старту зустрі�

чі впевнено розпочали демон�

струвати більш ніж впевнену гру.

Після першої чверті підопічні Ві�

талія Чернія вели в рахунку 22:11.

Тільки�но розпочалася друга

десятихвилинка, Павло Крутоус

довів перевагу “вовків” до +15

(26:11). Подібна різниця з неве�

ликими коливаннями тримала�

ся упродовж всього другого пе�

ріоду. Під його завершення гості

дещо скоротили цей розрив

(41:31), але триочковий кидок

від Владислава Подоляна дозво�

лив “Києву” піти на велику пе�

рерву, ведучи +13 (44:31).

Зрозуміло, що такий стан

справ аж ніяк не влаштовував

донецьку команду. Тож з почат�

ком третьої чверті гості активно

спробували скоротити відста�

вання. Підопічні Валерія Плеха�

нова почали енергійно викорис�

товувати дальні кидки. І після

того, як із�за меж дуги залетіло

тричі поспіль м’ячів, рахунок

став 50:42. Після того, як такий

гандикап було втрачено, гравці

БК “Київ” стали більш зосере�

джено діяти у захисті, а у поєд�

нанні з вдалими діями у нападі

створили під кінець третього пе�

ріоду комфортну перевагу +17

(68:51).

За таких умов треба було зро�

бити одне — докласти всіх зу�

силь, проявити максимум ха�

рактеру, але не дати супернику

за останні десять хвилин скоро�

тити розрив у 17 очок. Прикро,

але впоратись із подібним зав�

данням кияни не зуміли. Більш

досвідчені виконавці гостьової

команди увімкнули свої двигуни

на повну і крок за кроком підби�

рались до господарів. Трьохоч�

ковий від Бернарда Кінга підвів

риску під перевагою столичних

баскетболістів та вивів гостей

уперед — 73:74.

За 36 секунд до фінальної си�

рени “Донецьк” вже мав +4

(77:81). Складний трьохочковий

від Артема Швеця подарував

“вовкам” надію — 80:81. Що�

правда, підопічним Віталія Чер�

нія потрібно було ще вистояти

наступну атаку “тигрів”. З цим,

на жаль, не склалося. Кидок до�

неччан хоч і не досяг мети, але

підбір виявився за “Донець�

ком”, тож на цьому доля зустрі�

чі вирішилась. Мінімальна по�

разка “Києва” — 80:81 �
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Яскраве шоу тривало понад дві години. Діти не

просто дефілювали, за допомогою хореографіч�

них та акторських умінь вони розповідали гляда�

чам цілі казкові сюжети. “Ми проводимо дитячий

благодійний фестиваль вже 14�й рік,— зазначила

президент фестивалю “Здоров’я. Стиль. Мода”

Марина Кінах.— В ньому беруть участь діти з Хар�

кова, Кіровограда, Полтави і Києва. Впевнена, що

дитинство має бути красивим і щасливим”.

Юні полтавчани показали, якими можуть бути

“Новорічні історії”, перетворившись на дідів Мо�

розів і Снігуроньок, а також колекцію вечірнього

вбрання “Карнавал”. Полтавчани, а це діти з вада�

ми мовлення і слуху, вразили дивовижним вбран�

ням з використанням рідкісних технік народних

промислів: тканих гобеленів, вишивок і плетінь.

Вихованці з Кіровограда представили колекцію

в’язаного одягу “Зимові візерунки” та цікаву ін�

терпретацію “Ялинкових прикрас”. “Ми почина�

ли з дитячо�юнацького модельного агентства, а

сьогодні є школою естетичного виховання,— роз�

повіла “Хрещатику” керівник Кіровоградського

імідж�центру “Ольга” Вікторія Валжанова.— Діти

вивчають хореографію, дефіле, акторську май�

стерність, рукоділля. Тож у показах ми намагаємо�

ся вводити елементи хореографії чи співу. Також

наші вихованці малюють ескізи до вбрання і допо�

магають дизайнерам. У в’язаній колекції вони зро�

били шапочки і рукавички”.

Київ на “Зимових святах” представляли шоу�

театр “Ера творчості” з колекцією “В гостях у каз�

ки”, дизайнер Голда зі шкільною формою, а також

засновник фестивалю — дитяча студія “Стиль і

мода” з одягом для веселого відпочинку “Зимові

забави”. “Спочатку ми проводили фестиваль си�

лами власного колективу, близько 100 вихован�

ців,— пригадує голова оргкомітету фестивалю, ке�

рівник дитячої студії “Стиль і мода” Галина Увар�

кіна.— Далі залучали студентів профільних вузів

України, майбутніх дизайнерів, які навчали дітей

моделювання і конструювання одягу. А також го�

тували для показів курсові і дипломні роботи. На

наше свято запрошуємо дітей з дитячих будинків

та малозабезпечених сімей. Цей фестиваль є бла�

годійним. Ми опікуємося дитячим відділенням

Інституту онкології і щороку до Нового року від�

правляємо хворим дітям фруктові подарунки”. Та�

кож презентацію авторських колекцій фестиваль

готує і влітку — до Міжнародного дня захисту ді�

тей

У цирку — слони та польоти під куполом
Нову програму презентують брати Гартнери
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
перше у Націо�
нальному цир�
ку України —
гастролі Вели�

кого цирку Німеччини.
Зірками програми є
знамениті дресиру�
вальники з Європи —
брати Алекс і Крістіан
Гартнери з атракціо�
ном зі слонами. Крім
циркових тварин, сто�
личних глядачів роз�
важатимуть артисти з
повітряними номера�
ми, а також жонглери
та клоуни.

Династії артистів цирку

Гартнерів — майже 300 років,

її представники займалися

дресируванням великих тва�

рин: левів, тигрів, слонів, ко�

ней. Гордість цієї програми —

величезні слони Лакшмі, Тідо

та Бейбі вагою понад 4 тонни.

Артистам�велетням — 50, 47 і

49 років, їх тренував іще бать�

ко братів Гартнерів. У програ�

мі беруть участь і молодші —

від 2 до 7 років. Слони вірту�

озно стоятимуть на двох но�

гах, переступатимуть на них,

танцюватимуть і — найризи�

кованіший трюк — ляга�

тимуть на артистів. На відві�

дувачів цирку чекає зустріч і з

іншими дресированими тва�

ринами. Це кумедні танці

ведмедів на вечорницях, поці�

лунок “Шахерезади” з кроко�

дилом, трюки голубів�павичів

під музику вальсу, а також

спільний номер одвічних во�

рогів — собак та котів.

Незабутні враження публі�

ка отримає від трьох повітря�

них номерів під куполом цир�

ку. В “Гладіаторі” гімнаст

Олег Спігін працюватиме на

унікальному апараті —

штейн�трапі, демонструючи

запаморочливі трюки і стоя�

чи на голові під самим купо�

лом цирку. В унікальному но�

мері з фокстер’єром, який лі�

татиме, артист цирку Рустам

Юлдашев доведе, що собаки

теж вміють літати. Принай�

мні його відважний фокстер’�

єр робить це із задоволенням.

В “Піратах під куполом” ак�

робати�професіонали пода�

рують глядачам повітряну

казку. Також у програмі — ви�

ступи жонглера, гімнаста в

колесі Сіра та динамічний

номер з обручами від Анжели

Корчевської, володарки сріб�

ної нагороди 37�го Міжна�

родного циркового фестива�

лю в Монте�Карло.

Брати Крістіан і Алекс Гарт�

нери продемонструють вірту�

озну майстерність у найсклад�

нішому цирковому жанрі

“Колесо сміливості — лапен�

дула”, воно ж — “Колесо

смерті”. Цей атракціон зму�

сить понервувати, адже ви�

ступ на висоті 5�поверхової

будівлі відбувається з величез�

ною швидкістю і без страхов�

ки. Атмосферу гарного на�

строю створюватимуть комік�

тріо “ЕкіВокі”

“Слони�велетні” 
Інтернаціонального цирку

братів Гартнерів
Де: Національний цирк

України, проспект Перемо�

ги, 2

Коли: до 28 лютого з пт. о

19.00 до сб. і нд. о 13.00 і 17.00

Вартість квитків: 60—180

грн, дітям до 5 років без�

коштовно
"Родзин а" про рами — слони — вірт озно стоятим ть на двох лапах, танцюватим ть і навіть
ля атим ть на дресир вальни ів

Зимові модні свята
В столиці презентували авторські колекції 
дитячого одягу
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Т
радиційно щороку під патрона�
том “Українського союзу про�
мисловців та підприємців” та за

підтримки КМДА проходить сімейне
благодійне свято — презентація ди�
тячих колекцій. Цьогорічні учасни�
ки — творчі колективи з різних ре�
гіонів України — продемонстрували
яскраві вбрання на сцені театру на
Липках.

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У
приміщенні Київської
фортеці запанувало мис�
тецтво — тут відкрилася

виставка “Натюрморт 2014”. 30
яскравих художників з України,
Азербайджану, Грузії і Молдови
представляють своє бачення
такого жанру живопису, як на�
тюрморт.

Ініціатором проекту став митець Расім

Сейдімов, якому вдалося зібрати під од�

ним дахом різних за досвідом та стилями

художників. До натюрморту Петро Лебе�

динець додав силует оголеної сплячої жін�

ки, а Давид Шарашидзе, окрім двох квіт�

кових натюрмортів з букетами і гранато�

вим деревом, представив і грузинське за�

стілля. Також у проекті взяли участь Ірина

Пантелеймонова, Мустафа Муртазаєв,

Іоана Захарія, Алла Волобуєва та інші.

“З одного боку, в такі складні для країни

часи, можливо, є трохи дивним організо�

вувати виставку,— поділився з “Хрещати�

ком” співорганізатор проекту, директор

Фонду сприяння розвитку мистецтв Юрій

Круліковський.— Але вона дуже тепла,

жива, дає ковток свіжого повітря як авто�

рам, так і відвідувачам, які зможуть пере�

ключитися на прекрасне”.

Натюрморт (з французької) перекла�

дається як “мертва природа”, бо зображає

неживі предмети. В самостійний жанр він

відокремився у XVII сторіччі в Нідерлан�

дах і Фландрії. До нього зверталися пред�

ставники різних течій, відомі митці, такі,

як Ван Гог, Пікассо, Матісс, Мане, Рену�

ар. Поглянути ж на інтерпретацію натюр�

морту у сучасних авторів, кожен з яких ви�

словлює у картинах власну індивідуаль�

ність, і пропонує проект. Перші відвідува�

чі відзначили цікавий простір виставки —

кам’яні зали “Київської фортеці”. Послу

Молдови Іону Стевіле приміщення нага�

дало підвали для вина. Він впевнений, що

таке мистецтво подарує кожному душев�

ний спокій, мир і рівновагу

“Натюрморт 2014”
Коли: до 8 лютого

Де: Національний історико�архітектур�

ний музей “Київська фортеця”, 

Госпітальна, 24�а

Вхід вільнийУчасни и з Полтави вразили дивовижним вбранням
з ви ористанням рід існих техні народних промислів

Мистецтво 
об’єднало країни
Міжнародний арт!проект 
присвячений натюрморту
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С часні митці пропон ють власні інтерпретації натюрморт



Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Сьогодні на широ�
кий екран вихо�
дить довгоочіку�

вана картина “Вій” у
3D, робота над якою
тривала аж сім років.
Знята за мотивами
славетної повісті Ми�
коли Гоголя, стрічка
переносить глядачів у
XVIII століття. Містич�
ну історію смерті пан�
ночки та зникнення
Хоми Брута розслідує
англієць Джонатан
Грін, який випадково
заїхав до українсько�
го хутору.

Сучасна спроба прочитати

класику зроблена у кращих

традиціях Голлівіду — з вели�

ким бюджетом, масштабни�

ми декораціями, костюмами,

гримом і вражаючими спец�

ефектами. “Вій” поєднує в

собі дві історії — повість Го�

голя та справжнього персона�

жа Гійома Левассераде Боп�

лана — французького карто�

графа, який вивчав землі і

культуру Малоросії. В карти�

ні його прототипом є брита�

нець Джонатан Грін (зіграв

Джейсон Флемінг), який, по�

дорожуючи світом, випадко�

во потрапляє у козацький ху�

тір. Мешканці бояться про�

клятого місця, де дочка сот�

ника — панночка�відьма згу�

била Хому Брута, та водяться

монстри. Саме Джонатану

Гріну — за допомогою логіки і

науки — належить розгадати,

що ж стоїть за всіма цими

містичними явищами. Відбу�

вається і контакт різних циві�

лізацій — західноєвропей�

ської з розвиненою наукою та

містичної української з коза�

ками, відьмами та численни�

ми забобонами.

Як розповів продюсер

“Вія” Олександр Куліков,

фільм знімали у передмісті

Праги, що вважається “дру�

гим Голлівудом” завдяки чу�

довому технічному оснащен�

ню. Тут побудували цілий ко�

зацький хутір — з майданом,

церквою, млином. Над карти�

ною працювала інтернаціо�

нальна команда: музику

написав іспанський компози�

тор Антон Гарсіа, звукорежи�

сером виступив оскаронос�

ний Боб Дімер. Від України

участь брала операторська

команда Ярослава Пілунсько�

го. Творці стрічки можуть по�

хвалитися, що використову�

вали реквізит з “Ван Хель�

синга” та камеру, якою зніма�

ли “Аватар”. Спеціально для

стрічки створили власну тех�

нологію 3D та унікальні візу�

альні ефекти. В фільмі, окрім

Джейсона Флемінга, знялися

відомі російські актори Олек�

сій Чадов, Андрій Смоляков,

Ігор Жижикін, Валерій Золо�

тухін, а панночку втілила

Ольга Зайцева.

Відзнятого матеріалу вияви�

лося дуже багато. Планується

дві версії фільму — перша, що

вже вийшла в прокат, для тери�

торії СНГ з акцентом на куль�

туру і колорит. Зараз працюють

над другою версією — для сві�

тового прокату, яку адаптують

для західного глядача, що звик

до голлівудських картин. Піз�

ніше може з’явитися і розгор�

нута телевізійна версія, яку

українці зможуть побачити на

телеканалі “Інтер” �

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Хрещатик 2330 січня 2014 року

Зустріч з Висоцьким
В столиці показують рідкісні фотографії 
легендарного барда
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
січні Володимиру Ви�
соцькому виповнилося
б 76 років. До цієї дати
в Шоколадному будин�

ку відкрилася фотовиставка,
що вперше знайомить киян з
роботами Аркадія Гершмана,
зробленими в 1970�х роках.
Також відвідувачі побачать
платівки барда та почують йо�
го пісні.

Виставку організував проект “Галерея

Висоцького”, заснований в 2013 році за

ініціативи київських поціновувачів

творчості цього актора й музиканта. Фо�

товиставка стала її першим проектом.

“У нас є ідея організувати в Києві по�

стійну експозицію, присвячену Володи�

миру Висоцькому,— розповів “Хреща�

тику” куратор виставки Сергій Кон�

нов.— Поки не маємо приміщення, ви�

рішили розпочати з жанру фотографії. В

Москві жив фотограф Аркадій Гершман,

у його вдови знайшлися колекції кількох

фотосесій Володимира Висоцького. Ми

відібрали 12 найпоказовіших знімків.

Деякі фотографії Гершмана використо�

вувалися для оформлення конвертів

грамплатівок фірми “Мелодія”, тож до�

дали до виставки інформацію про грам�

записи Висоцького, старі платівки. Крім

того в Аркадія Гершмана, як і у Володи�

мира Висоцького — київське коріння”.

Він підкреслив важливість і творчого

спілкування, яке дозволить доторкнути�

ся до світу легенди. Зокрема в рамках ви�

ставки запланований концерт молодої

групи, що виконає пісні Висоцького.

На відкриття проекту в Києві зібрали�

ся близькі друзі Висоцького — музикант

і колега по театру на Таганці Дмитро Ме�

жевич, Володимир Шехтман, організа�

тор його концертів у Києві Ігор Бровін.

“Висоцький вважав себе корінним ки�

янином у другому поколінні,— зазначив

Володимир Шехтман.— Тож правиль�

ною є ініціатива зробити постійно ді�

ючий музей тут, у Києві, де його пам’ята�

ють і люблять”. Ігор Бровін пригадав, що

познайомився з Висоцьким на квартир�

нику і зовсім не очікував, що той зателе�

фонує йому по приїзді в Київ. Випадкове

знайомство переросло в міцну дружбу, а

історія, що розповів Висоцькому Ігор

Бровін, лягла в основу пісні “Тюменська

нафта”. “Це була людина з колосальною

енергією і внутрішнім змістом, з вмін�

ням вислухати іншого”,— поділився пан

Бровін. Погоджується з ним і Дмитро

Межевич. “З усіх товаришів по театру са�

ме Висоцький викликав у глядачів осо�

бливі вібрації”,— наголошує він.

Незважаючи на популярність, Воло�

димиру Висоцькому пробитися до ши�

рокого слухача було не так просто. За

словами дослідника його творчості Сер�

гія Жильцова, на перших платівках з піс�

нями Висоцького до кінофільмів співав

не він. Той матеріал, який бард запису�

вав на студії “Мелодія”, виходив через

кілька років. І хоча Висоцький мріяв про

платівки�гіганти, його пісні з’являлися

найчастіше на менших, гнучких платів�

ках.

Відвідувачі виставки не лише вперше

побачать рідкісні фотографії Висоцько�

го, але й уперше побувають в залах на

першому поверсі Шоколадного будинку.

Як розповіла директор мистецького

центру Тетяна Скирда, за допомоги киян

вдалося перебудувати три зали на пер�

шому поверсі. Частина коштів, вируче�

них від фотовиставки, також буде на�

правлена на реконструкцію цієї архітек�

турної пам’ятки нашого міста �

Фотовистав�а	дає	змо��	ближче	познайомитися	з	особистістю	Володимира	Висоць�о�о

через	творчість	Ар�адія	Гершмана

Давні	слов'янсь�і	пере�ази	в	�артині	протиставляються

європейсь�ом�	на��овом�	про�рес�

Нова інтерпретація “Вія”
В стрічці з містикою бореться герой�англієць

“Володимир Висоцький. Рідкісні 
фотографії роботи Аркадія Гершмана”

Коли: до 21 лютого з 11.00 до 18.00,

крім пн. і чт.

Де: Шоколадний будинок, вул. Шов�

ковична, 17/2

Вартість квитка: 50 грн.
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За	зміст	ре�ламних	о�олошень	відповідає	ре�ламодавець.	Ре�лама	др���ється	мовою	ори�інал�

СУДОВА	ПОВІСТКА

�	цивільній	справі	№757/26444/13-ц

Печерсь�ий	 районний	 с�д	 м.	 Києва	 ви�ли�ає� до� с�д�� відповідачів

Присмиць�о�о�І�ора�Васильовича,�я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Ново-

селиць�а,� 19,� та� ТОВ� "БВТ� ГРУП",� я�е� знаходиться� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Ярославів�Вал,�33-Б���справі�№757/26400/13-ц�за�позовом�ПАТ�"Форт�на-

Бан�"�до�ТОВ�"БВТ�Гр�п",�Присмиць�о�о� І.В.,�про�стя�нення�забор�ованості�за

�редитним�до�овором,�я�е�відб�деться�21�люто�о�2014�р.�о�10.30�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�36.

З�оп�блі��ванням�о�олошення�відповідач�вважається�повідомленим�про�день,

час� та� місце� роз�ляд�� справи� і,� в� разі� неяв�и� до� с�д�,� справа� може� б�ти

роз�лян�та���йо�о�відс�тності�на�підставі�наявних���ній�даних�чи�до�азів.

С�ддя�Глад�н�Х.А.

Деснянсь�ий	 районний	 с�д	 м.	 Києва	 повідомляє,� що

03.02.2014� ро��� о� 12.00� призначено� роз�ляд� цивільної� справи� за

позовом�ПАТ�КБ�"Приват-бан�"�до�Матюнен�о�Вероні�и�Сер�іївни�про

стя�нення� забор�ованості.� Матюнен�о� Вероні�а� Сер�іївна� ви�ли-

�ається���с�дове�засідання�я��відповідач.�В�разі�неяв�и�справ��б�де

роз�лян�то� �� відс�тність� відповідача.� Адреса� с�д�:� м.� Київ,� пр.

Мая�овсь�о�о,�5-в,��аб.�23.

С�ддя�І.В.�Петріщева

Деснянсь�ий	 районний	 с�д	 м.	 Києва	 ви�ли�ає� я�� відповідача

Романен�о� Ми�ол�� Володимировича� на� роз�ляд� цивільної� справи� за

позовом� ПАТ� КБ� "ПриватБан�"� до� Романен�о� М.В.� про� стя�нення

забор�ованості.

Роз�ляд� справи� відб�деться� 21.02.2014� р.� о� 10.00� в� приміщенні

Деснянсь�о�о� районно�о� с�д�� м.� Києва� (02225,� пр.� Мая�овсь�о�о,� 5-В,

�аб.�17).

В�разі� неяв�и� відповідача� в� с�дове� засідання� справ��б�де�роз�лян�то

без�йо�о��часті.

С�ддя�Шевч���О.П.

Печерсь�ий	 районний	 с�д	 м.	 Києва	 ви�ли�ає� Котовсь�о�о� Оле�сія

Станіславовича� в� я�ості� відповідача� �� справі�№� 757/24374/13-ц� за� позовною

заявою� товариства� з� обмеженою� відповідальністю� "Рада� 7"� до� Котовсь�о�о

Оле�сія� Станіславовича� про� стя�нення� забор�ованості� за� житлово-�ом�нальні

посл��и,�я�е�призначено�на�10�люто�о�2014�ро���об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�М.�Гайцана,�4,��аб.�413�(�олов�ючий�с�ддя�Со�олов�О.М.).

У� разі� неяв�и� в� с�дове� засідання� відповідача:� Котовсь�о�о� Оле�сія

Станіславовича,�остання�відома�адреса:�м.�Київ,�в�л.�Старонаводниць�а,�б�д.�6-Б,

�в.� 65,� відповідно� до� ст.� 169� ЦПК� У�раїни,� справа� б�де� роз�лян�та� �� йо�о

відс�тність.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї
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Температура 	24°С

Атм. тиск 764мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура 	18°С

Атм. тиск 766 мм рт. ст.

Вітер 5м/с

Вологість повітря 57 %

Температура 	21°С

Атм. тиск 767мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 65 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 30 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó

ранок день вечір
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Загальний наклад 131855. Замовлення 33723

1934 — ðàäÿíñüê³ àâ³àòîðè Ï.

Ô. Ôåäîñåºíêî, ². Ä. Óñèñê³í ³ À.

Á. Âàñåíêî íà ñòðàòîñòàò³ "Îñî-

àâ³àõ³ì-1" âñòàíîâèëè ðåêîðä —

äîñÿãëè âèñîòè ï³äíÿòòÿ 22 òèñÿ÷³

ìåòð³â. Ïðè ñïóñêó ñòðàòîñòàò

çàçíàâ êàòàñòðîôè, ³ âñ³ ó÷àñíèêè

ï³äéîìó çàãèíóëè. 

1936 — Àäîëüô Ã³òëåð âèäàâ íà-

êàç, êîòðèì çàáîðîíÿâ í³ìåöüêèì

ãðîìàäÿíàì ïðèéìàòè Íîáåë³â-

ñüêó ïðåì³þ ³ çàñíóâàâ Í³ìåöüêó

íàö³îíàëüíó ïðåì³þ ó ãàëóç³ ìèñ-

òåöòâà ³ íàóêè. 

1948 — ó øâåéöàðñüêîìó ì³ñò³

Ñàíêò-Ìîð³ö³ ðîçïî÷àëèñÿ ïåðø³

(ï³ñëÿ 1936 ðîêó) V çèìîâ³ Îë³ì-

ï³éñüê³ ³ãðè.

1964 — ó ÑØÀ çàïóùåíî áåç-

ï³ëîòíèé ë³òàëüíèé àïàðàò "Ran-

ger 6" ç òåëåâ³ç³éíèì îáëàäíàí-

íÿì íà áîðòó, êîòðèé çàçíàâ àâà-

ð³¿ ïðè ïîñàäö³ íà Ì³ñÿöü.

1992 — Óêðà¿íà ñòàëà ÷ëåíîì

Ðàäè ç áåçïåêè ³ ñï³âðîá³òíèöòâà

ó ªâðîï³ (ÎÁÑª). 

2004 — ñòâîðåíî ïåðøó ñòàò-

òþ óêðà¿íñüêî¿ Â³ê³ïåä³¿ —

"Àòîì". 

2007 — ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ

âèïóñêó äëÿ êîðïîðàòèâíèõ êë³-

ºíò³â ïî÷àëèñÿ ïðîäàæ³ îïåðà-

ö³éíî¿ ñèñòåìè Windows Vista

äëÿ çâè÷àéíèõ êîðèñòóâà÷³â. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Злодія менеджер Citizen в Сакраменто

Барент Ларкін вирахував після того, як

подивився записи камер відеоспостере�

ження, встановлених у приміщеннях го�

телю. Потім він скористався Google і

LinkedIn, аби встановити особу злов�

мисника (скільки часу зайняв цей про�

цес, не уточнюється). Ларкін зв'язався з

чоловіком, і той зізнався, що шкодує

про скоєне, а також уточнив, що в мо�

мент здійснення викрадання портрета

перебув у стані алкогольного сп'яніння.

Напився він на весіллі, що проходило в

готелі. 

Після бесіди із злодюжкою Ларкін ви�

рішив, що не висуватиме проти нього

звинувачення, однак вигадав для нього

оригінальне покарання. Він змусив чо�

ловіка написати на паперовому листку

кілька разів одну й саму фразу: «Я більше

не напиватимуся на весіллі й не красти�

му зображення оголеної жінки на сигарі,

що висить над пісуаром у готелі Citizen»,

що і було виконано. 

Написання таких обіцянок як покаран�

ня за будь�яку провину є традиційною

шкільною практикою. Подібні розписки

зазвичай пишуть учні, які завинили, крей�

дою на дошці �

Грабіжник після здійснення крадіжки
пообіцяв — більше так не робитиме 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 30 ñ³÷íÿ

ОВНИ, зран
��відч�вши�несподіваний�прилив�енер�ії

та�оптимізм�,�ви
ористов�йте�натхненний�порив�не�ай-

но,�адже�він�б�де�досить�
орот
очасним.�Цьо�о�дня�слід

попрощатися�з�тими�сценаріями�мин�ло�о,�я
і�вас�
ате-

�орично�не�влаштов�ють.�

ТЕЛЬЦІ, при�от�йтеся� до� 
ар’єрних� змін.� Події� дня

за
ли
ають� залишити� за� бортом�мин�ле� і� взяти� новий


�рс���світле�завтра.�Але��спіх�маловіро�ідний,�я
що�пе-

реб�ваєте�в�полоні�
онсерватизм�,�бо���вас�бра
�є�хо-

робрості�чи�відс�тній�план�нових�дій.�Кон
ретних�вчин
ів

��вибраном��напрямі�
раще�не�робити�— старт�виявить-

ся�передчасним.�

БЛИЗНЯТА, доля�створює��спішні��мови,�аби�ви�по-

рвали�з�мин�лими�цінностями�і�вст�пили�в�нове�співто-

вариство.�Одна
�чи��отові�ви�відмовитися�від�старої�фі-

лософії�б�ття�(що�є�вже�ре�ресивною),�за�я
ою�звіряєте

власні�дії,�і�оновити�її�з�ідно�з�вимо�ами�про�рес�?...�Смі-

ливіше,��оді�топтатися�на�місці!�

РАКИ, вам� небезпечно� жити� на� в�л
ані,� 
омфорт� і

стабільність�— це�святая�святих.�А�все,�що�привносить

хаос,�непро�нозованість,�вселяє�невпевненість���майб�т-

ньом�,�є�р�йнівним�імп�льсом.�Підведіть�рис
��під�подія-

ми�мин�ло�о�місяця,�розплатіться�з�бор�ами,�ви
онайте

дані�обіцян
и.�І�не�б�дьте�черствими�з�родичами!�

ЛЕВИ, хто� др��,� а� хто� недр���— стане� очевидним,

справжні�товариші�пізнаються�в�біді�та���справах,�в�чо-

м��ви�в
отре�пере
онаєтеся.�Тож�
оли�хтось�не�витри-

мав�цей� іспит,�слід�від�них�дистанціюватися� і�я
омо�а

подалі.��

ДІВИ, б�дь-я
і�нововведення�в�професійній,�лі
�валь-

но-профіла
тичній�сфері� слід�від
ласти�на�пар��днів.�А

я
що�за
ортіло�пое
сперимент�вати,�нехай�ваші�замис-

ли�б�д�ть�детально�прораховані�в��олові,�до�а
тивних�дій

по
и�що�не�прист�пайте.��

ТЕРЕЗИ, ваше�місце�на�п�бліці,�саме�т�т�пощастить

стати� 
лючовою� фі��рою,� зосередивши� на� собі� �ва��.

Симпати
ів�та�прихильни
ів�з’явиться�ба�ато,�одна
�ва-

ше�завдання�— м�дро�відсіяти�пшеницю�від�плевел,�за-

лишивши�тих,�хто�відрізняється�неординарністю�та�лю-

бий�серцю.��

СКОРПІОНИ, мин�ле�с�рмить�про�завершення�недо-

опрацьованих�справ.�Фра�менти�подій�б�д�ть�про
р�ч�-

ватися�в�ретроспе
тивном��напрям
�,�даючи�змо���на-

дол�жити�про�алини�та�позб�тися�хвостів.�

СТРІЛЬЦІ налаштовані�по-бойовом�,�пра�н�ть�новиз-

ни,�захопливих�при�од,�втім,�задовольнити�інтеле
т�аль-

ні�та�естетичні�апетити,��вінчати�себе�лаврами�поп�ляр-

ності�б�де�не�просто.�Несподіван
и�(і�це�не�місти
а,�а�за-


ономірність)�наздо�анятим�ть�вас�там,�де�й�не�че
али,

при�оломш�ючи�та�тоніз�ючи�енер�орес�рси.��

КОЗЕРОГИ,� займіться� реор�анізацією� фінансової

сфери.�Я
що�несподівано�з'явиться�шанс�зосередити�в

своїх�р�
ах��правління�сімейним�бізнесом,�партнерсь
им

прое
том,�с�місним�процесом,�ви
ористайте�йо�о�з�ма
-

симальною�раціональністю.�

ВОДОЛІЇ, день� доленосний,� знамен�є� собою� про-

щання�з�мин�лим�і�з�стріч�майб�тньо�о.�Не�розірвіться

навпіл,�збері�айте�цілісність,�від
идаючи�відпрацьова-

не�(і�людсь
і�стос�н
и�теж),�беріть�на�озброєння�хоро-

ший�досвід,�робіть�
ро
и�вперед,�одночасно�озираю-

чись�назад.

РИБИ, ви�потрапили�в�
армічні�тенета,�не�сми
айте-

ся,�розслабтеся�і�отрим�йте�«задоволення».�Все,�що�від-

б�вається,�ви�вже�
олись�«проходили»,�але�на�двій
�…

Настав� час� реабіліт�ватися.� Втім,� механізм� адаптації� �

вас�ч�довий,�і�це�означає,�що�«розчинитися»�ви�здатні�в

б�дь-я
ій�психоло�ічній� атмосфері,� причом��без�ш
оди

для�себе,�і�вийти�с�хими�із�води,�до�одивши�долі �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 3 0  с і ч н я

Американець, який украв із туалету готелю портрет оголе�
ної жінки, яка сидить верхи на сигарі, дав розписку про
те, що більше так не робитиме. Відповідну обіцянку бага�

тократно і в письмовому вигляді із чоловіка взяв менеджер го�
телю, звідки була викрадена картина, повідомляє Orange News. 


