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Надія для хворих на рак
Президент України Віктор Янукович відвідав пацієнтів дитячого відділення 
онкоцентру
Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

У
рамках відзначення Всесвітнього дня
боротьби проти раку Президент Укра�
їни Віктор Янукович відвідав відділення
дитячої онкології Національного інсти�

туту раку, де зустрівся з хворими дітьми, їхні�
ми батьками та лікарями. Глава держави пере�
дав медичному закладу нове обладнання і не
залишив без подарунків маленьких пацієнтів.

Днями світ відзначав Всесвітній день боротьби проти раку. Не

оминула ця подія і нашу державу. Зокрема Президент України

Віктор Янукович, Міністр охорони здоров’я України Раїса Бога(

тирьова та голова КМДА Володимир Макеєнко відвідали відді(

лення дитячої онкології Національного інституту раку. Під час за(

ходу глава держави поспілкувався з колективом медичного цен(

тру, прооперованими дітьми та їхніми батьками. Також Віктор

Янукович вручив директору Інституту сертифікат на апарат для

зберігання та перемішування компонентів крові. Він призначе(

ний для зберігання тромбоцитів крові, які життєво необхідні при

проведенні хіміотерапії під час лікування онкохвороб. При цьому

інкубаційна камера підтримує необхідну температуру, а шейкер

постійно підтримує тромбоцити у рухливому стані. Це дозволяє

забезпечити максимально ефективні умови зберігання елементів

крові у медичних закладах. Апарат, виготовлений німецькою

компанією, яка є лідером у цій галузі, дозволяє одночасно збері(

гати 24 дози тромбоцитів.

Крім того, кожен маленький пацієнт отримав персональні по(

дарунки від Президента України. Серед них — книги, конструк(

тори, настільні розвиваючі ігри, розмальовки, альбоми для малю(

вання, олівці тощо. "Ми все, що зможемо, будемо для вас робити,

щоб ви одужували і поверталися до нормального життя. Сподіва(

юся, що ви знайдете у цих подарунках улюблені твори, ігри, за(

няття. Бажаю вам щастя, діти",— звернувся до маленьких пацієн(

тів закладу Віктор Федорович.

Для довідки зазначимо, що відділення дитячої онкології Націо(

нального інституту раку засноване у 1969 році і є провідним за(

кладом у галузі лікування дітей із солідними злоякісними новоут(

вореннями в Україні. У кабінеті консультативного прийому реєс(

трується близько 3 500 звернень на рік. Близько 250(300 дітей з

уперше виявленими злоякісними новоутвореннями проходять

лікування саме тут. Щорічно виконується близько 200 складних

оперативних втручань.

"Усе лікування в онкоцентрі безкоштовно для дітей і фінансу(

ється з бюджету, за деякими виключеннями підключаються меце(

натські ресурси, проте сім'ї дітей не платять жодної копійки.

Співробітники Інституту раку є одними із провідних спеціалістів

з онкології у світі, ми робимо багато унікальних речей, і наші ко(

леги з інших держав переймають цей досвід",— зазначив дирек(

тор Національного Інституту раку Ігор Щепотін.

Відповідні заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня

боротьби проти раку відбулися цього дня у районах столиці.

Так, у Голосіївському районі провели інформаційно(профі(

лактичну акцію "День профілактики раку". Мета акції — звер(

нути увагу населення на необхідність регулярного проходжен(

ня онкопрофоглядів, розвіяти уявлення про неможливість за(

побіганню раку та роз'яснити, що своєчасна діагностика на(

дає можливість вилікувати захворювання і вести повноцінне

життя.

Також для всіх бажаючих була проведена лекція, присвячена

профілактиці та своєчасному виявленню раку. "Ми хочемо до(

стукатися до населення і зробити все можливе, щоб люди зро(

зуміли необхідність своєчасної профілактики захворювань, бо

найбільше проблем ми маємо через те, що до нас звертаються

дуже пізно, на третій(четвертій стадіях захворювання. Ми чека(

ємо на вас, приходьте щонайменше раз на рік для обстежен(

ня",— звернулася до присутніх заступник начальника управлін(

ня охорони здоров'я Голосіївського району Юлія Фещенко.

Нагадаймо, що Всесвітній день боротьби проти раку, проголо(

шений Міжнародним союзом з боротьби з онкологічними захво(

рюваннями, відзначається щорічно 4 лютого. Мета цього дня в

усьому світі — це підвищення обізнаності людей про рак, як один

із найстрашніших і згубних захворювань сучасної цивілізації. За(

лучаючи увагу до запобігання, виявлення та лікування цього за(

хворювання, можна домогтися позитивних результатів, а в деяких

випадках і повного одужання. Щороку в світі виявляється 12 млн

осіб, які вперше захворіли на рак. Близько 7 млн людей помира(

ють від хвороби. Україна відрізняється високим рівнем захворю(

ваності і входить до першої десятки країн світу щодо цього показ(

ника, маючи 160 тис. захворілих на рік. 90 тис. хворих щорічно

помирають, 40 % з них — в перший рік після виявлення через піз(

ню діагностику �

Мобільні пункти обігріву діють
Столичні рятувальники вже надали допомогу понад 1740 особам
Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

С
ильні морози, які вдарили
нещодавно в Києві, можуть
бути загрозою для 
здоров’я жителів міста. То�

му за розпорядженням КМДА Дер�
жавна служба з надзвичайних си�
туацій розгорнула мережу пунктів
обігріву, які з’явилися у кожному
районі столиці — переважно біля
пожежних частин. До них вже
звернулися більше 1740 осіб.

Враховуючи небезпеку переохолодження, ки(

ївська влада надала розпорядження Державній

службі з надзвичайних ситуацій про відкриття

пунктів обігріву для забезпечення теплом людей

на вулиці. Об'єкти встановлено в кожному райо(

ні міста, переважно біля пожежних частин. У

наметах працюють рятувальники, медики, нала(

годжений контакт із найближчою станцією

швидкої медичної допомоги. Але в будь(якому

разі необхідні медикаменти та обладнання для

надання невідкладної допомоги наявні завжди.

"Пункти обігріву повністю всім необхідним

забезпечені: маємо дрова, чай, можемо нагоду(

вати людей бутербродами з салом або ковбасою,

як це прийнято в нашій рідній державі",— за(

певнив "Хрещатик" Олег Мовчан, начальник

пожежної частини, що знаходиться на Терем(

ках. Рятувальники готові надати будь(яку необ(

хідну допомогу, налагоджена взаємодія із медич(

ними установами. Мобільні пункти обігріву

встановленні за всіма санітарними нормами та

вимогами протипожежної безпеки. Вони ціло(

добово готові приймати населення.

Ініціативу міської адміністрації підтримали і

райони, які своїми силами розширили мережу

цих об’єктів. Так, наприклад, у Голосіївському

районі працюють 6 пунктів обігріву. Державна

автомобільна інспекція теж не залишилася

осторонь і встановила 8 забезпечених теплом

наметів на в’їздах до Києва. "Передбачено, що

робота мобільних пунктів обігріву має розпо(

чатися, коли температура падає нижче 20 гра(

дусів морозу, та якщо буде відповідне розпоря(

дження КМДА, вони працюватимуть і в мінус

десять у разі необхідності",— розповіла на(

чальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з

громадськістю ГУ ДСНС України у м. Києві

Світлана Водолага.

Нагадаємо, що з початку року більше 20 осіб

звернулися до медиків з обмороженнями та пе(

реохолодженням. У зв’язку з цим лікарі реко(

мендують вдягатися якомога тепліше, пам’ятати

про багатошаровість одягу, оскільки він краще

зберігає тепло. Також необхідно не залишати

відкритих ділянок шкіри, за можливості брати з

собою термоси з гарячими напоями, активно

працювати руками та ногами, але не перевтом(

люватися. Ну, і, звісно, краще за все не виходи(

ти з теплих приміщень на мороз без нагальної

необхідності. За даними ДСНС, до мобільних

пунктів обігріву з 5 грудня звернулася 1741 осо(

ба. Найбільше звернень зафіксовано 30 січня —

2 лютого (понад 300 людей в день).

Так, зігрітися можна у наметах, що встановле(

ні за дорученням КМДА, які розташовані за ад(

ресами: Парк Слави, вул. Кошиця, 3(Б; вул.

Довженка, 14; вул. Касьяна, 7; пр. Перемоги,

69/1; вул. Кібальчича, 1; вул. Світлицького, 35;

вул. Малиновського, 6; 55(й квадрат Дніпров(

ського лісництва, пр. Глушкова, 2.

Нагадаємо, що такі заходи ГУ ДСНС України

у м. Києві проводить не перший рік. Як свідчить

минулорічна статистика, обігрівальні намети

функціонували з середини грудня до кінця бе(

резня, і за цей період рятувальники надали до(

помогу 3811 особам �

Під�час�сильних�морозів�до�мобільних�п�н�тів�обі�рів��в�столиці�вже�зверн�лися�більше�1�740�осіб

Президент�У�раїни�Ві�тор�Ян��ович�відвідав�відділення�дитячої�он�оло�ії�Національно�о�інстит�т��ра��,�де�з�стрівся�з�хворими�дітьми,

їхніми�бать�ами�та�лі�арями
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Рівень сплати киянами 
за спожиті ЖКП у січні
становить 96,52 %

Ó ñ³÷í³ 2014 ðîêó ñåðåä áóäèíê³â óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÊÏ
"Ã²ÎÖ", ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïî-
ãàøåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàäàº 96,52 %,
ð³âåíü ïîòî÷íî¿ îïëàòè — 89,96 %.

Ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿
çàáîðãîâàíîñò³ ñåðåä áóäèíê³â êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ñòàíîâèòü 97,42 %.
Ñòîâ³äñîòêîâèé ð³âåíü îïëàòè ïåðåâè-
ùåíî ëèøå â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
(101,60 %). Òàêîæ äî òð³éêè ë³äåð³â óâ³é-
øëè Îáîëîíñüêèé (99,11 %) òà Äàðíèöü-
êèé (98,87 %) ðàéîíè.

Ð³âåíü ïîòî÷íî¿ ñïëàòè ñåðåä áóäèíê³â
êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ñêëàäàº
90,75 %. Íàéêðàù³ ïîêàçíèêè òàêîæ ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó (95,94 %), Äàðíèöüêîìó
(92,09 %) òà Îáîëîíñüêîìó (91,25 %) ðàéî-
íàõ.

Íà îñòàíí³õ ïîçèö³ÿõ öüîãî ì³ñÿöÿ, ÿê
çà ð³âíåì ïîòî÷íî¿ îïëàòè (86,91 % òà
90,08 %), òàê ³ çà ð³âíåì îïëàòè ç âðàõó-
âàííÿì ïîãàøåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ (93,09 %
òà 96,48 %), Øåâ÷åíê³âñüêèé òà Äí³ïðîâ-
ñüêèé ðàéîíè â³äïîâ³äíî.

Ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿
çàáîðãîâàíîñò³ ñåðåä áóäèíê³â ÆÁÊ òà
ÎÑÁÁ, ùî îáñëóãîâóþòüñÿ íà ÊÏ "Ã²ÎÖ",
ñòàíîâèòü 97,83 % òà 94,99 % â³äïîâ³äíî

Картку киянина видали 
усім пільговикам, і відтепер
її можуть отримувати 
усі мешканці міста

Ç 2014-ãî Êàðòêà êèÿíèíà ñòàëà äîñòóï-
íîþ äëÿ âñ³õ ìåøêàíö³â ì³ñòà, à íå ëèøå
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Ïðî öå çàÿâèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåí-
êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, êàðòêà ñòàëà íå ò³ëüêè
ñîö³àëüíèì, à é ïëàò³æíèì ³íñòðóìåíòîì
äëÿ âñ³õ ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Íåþ ìîæíà
êîðèñòóâàòèñÿ ÿê ïðî¿çíèì, îïëà÷óâàòè
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ³íòåðíåò, ïîïîâíþâà-
òè ðàõóíîê ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, êóïóâà-
òè êâèòêè íà ïî¿çä, àâòîáóñ. À çà äîïîìî-
ãîþ òîðãîâîãî äîäàòêà çà Êàðòêîþ êèÿíè-
íà ç 30 ñ³÷íÿ ìîæíà çä³éñíþâàòè ïîêóïêè
â ìàãàçèíàõ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ "Ôîêñ-
òðîò" ç³ çíèæêîþ 5 %. Âîíà ïîøèðþºòüñÿ
íà òîâàðè òðüîõ áþäæåòíèõ ³ âåëüìè ïî-
ïóëÿðíèõ ñåðåä ïîêóïö³â òîðãîâèõ ìàðîê:
Bravis, Delfa ³ LeChef.

Çàðàç êàðòêè âèäàí³ âæå ïîíàä 360-ì
òèñÿ÷àì îñ³á ³ â³äòåïåð ìîæóòü âèäàâàòè-
ñÿ óñ³ì ìåøêàíöÿì ç³ ñòîëè÷íîþ ïðîïèñ-
êîþ. Âîëîäàðÿì êàðòêè äîñòóïíà ôóíê-
ö³ÿ "ïåðñîíàëüíèé êàá³íåò" íà ñàéò³
Êàðòêè êèÿíèíà. Ó â³ðòóàëüíîìó êàá³íåò³
êîðèñòóâà÷ áà÷èòü óñ³ ï³ëüãè ³ òåðì³í ¿õ-
íüî¿ ä³¿, ³ñòîð³þ âèêîðèñòàííÿ êàðòêè,
áàëàíñ íà ðàõóíêó, ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê â
ìåòðî, à òîðãîâèé äîäàòîê äàº ìîæëè-
â³ñòü â³äñòåæèòè âñ³ ñâî¿ ïîêóïêè ³ ñóìó
íàäàíî¿ çíèæêè.

Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà Êðàìàðåíêà, íà ïî-
÷àòîê 2014 ðîêó ó ñèñòåì³ "Êàðòêà êèÿíè-
íà" áóëî çàðåºñòðîâàíî 400 òèñ. êèÿí, ç
ÿêèõ 360 òèñ. âæå îòðèìàëè êàðòêó

На станції "Палац Україна"
розпочався капремонт
ескалатора

Äíÿìè íà ñòàíö³¿ ìåòðî "Ïàëàö Óêðà¿íà"
Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ðîç-
ïî÷àâñÿ ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò åñ-
êàëàòîðà ¹ 1.

ßê çàçíà÷èëè â ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí", ðîáîòè òðèâàòèìóòü äî 21 áåðåçíÿ
öüîãî ðîêó. Ðàçîì ³ç òèì, ó êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâ³ çàïåâíèëè, ùî íà ðåæèì³
ðîáîòè ñòàíö³¿ öå íå ïîçíà÷èòüñÿ, ó öåé
ïåð³îä äëÿ ïàñàæèð³â ïðàöþâàòèìóòü äâà
³íøèõ åñêàëàòîðè.

Îêð³ì öüîãî, ïðîäîâæóºòüñÿ êàïðåìîíò
åñêàëàòîðà ¹ 1 íà ñòàíö³¿ ìåòðî "Õðåùà-
òèê" (âèõ³ä äî âóë. Õðåùàòèê) Ñâÿòîøèí-
ñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿. Ðåìîíòí³ ðîáîòè
òðèâàòèìóòü äî 18 áåðåçíÿ

ÍîâèíèОсобливості 
опалювального сезону
Завдяки масштабній реконструкції мереж кількість поривів 
на теплотрасах цьогоріч зменшилася

Допомога поряд з домом
У Подільському районі презентували унікальний 
рентгено!діагностичний комплекс

Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

О
палювальний се
зон 20132014 ро
ків, напевне, на
довго запам'ята

ється комунальникам. Різ
ке похолодання наприкін
ці вересня та тріскучі мо
рози у січні були своєрід
ним іспитом для енергети
ків, який вони, схоже, до
стойно складають. І хоча
щодоби у Києві виникає
від 10ти до 30ти пошко
джень теплових мереж,
статистика свідчить, що у
січні, у порівнянні з анало
гічним періодом минулого
року, кількість аварій
зменшилася.

Щоденно ПАТ "Київенерго" на

офіційному сайті kievenergo.com

публікує офіційну статистику

щодо пошкоджень теплових ме$

реж центрального опалення (ЦО)

та гарячого водопостачання

(ГВП), які трапилися протягом

доби. У період опалювального се$

зону компанія взяла на себе зо$

бов'язання ліквідовувати пошко$

дження тепломереж ЦО впро$

довж доби, а ГВП — впродовж

трьох діб. Однак, як зазначають

фахівці, оскільки зношеність

теплових мереж міста складає по$

над 60 %, виникають різного рів$

ня складності пошкодження на

теплових мережах міста, які ви$

магають додаткового часу для їх

ліквідації. Хоча у більшості ви$

падків енергетики вкладаються у

зазначені терміни.

"Наприклад, станом на 6.00 5

лютого внаслідок пошкоджень на

теплових мережах, що знаходять$

ся на балансі компанії, тимчасо$

во без гарячого водопостачання

залишаються 3 споживача, без

центрального опалення — 1. Се$

ред них 1 в Оболонському, 1 — у

Святошинському, 2 — в Шевчен$

ківському районах. Однак, хочу

підкреслити, ця статистика мі$

няється впродовж доби і, напри$

клад, о 8 ранку може бути інша

картина щодо забезпечення ЦО і

ГВП споживачів міста",— розпо$

вів "Хрещатику" заступник тех$

нічного директора ПАТ "Київе$

нерго" Григорій Саєнко.

Загалом з початку опалюваль$

ного сезону виявлено понад 3,3

тис. пошкоджень теплових ме$

реж, в тому числі магістральних

трубопроводів. Щодоби виникає

від 10$ти до 30$ти аварій на теп$

лових мережах. Водночас, як на$

голошують у компанії, у цьому

році були дні, коли пошкоджень

трубопроводів взагалі не було.

"У січні 2014 року кількість по$

шкоджень тепломереж знизи$

лась, у порівнянні з січнем 2013$

го, на 16 % — до 439$ти пошко$

джень",— додав Григорій Саєнко.

До речі, енергетики кажуть, що

некоректно стверджувати, що у

якихось районах міста аварії на

трубопроводах трапляються час$

тіше, ніж в інших, адже час про$

кладання більшості міських ме$

реж приблизно однаковий — 70$

80$ті роки минулого століття. Од$

нак там, де труби прокладені за

бітум$перлітовою технологією

(безканальним способом у ґрун$

ті), вони швидше зношуються та

піддаються корозії. Крім того,

термін експлуатації таких ме$

реж — 15 років. Тож при підго$

товці до опалювального сезону їх

намагаються замінювати, у пер$

шу чергу, на сучасні, попередньо

ізольовані трубопроводи, гаран$

тійний термін експлуатації яких

становить до 50$ти років.

"У 2013 році фахівці Київене$

рго в міжопалювальний період

замінили понад 100 км теплових

мереж, як розподільчих мереж

централізованого опалення і га$

рячого водопостачання, так і ма$

гістральних трубопроводів, інвес$

тувавши 270 млн грн",— пояснив

пан Саєнко. Він додав, що для

повної заміни зношених ділянок

трубопроводів необхідно 10 міль$

ярдів гривень протягом 5$7 ро$

ків

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

О
нкологічні захворювання
стали справжньою "чумою"
ХХІ століття. Щороку у світі
виявляється 12 млн осіб, які

вперше захворіли на рак. Близько 7
млн — помирають від цієї хвороби.
При цьому Україна входить в десят
ку країн світу з високим рівнем за
хворюваності на рак. Фахівці відмі
чають: основна причина таких по
казників — пізнє виявлення цього
захворювання. Тож аби наблизити
діагностику до мешканців, днями в
Подільському районі запрацював
рентгенологічний комплекс.

Унікальне обладнання встановили в Центрі

первинної медико$санітарної допомоги № 2

Подільського району, за адресою проспект Сво$

боди, 22. За словами директора Центру Ігоря

Королика, до цього медичний заклад взагалі не

мав власного рентгенологічного обладнання,

тож задля діагностики та обстеження мешкан$

цям доводилося долати кілометри. "Цей рентге$

но$діагностичний комплекс має три робочі міс$

ця — графія, скопія та цифрова томографія.

При цьому аналогів цифрового томографа на

сьогодні в Києві немає в державних устано$

вах",— наголошує пан Королик та додає, що за$

вдяки властивостям комплексу буде зменшене і

променеве навантаження на пацієнта. Крім то$

го, апарат функціонально простий в управлінні.

Наразі апарат проходить "обкатку" та на$

лаштування. За цей час на ньому пройшли

обстеження вже понад 500 мешканців району.

Нарікань працівники медзакладу поки не чу$

ли, лише подяки за зручність та доступність

до такого сучасного обладнання.

Як розповів "Хрещатику" голова Поділь$

ської РДА Сергій Крушановський, наразі цей

медичний заклад обслуговує два найбільші

мікрорайони — Виноградар та Вітряні гори.

Тож потреба в такому комплексі була справді

колосальною.

"З прохання встановити такий апарат звер$

нулися до нас саме мешканці. Таких пропози$

цій в районі у нас багато, однак завдяки під$

тримці фінансових інститутів, Департаменту

охорони здоров'я нам вдалося встановити цей

унікальний комплекс з цифровим томогра$

фом. Це прорив в цілому для Києва й, звісно,

для Подільського району",— зазначив Сергій

Крушановський.

Медики, своєю чергою, переконані, вста$

новлення рентгено$діагностичного комплек$

су дозволить покращити обслуговування па$

цієнтів та діагностувати захворювання на

більш ранніх стадіях, а отже, й рятувати жит$

тя. Адже за невтішною статистикою, нині у

Києві на диспансерному обліку знаходиться

більше 74 тисяч онкологічних хворих. І кож$

ного року кількість випадків захворювання

зростає. Так, у 2013$му рак було виявлено у

10 788 осіб. Провідними в структурі захворю$

ваності залишаються рак шкіри, молочної за$

лози, товстої кишки, легенів, шлунку

Взим аварійні бри ади нама аються встановлені терміни лі від вати
пориви на тепломережах

Встановлення рент ено-діа ностично о омпле с дозволить по ращити обсл ов вання пацієнтів
та діа ност вати захворювання на більш ранніх стадіях
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Україна тримає удар
Як довготривала економічна криза позначилася на економіці держави
Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

Держчиновники за
певняють, що вна
слідок масових ак
цій протесту відбу

лось падіння економіки, а
також значно погіршилась
соціальнополітична ситу
ація в країні. Експерти, зі
свого боку, нагадують про
інші причини кризи. Так, за
їхніми словами, ще з 2005
року в Україні почав фор
муватися дефіцит зовніш
ньоторговельного балансу.
Крім того, у світі йде третя
хвиля кризи, від якої кра
їни, що розвиваються, за
знають фінансовоеконо
мічних втрат. Вдарила вона
й по Україні. Як наслідок —
зниження зростання темпів
ВВП та розвитку ринку фі
нансових послуг в Україні,
зменшення обсягу вироб
ництва кредитно залежних
підприємств.

Ситуація під контролем
"Уряд працює над зменшенням

негативного впливу політичної си�

туації на економічні процеси. На

жаль, повністю уникнути такого

впливу не вдалося",— розповів в. о.

першого віце�прем'єр�міністра

України Сергій Арбузов. Та наголо�

шує, що зберігається загроза неви�

конання органами місцевої влади

своїх функцій. "Не всі адміністра�

тивні будівлі звільнені протесту�

вальниками для нормального функ�

ціонування виконавчої влади на

місцях. Процес триває",— зазначає

урядовець.

Тож пан Арбузов переконаний,

що для вирішення цього питання

перш за все необхідно розблокувати

роботу адміністративних будівель.

Тоді органи влади в регіонах змо�

жуть належним чином виконувати

свої функції.

"Кожен зайвий день протистоянь

та небажання йти на компроміси ос�

лаблює нашу державу насамперед

економічно. Так, міжнародні рей�

тингові агентства через політичну

нестабільність уже знизили кредитні

рейтинги України. Хоча на початку

січня планували змінити прогноз

рейтингів на "позитивний". А це —

підвищена плата за ризик, яку не�

суть наші позичальники",— гово�

рить в. о. першого віце�прем'єр�мі�

ністра.

Однак на його переконання —

фундаментальних економічних при�

чин для занепокоєння немає.

"Політична нестабільність тисне

на ринок готівкової валюти. Є на�

пруженість, незважаючи на відсут�

ність економічних підстав для цьо�

го. Вчора Національний банк опри�

люднив платіжний баланс за мину�

лий рік. Його сальдо позитивне, во�

но становить $2 млрд. Нагадаю, що у

2012 році сальдо було "мінус" $4

млрд, в минулому — $2 млрд",— ска�

зав він.

Тож урядовець вкотре закликає

всіх до якнайшвидшого залагоджен�

ня конфлікту.

"Загалом градус конфлікту змен�

шується і виконавчій владі слід під�

тримати процес стабілізації ситуації

в країні",— зазначив Сергій Арбу�

зов.

Причини та наслідки
Якщо одні експерти переконані,

що саме довготривалі акції протестів

стали чинником для значного погір�

шення економічного стану в країні,

то інші стверджують, що економічна

криза в Україні розпочалася ще за�

довго до подій на Майдані.

Так, на думку президента Україн�

ського аналітичного центру Олек�

сандра Охріменка, всі, хто вийшли

на Майдан заради покращення умов

життя, досягли зворотнього резуль�

тату. За словами пана Охріменка,

внаслідок дій революціонерів де�

вальвація гривні сягнула 5 %.

В свою чергу керуючий партнер

інвестиційної компанії Capital�

Times, фінансовий аналітик Ерік

Найман визнає, що акції протесту

можуть використовуватись владою

для виправдання девальвації грив�

ні.

Натомість економіст Віктор Ли�

сицький зауважує, що попри певні

складності, пов’язані з економічною

ситуацією в країні, підстав перейма�

тись щодо раптової зупинки еконо�

міки в Україні немає.

"І європейський, і американ�

ський, і російський бізнес зацікав�

лений у співпраці з Україною. І хоча

з боку Росії та Заходу все ж існує

певна недовіра до нашого законо�

давства і системи влади, та все ж

причини для припинення співпраці

відсутні",— переконує фахівець.

Крім того, експерт визнає, що

проблеми в економіці дійсно є. І по�

в’язані вони, насамперед, з дефіци�

том зовнішньоторговельного балан�

су.

"З 2005 року у нас почав формува�

тися дефіцит зовнішньоторговель�

ного балансу. 9 років ми живемо з

великим боргом. Зараз цей дефіцит

дійшов межі $10 млрд",— зауважує

Віктор Лисицький. Також експерт

наголошує, що всі розвиваючі кра�

їни не допускають дефіциту у торго�

вельному балансі, а у нас влада не

надає належного значення цій проб�

лемі.

З такою думкою погоджується і

Ерік Найман. Він переконаний, що

повномасштабна зупинка економі�

ки є неможливою. Та під загрозою

можуть опинитися певні галузі й

бюджетні платежі. Свідками такої

ситуації українці стали наприкінці

минулого року, зауважує експерт,

але тоді потрібні кошти було знайде�

но за рахунок першого траншу ро�

сійського кредиту і частково — за

рахунок емісії.

Те, що дійсно ускладнює еконо�

мічну ситуацію в країні — це відсут�

ність накопичень у державі.

"Держава вже багато років живе у

борг. І наразі єдиний вихід з цієї си�

туації — наповнення державного

бюджету та емісія гривні",— резю�

мує Ерік Найман і сподівається, що

сформований новий Кабмін все ж

перегляне бюджет, що був прийня�

тий. Однак на сьогодні Україна по�

требує фінансово�кредитної допо�

моги.

"Україні потрібно тягнутися до

російських кредитів, які повинні бу�

ти спрямовані на внесення серйоз�

них змін в наше виробництво і біз�

нес, а кредити МВФ служать тільки

для екстреного порятунку економі�

ки України",— зазначив пан Ли�

сицький.

За словами ж пана Наймана, кре�

дит від МВФ матиме певну користь

для України, якщо будуть обумовле�

ні зміни в економічній системі кра�

їни. "В іншому випадку можна при�

пустити, що Заходу вигідна підтрим�

ка хронічного безладу в Україні",—

додав він.

Зазначимо, що Україна напри�

кінці січня очікувала наступний

транш кредиту в розмірі $2 млрд від

Російської Федерації. Але у зв'язку

зі зміною уряду цього не сталося.

Так, за словами Еріка Наймана,

після формування нового уряду

Україна може й отримає кредит, але

це питання лежить в геополітичній

площині.

Та все ж економічні експерти ви�

знають, що Україні без фінансово�

кредитної допомоги не обійтись.

Третя хвиля кризи
Втім, виконавчий директор Міжна�

родного Фонду Блейзера Олег Устен�

ко вкотре наголошує, що ціна полі�

тичного протистояння занадто висо�

ка — з огляду як на внутрішні пробле�

ми в країні, так і на зовнішні у світі.

"Світовий ринок лихоманить. І,

насамперед, це стосується ринків

тих країн, які розвиваються. Відбу�

вається відтік капіталу від усіх роз�

виваючих ринків. У тому числі це

стосується й України",— каже екс�

перт. За його словами, особливо си�

туація загострюється на тлі акцій

протестів.

Про те, що зараз у світі відбуваєть�

ся третя хвиля кризи, від якої страж�

дають країни, які розвиваються, на�

голошує також пан Найман. Зокрема

передумовами для виникнення кри�

зи у цих країнах одночасно стало де�

кілька причин — великий дефіцит

торговельного балансу і великий бю�

джетний дефіцит. Таку проблему

можна спостерігати і в Україні.

Трапилося це після того, як феде�

ральна резервна система США зни�

зила вливання в світову економіку

доларів. Потоки капіталів економі�

ки країн, які розвиваються, зіткну�

лись з відтоком коштів. В минулому

році першою кризу відчула економі�

ка Індії. Наразі криза з Індії посту�

пово дійшла і до інших країн, що

розвиваються.

"Влада, і не тільки нинішня, але й

попередня, не до кінця усвідомлює

вагомість наявної проблеми. Тільки

за минулий рік ми отримали 11 міль�

ярдів гривень збитку. Я більш ніж

упевнений, що ми і в січні вийдемо з

великою діркою, тому що грудень

також був із проблемами",— ствер�

джує Ерік Найман.

Та головним фактором занепаду

української економіки, на думку

експерта, є високий рівень корупції

в Україні. "Держава, де процвітає

корупція, приречена на бідність",—

резюмує аналітик

Україна в очікуванні зростання промвиробництва

ÄÎ ÑËÎÂÀ

Ó ïîòî÷íîìó ðîö³ º ï³äñòàâè î÷³êóâàòè çðîñòàí-
íÿ îáñÿã³â ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â Óêðà¿í³,
íàãîëîñèâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâî¿ ïî-
ë³òèêè Ì³íåêîíîìðîçâèòêó Â³òàë³é Êðàâ÷åíêî. "Çà
ïðîãíîçíèìè îö³íêàìè, ó 2014 ðîö³ î÷³êóºòüñÿ ïî-
çèòèâíà äèíàì³êà ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â ñå-
ðåäíüîìó â³ä 1,4 % äî 2,6 %",— çàçíà÷èâ â³í.

Çà ñëîâàìè ïîñàäîâöÿ, çðîñòàííÿ îáñÿã³â ïðîì-
âèðîáíèöòâà öüîãî ðîêó â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³ä âïëè-
âîì ïîñòóïîâîãî çá³ëüøåííÿ çîâí³øíüîãî ïîïèòó,
çâàæàþ÷è íà àêòèâ³çàö³þ âèðîáíèöòâà ó êðà-
¿íàõ — îñíîâíèõ òîðãîâåëüíèõ ïàðòíåðàõ, à òàêîæ
çðîñòàííÿ âíóòð³øíüîãî ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó çàâäÿ-
êè ï³äâèùåííþ äîõîä³â íàñåëåííÿ.

Ïðè öüîìó Â³òàë³é Êðàâ÷åíêî íàãîëîñèâ, ùî ó
2014 ðîö³ óðÿä îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿòèìå ï³ä-
òðèìö³ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè,
ðîçâèòêó ÿêèõ òàêîæ ñïðèÿº ì³æíàðîäíå ñï³âðî-
á³òíèöòâî.

Çîêðåìà ó ãàëóç³ àâ³àáóäóâàííÿ íàéá³ëüø³ äîñÿã-
íåííÿ â ì³æíàðîäíîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³ Óêðà¿íà
ìàº ç ÐÔ.

"Íà ñüîãîäí³ Óêðà¿íà ðàçîì ³ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäå-
ðàö³ºþ ðåàë³çóº òàê³ íàéâàæëèâ³ø³ ïðîåêòè â ãàëó-
ç³ ë³òàêîáóäóâàííÿ: ñåð³éíå âèðîáíèöòâî ïàñàæèð-
ñüêèõ ë³òàê³â Àí-148; ñåð³éíå âèðîáíèöòâî ïàñà-
æèðñüêèõ ë³òàê³â Àí-140; ðîçðîáêà é âèðîáíèöòâî
â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî ë³òàêà Àí-70; ìîäåðí³çà-
ö³ÿ òà â³äíîâëåííÿ ñåð³éíîãî âèðîáíèöòâà ë³òàê³â
Àí-124",— ïîâ³äîìèâ åêñïåðò ì³í³ñòåðñòâà.

Òàêîæ Â³òàë³é Êðàâ÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî ðåàë³çóþ-
òüñÿ ñï³ëüí³ ïðîåêòè â àâ³àáóäóâàíí³ ç Êèòàéñüêîþ
Íàðîäíîþ Ðåñïóáë³êîþ, ²íä³ºþ, ²ðàíîì, Êàçàõñòà-
íîì, Êóáîþ òà ³íøèìè êðà¿íàìè.

Ùå îäí³ºþ ãàëóççþ, ÿêà çáåðåãëà ñâ³é âèðîáíè-
÷èé, íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ êàäðîâèé ïîòåíö³àë,
ïðåäñòàâíèê Ì³íåêîíîìðîçâèòêó íàçâàâ ñóäíîáó-
äóâàííÿ. Â³í íàãîëîñèâ, ùî íà ñüîãîäí³ Óêðà¿íà
ìàº ï³äïðèºìñòâà é îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå-
÷óâàòè ðåàë³çàö³þ ïîâíîãî æèòòºâîãî öèêëó ñóäíà:
ðîçðîáêó òåõíîëîã³é, ïðîåêòóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ,
âèïðîáóâàííÿ ³ çáóò, à òàêîæ ðåìîíò ñóäåí.

Çàãàëîì Â³òàë³é Êðàâ÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî òåíäåí-
ö³¿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà é ï³äñóìêè 2013 ðî-
êó âèìàãàþòü ôîðìóâàííÿ íîâèõ ï³äõîä³â òà óìîâ
äëÿ ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîìèñëîâîñò³.

²ç ö³ºþ ìåòîþ óðÿä ïðèéíÿâ íèçêó ð³øåíü, ï³ä-
ïèñàíî 3 ìåìîðàíäóìè ïðî ïîðîçóì³ííÿ ì³æ óðÿ-
äîì ³ íàéá³ëüøèìè ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè,
ùå îäèí ãîòóºòüñÿ äî ñõâàëåííÿ óðÿäîì. Âñòàíîâ-
ëåíî ñïðèÿòëèâèé ðåæèì îïîäàòêóâàííÿ äëÿ îêðå-
ìèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³, àêòèâí³øå ïî÷àâ ïðà-
öþâàòè ìåõàí³çì íàäàííÿ äåðæàâíèõ ãàðàíò³é.

"Òàê³ ä³¿ ïðîòÿãîì 2013 ðîêó ïåâíîþ ì³ðîþ çà-
ãàëüìóâàëè ñïàä ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ó ã³ð-
íè÷î-ìåòàëóðã³éíîìó êîìïëåêñ³ òà õ³ì³÷í³é ïðî-
ìèñëîâîñò³, äîçâîëèëè çàêëàñòè òåõíîëîã³÷íå ï³ä-
´ðóíòÿ äëÿ âèïóñêó á³ëüø êîíêóðåíòîçäàòíî¿ ïðî-
äóêö³¿ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³",— ï³äêðåñëèâ Â³-
òàë³é Êðàâ÷åíêî.
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Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

С
трибки цін на долар
США та євро в сто�
личних обмінниках
цими днями могли

викликати занепокоєння.
Але експерти вважають,
що поточні коливання —
лише реакція на політичну
кризу. І багато в чому від
Майдану та від політиків
залежить, скільки кошту�
ватимуть долар США та
євро найближчими днями,
а, можливо, і до кінця ни�
нішнього року. "Хрещатик"
розбирався, чи є підстави
непокоїтися.

Біганина наввипередки
Можна сказати, що поточного

тижня гривня зірвалася з "жорстко�

го повідка". В понеділок, 3 лютого,

на міжбанківському валютному

ринку долар США торгувався у діа�

пазоні 8,70�8,74 грн, а у вівторок, 4

лютого, сягнув позначки у 8,50�8,90

грн за одиницю. У столичних об�

мінниках середній курс продажу до�

лара США "стрибнув" до 8,78 грн.

Інтервенції Національного банку

України на міжбанку давали помір�

ний ефект, призупиняли зростання

цін, але не припиняли самого про�

цесу.

Євровалюта в Києві також до�

рожчає. На міжбанку 4 лютого євро

"взяв" висоту у 12,03 грн і перетнув

психологічний максимум, на готів�

ковому ринку в Києві цього ж дня

оператори не встигли оновити ціни

й одиницю євровалюти ще можна

було придбати за 11,93 грн. Не ви�

ключено, що на момент виходу но�

мера і готівковий євро перевищить

ціну у 12 грн.

Ситуація з цінами на валюту в

Україні видається особливо неодно�

значною на тлі трендів світового ва�

лютного ринку. Там євро у парі з до�

ларом США останніми днями дещо

дешевшає, що мало би позначитися

й на цінах на євровалюту і на укра�

їнському (зокрема столичному) ва�

лютному ринку.

Пересічний киянин, який звик у

разі чого запасатися "твердою" ва�

лютою, нині у роздумах. Експерти

поки що вважають лютневі стрибки

цін на долар США та євро в Україні,

скоріше, швидкою реакцією на по�

дії, аніж довготривалим трендом.

Але закликають політиків: годі

товкти воду в ступі — треба негайно

відшукати вихід із кризи. Економі�

ка країни, і Києва зокрема, потре�

бує конкретики. Баталії вже були —

наразі негайно потрібен конструк�

тив.

Майдан “підігрів” ціни 
на валюти

Експерти вказують на тісний

зв'язок між коливаннями цін на до�

лар США та євро, стабільністю на�

ціональної грошової одиниці —

гривні — та подіями на Майдані.

Президент Українського аналітич�

ного центру Олександр Охріменко

на прес�конференції у Києві зазна�

чив, що "доки політичні події мали

мирний характер, вони, якщо і

впливали на валютний ринок, то

несуттєво... А різкі коливання цін

на валюти, девальвація гривні роз�

почалися тоді, коли сталися погро�

ми та захоплення адміністративних

будівель". За його словами, відразу

три чинники "підігрівають" ситу�

ацію на валютному ринку: "По�пер�

ше, це спекулянти. Вони три роки

вичікувати й нині користуються

можливістю, аби заробити... Те, що

було на міжбанку в понеділок, це

класична гра валютних спекулян�

тів". Другим чинником експерт вва�

жає намагання бізнесу притримати

валюту за зовнішньоекономічними

контрактами протягом 90 днів, як

це дозволяється законодавством,

оскільки "місцеві адміністрації за�

хоплюються, тож невідомо, що буде

та як". Олександр Охріменко звер�

нув увагу, що "таких сумнівних кон�

трактів багато", але їхня кількість не

критична. Третій чинник — Май�

дан. "Є Майдан — є бардак",— під�

сумував експерт.

Своєю чергою, голова комітету

економістів України Андрій Новак

наголосив, що "справді, політична

криза нині визначає ситуацію на

валютному ринку". Водночас, на

його думку, якщо порівняти поточ�

ну ситуацію з ситуацією 2004 року

("помаранчевою революцією"), то

"тоді не було такої девальвації грив�

ні, оскільки не було економічних

передумов для цього. За словами

експерта, сьогодні є "фундамен�

тальні економічні передумови для

девальвації", зокрема "негативне

зовнішньоторговельне сальдо і

зростання державного боргу". Як

наголосив Андрій Новак, політич�

на криза лише "запалила" ці перед�

умови.

НБУ відповідає за всіх
Гривня у Твіттері на своїй сторін�

ці реагує на ситуацію бадьорими ко�

ментарями. Про стрибки цін на ва�

люти — жодної згадки. Натомість

останній пост присвячений підви�

щенню позицій України у рейтингу

Doing Business в 2013 році на 61 схо�

динку щодо реєстрації прав власно�

сті.

Тим не менше, Національний банк

України брав активну участь в остан�

ніх торгах на міжбанку, стабілізував

ціни на долар США шляхом інтер�

венцій. Стримати зростання цін вда�

лося. Але чи вдалося його затримати,

ба більше того — зупинити?

"У цій ситуації НБУ вимушений

виправляти помилки політиків,—

зазначив Олександр Охріменко.—

Він намагається стабілізувати курс,

і 8,7 грн за один долар США — це

орієнтир, якого регулятор намагає�

ться дотримуватися, хоча розуміє,

що це доволі складно". Експерт вва�

жає, що "ці мільярди, що скуповую�

ться нині, будуть продаватися, коли

цей політичний безлад закінчить�

ся". При цьому пан Охріменко при�

пускає і повернення гривні до пози�

цій, які були до початку політичної

кризи. "Курс гривні може поверну�

тися до позначок у 8,20�8,30 грн, це

абсолютно реально. Якби не було

політичного безладу, курс взагалі

був би 8,10�8,12 грн. А Майдан за�

безпечив девальвацію гривні... Як�

що політична криза триватиме й на�

далі, я не виключаю подальшої де�

вальвації гривні й до 9 грн, і до 10

грн за один долар США... А в обмін�

никах, якщо звернули увагу, спреди

великі. Тому що там не знають, що

буде далі з валютами",— припустив

експерт.

Натомість Андрій Новак переко�

наний, що "8,15�8,17 грн за один до�

лар США не буде, нижче 9 грн до�

лар США не опуститься", оскільки

"регулятор ніяк не може вплинути

на стабілізацію курсу гривні", й

"єдине, що допоможе стабілізувати

курс, — це коли політики за підсум�

ками якихось своїх чергових пере�

говорів дадуть нарешті ринкам по�

зитивний сигнал... Валютний ринок

реагуватиме на позитивні рішення,

на сигнали", зокрема "на вирішення

проблеми нового уряду".

Своєю чергою, економіст Ерік

Найман зазначив, що вірогідним є

курс гривні поблизу 8,50 грн за

один долар США, і це у кращому

випадку, а от повернення до цін

8,0 —8,20 грн навряд чи можливе,

принаймні найближчим часом.

Проте експерт вважає, що поточна

ситуація в жодному разі "не агонія,

а просто складні часи". Натомість

Ерік Найман висловив думку, що,

"якби Майдану не було, його треба

було б придумати, аби виправдати

девальвацію гривні", оскільки сві�

том поширюється третя хвиля фі�

нансової кризи: "Після того, як

США почали "прикручувати кра�

ники" і менше вливати у світову

економіку своїх доларів, гроші бі�

жать з країн, що розвиваються".

Водночас економіст Віктор Ли�

сицький наголосив, що Україні не

слід непокоїтися через прогнози

скорочення іноземних інвестицій,

котрі також впливають на валют�

ний ринок: "Я не бачу явних при�

чин, аби американці, китайці чи

європейці відмовилися від співро�

бітництва з нами. У процесах, що

нині відбуваються, зайнято макси�

мум кілька десятків, кілька сотень

тисяч людей. Та заводи не зупини�

лися, машини зупинялися тільки

тому, що падав сильний сніг, рин�

ки працюють у нормальному ре�

жимі. Економіка функціонує. Тут

немає підстав для радикальних за�

ходів".

Отже, на думку експертів, ниніш�

ню девальвацію гривні ще можна

подолати, і справа за політиками,

оскільки курс національної валюти

в їхніх руках. Бізнес чекає нового

уряду, як і зовнішньоекономічні

партнери. А українцям вони радять

свої заощадження тримати все�таки

у гривнях і в доларах США нарівно,

а також придивлятися до нерухомо�

сті

Гривня вдруге витримує 
іспит революцією
Національна грошова одиниця продовжує дешевшати
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Долар США дорожчатиме, доки політична напруга не отримає вирішення

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÅÊÑÏÅÐÒÀ

Äîëàð ÑØÀ â Óêðà¿í³ äîðîæ÷àòèìå. Îïòèì³ñòè÷-
íèé ñöåíàð³é ïåðåäáà÷àº çóïèíêó ãîò³âêîâîãî äî-
ëàðà ÑØÀ íà ïîçíà÷ö³ ïîáëèçó àáî âïðèòóë äî 9
ãðí çà îäèíèöþ. Ïðî öå â êîìåíòàð³ "Õðåùàòèêó"
ðîçïîâ³ëà åêñïåðò ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî
öåíòðó FOREX CLUB â Óêðà¿í³ Ìàð³ÿ Ñàëüí³êîâà.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà óêðà¿íñüêèé âàëþòíèé ðèíîê ñóò-
òºâî âïëèíóëè íå çðèâ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî Àñî-
ö³àö³þ ç ªÑ, à ïîÿâà ªâðîìàéäàíó. "Êîëè îãîëîñè-
ëè ïðî òå, ùî ìè íå ï³äïèñóºìî Óãîäó ç ªÑ, âàëþ-
òà çà òèæäåíü çðîñëà íà 0,17 %. À â³ä ÷àñó ñêëèêàí-
íÿ ªâðîìàéäàíó âàëþòà çðîñëà íà 8,1 %. ßêùî ãî-
âîðèòè ïðî ãîò³âêîâèé ðèíîê, òî òàì äåùî ñï³ç-
íþºòüñÿ äèíàì³êà, çðîñòàííÿ ñêëàëî 6,1 %",— çà-
çíà÷èëà âîíà. Á³ëüøå òîãî, "ÿêùî ïîäèâèìîñÿ íà
äèíàì³êó ùîäåííó, êîæíå çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿
ïðèçâîäèëî äî çðîñòàííÿ äîëàðà ÑØÀ. ßêùî ÍÁÓ
íàìàãàâñÿ ³íòåðâåíö³ÿìè íà ì³æáàíêó çàñïîêî¿òè
ãðèâíþ, òî éîìó öå íå âäàâàëîñÿ, îñê³ëüêè ïîë³-
òè÷íà íàïðóãà ïðèçâîäèëà äî çðîñòàííÿ äîëàðà
ÑØÀ. Âñ³ ³íòåðâåíö³¿, ç ÿêèìè ðåãóëÿòîð âèõîäèâ
íà ðèíîê, áóëè íåäîñòàòí³ìè, òîáòî àïåòèòè âèÿâ-
ëÿëèñÿ çíà÷íî á³ëüøèìè çà ïðîïîçèö³þ. ßêùî ïî-
äèâèòèñÿ çà îáñÿãàìè òîðã³â íà ì³æáàíêó, òî çà ñ³-
÷åíü 2014 ðîêó äåííèé îáñÿã òîðã³â ñêëàâ 1,9 ìëðä

äîëàð³â ÑØÀ, ùî íà 22,9 % á³ëüøå, í³æ ó ãðóäí³
2013 ðîêó, ³ íà 75 % á³ëüøå, í³æ ó ëèñòîïàä³ 2013
ðîêó. Îòæå, àêòèâí³ñòü íà ì³æáàíêó ñóòòºâî çðîñ-
ëà ³ çàëèøàºòüñÿ âèñîêîþ". Ùîäî ïîäàëüøèõ ö³í
íà äîëàð ÑØÀ â Óêðà¿í³, òî åêñïåðò ðîçãëÿäàº äâà
ñöåíàð³¿: îïòèì³ñòè÷íèé ³ ïåñèì³ñòè÷íèé. Çã³äíî ç
ïåñèì³ñòè÷íèì, "äîëàð ÑØÀ äîðîæ÷àòèìå" ³ "âè-
çíà÷èòè ìåæó ñêëàäíî", îäíàê "ìîæëèâîñòåé ðåãó-
ëÿòîðà ìîæå íå âèñòà÷èòè äëÿ óòðèìàííÿ ãðèâí³
íà ïîçíà÷ö³ ó 9 ãðí çà îäèí äîëàð ÑØÀ, ³íòåðâåí-
ö³¿ ëèøå äåìîíñòðóþòü áàæàííÿ ðåãóëÿòîðà çàïðî-
âàäæóâàòè ³ íàäàë³ ñâîþ ìîíåòàðíó ïîë³òèêó". Íà-
òîì³ñòü, çà îïòèì³ñòè÷íèì ñöåíàð³ºì, "ìè ðîçãëÿ-
äàºìî â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü
äåâàëüâàö³¿ íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó çáåðåæåòüñÿ íà
ïîçíà÷ö³ ó 9 ãðí çà îäèí äîëàð ÑØÀ — çà óìîâè,
ùî øâèäêî âèð³øèòüñÿ ïîë³òè÷íà íåâèçíà÷åí³ñòü ³
â òàêîìó ðàç³ ðåãóëÿòîðó âäàñòüñÿ çàñïîêî¿òè âà-
ëþòíèé ðèíîê ³íòåðâåíö³ÿìè". Ñóòòºâèì ÷èííè-
êîì ñòàá³ë³çàö³¿ ãðèâí³ åêñïåðò íàçèâàº ³ íàäõî-
äæåííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäå-
ðàö³¿: "ßê ò³ëüêè íàä³éäå ô³íàíñîâà äîïîìîãà â³ä
Ðîñ³¿, ìè ìîæåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî ó÷àñíèêè âàëþò-
íîãî ðèíêó çàñïîêîÿòüñÿ. Ìîæëèâî, íà ïåâíèé ÷àñ
äîëàð ÑØÀ ìîæå ïðèïèíèòè çðîñòàííÿ".
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Обережно: аферисти
Все частіше жертвами шахраїв стають власники банківських карток

Багато людей сьогодні не

встигають за розвитком і ус�

кладненням фінансових про�

цесів та економічних відно�

син у суспільстві. Слід лише

пригадати той час, коли в на�

шій країні з'явилися банко�

мати, а злодії вже знали, як

можна отримати гроші з цьо�

го "диво�приладу" без пласти�

кової картки або як зробити

так, щоб банкомат видав ко�

ристувачу не всю суму, а по�

тім забрати ці недодані гроші.

Зараз, коли Інтернет пере�

повнений всілякими магази�

нами, безкоштовними дош�

ками оголошень, з'явилися і

більш досвідчені шахраї, які

обдурюють та виманюють

гроші у споживачів різнома�

нітними шляхами.

Схеми аферистів
Так, до редакції газети

"Хрещатик" звернулася меш�

канка Києва пані Тетяна, яка

розповіла свою неприємну іс�

торію. Жінка розмістила ого�

лошення на крупному порталі

приватних безкоштовних ого�

лошень. Ціна товару, який во�

на хотіла продати через цей

портал, складала понад 20 000

грн. За тиждень киянці зате�

лефонував потенційний поку�

пець. Чоловік запевнив, що

товар його влаштовує і він го�

товий зробити повну передо�

плату на банківську картку.

Тетяна на радощах продикту�

вала номер свого платіжного

документа. Згодом покупець

телефоном повідомив, що пе�

рерахував потрібну суму на

картку й запитав, чи отримані

гроші, та був дуже здивова�

ний, що вони ще не дійшли до

адресата. А ще за деякий час

Тетяні зателефонувала люди�

на з прихованого номера і

представилась працівником

"ПриватБанку"... Вона гово�

рила про те, що хтось нама�

гається перевести певну суму

на банківський рахунок. Звіс�

на річ, що жінка відповіла, що

саме таку суму й чекає. Потім

людина заявила, що Тетяна не

підключена до системи "мо�

більний банк", а для того, щоб

можна було перевести гроші,

треба її обов'язково підклю�

чити. Через те, що жінка про

мобільний банк нічого не зна�

ла, то без вагань погодилася.

Далі цей псевдопрацівник всі�

лякими хитрими розпитуван�

нями з'ясував у жінки, які

картки банку вона ще має, чи

є кредитка, який там ліміт, яка

заборгованість і т. ін. Після

всіх цих запитань псевдопра�

цівник фінустанови повідо�

мив, що підключив жінку на

"мобільний банк" і зараз осо�

бі, яка пересилає гроші, буде

відправлено повідомлення з

кодом для підтвердження

платежу, а він, у свою чергу,

надішле цей код жінці, яка

повинна буде його відправити

в тому вигляді, як є, на корот�

кий номер 10060. Через те, що

Тетяна раніше не користува�

лася послугами мобільного

банку, то вона не звернула

особливої уваги на те, що

цифри у коді — це номер її

кредитної картки, а сума, за�

значена там, відповідає при�

близно тому кредитному лімі�

ту, який ще доступний і який

перед цим вже вивідав псев�

допрацівник банку.

Карткова безпека
На такого роду махінації

скаржились неодноразово та�

кож жителі Хмельницької об�

ласті, Одеси, Херсона, Дніп�

ропетровська й інших регіо�

нів. Єдине, що відрізнялось,

це сума, яку постраждалі "доб�

ровільно" перерахували на

банківські картки шахраям.

Найчастіше з такими махі�

націями стикаються клієнти

"ПриватБанку", який пропо�

нує своїм вкладникам різно�

манітні послуги. Особливою

популярністю у шахраїв ко�

ристується послуга "Екстрені

гроші", в рамках якої можна

зняти готівку запросивши по�

слугу у банка через смс�пові�

домлення. Проте в банку ка�

жуть, що кількість шахрай�

ських оборудок із клієнтськи�

ми картками знижується — як

у столиці, так і по країні в ці�

лому. "Люди почали уважно

ставитися до зберігання кон�

фіденційної інформації, ко�

дів",— зазначає прес�секре�

тар "ПриватБанку" Олег Сер�

га. Також, за його словами,

фінустанова тісно співпра�

цює з міліцією. "Як тільки до

нас звертається ошуканий

клієнт, то ми одразу блокуємо

картку та повідомляємо мілі�

ції. У більшості випадків шах�

раїв, чия провина доведена,

затримують дуже швидко",—

запевнив прес�секретар

"ПриватБанку". Окрім цього

Олег Серга запевняє, що банк

завжди намагається якнай�

швидше повернути у

законний спосіб гроші ошу�

каним клієнтам.

Партнер Юридичного

агентства "Шевчук та партне�

ри" Костянтин Глоба зазна�

чає, що карткова безпека за�

лежить переважно від пиль�

ності самих власників плас�

тикових карток. Також право�

захисник розповів, що спосо�

би виявлення шахраїв є спра�

вою ситуативною та в кожно�

му окремому випадку індиві�

дуальні. "Не варто забувати,

що по той бік слухавки веде

розмову підготовлена люди�

на, яка готова до виникнення

тупикових ситуацій",— наго�

лошує пан Глоба. Наприклад,

серед способів виявлення

шахраїв є запитання "Звідки

ви взяли мій номер телефо�

ну?", на що пролунає відпо�

відь на кшталт "в базі даних

банківської установи", проте

одразу необхідно ствердно

сказати "я не залишав(ла) цей

номер телефону, а при укла�

данні договору з банком за�

значав(ла) інший номер". Як�

що відповідь не буде чіткою,

то є вірогідність шахрайства.

Окрім цього, Костянтин Гло�

ба застерігає, що при виник�

ненні подібних ситуацій зо�

лотим правилом є не поспі�

шати, зважити всі свої дії й

аргументи людини, з якою

спілкуєтесь. Наведіть зустріч�

ні запитання в залежності від

ситуації. "По можливості, для

зворотного зв’язку варто спи�

тати та записати номер мо�

більного телефону особи, з

якою ви спілкуєтесь",— за�

значив пан Глоба. При ви�

никненні будь�яких прохань

повідомити коди, надіслати

смс�повідомлення чи вчини�

ти інші дії правозахисник ре�

комендує не поспішати, чітко

перевірити це питання через

гарячу лінію банківської уста�

нови або центр обслуговуван�

ня клієнтів. "Серед способів

захисту від дій шахраїв є вста�

новлення добового ліміту пе�

реказу або зняття готівки,

комплекси заходів із забезпе�

чення безпеки карткового ра�

хунку як додаткові послуги

банку",— нагадує адвокат.

Що ж до вірогідності вста�

новлення осіб, які вчинили

шахрайство за допомогою

платіжних систем та картко�

вих рахунків, і притягнення їх

до відповідальності, то це без�

посередньо залежить від їх�

ньої обізнаності. "В моїй осо�

бистій та моїх колег практиці,

навіть практиці правоохорон�

ців подібні справи асоці�

юються з цілою низкою пере�

пон: починаючи з того, що

потерпілий не записав номер,

з якого телефонували, й за�

кінчуючи проблемами дока�

зовості вини конкретної осо�

би, оскільки зазвичай має

місце лише один телефонний

дзвінок",— зазначив пан Гло�

ба. Також він надав декілька

порад стосовно того, як не

попастися на гачок до "бан�

ківських шахраїв":

— уважно читайте договір з

банком на оформлення кар�

ткового рахунку;

— дотримуйтеся застере�

жень та рекомендацій банку

щодо особливостей функціо�

нування карткового рахунку;

— підвищуйте свою обізна�

ність у функціонуванні кар�

ткового рахунку;

— варто також пам’ятати,

що однією з функцій банків�

ської установи є функція на�

дання послуг клієнтам, а, від�

повідно, клієнт не позбавле�

ний права звертатися до бан�

ківської установи за роз’яснен�

нями та запитами в центри об�

слуговування клієнтів та гарячі

лінії за прямими телефонами.

Правоохоронці
застерігають

Для того, щоб побачити ці�

лісну ситуацію щодо фінан�

сових махінацій в Києві, ми

звернулися до Головного

управління МВС України в 

м. Києві. У відомстві запевня�

ють, що управлінням Дер�

жавної служби боротьби з

економічною злочинністю

Головного управління МВС

України в м. Києві на постій�

ній основі вживаються заходи

з попередження і розкриття

злочинів у кредитно�фінан�

совій сфері. Зокрема це сто�

сується злочинних посягань

на кошти банківських уста�

нов, кредитних спілок; вияв�

лення злочинів у сфері зов�

нішньоекономічної діяльно�

сті, фальшивомонетництва;

легалізації доходів, отрима�

них злочинним шляхом, а та�

кож у сфері діяльності суб’єк�

тів господарювання, які нада�

ють послуги з адмініструван�

ня фінансових активів для

придбання товарів у групах.

Як зазначає начальник відді�

лу зв’язків з громадськістю ГУ

МВС України в м. Києві Ольга

Білик, найбільш характерні

злочини, вчинені у банківській

сфері — це заволодіння служ�

бовими особами банківських

установ та кредитних спілок

депозитними коштами грома�

дян, шахрайські дії з платіжни�

ми картками. "Зазначена кате�

горія злочинів характеризуєть�

ся високотехнологічним та ін�

телектуальним способом їх

вчинення, насамперед це сто�

сується злочинів, пов’язаних із

втручанням у комп’ютерні ме�

режі, системи "клієнт�банк",

використання мобільних тер�

міналів зв’язку",— зазначила

пані Білик. Також співробітни�

ками управлінням боротьби з

кіберзлочинністю ГУМВС

України в м. Києві постійно

здійснюється вивчення та про�

водиться систематичний ком�

плексний аналіз нововиявле�

них напрямків та способів вчи�

нення правопорушень, пов’я�

заних з несанкціонованим до�

ступом до карток клієнтів бан�

ківських установ з метою більш

ефективного їх попередження,

виявлення та припинення.

"Найважливішими факторами,

що сприяють вчиненню пра�

вопорушень у сфері несанкці�

онованого проведення фінан�

сових операцій по карткових

рахунках, є повільна тенденція

розвитку карткового бізнесу та

недодержання правил безпеч�

ного користування банків�

ськими картками",— зауважи�

ла Ольга Білик. Вона розповіла

про правила, яких треба дотри�

муватися, щоб уникнути факту

компрометації банківської

картки:

1. Зберігайте банківську

картку та ПІН�код відповідно

до вимог банківських установ.

2. Здійснюйте оплату в тор�

говельній мережі особисто,

не передаючи картку пред�

ставникам торгівлі.

3. Під час введення ПІН�

коду в торговельній мережі

або банкоматах прикривайте

рукою клавіатуру.

4. Намагайтеся використо�

вувати ЧІП�карти.

5. Для оплати послуг в ме�

режі Інтернет відкривайте

віртуальні банківські картки,

які мають відокремлений ра�

хунок від основної картки.

Впродовж 2013 року на те�

риторії Києва зафіксовано 72

випадки несанкціонованого

доступу до системи "клієнт�

банк". 4�м особам пред’явле�

но підозру про вчинення кри�

мінального правопорушення

та стосовно 2�х осіб матеріали

вже направлено до суду

Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

В
Україні спостерігається стійка тенденція злочинів, вчинених за

допомогою банківських карток, банкоматів, мобільних телефо�
нів або переказів грошових коштів засобами платіжних систем.
Цим процесам сприяє розвиток і різноманітність видів платіж�

них систем та відсутність обізнаності громадян у механізмах їх діяльно�
сті. Якщо ще 50 років тому людині необхідно було дбати про схорон�
ність свого власного гаманця, то нині треба думати про схоронність
банківських карток, знати нюанси функціонування платіжних терміна�
лів та банкоматів, особливості мобільних телефонів і переказів засоба�
ми мережі Інтернет. "Хрещатик" зібрав поради експертів як убезбечи�
тись від фінансових шахрайств.

Відповідальність за кримінальні правопорушення у кредитно"
фінансовій сфері передбачена наступними статтями Криміналь"
ного Кодексу України:

— ст. 190 "Шахрайство" — карається штрафом або позбав�

ленням волі на строк від 5 до 12 років;

— ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння

ним шляхом зловживання службовим становищем" — карає�

ться штрафом або позбавленням волі на строк від 5 до 12 ро�

ків;

— ст. 209 "Легалізація" (відмивання) грошових коштів та

іншого майна, здобутих злочинним шляхом" — карається

штрафом або позбавленням волі на строк від 5 до 12 років;

— ст. 200 "Незаконні дії з документами на переказ, платіж�

ними картками та іншими засобами доступу до банківських

рахунків, обладнанням для їх виготовлення" — карається

штрафом або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років;

— ст. 205 "Фіктивне підприємництво" — карається штра�

фом або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Статистика злочинів
Òàê çâàíà "á³ëîêîì³ðöåâà çëî÷èíí³ñòü", à ñàìå: çëî÷èíè, â÷èíåí³ ó ô³íàíñîâî-êðåäèò-

í³é ñèñòåì³, ñêëàäàº áëèçüêî 1-1,5 % â³ä çàãàëüíîêðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â òà 10-15 % — ó
ñòðóêòóð³ åêîíîì³÷íèõ ïðàâîïîðóøåíü. Óïðîäîâæ 2013 ðîêó íà òåðèòîð³¿ Êèºâà çàô³ê-
ñîâàíî 72 âèïàäêè íåñàíêö³îíîâàíîãî äîñòóïó äî ñèñòåìè "êë³ºíò-áàíê". 4-ì îñîáàì
ïðåä’ÿâëåíî ï³äîçðó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ùîäî 2-õ îñ³á ìà-
òåð³àëè âæå íàïðàâëåíî äî ñóäó. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ñòàòèñòèêè êàðòêîâèõ øàõðàéñòâ, òî
çà ïåð³îä ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ð. ïî 1 ñ³÷íÿ 2014 ð. â ñòîëèö³ çàäîêóìåíòîâàíî 188 êðèì³íàëü-
íèõ ïðàâîïîðóøåíü, çà ÿêèìè 8 îñ³á çàñóäæåíî. Íà òåðèòîð³¿ Êèºâà âèÿâëåíî òà âèëó-
÷åíî 13 ñê³ì³íãîâèõ ïðèñòðî¿â, ÿê³ âñòàíîâëþâàëèñü ó á³ëüø í³æ 90-òà âèïàäêàõ. Ê³ëü-
ê³ñòü çëî÷èí³â ó êðåäèòíî-ô³íàíñîâ³é ñôåð³ ñêëàäàº: âïðîäîâæ 2012 ðîêó — 470, 2013 ðî-
êó — 1315, íà ïî÷àòêó 2014 ðîêó — 50 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Ó 2013 ðîö³ çà âêàçà-
íîþ êàòåãîð³ºþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðåä'ÿâëåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó
1066 îñîáàì, 996 ìàòåð³àë³â íàïðàâëåíî äî ñóäó.
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Торгівлі та бізнесу буде 
де розгорнутися

Плюс мільйон квадратних
метрів для торгівлі

Якщо деяким киянам ліньки або

просто незручно ходити далеко за

покупками, то вже протягом 2014

року вони зможуть отоварюватися

якомога ближче до місця проживан�

ня чи роботи. Минулоріч у столиці,

за даними компанії UTG, введено в

експлуатацію майже 1 мільйон квад�

ратних метрів торговельних площ —

переважно у вигляді торговельних

центрів. У найближчі 11 місяців, до

кінця 2014 року, буде побудовано й

здано ще 428 тисяч 870 квадратних

метрів для торгівлі. За словами ке�

рівника департаменту стратегічного

консалтингу компанії UTG Віктора

Оборського, у середньостроковій

перспективі — протягом 2015�2016

років — очікується введення в екс�

плуатацію близько 1 мільйона 400

тисяч квадратних метрів торговель�

ної нерухомості. "Це в півтора рази

більше, ніж у 2013 році",— зазначив

експерт. І лише у 2016 році, якщо

плани та прогнози буде втілено в

життя, ринок торговельної нерухо�

мості в столиці наблизиться до межі

насичення. Станом же на кінець

2013 року Київ посідав третє місце у

рейтингу українських міст за торго�

вельними площами на 1 тисячу

мешканців із 325,2 квадратними

метрами. "Забезпеченість торго�

вельними площами залишається не�

задовільною, потенціал для розши�

рення складає 1,5�2 рази — без змі�

ни ставок орендної плати",— під�

креслив пан Оборський. А першими

у рейтингу є Чернівці (496,6 квад�

ратних метрів), другу сходинку зай�

має Одеса — 372,4 квадратних мет�

рів торговельних площ на 1 тисячу

мешканців.

Основні торговельні площі (пере�

важно у вигляді ТЦ) сконцентровані

на правобережжі столиці, але впро�

довж 2013 року ТЦ активно просу�

валися й на лівий берег Києва.

Популярність у ціні
Саме 2013 рік став для торговель�

ної нерухомості в Києві свого роду

переломним. Адже, за даними ком�

панії UTG, спостерігалося розша�

рування попиту синхронно із роз�

шаруванням відвідуваності місць

торгівлі. Так, середній показник

відвідуваності по столиці складав

920 осіб на 1 тисячу квадратних

метрів за добу (торговельні цен�

три). При цьому киянам та гостям

столиці стали до смаку великі ТЦ —

відвідуваність найбільших та най�

популярніших складає 30�40 тисяч

осіб у будні та до 60 тисяч у вихідні

дні. Водночас майже 23 % опитаних

компанією респондентів зазначи�

ли, що отоварюються на столичних

ринках. Відтак ринки залишаються

важливою складовою торговельної

інфраструктури Києва і свідчать

про дефіцит її площ. Тим не менше,

орендарі все�таки виразніше орієн�

туються на ті заклади, де відвідува�

ність порівняно вища. У найпопу�

лярніших ТЦ вільних площ немає,

а рівень загальної вакантності тор�

говельних площ по столиці склав

1,7 %.

Але, прогнозує Віктор Обор�

ський, у зв’язку з посиленням кон�

куренції орендні ставки навряд чи

зазнають суттєвих змін. Швидше за

все, буде посилюватися розшару�

вання: у популярних ТЦ ставки

оренди, як мінімум, залишаться без

змін, а на решті об’єктів можуть і

знизитися. "Вочевидь, нові площі,

що вводитимуться в експлуатацію,

тиснутимуть на вартість оренди",—

наголосив він.

Середня ставка оренди торговель�

ної площі складає $70 за один квад�

ратний метр на місяць без ПДВ та

експлуатаційних витрат. Діапазон

ставок оренди торговельної нерухо�

мості в Києві протягом 2013 року

складав від $30 до $100 за один квад�

ратний метр на місяць. Середній

термін договорів оренди таких площ

становить від 3 до 5 років у галузевих

галереях, але крупні орендатори во�

ліють укладати угоди терміном до 15

років.

Розповсюдженою залишається і

схема оплати оренди у вигляді від�

сотка з товарообігу. Ставки коли�

ваються у доволі широкому діапазо�

ні: від 3�5 % для "якірних" орендарів

до 10�17 % для операторів торго�

вельних галерей.

Столичні офіси: 
без претензій, але зі 
смаком

Сегмент офісної нерухомості, на

відміну від торговельної, робить

ставку не на популярність, відві�

дуваність чи статусність, а на зруч�

ність та помірність у цінах. Для

орендарів головне, щоб приміщен�

ня було оптимальної площі, облад�

нане всіма комунікаціями та зручно

розташоване. Тенденції 2013 року у

сегменті офісної нерухомості в сто�

лиці свідчать про те, що орендарі

вже не схильні доплачувати за ста�

тусність приміщення. "Найбільшим

попитом користуються офісні пло�

щі класу "В",— зазначив Віктор

Оборський.— Орендарі наразі не

потребують статусних споруд і не

готові платити за це". Те саме під�

тверджує і статистика. 78 % компа�

ній хочуть розмістити офіс у бізнес�

центрі класу "В" з середніми ставка�

ми оренди $15�25, а от 22 % компа�

ній воліють розташуватися в офісах

"А"�класу.

Протягом 2013 року в експлуата�

цію в столиці введено 100 тисяч

квадратних метрів офісних площ,

загальна пропозиція склала 1 міль�

йон 487 тисяч 600 квадратних мет�

рів. Минулого року, порівняно з

2012�м, майже вдвічі впала пропо�

зиція нових площ, хоча загальний

метраж пропозицій зріс. Це пов’я�

зано з відносно низьким попитом

через економічну рецесію. Так, у

2013 році із запропонованих нових

100 тисяч квадратних метрів ринок

спожив близько 80 тисяч квадрат�

них метрів офісних площ. Середній

рівень вакантності цих площ склав

17 % по ринку загалом. За сегмента�

ми великим є розрив між класом "А"

(26 %) і класом "В" (15 %).

Середні ставки оренди на офісні

площі впродовж 2013 року не зазна�

ли суттєвих коливань і, на думку

Віктора Оборського, навряд чи вар�

то очікувати на різкі зміни у поточ�

ному році, хоча ставки оренди мо�

жуть знизитися на 10 % — з огляду

на високий рівень вакантності офіс�

них площ по ринку в цілому. На за�

вершення 2013 року діапазон ставок

у класі "А" був $25�45 за один квад�

ратний метр на місяць, середня

ставка $30. У класі "В" діапазон ста�

вок складав $15�25 та $20 — середня

ставка.

Переїзди "годують" 
офісну нерухомість

Більшість офісних центрів і площ

сконцентровані на правому березі

Києва, особливо в центрі міста.

"Потенціал класів "С", "В", "Д" себе

вичерпує, оскільки центр має фізич�

ні межі й будувати офісні площі стає

дедалі складніше",— зазначив Вік�

тор Оборський. За його словами, лі�

вий берег у цьому сенсі залишається

не вельми розвиненим, а тому умов�

но перспективним, хоча стримує

розвиток будівництва офісних цен�

трів на лівому березі Києва як

транспортна інфраструктура, так і

загальне насичення пропозицій на

ринку офісної нерухомості столиці.

Драйвером же зростання попиту у

2013 році були не нові офіси, не

представництва нових компаній, що

виходили на український ринок, а

переїзди наявних компаній з офісу

до офісу. Переважна більшість тран�

закцій на ринку офісної нерухомості

столиці — це саме переїзди. За галу�

зями економіки попит на ринку

офісної нерухомості формують ком�

панії ІT�сфери (43 %). За ними з ве�

ликим відривом слідують: 19 % —

енергетика, 14% — телекомунікації.

Натомість угоди з розміщення офі�

сів консалтингових чи юридичних, а

також виробничих компаній мали

частку у 7 % та 6 % від загальної

кількості угод відповідно.

Більшу активність на ринку сто�

личної нерухомості у 2013 році де�

монстрували іноземні компанії,

частка яких у структурі попиту на

київські офісні площі складала 74 %,

і лише 26 % припадало на українські

фірми. Але якщо подивитися на

структуру попиту не за обсягами

орендованих площ, а за кількістю

звернень, то картинка буде діамет�

рально протилежна: 71 % — це укра�

їнські компанії, а 29 % — іноземні.

"Протиріччя пояснюється тим, що

українські компанії частіше звер�

таються, але вони орендують порів�

няно менші площі",— пояснив пан

Оборський.

У столиці забагато 
готельних "зірок"

Хоча Україна в туристичній галу�

зі — на 12�му місці в світовому рей�

тингу відвідуваності, а Київ — по�

ряд з Ялтою, Львовом, Одесою та

Алуштою — є одним із найпопуляр�

ніших міст серед гостей нашої кра�

їни, ситуація з готелями тут харак�

теризується відчутним дисбалансом

між попитом і пропозицією. Про це

розповів старший аналітик департа�

менту стратегічного консалтингу

UTG Костянтин Олійник. За його

словами, щороку Україну відві�

дують майже 20 мільйонів туристів,

на долю Києва припадає 1,5 мільйо�

ни осіб. У столиці для них функціо�

нували 185 об’єктів з надання по�

слуг тимчасового розміщення на 17

тисяч 490 місць, з них 11 тисяч

883 — це готельні номери. Переваж�

но це готелі рівня "3 зірки" (42 %),

30 % готельного номерного фон�

ду — пропозиція готелів "1�2 зірки".

Загалом пропозиція відносно деше�

вих номерів складає 72 %. Решта —

номери готелів "4 зірки" (18 %) та "5

зірок" (10 %).

Але, як зазначив Віктор Обор�

ський, основний потік відвідувачів

України — громадяни СНД, "це

майже 87 %, бідні їздять до бідних, і

лише 20 % — громадяни країн Євро�

союзу". Відповідно, попитом корис�

туються недорогі номери тимчасо�

вого розміщення. Також, за словами

пана Оборського, навіть крупні

компанії, чиї представники відві�

дують у відрядженнях Київ, оптимі�

зують витрати і замовляють для сво�

їх співробітників не 5�зіркові, а 4�

зіркові апартаменти. Отже, склалася

ситуація, коли центр столиці пере�

насичений готелями високого рівня

комфортності, але попит на такі

апартаменти падає, і готелі вимуше�

ні жорстко конкурувати, навіть іно�

ді демпінгувати, особливо якщо

йдеться про корпоративні замов�

лення. Справу ускладнює той факт,

що в Києві слабко розвинена турис�

тична інфраструктура у середмісті.

"Мешканцям п’ятизіркових готелів

фактично нікуди піти",— наголосив

Костянтин Олійник.

Тож інвестори зволікають із уве�

денням в експлуатацію нових вели�

ких готельних об’єктів. Натомість

протягом 2013 року середня дохід�

ність готельних номерів у столиці

знизилася на 10,25 %, заповнюва�

ність готельних номерів складала

49,8 % за підсумками 9 місяців ми�

нулого року, що на 5,3 % вище під�

сумкового показника 2012 року, але

це не той приріст, на який розрахо�

вували готельєри.

У найближчому майбутньому екс�

перти очікують посилення конку�

ренції на ринку столичної готельної

нерухомості, в тому числі й знижен�

ня цін, оскільки заявлені до введен�

ня в експлуатацію нові об’єкти роз�

ширять пропозицію. За підсумками

ж 2013 року, за номер у готелі "5 зі�

рок" у Києві треба було в середньому

заплатити 3263 грн за добу, "4 зірки"

обходилися у 1516 грн, а "3 зірки" —

у 798 грн на добу. Середній прайс на

ринку складав 1859 грн за добу �

Експерти очікують у столиці введення нових площ 
і вважають відповідні сегменти ринку комерційної нерухомості ненасиченими
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Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

Х
оча торговельні центри та офіси ростуть у столиці як
гриби після дощу, ринок комерційної нерухомості ще
не є насиченим. Нестача площ дається взнаки і в
секторі готельної нерухомості столиці. Впродовж по#

точного року, за прогнозами аналітиків, девелопери нама#
гатимуться задовольнити попит. Такий висновок можна
зробити з аналізу основних тенденцій на ринку комерційної
нерухомості столиці у 2013 році.
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На Печерську перекладуть
інженерні мережі

Äî ê³íöÿ ðîêó ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ íà
ïåðåòèí³ áóëüâàðó Äðóæáè íàðîä³â òà
âóëèö³ Ñòàðîíàâîäíèöüêî¿ áóäóòü çàì³-
íåí³.

Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíî¿
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿,
ïëàíóºòüñÿ ïåðåêëàäàííÿ òà ïðîêëàäàí-
íÿ êàíàë³çàö³¿, âîäîïðîâîäó, òåïëîìåðå-
æ³, åëåêòðîêàáåë³â, à òàêîæ çîâí³øí³õ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ äîùîâî¿ òà ãîñïîäàð-
ñüêî-ïîáóòîâî¿ êàíàë³çàö³¿ òîùî. Êð³ì
òîãî, ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî ï³äï³ð-
íèõ ñò³íîê, äðåíàæíî¿ ñèñòåìè, äîðîãè
ì³æ ï³äï³ðíèìè ñò³íêàìè, îá'¿çíî¿ äîðî-
ãè äëÿ ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó òà ïðîêëà-
äàííÿ êîíòàêòíî¿ òðîëåéáóñíî¿ ìåðåæ³.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âñ³õ ðîá³ò öå ìàéíî áó-
äå áåçîïëàòíî ïåðåäàíî äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êè-
ºâà

Профілактика — передусім
Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ñòàí³ñëàâ

Ïðîêîïåíêî â³äâ³äàâ â³ää³ëåííÿ ïðîìå-
íåâî¿ ä³àãíîñòèêè ô³ë³¿ ¹ 1 ÊÍÏ "Êîí-
ñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" ïî
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 32-á, äå ïðîâîäè-
âñÿ Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé. Ó õîä³ â³çèòó
â³í îçíàéîìèâñÿ ç ðîáîòîþ ðåíòãåíîëî-
ã³÷íî¿ óñòàíîâêè ç ðàííüîãî âèÿâëåííÿ
îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü.

Ââåäåííÿ â ä³þ äàíîãî ñó÷àñíîãî ä³à-
ãíîñòè÷íîãî îáëàäíàííÿ äàëî çìîãó
çíà÷íî ïîë³ïøèòè ïðîâåäåííÿ äèñïàíñå-
ðèçàö³¿, ïðîô³ëàêòè÷íèõ ìåäè÷íèõ îãëÿ-
ä³â òà ñïðèÿòèìå ñâîº÷àñíîìó âèÿâëåí-
íþ òóáåðêóëüîçó, îíêîëîã³÷íèõ çàõâî-
ðþâàíü.

Ó ô³ë³¿ ¹ 1 ñüîãîäí³ îáñëóãîâóþòüñÿ
ïîíàä 55 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó. Çà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ ðåíòãåí-
àïàðàò³â ïðè ïðîâåäåíí³ ôëþîðîãðàô³÷-
íîãî îáñòåæåííÿ ó 2013 ðîö³ áóëî âèÿâ-
ëåíî 4 âèïàäêè îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþ-
âàíü òà 21 âèïàäîê ï³äîçðè íà òóáåðêó-
ëüîç ëåãåíü, ó 2014 ðîö³ — 3 âèïàäêè òó-
áåðêóëüîçó. Ïðè ðåíòãåíîëîã³÷íîìó îá-
ñòåæåíí³ áóëî âèÿâëåíî 16 âèïàäê³â îí-
êîëîã³÷íî¿ ïàòîëîã³¿.

"Íà âèêîíàííÿ çàâäàíü Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñò³
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷íîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ,
çîêðåìà ó íàïðÿìêó ïðîô³ëàêòèêè òà ë³-
êóâàííÿ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü, ó
ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
â³äáóâàºòüñÿ ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ðîáîòè ó á³ê
ïðîô³ëàêòèêè öèõ íåáåçïå÷íèõ õâîðîá.
Àäæå ñâîº÷àñíî âèÿâëåí³ îíêîëîã³÷í³ çà-
õâîðþâàííÿ íà ðàíí³é ñòàä³¿ ïåðåñòàþòü
áóòè âèðîêîì ³ çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ
ìåäè÷íèõ òåõíîëîã³é ìîæóòü áóòè
óñï³øíî âèë³êóâàí³. Òîìó ñåðåä íàñåëåí-
íÿ ìàº ñòàòè ïðàâèëîì â³äâ³äóâàííÿ ë³êà-
ðÿ äëÿ ïðîô³ëàêòè÷íîãî îãëÿäó",— çà-
çíà÷èâ Ñòàí³ñëàâ Ïðîêîïåíêî

Шевченко очима дітей
Íåùîäàâíî ó ôîéº òà àêòîâ³é çàë³ Äàð-

íèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äêðèòî âèñòàâêó òâîð-
÷èõ ðîá³ò òàëàíîâèòèõ ä³òåé íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ðàéîíó. Âèñòàâêà ïðèñâÿ÷åíà
â³äçíà÷åííþ 200-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ
Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à Øåâ÷åíêà.

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó âèñòóïèëî îðãàí³çàòîðîì öüîãî çàõî-
äó ³ çàïðîïîíóâàëî äëÿ åêñïîçèö³¿ áëèçü-
êî 140 êðàùèõ ðîá³ò, àâòîðàìè ÿêèõ ñòà-
ëè, çîêðåìà, ó÷í³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë
¹ 274, ¹ 314, ¹ 255 òà äîøê³ëüíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ¹ 240, ¹ 620 òà ³í-
øèõ.

Ùîäíÿ åêñïîçèö³þ â³äâ³äóþòü øêîëÿð³
âñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó, äå ïðî-
âîäÿòü òåìàòè÷í³ óðîêè ³ îáãîâîðåííÿ
ðîá³ò ñâî¿õ ðîâåñíèê³â.

Âèñòàâêà ïðàöþâàòèìå äî 10 áåðåçíÿ
2014 ðîêó, ùî äàñòü çìîãó â³äâ³äàòè ¿¿
óñ³ì áàæàþ÷èì

Íîâèíè ðàéîí³â Зимові забави для юних дарничан
Цьогоріч у районі відкрито майже 40 безкоштовних ковзанок

На відкритті льодового майдан�

чика в парку імені Воїнів�інтер�

націоналістів голова Дарницької

районної в місті Києві державної

адміністрації Сергій Вітковський

зазначив, що треба не лише за�

кликати молоде покоління до

здорового способу життя, а й усі�

ляко сприяти цьому. Тому на зи�

мовий період в районі створено

всі умови для того, щоб макси�

мальна кількість дарничан — і ді�

тей, і дорослих — мала змогу зай�

матися улюбленим видом спорту.

Для цього разом з управлінням

освіти заплановано облаштувати

близько 40 ковзанок при загаль�

ноосвітніх закладах району.

"На початку січня райдержад�

міністрація разом з управлінням

освіти поставили перед собою

завдання повернути дарниць�

ким дітям можливість безкош�

товно займатися найулюблені�

шим видом спорту — катанням

на ковзанах. Люди старшого по�

коління пам’ятають, що раніше

ковзанки заливали при школах,

на подвір’ях і в парках",— зазна�

чив під час відкриття льодового

майданчика Сергій Вітков�

ський.

"Відкриття в усіх загальноосвіт�

ніх закладах району безкоштов�

них ковзанок стало можливим за�

вдяки налагодженій співпраці

районної влади, колективів шкіл

та батьківських комітетів. Це пер�

ший такий масштабний досвід в

районі, адже минулого року їх бу�

ло відкрито всього шість",— роз�

повів "Хрещатику" начальник

управління освіти Дарницького

району Сергій Тимченко.

За словами організаторів, осо�

бливістю цього року стало засто�

сування спеціальних технологій

підготовки ділянок, заливки та

догляду за ними. І тут в хід пішли

технології минулих років, при�

стосування дарницьких умільців,

які дозволяють зберігати і навіть

за плюсових температур утриму�

вати рівні площини льоду.

Також новацією стало і збіль�

шення розмірів ковзанок. Сього�

дні в районі всі льодові майданчи�

ки мають площу від 500 до 1000

квадратних метрів. Це дозволяє

юним і дорослим дарничанам не

лише відпочивати, а й займатися

спортом — фігурним катанням,

хокеєм тощо.

А це ще один крок на шляху по�

пуляризації здорового способу

життя

“Посвята в гімназисти”
Урочистий захід нещодавно відбувся в столичній гімназії
міжнародних відносин № 323
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Н
езабутньою подією в житті
136�ти п'ятикласників гім�
назії міжнародних відносин
№ 323 стало свято "Посвя�

та в гімназисти". На урочисту це�
ремонію запросили вчителів, бать�
ків, друзів. Цього дня юні гімна�
зисти продемонстрували свої та�
ланти і вміння: декламували вірші,
грали на музичних інструментах,
співали, танцювали, переконавши
присутніх у тому, що гідні носити
це почесне звання та стати части�
ною великої дружньої родини.

Гімназія — це дім, де живе надія, де в колос

зерно проростає. Гімназія — це символ націо�

нальної гідності, а гімназист — високе звання,

яке потрібно гідно пронести протягом на�

вчання. Так вважають учні та педагоги гімназії

міжнародних відносин № 323 Дарницького

району міста Києва. Тут школярі не лише по�

глиблено вивчають англійську мову, а й фор�

мують громадянську позицію майбутніх пат�

ріотів України.

Яскравою подією для учнів 5�х класів є тра�

диційна урочиста церемонія "Посвята в гімна�

зисти", що днями відбулася у стінах рідного

навчального закладу. На святі були присутні

адміністрація гімназії, вчителі, батьки, учні.

До гімназійної родини приєдналося ще 136

п'ятикласників. Вони разом з класними керів�

никами Ельвірою Чорною, Лідією Воронов�

ською, Ольгою Жилінською, Надією Сайног

презентували свої класні колективи.

"Школярі продемонстрували свої таланти і

вміння: декламували вірші, грали на музичних

інструментах, співали, танцювали, переконав�

ши присутніх у тому, що гідні носити це почес�

не звання та стати частиною великої дружньої

гімназійної родини",— розповіла "Хрещатику"

директор гімназії Алла Жукова. Члени учнів�

ського самоврядування розповіли про роботу

міністерств і висловили сподівання, що п'яти�

класники стануть надійною зміною.

Цього дня учні поклялися гідно носити

ім'я гімназиста, бути вірними славним тра�

диціям українського народу, віддавати на

благо України свої здібності й здобуті знан�

ня.

Директор гімназії Алла Жукова, президент

гімназії Катерина Цимбалюк вручили п'яти�

класникам "Пам'ятки гімназистів" зі словами

клятви. Під час урочистого заходу учні вико�

нали гімн гімназії міжнародних відносин

№ 323.

Батьки юних гімназистів були вдячні за ор�

ганізацію та проведення свята. "Сподіваємо�

ся, що кожен із новоприйнятих гімназистів

стане в майбутньому гордістю гімназії та кра�

їни",— запевнили присутніх організатори за�

ходу

Ш олярі продемонстр вали свої таланти і вміння: де лам вали вірші, рали на м зичних
інстр ментах, співали, танцювали, пере онавши прис тніх том , що ідні носити почесне звання
імназиста

Здебільшо о льодові майданчи и обладнали поблиз навчальних за ладів
та в пар ах

Майже чотири десят и безплатних овзано з`явилося цієї зими
в Дарниць ом районі столиці

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

М
айже чотири десятки безплатних ковзанок
з'явилося цієї зими в Дарницькому районі
столиці. Здебільшого обладнали їх побли�
зу навчальних закладів. Зокрема в січні

цього року в парку імені Воїнів�інтернаціоналістів
на території дитячої спортивної школи "Чемпіон"
урочисто відкрили ковзанку, яка з 2009 року була
окрасою і невід’ємним атрибутом зимового Майда�
ну Незалежності. Цьогоріч із причини довгостроко�
вого блокування центральної вулиці столиці було
прийнято рішення перенести цю ковзанку в Дар�
ницький район.
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Моджахеди, які бачили, як граната вибух�

нула біля ніг радянського воїна, не забули

розповісти про це на сторінках західних газет.

Вони вважали Сергія вбитим і, не соромля�

чись виразів, описували смерть радянського

солдата. При цьому, природно, "забули", що

серед афганських заколотників були амери�

канці й європейці, що душманів, які брали

участь у тому бою, було понад 200 чоловік, що

смертельно поранений Сергій Афіндуліді,

вже залишившись без однієї ноги, відстрілю�

вався до останнього патрона, а потім, зірвав�

ши з себе палаючий бушлат, перекотився у

виритий поруч арик і поплив (!) до бетонки.

Крондшадтський моряк�
спортсмен — героїчний розвідник

Голова організації ветеранів Афганістану

Подільського району, за професією адвокат (у

1989�му закінчив юридичний факультет КДУ

ім. Т. Г. Шевченка), Сергій Афіндуліді досі,

через 25 років після закінчення війни і понад

30 років з того фатального дня 27 жовтня

1982�го, бореться за життя.

До армії Сергій закінчив морське училище,

працював у Кронштадті на судно�ремонтному

заводі. "Оскільки я займався спортом,— ді�

литься спогадами Сергій Ілліч,— кулевою

стрільбою і східними єдиноборствами, мене у

1982 році призвали спецнабором до армії і на�

правили служити у розвідроті в Афганістані.

Під час однієї з операцій отримав тяжке пора�

нення. Ліву ногу відірвало, а праву перебило в

колінному суглобі. Це у мене поцілили з гра�

натомету,— буденно, ніби про поїздку в трам�

ваї, розповідає колишній розвідник.— Після

поранення були десять місяців госпіталів:

Кандагар, Кабул, Ташкент, Київ, де переніс

більше 10�ти операцій під загальним нарко�

зом, і в кілька разів більше — під місцевим.

Виписавшись з госпіталю, написав команди�

ру своєї військової частини листа з проханням

надати мені направлення�характеристику для

вступу до Київського державного університе�

ту ім. Т. Г. Шевченка...".

Перший бій перевернув 
усе життя

"Що стосується першого бою,— розповідає

ветеран,— до моєї молодої тоді свідомості

спочатку не доходило, що я потрапив на тери�

торію, де ведуться військові дії, тому що ми

виховувалися в мирний час, вели нормальний

спосіб життя. Я виріс в Краснодарському

краї, там є гора Семашко, на якій колись було

німецьке поховання (під час Великої Вітчиз�

няної війни там загинуло багато німців). Так

от, будучи ще школярем і студентом училища,

я водив на ту гору німців, які приїжджали до

Союзу. Там починається Кавказький хребет,

де радянські воїни не пустили німців до Чор�

ного моря. Я народився в цих місцях, ми в ди�

тинстві каштани збирали, ожину, малину і ні�

коли нічого не боялися. І уявіть собі: потра�

пити в таку обстановку, що ми навіть не за�

мислювалися спочатку про це. Так, у нас були

і політзаняття, і все таке. Але що таке політза�

няття? Це все теорія. Усвідомлення того, що

нас можуть вбити, прийшло не відразу. Зга�

дую першу операцію, коли ми зайшли в киш�

лак, стали його прочісувати, щоб перевірити,

чи є там душмани, бандитські формування, і

тут один з мирних жителів повідомляє про те,

що тут щойно була банда, яка пішла в ущели�

ну, де у них розташована база. Ми повідомля�

ємо про це командування, командир бригади

дає завдання прочесати територію і розвідати

обстановку. Почали шукати і перед входом в

ущелину знайшли базу, де, звичайно, вже ні�

кого не було, залишилися тільки шинелі, про�

довольство, ліки, але зброї та боєприпасів не

було. Вочевидь, душмани пішли звідси недав�

но, оскільки у схованці було тепло, ще горіло

багаття. Ми отримали вказівку переслідувати

цю банду. Наш загін, близько 35�ти бійців,

увійшовши до невеликої ущелини, розділився

на дві групи. Коли піднялися до половини

ущелини, я побачив угорі, як душмани пере�

сувалися перебіжками. І, не думаючи про те,

що вони можуть стріляти, не відчуваючи не�

безпеки, став у повний зріст, показую паль�

цем і кричу нашим хлопцям, мовляв, дивіть�

ся, там хтось перебігає. Тієї ж миті хлопці різ�

ко повалили мене на землю, і буквально через

секунду тут таке почалося, що голови не мож�

на було підняти... Зверху по нас відкрили во�

гонь, а наші почали їх обстрілювати з міноме�

тів. Тут зі зворотнього боку ущелини друга

частина нашої піхоти теж почала підніматися

й затискати душманів. Ми почали відстрілю�

ватися, звісно, з такої великої відстані ми не

бачили, потрапляли наші кулі в ціль чи ні. Ви�

кликаємо по рації підкріплення. Вертольоти

дали ракетам направлення, де душмани засі�

ли, і почали їх обстрілювати. А ми, прикриті з

повітря, потихеньку виповзали з ущелини. У

цьому бою було тільки двоє легко поранених:

один у руку, а у другого ногу зачепило улам�

ком від розриву міни. Це був мій перший бій.

Відразу навіть і не відчувалося, що сталося.

Але десь через місяць почав усвідомлювати,

де перебуваю, особливо коли ми виходили на

операції і бачили, що гинуть наші товариші, а

в кишлаках гинуть мирні жителі. Було стра�

шенно боляче й незрозуміло".

“Дембельський рейд” рятував
життя необстріляних бійців

“Я не дослужив до дембеля, але хлопці роз�

повідали, що, незважаючи на те, що, вже був

наказ про демобілізацію, їм сказали, що, поки

не прийде в Афганістан заміна, не поповнить�

ся новий склад бійців, нікого на дембель не

відпустять. Уявляєте собі, боєць після наказу,

тобто він, по суті, вже демобілізований, але

йде на бойову операцію. Річ у тім, що залиши�

лися самі офіцери або зовсім молоді, щойно

призвані, необстріляні хлопці. Боєць демобі�

лізувався, вже може нікуди не йти, але іншого

виходу не було: потрібно було йти. Люди зав�

жди підсвідомо відчували, коли можуть заги�

нути. Зазвичай була така закономірність, у нас

це називали “дембельський рейд”. Завжди ви�

ходило так, що в цьому рейді могли загинути й

отримати поранення частіше дембелі, аніж

молоді (їх хлопці підсвідомо намагалися обері�

гати). Так само було і зі мною, коли я вперше

потрапив у бій, я ж нічого не розумів, і добре,

що мене хлопці вчасно поклали на землю, бо

через кілька секунд мене б зрешетили. Звісно,

куля, як�то кажуть, дура, вона не розбирає, до

кого летить. Все одно, як би там не було, ми

виконували свій обов'язок і не думали про це.

Ми ж потрапили туди для надання допомоги

афганському народу, який зробив революцію і

не хотів жити по�старому. Проте надалі з'ясо�

вуються усі складності цього процесу. Афган�

ці — волелюбний народ, і всю нав'язану ззовні

позицію вони сприймали як війну проти них. 

Переливання крові прямо на полі
бою врятувало Сергієві життя

Про свій останній бій Сергій розповідає не�

охоче. "Наша розвідрота два тижні перебувала

на "бойових", блукала гірськими стежками і

"зеленками". Залишилося пройти місто Кан�

дагар, а там уже рукою подати, усього якихось

18 кілометрів до аеродрому. У цей час надхо�

дить команда забезпечити проходження коло�

ни бойових машин з боєприпасами. Місце бу�

ло небезпечне, душмани могли у будь�який

момент, використовуючи зелену зону, крадь�

кома підійти до бетонки і вдарити по колоні.

Так і сталося. Але я встиг помітити, що серед

ворогів був європеєць. Прикриваючи колону й

бойових друзів, я відстрілювався, поки не за�

кінчилися патрони,— у мене був усього один

магазин. Болі я не відчув, тільки побачив, що

лівий черевик полетів у бік... Помітив збоку

арик — перекотився до нього і... поплив убік

бетонки. Десь зверху чую: "Тримайся, Серьога!

Не висовуйся! Зараз ми тебе прикриємо!". Тут

же з дороги з'їхав тягач і став, загородивши ме�

не від куль душманів. Приспіли бійці — Ігор

Сагада й Василь Кавка, витягли мене з води,

перев'язали моє покручено�поламане тіло. Са�

гада закатав рукав куртки і фельдшер Василь

Кавка тут же, прямо на полі бою, почав роби�

ти мені переливання крові Ігоря. Потім багато

бійців давали мені кров, але ця, віддана прямо

під кулями, яка врятувала мені життя, зали�

шиться в моєму серці назавжди”.

Через кілька місяців одна із зарубіжних

емігрантських газет, спонсорованих амери�

канцями, в рубриці "Війна в Афганістані" на�

писала, що 19�річний Сергій Афіндуліді з Ту�

апсинського району Краснодарського краю

загинув в Афганістані. Як підтвердження

душмани через європейця, якого встиг помі�

тити Сергій, передали газетярам "союзників"

закривавлений бушлат і записну книжку

"вбитого". Але життя перемогло смертоносне

залізо, рівно, як і брехню з провокацією.

Головне — виховувати молодь 
у прагненні до миру, а не до війни!

"Ми пройшли війну, бачили і відчували

біль, втрати, зрозуміли, як це важко. Почуття

ж відкладаються в голові, і той, хто зазвичай

цього не бачив, не пережив, той не зрозуміє.

Саме тому наші організації ветеранів Афга�

ністану займаються вихованням молоді, щоб

прищепити повагу до людей, які воювали.

Навіть, будемо говорити, трошки страху, усві�

домлення того, що війна — це дуже погано,—

розповів Сергій Афіндуліді.— Щоб діти у май�

бутньому замислювалися й будували політику

на мирне існування. Тим самим хочемо під�

креслити, що потрібно прагнути до миру, а не

до війни. Щось виходить, щось ні. Ми прово�

димо у школах зустрічі з ветеранами, вечори

пам'яті, військово�патріотичну гру "Зірниця",

змагання, створюємо музеї в школах, прово�

димо фестивалі солдатської пісні "Солдати

миру проти війни".

Нас не зламати, поки ми самі 
не зламаємося

"Ще згадав ситуацію, яка сталася під час од�

нієї з операцій, що проходила в Кабулі.

Пам'ятаю, лежу на операційному столі, під

наркозом, і починаю “літати” якимись біли�

ми коридорами, в кінці яких — світло. Пам'�

ятаю лише те відчуття, коли я хочу долетіти до

цього світла, рвуся туди, все таке незрозуміле

і... в цей час відчуваю, що професор, який

проводив мені операцію, б'є мене по щоках і

каже: "Сергію, прокинься, прокинься". Мені

колють знеболювальні, а відчувається боже�

вільний біль. Але молодий організм мав вели�

чезне бажання вижити! Спочатку, звичайно,

не хотілося жити, було важко, і не лише від

страшного болю, а й від свідомості того, що

ти — безногий інвалід. А вже коли почав оду�

жувати, з'явилося бажання жити. І допоміг

мені фактор, який зіграв важливу роль. Коли

я був студентом, зустрів гарну жінку, яка стала

моєю дружиною. Різні жінки є, які нас утри�

мують у цьому світі: адже ми пройшли війну і

нам дуже нелегко дивитися на все, що зараз

відбувається. Є жінки розумні, які розуміють,

поважають, допомагають. Адже психіка у нас

порушена, багато з нас схильні до зловживан�

ня спиртним, може, хтось і до наркотиків, ос�

кільки ці наркотики нам кололи в госпіталях,

щоб зменшити біль, страждання. Все зале�

жить ще й від того, як жінка себе поведе, чи

буде поруч з тобою, як реагують на колишніх

солдатів діти, суспільство. Це теж важливий

фактор. А що нам залишається? Та я думаю,

що сила волі у нас є, нас не зламати, поки ми

самі не зламаємося. Значить, потрібно жити,

працювати, допомагати один одному скільки

можемо... "

Боротьба за життя
Зарубіжна преса 80�х поховала 19�річного радянського солдата Сергія Афіндуліді. 
А він, тяжко поранений, переплив арик і вижив під кулями душманів
Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для “Хрещатика”

С
ергій Ілліч Афіндуліді — особистість воістину легендарна. Взага�
лі�то життя і доля кожного з тисяч хлопців, які пройшли афган�
ську війну, несуть на собі печатку унікальності, але випадок з
Сергієм можна пояснити лише дивом. У бою під Кандагаром в

нього вистрілили з гранатомета кумулятивним зарядом, призначеним
для знищення броньованої техніки. І він залишився живий! Сергій витри�
мав більше 20�ти операцій і тисячі перев'язок. Страшних, болісних пере�
в'язок, адже від температури вибуху його рани... поплавилися! Загаль�
ний наркоз застосовувати не можна було — ніяке серце не витримало б
такого. Як Сергій це витерпів — відомо тільки Богу, йому самому і його
мамі Ніні Андріївні, яка більше 5�ти місяців провела біля ліжка сина.

Сер ій Афінд ліді (на фото — райній правор ч верхньом ряд ) під час сл жби в Демо ратичній
Респ бліці Аф аністан

Сьо одні Сер ій Афінд ліді очолює ор анізацію
ветеранів Аф аністан Подільсь о о район
столиці



Òåàòðàëüíà àô³øà    

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
6�люто�о�(чт.)�—�19.00�"Наполеон�і


орси
ан
а",�
омедія,�Іржі�Г�бач,�2��од.�40

хв.�

6�люто�о�(чт.)�—�20.00 "Ян�олят
о,�або

Се
с�альні�неврози�наших�бать
ів",�

Л.�Барф�с,�1��од.�50�хв.�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Дерева

помирають�стоячи",�Алехандро�Касона,�2

�од.�10�хв.�

7�люто�о�(пт.)�—�20.00 "Жін
и.�Фра�мент.

С
андал�без�антра
т�",�драма,�Оле
сандр

Мардань,�2��од.�

8�люто�о�(сб.)�—�12.00�"Пізансь
а�вежа",

фарс,�Надія�Пт�ш
іна,�1��од.�50�хв.�

8�люто�о�(сб.)�—�18.00�"Останнє


охання",�мелодрама,�Валерій�М�хар`ямов,

2��од.�15�хв.�

8�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Дядеч
ів�сон",

тра�і
омедія,�Ф.�Достоєвсь
ий,�2��од.�40�хв.�

8�люто�о�(сб.)�—�20.00 "Страждання

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

фон�Гете,�1��од.�

9�люто�о�(нд.)�—�12.00 "Дохідне�місце",


омедія,�О.�Островсь
ий,�2��од.�45�хв.�

9�люто�о�(нд.)�—�18.00 "Прощальне

тан�о",�тра�і
омедія,�Альдо�Ні
олаі,�2��од.

10�хв.�

9�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Заповіт

цнотливо�о�баболюба",�
омедія,�Анатолій

Крим,�2��од.�20�хв.�

9�люто�о�(нд.)�—�20.00 "Оле
сандр

Вертинсь
ий.�Бал�Господень...",

моноспе
та
ль,�1��од.�25�хв.�

10�люто�о�(пн.)�—�19.00 "Бабине�літо",

лірична�
омедія,�Айвон�Менчелл,�2��од.�40

хв.�

10�люто�о�(пн.)�—�20.00 "Жирна�свиня",

Ніл�ЛаБ�т,�1��од.�35�хв.�

12�люто�о�(ср.)�—�19.00№�13

("Божевільна�ніч,�або�Весілля�Пі�дена"),


омедія,�Рей�К�ні,�2��од.�30�хв.�

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
6�люто�о�(чт.)�—�19.00�"Весілля�Фі�аро",

П`єр-О�юстен�Бомарше�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Увертюра�до

побачення",�сценічна�версія�Андрія

Приходь
а�за�новелою�Івана�Фран
а

"Сойчине�
рило"�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Б�ря",

тра�і
омедія,�Уільям�Ше
спір�

8�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Самотня�леді",

мелодрама,�І�ор�Афанасьєв�

8�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Квіт
а�Б�дя
",�за

мотивами�п`єси�Ми
оли�К�ліша�"Ма
лена

Граса"�

9�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Едіт�Піаф.�Життя

в�
редит",�мюзи
л,�Юрій�Рибчинсь
ий,

Ві
торія�Васалатій�

11�люто�о�(вт.)�—�19.00 "Назар

Стодоля",�лицарсь
а�балада,�Тарас

Шевчен
о�

12�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Я�—

спад
оємець",�
омедія,�Ед�ардо�де�Філіппо�

12�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Перехресні

стеж
и",�тра�іфарс,�за�однойменною

повістю�Івана�Фран
а�

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
6�люто�о�(чт.)�—�19.00 "Карнавал�плоті",

спе
та
ль-
онцерт,�Геор��Бюхнер,�1��од.�40�хв.�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Небезпечні

зв`яз
и",�Шодерло�де�Ла
ло,�3��од.�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Фре
ен�Жюлі",

за�п`єсою�А.�Стріндбер�а,�1��од.�

8�люто�о�(сб.)�—�15.00 "Безхребетність",

Ін�рід�Ла�з�нд,�1��од.�15�хв.�

8�люто�о�(сб.)�—�19.00�"Лоліта",

Володимир�Набо
ов,�3��од.�20�хв.�

9�люто�о�(нд.)�—�15.00 "Дзвіно
�з

мин�ло�о",�А.�Крим,�1��од.�30�хв.�

9�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Та
�за
інчилось

літо",�печальні�з�стрічі,�І.�Шо�,�2��од.�10�хв.�

10�люто�о�(пн.)�—�19.00�"Чотири

причини�вийти�заміж",�
омедія�про�
охання,

Р.�Баер,�2��од.�

11�люто�о�(вт.)�—�19.00 "Брешемо�чист�

правд�",�Х.�Бер�ер,�2��од.�30�хв.�

11�люто�о�(вт.)�—�19.00 "Мене�немає

(Пізно�ля
ати...)",�В.�Си�арєв,�Л.�Проталін,�2

�од.�

12�люто�о�(ср.)�—�19.00�"Ідеальна�пара",

Мар
�Камолетті,�2��од.�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна гос�
тьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Україна")
Тел: (044)33�222�17, www.theatreonpodol.com
6�люто�о�(чт.)�—�19.00 "Лист�Бо��",

театральне�оповідання,�1��од.�30�хв.,

театральна��остьова�

6�люто�о�(чт.)�—�19.00�"La�bonne�Anna,

або�Я
�збере�ти�сім`ю",�
омедія,�1��од.�50

хв.,�Малий�зал�Палац��"У
раїна"�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 прем`єра

"Старомодна�
омедія",�лірична�
омедія,

театральна��остьова�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 прем`єра,

"Лебедине�озеро.�С�тін
и",�м�зичний

спе
та
ль,�2��од.�40�хв.,�Малий�зал�Палац�

"У
раїна"�

8�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Ніч�на�двох",

лірична�
омедія,�1��од.�40�хв.,�театральна

�остьова�

8�люто�о�(сб.)�—�19.00 "На�дні",�драма,�3

�од.,�Малий�зал�Палац��"У
раїна"�

9�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Дзер
ало�Сен-

Жермена",�
омедія,�Борис�А
�нін,�Малий

зал�Палац��"У
раїна"�

9�люто�о�(нд.)�—�19.00�"Моє�сторіччя",

мелодрама,�2��од.,�Мішель�Лоранс,

театральна��остьова�

11�люто�о�(вт.)�—�19.00�"Гравці",


омедія,�2��од.�10�хв.,�малий�зал�Палац�

"У
раїна"�

12�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Льов�ш
а",

розповідь�про�єврейсь
е�щастя,�1��од.�40

хв.,�театральна��остьова�

12�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Фараони",


омедія-фарс,�2��од.�15�хв.,�Малий�зал

Палац��"У
раїна"�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
6�люто�о�(чт.)�—�19.00 "І�ри�вночі",

ане
дот,�Ві
тор�Мереж
о,�2��од.�45�хв.�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 прем`єра

"Шиндай",�драма,�І.�Афанасьєв�

8�люто�о�(сб.)�—�19.00�"Мольєріана",�

М.�Б�л�а
ов�

9�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Вишневий�сад",


омедія,�2��од.�30�хв.,�А.�Чехов,�вистава

російсь
ою�мовою,�2��од.�40�хв.�

9�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Обережно�—

жін
и!",�мелодраматична�
омедія,�

А.�К�рейчи
,�2��од.�30�хв.�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
6�люто�о�(чт.)�—�19.00�"Фіал
а

Монмартр�",�оперета,�І.�Кальман�

7�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Шевчен
о�live:

200�ро
ів�живо�о�спіл
�вання",�
�льт�рно-

мистець
ий�захід�

8�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Бал���Савойї",

оперета,�П.�Абрахам�

9�люто�о�(нд.)�—�19.00 "За�двома

зайцями",�оперета,�В.�Ільїн,�В.�Л�
ашов�

11�люто�о�(вт.)�—�19.00�"Сільва",

оперета�на�2�дії,�І.�Кальман�

12�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Весела�вдова",

оперета,�Ф.�Ле�ар.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
7�люто�о�(пт.)�—�19.00,�8�люто�о�(сб.)�—�13.00,

17.00,�9�люто�о�(нд.)�—�13.00,�17.00 "Слони-велетні

повертаються",�Інтернаціональний�цир
�братів�Гартнерів,

дітям�до�5�ро
ів�вхід�без
оштовно�без�надання�вільно�о

місця�

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, ww.ft.org.ua
9�люто�о�(сб.)�—�12.00 "Бременсь
і�м�зи
анти",�мюзи
л,

Геннадій�Глад
ов,�Василій�Ліванов,�Юрій�Ентін�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
9�люто�о�(сб.)�—�12.00 "При�оди�бременсь
их

м�зи
антів",�м�зична�
аз
а,�Г.�Глад
ов�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
7�люто�о�(пт.)�—�16.00 "Поліанна",�драма,�Е.�Портер,�2

�од.�20�хв.,�для�дітей�від�10-ти�ро
ів�

8�люто�о�(сб.)�—�11.00 "Ти�особливий",�м�зична�
аз
а,

О.�Несміян,�1��од.,�для�дітей�від�5-ти�ро
ів�

8�люто�о�(сб.)�—�12.00�"Поліанна",�драма,�Е.�Портер,�2

�од.�20�хв.,�для�дітей�від�10-ти�ро
ів�

8�люто�о�(сб.)�—�13.00 "Ти�особливий",�м�зична�
аз
а,

О.�Несміян,�1��од.,�для�дітей�від�5-ти�ро
ів�

9�люто�о�(нд.)�—�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�

9�люто�о�(нд.)�—�12.00 прем`єра�"Каз
ові�мандри",

м�зична�
аз
а,�Ганс�Крістіан�Андерсен�

9�люто�о�(нд.)�—�13.00 "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�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ 

ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
6�люто�о�(чт.)�—�13.00 "Спляча�
рас�ня",�балет-феєрія

на�2�дії,�П.�Чай
овсь
ий,�2��од.�

7�люто�о�(пт.)�—�13.00 "Стій
ий�олов`яний�солдати
",

м�зична�
аз
а-феєрія�на�2�дії,�С.�Баневич,�1��од.�45�хв.�

8�люто�о�(сб.)�—�12.00 "Лебедине�озеро",�балет�на�3�дії,

П.�Чай
овсь
ий,�2��од.�40�хв.�

9�люто�о�(нд.)�—�12.00 "Роз�мниця",�
аз
а�про�
ороля�та

роз�мн��дівчин�,�
омічна�опера�на�2�дії�для�дітей�та

дорослих,�К.�Орфф�

11�люто�о�(вт.)�—�19.00 "Лебедине�озеро.�С�часна

версія",�балет�на�2�дії,�П.�Чай
овсь
ий,�"Київ�модерн-балет"�

12�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Лебедине�озеро.�С�часна

версія",�балет�на�2�дії,�П.�Чай
овсь
ий,�"Київ�модерн-балет"

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
8�люто�о�(сб.)�—�11.00 "Вов
�і�
озенята",�Є.

Гімельфарб,�40�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро
ів�

8�люто�о�(сб.)�—�13.00 "Слоненя",�Г.�Владичина,�40�хв.,

для�дітей�від�3-х�ро
ів�

8�люто�о�(сб.)�—�15.00 "Нові�при�оди�Піфа",�

Є.�Ж�
овсь
а,�М.�Астрахан,�45�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро
ів�

8�люто�о�(сб.)�—�17.00 "Кіт���чоботях",�Ю.�Сі
ало�за�

Ш.�Перро,�45�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро
ів�

9�люто�о�(нд.)�—�11.00 "Троє�поросят",�Г.�Усач,�

С.�Єфремов,�45�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро
ів�

9�люто�о�(нд.)�—�13.00 "Сембо",�Ю.�Єлісеєв,�40�хв.,�для

дітей�від�3-х�ро
ів�

9�люто�о�(нд.)�—�15.00 "Марій
а�і�ведмідь",�

В.�Швембер�ер,�40�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро
ів�

9�люто�о�(нд.)�—�17.00�"Пітер�Пен",�Є.�О�ородній�за�

Дж.�Баррі,�60�хв.,�для�дітей�від�5-ти�ро
ів.

"Öß ÍÅÇÐÓ×ÍÀ ÌÈÒÜ" 

Країна:�США�

Ст	дія:�Treehouse�Pictures�

Режисер:�Том�Гормі
ен�

В�ролях:�За
�Ефрон,�Майлз�Теллер,�Імоджен

П�тс,�Май
л�Б.�Джордан�

Тривалість: 95�хв.

Ві�ові�обмеження:�16�ро
ів

Джейсон,�Даніель�та�Май
л�–�типові�меш
анці

Манхеттена,��арні�дотепні�хлопці.�Після�то�о,

я
�Май
ла�
идає�подр�ж
а,�вони

прися�аються�більше�ні
оли�не�заводити�з

дівчатами�серйозних�стос�н
ів.�Але�д�же

с
оро�з�стрічають�справжнє�
охання.�Що

хлопці�обер�ть:��обіцян
��чи�поч�ття?�

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

�інотеатрів�"Баттерфляй"�і�"Одеса��іно"�

"ÎÑÒÀÍÍª ÊÎÕÀÍÍß Ì²ÑÒÅÐÀ

ÌÎÐÃÀÍÀ" 

Країна:�США,�Франція,�Німеччина,�Бель�ія

Ст	дія:�Bavaria�Pictures

Режисер: Сандра�Неттельбе


У�ролях:�Май
л�Кейн,�Джейн�Але
сандер,

Клеманс�Поезі,�Джилліан�Андерсон

Бюджет:�8�млн�дол.�США�

Тривалість: 116�хв.

Овдовілий�амери
ансь
ий�професор�самотньо

живе���Парижі,�ви
ладаючи�філософію�в

�ніверситеті.�Здається,�що�
раще�в�йо�о�житті

залишилося���мин�лом�.�Але�випад
ова

з�стріч�з�молодою�франц�жен
ою�—

вчитель
ою�танців�— 
ардинально�все�змінює.

Героїня�не�тіль
и�привносить�в�існ�вання

старо�о�нові�фарби�і�надихає�знов��полюбити

життя,�а�й�допома�ає�йом��розібратися��

стос�н
ах�зі�своїми�дітьми.�

У��інотеатрах�"Київ",�"Жовтень"�

"Ó ÑÏÎÐÒ² Ò²ËÜÊÈ Ä²Â×ÀÒÀ" 

Країна:�Росія�

Ст	дія:�Sreda,�Централ�Партнершип�

Режисер:�Єв�ен�Невсь
ий�

У�ролях: Лян
а�Гри�,�Катерина�Віл
ова,

Оле
сандр�Головін,�Ілля�Глинни
ов

Тривалість:�90�хв.

Ві�ові�обмеження:�12�ро
ів�

Рят�ючись�від�бандитів,�три�др��а-

сно�бордиста�виріш�ють�перевдя�тися�в

дівчат.�На�трен�ванні�їх�помічають

спортсмен
и�з�жіночої�збірної�зі�сно�борд�...�і

бер�ть�хлопців�до�своєї�
оманди.�Їм

доведеться�поїхати�на�Олімпійсь
і�і�ри�і�що

найс
ладніше�–�вдавати�з�себе�жіно
,

постійно�переб�ваючи���товаристві

симпатичних�дівчат.�

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

�інотеатрів�"Баттерфляй"�і�"Одеса��іно"��

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 

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

234-33-80,�www.kievkino.com.ua

"Жовтень",�в�л.�Костянтинівсь�а,�26,

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

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

82-32,�www.kino-ukraina.com.ua

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

www.kinopalace.net

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

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

Мережа��інотеатрів�"Баттерфляй",�

www.kino-butterfly.com.ua:

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

"Ультрамарин",�в�л.�Уриць�о�о,�1-а,

тел.:�(044)�206-03-62,�206-03-70

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

206-13-24

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

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

496-15-51

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

538-17-71

Вед�ча�р�бри
и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 6 — 12 ëþòîãî

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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Рак: подолання міфів
Сьогодні у світі нараховують понад 100 різних видів цього тяжкого захворювання

Так розвивається 
жахливе захворювання —
рак

Кількість жертв раку в світі по�

стійно зростає. Лише у 2012 році

через нього світ втратив 14 мільйо�

нів людей. Сьогодні вчені нарахо�

вують понад 100 різних видів раку.

Хвороба може вразити будь яку

частину тіла, будь�який орган лю�

дини. До цього часу людство шу�

кає ліки від цього страшного за�

хворювання. Кожного року 4 лю�

того політики, журналісти, лікарі

всього світу закликають суспіль�

ство звернути особливу увагу на

небезпеку поширення онкологіч�

них захворювань. Цьогорічний

Всесвітній день боротьби проти

раку проходив під гаслом "Розвін�

чаємо міфи", бо саме поширені мі�

фи та вкоріненні у свідомості лю�

дей стереотипи про рак суттєво ус�

кладнюють боротьбу із цим захво�

рюванням. То що ж таке — рак?

Згідно із визначенням Всесвіт�

ньої організації охорони здоров’я,

рак — це загальний термін для по�

значення великої групи хвороб, які

можуть вражати будь�яку частину

тіла. Хоча, як зазначалося вище,

науковці класифікували понад 100

різних видів захворювання, всі во�

ни мають типові ознаки, а саме:

швидке неконтрольоване утворен�

ня нових клітин, їх проникнення в

інші органи й тканини та поява

нової пухлини на цьому місці.

Найбільш поширеними у світі є

наступні види раку:

— рак легенів (1,37 млн випадків

смертей);

— рак шлунка (736 000 випадків

смертей),

— рак печінки (695 000 випадків

смертей),

— рак товстого кишечника

(608 000 випадків смертей),

— рак молочної залози (458 000

випадків смертей),

— рак шийки матки (275 000 ви�

падків смертей).

Окремо варто виділити такий вид

захворювання, як рак нирки. Хоча

це відносно нечастий тип злоякісних

пухлин, в Україні рак нирки посідає

сьоме місце в структурі захворюва�

ності й восьме місце в структурі

смертності (на 2011 рік). Більше то�

го, в останні роки захворюваність на

рак нирки в світі та Україні постійно

зростає на на 2� 4 % щорічно. На�

приклад, у 2011 році було виявлено

рак нирки у 5622 осіб (у 2006�му —

4598 осіб), а померло від хвороби

2469 осіб (у 2006�му — 2300 осіб).

Що ж викликає рак?
Мало хто знає про те, що рак на�

лежить до групи неінфекційних за�

хворювань — поряд із діабетом, гі�

пертонією та астмою. Цей факт

означає не тільки те, що рак не пе�

редається від людини людині, а й

те, що понад третину випадків ра�

ку можна попередити за умови

уникання певних негативних

"факторів ризику". Фактори ризи�

ку — це звички або ж моделі пове�

дінки, яких дотримується людина

та які провокують появу небезпеч�

них захворювань. До таких, що

сприяють появі раку, належать тю�

тюнопаління, вживання алкоголю,

надмірна вага, нездорове харчу�

вання та недостатня фізична ак�

тивність. Все просто. Якщо не хо�

чете стати черговою жертвою раку,

змініть своє життя. Уникайте па�

сивного "сидячого" образу життя,

відвідуйте спортзалу або ж частіше

прогулюйтеся на свіжому повітрі.

В жодному разі не паліть. Відмов�

теся від алкоголю, бо він не тільки

погіршує ваші розумові здібності,

але й провокує появу небезпечних

захворювань. Вживайте більше

фруктів та овочів, уникайте нездо�

рової жирної їжі та слідкуйте за

власною вагою.

Звісно, не лише зазначені вище

фактори ризику стають причиною

появи раку. Науковці додатково

виділяють чотири групи так званих

"провокаторів", які непомітні, але

небезпечні для людини.

Провокатори раку:

— Генетичні та спадкові фактори

людини (хвороби батьків).

— Фізичні канцерогени (шкід�

ливе ультрафіолетове та іонізуюче

випромінювання)

— Хімічні канцерогени (азбест,

тютюн, миш’як, харчові додатки).

— Біологічні канцерогени (ві�

русні інфекції, бактерії, паразити).

Ще однією важливою умовою

розвитку захворювання є бідність

та соціальна нерівність в суспіль�

стві. Так, у 2010 році близько 70 %

всіх випадків смертей від раку ста�

лися в країнах із низьким і серед�

нім рівнем доходу. Якщо у людини

не вистачає коштів на здорове хар�

чування чи вона змушена працю�

вати по 12�14 годин на добу, нав�

ряд чи така людина здатна буде до�

тримуватись здорового способу

життя. Тим більше, коли якісна

медична допомога в країні — при�

вілеї заможної частини суспіль�

ства. Якщо ж додати до цього пе�

реліку причин поширення раку та�

кі, як старіння населення та урба�

нізація, поширення стресів та еко�

логічна криза і ще безліч факторів,

то може виникнути враження, що

сучасний світ не залишає майже

жодного шансу людині на здорове

повноцінне життя. Стає зрозумі�

лим те, що поширення раку сього�

дні, як і інших неінфекційних за�

хворювань, становить не тільки су�

то медичну, а соціальну проблему,

від вирішення якої багато в чому

залежатиме майбутнє людської ци�

вілізації.

Але від узагальнень повернемось

до більш практичних моментів.

Якщо ж із факторами ризику та

провокаторами раку ми визначи�

лись, час дізнатися про профілак�

тику та лікування захворювання. І

тут ми стикаємось із закріпленими

у людській свідомості міфами про

захворювання. Подолання цих мі�

фів стає першим і дуже важливим

кроком у процесі лікування раку.

Отже:

Міф 1. Рак невиліковний.

Факт. Більшість форм раку лі�

куються за умови, якщо лікування

розпочато на початкових стадіях

розвитку хвороби.

Існують різні технології лікуван�

ня раку, різні підходи та результа�

ти. Перераховувати їх не будемо,

достатньо лише зазначити, що

шанси успішно подолати захворю�

вання збільшуються, якщо хвороба

виявляється на ранній стадії.

Міф 2. Онкологічні захворюван�

ня найнебезпечніші.

Факт. Від раку помирає менше

людей, ніж від серцево�судинних

захворювань.

Міф про те, що рак є синонімом

смерті, негативно впливає на мо�

ральний стан пацієнта. Синдром

"приреченого" здатен зашкодити

успішному процесу лікування не

менше, ніж цілковита відмова від

допомоги лікаря. Стикнувшись із

захворюванням, і пацієнт, і його

рідні, друзі, знайомі повинні чітко

усвідомити те, що рак не є виро�

ком. В світі набагато більше людей

помирають від зупинки серця, ніж

від онкології.

Міф 3. Рак є заразним.

Факт. Рак — неінфекційне за�

хворювання, тому він не передає�

ться від людини людині. Варто ли�

ше зазначити, що існують окремі

віруси та інфекції, які можуть

сприяти появі раку. Цю здатність

вірусів викликати розвиток пухлин

вперше довів американський віру�

солог П. Раус у 1911 році. На його

думку, деякі віруси можуть вплива�

ти на клітини, провокуючи їхній

неправильний розвиток. Віруси,

що проявляють такі властивості,

відомі як онкогенні, і одним з най�

більш поширених є папіломавірус

людини (ВПЛ). Він передається

через простий дотик або статевий

акт, а також від матері дитині.

Міф 4. Рак не можна попереди�

ти.

Факт. Профілактика раку та здо�

ровий спосіб життя знижують на

третину вірогідність захворіти на

рак. Це, знову ж таки, заклик до

зміни свого стилю життя на здоро�

вий та повноцінний. Відмова від

шкідливих звичок — добрий поча�

ток боротьби з хворобою, тим біль�

ше, це чудовий шлях попередити

захворювання.

Міф 5. Сонячне світло, мобільні

телефони, стреси та травми прово�

кують рак.

Факт. Прямого зв'язку між цими

факторами та появою раку в люди�

ни не виявлено.

Рак — страшне та небезпечне за�

хворювання, однак протидіяти йо�

му можна і самотужки. Просто ве�

діть здоровий спосіб життя, регу�

лярно проходьте огляди у лікаря та

слідкуйте за станом свого здоров’я.

А чи можна самостійно 
визначити наявність 
раку?

Українці не полюбляють лікарів.

Із цим фактом важко сперечатись.

За даними Міністерства охорони

здоров’я України, понад 70 %

українців віддають перевагу само�

лікуванню. Більше того, не дослу�

хаючись до порад лікарів, українці

витрачають більшість коштів на

неефективні та зайві ліки. Як за�

певнила міністр охорони здоров’я

України Раїса Богатирьова: "Із 20

мільярдів гривень, на які сьогодні

купують препарати, тільки чотири

витрачають на ті хвороби, які фор�

мують клас основних захворювань

українців". Погано це чи ні, судити

кожному самостійно. Якщо ж ви

не довіряєте лікарям або не маєте

часу відвідувати медзаклади, існу�

ють симптоми, наявність яких

свідчить про можливий розвиток

раку. Визначити їх можна само�

стійно, але лікування має відбува�

тися тільки під наглядом фахівців.

Симптоми, що можуть
свідчити про розвиток 
раку в організмі:

1. Хворобливі відчуття та постійне

відчуття дискомфорту в певному ор�

гані.

2. Швидка та ніби�то безпричинна

втрата ваги. Можлива причина: пух�

лина змушує організм виробляти ре�

човини, що порушують метаболічні

процеси, від чого людина худне за

кілька місяців.

3. Постійна слабкість та нездужан�

ня. Можлива причина: продукти

життєдіяльності ракової пухлини ви�

кликають інтоксикацію, слабкість,

анемію.

4. Підвищена температура трива�

лий час і без ознак інфекційного за�

хворювання. Можлива причина:

пригноблена пухлиною імунна сис�

тема реагує підвищенням температу�

ри.

5. Зміна стану волосся і шкіри,

крихкість та ламкість. Можлива при�

чина: через порушення обмінних

процесів відбуваються і зовнішні

зміни.

Рак — небезпечне захворювання.

Щоденно в нашій країні 470 людей

дізнаються про такий діагноз. Із них

250 осіб помирають від цієї хвороби.

За прогнозами Національного інсти�

туту раку, показник смертності від

злоякісних новоутворень і надалі

зростатиме. Україна вже сьогодні по�

сідає другу сходинку в Європі за по�

казниками захворюваності на рак. В

той же час лише 6 % українців вважа�

ють рак потенційною загрозою для

свого здоров'я (дані соціологічного

опитування, ініційованого компа�

нією Philips в Україні спільно з БФ

"Розвиток України"). Не можна не

дивуватися необізнаності й недбало�

сті наших громадян. Хоча оптиміс�

тичний настрій дозволяє очікувати

більш свідомого ставлення українців

до власного здоров’я. Тим більше,

що навіть такій страшній хвороб, як

рак можна протидіяти здоровим та

відповідальним ставленням до влас�

ного життя та життя наших дітей �

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для "Хрещатика"

Т
іло людини — це цілий всесвіт, сповнений таєм�
ниць та неймовірних фактів. Цей всесвіт складає�
ться з величезної кількості окремих, незалежних
та неповторних світів — клітин. Клітина є елемен�

тарною часткою людського організму, його будівельним
матеріалом. Роль, яку відіграє клітина в процесі життєді�
яльності, вражає своєю масштабністю та універсальніс�
тю. Клітина забезпечує захист, обмін речовин та віднов�
лення пошкоджених тканин. Але так само, як дарувати
життя, клітина може його позбавити. Для цього достат�
ньо лише порушення розвитку нормальної клітини, що
перетворює її на так звану "атипову", тобто на клітину,
яка не виконує свої типові функції. Неспроможність іму�
нітету виявити та знищити атипову клітину, її агресивне
поширення в організмі, тривалий вплив канцерогенних
факторів — все це стає причиною того, що здорова клі�
тина поступово перетворюється на небезпечну пухлину.

Вчасна�профілатиа�та�здоровий�спосіб�життя�зниж�ють�на�третин��віро�ідність�захворіти�на�ра
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Україна переживала 1596 рік з тяж�

кою раною у серці, православні в

Україні й Білорусі розкололися на дві

частини: була підписана Берестейська

унія, в результаті якої більшість право�

славних єпископів визнала верховен�

ство Папи Римського, а Київська пра�

вославна митрополія відновила свою

єдність з Римо�католицькою церквою.

Ті православні ієрархи та священики,

які не визнали унії та зберігали тради�

ційну віру предків, започатковану ще

за часів Київської Русі в складі Кон�

стантинопольського патріархату, фак�

тично опинилися поза законом. Цього

ж року, за декілька днів до Різдва Хрис�

тового (за старим стилем), 21 грудня, в

благочестивому сімействі молдавсько�

го господаря Симеона Могили й угор�

ської принцеси Маргарет народився

хлопчик. Його назвали Петром — на

честь київського митрополита св. Пет�

ра, оскільки день народження першо�

го співпав з днем пам'яті другого. У

1607 році в результаті заколоту гине

Симеон Могила, і мати з сином виму�

шені переїхати з Молдови до родичів

на західноукраїнські землі, які входили

до Польщі. Початкову і середню освіту

Петро Могила здобув у Львівській

братській школі. У подальшому він на�

вчався в університетах Європи, зокре�

ма у паризькій Сорбонні.

Повернувшись додому 1617 року,

молодий воєводич перебуває під опі�

кою канцлера і коронного гетьмана

Станіслава Жолкевського, при дворі

якого вивчає військове мистецтво. Во�

но йому знадобилось влітку 1620 року у

Цецорській битві, під час якої загинув

гетьман Жолкевський. У 1621 році під

проводом уже нового коронного геть�

мана Хоткевича воєводич бере участь у

битві під Хотином. У 1625 році Могила

приймає чернечий постриг у Києво�

Печерському монастирі. 21 березня

1627 року помирає архімандрит Печер�

ської лаври Захарій Копистенський.

На виборах нового архімандрита за

повної підтримки митрополита Іова

Борецького перемагає тридцятирічний

Петро Могила, і у грудні 1627 року йо�

го було посвячено на цю посаду. Видат�

ний український історик Микола Кос�

томаров так оцінював перші кроки

Петра Могили: "Новий архімандрит

зразу ж виявив свою діяльність на ко�

ристь монастиря, завів нагляд над свя�

щеннослужителями у селах лаврських

маєтків, малограмотних наказав учити,

а впертих і своєвільних піддавати пока�

ранням; оновив церкву, не шкодував

витрат на прикрашення печер, підпо�

рядкував лаврі Пустинно�миколаїв�

ський монастир, заснував Голосіївську

пустинь, побудував за свій рахунок при

лаврі богадільню для жебраків і заду�

мав завести при Печерському монас�

тирі вищу школу". Перша лаврська

школа відкрилася восени 1631 року. Ця

знаменна подія стурбувала високих ду�

ховних осіб, які вбачали у ній конку�

рентку й суперницю братській школі.

Аби зняти напруження, Петро Могила

погодився звести лаврську школу з

братською, але за умови, що буде охо�

ронцем і опікуном того об'єднаного за�

кладу. Архімандрит особисто записався

у члени братства і був прийнятий "стар�

шим братом, опікуном і фундатором

того славного братства, обителі та

шкіл". Лаврську школу, об'єднану в

1632 році з братською, згодом було пе�

ретворено на колегію, яка, своєю чер�

гою, стала родоначальницею Київської

духовної академії, названої на честь

Могили Києво�Могилянською. Вона

відіграла найвизначнішу роль у розвит�

ку освіти й науки як в Україні, так і в

Росії.

Подвижницька діяльність архіманд�

рита Петра Могили, авторитет, муд�

рість, боротьба за долю православ'я та

дипломатичний хист поставили його

на чолі делегації духовенства, яка після

смерті Сигизмунда III у квітні 1632 ро�

ку повинна була відстоювати права

православної церкви у Варшаві на сей�

мах конвокаційному, елекційному й

коронаційному нового короля Влади�

слава IV. 8 листопада 1632 року Влади�

слав був обраний королем і, зваживши

на ситуацію, задовольнив прохання

православного духовенства, видавши

диплом, яким гарантував православ�

ним більші права і вигоди, ніж ті, що

були зазначені у "Статтях для заспоко�

єння руського народу". Цим докумен�

том надавалася повна свобода перехо�

ду як з православ'я в унію, так і з унії у

православ'я. Київський митрополит

мав, як і раніше, висвячуватися від

Константинопольського патріарха.

Православним митрополитам повер�

талась Луцька єпархія, запроваджува�

лася нова у Мстиславі, а також заборо�

нялося чинити всілякі образи право�

славним людям.

12 березня 1633 року Владислав за�

твердив митрополитом Петра Могилу.

Королівською грамотою Могилі відда�

валася Києво�Софіївська церква, ут�

римувалася за ним і Києво�Печерська

архімандрія, доручався нагляд над

Пустинно�Микільським монастирем.

Невдовзі було отримане благословіння

й патріарха Константинопольського,

причому патріарх надавав новому мит�

рополиту звання "екзарха святого кон�

стантинопольського трону".

Хіротонія відбулася у Львові 1633 р. в

Успенській (Волоській) церкві, яку

двома роками раніше освятив сам Пет�

ро Могила. Після завершення справ у

Львові нововисвячений митрополит

повернувся до Києва, де під його керів�

ництвом учений гурток так званого

Могилянського Атенеуму розробляє

"Православне ісповідання віри", яке

затвердили усі східні патріархи. Петро

Могила дбав про розвиток Києво�Пе�

черської лаврської друкарні. Сам під�

готував 20 творів церковно�теологічно�

го, полемічного, філософського та мо�

ралізаторського характеру. Помер мит�

рополит 31 грудня 1646 року (13 січня

1647 року). За кілька днів до смерті пер�

восвятитель склав духовний заповіт,

оголошуючи Києво�Братську колегію

першою спадкоємицею свого майна.

Їй він заповів 81 тис. злотих, все своє

нерухоме майно, коштовності та біб�

ліотеку. На той час Петро Могила мав

одну з найбагатших бібліотек. В ній бу�

ли твори Сенеки, Горація, Цезаря, Ци�

церона, Макіавеллі, трактати Авіценни

та ін. Поряд з богословською літерату�

рою сусідували польські хроніки, ро�

сійські літописи, документальні збір�

ники, хронографи. Просив своїх на�

ступників берегти Колегію як "єдину

заставу", а грішне тіло своє поховати в

монастирі Печерському.

Майже 300 років тіло Київського ар�

хіпастиря покоїлося у склепі під лівим

кліросом Успенського собору. Але під

час Другої світової війни, в листопаді

1941 року, коли Київ, столиця України,

був окупований гітлерівськими вій�

ськами, Велику Лаврську церкву виса�

дили. Вибухівку заклали саме біля міс�

ця поховання Святителя Петра, тому

труна з останками Святителя була пов�

ністю знищена. Залишилися тільки

срібні пластини з родовим гербом і епі�

тафією, які в 1982 році були знайдені

при розкопках археологічною експеди�

цією під керівництвом В. Харламова.

На руїнах Успенського собору археоло�

ги встановили місце поховання Святи�

теля, визначили, з чого була зроблена

труна, і чим викладений саркофаг.

Біля руїн Десятинної церкви, піді�

рваної за радянських часів, до цих пір

росте липа, посаджена Святителем

Петром у 1635 році. По молитвах Свя�

тителя Петра в 1993 році почалося від�

родження його улюбленого скиту —

Голосіївської пустині, скасованої і

зруйнованої за радянських часів. І пер�

шу Літургію в ній відслужили в день

пам'яті святого великомученика Іоан�

на Сочавського (небесного покрови�

теля роду Мовілі), на честь якого вла�

дика Петро побудував у Голосієві пер�

шу церкву.

А через 55 років після страшного ви�

буху Успенського собору, у грудні 1996

року, Петро Могила був першим, кого

канонізували у святі Українські Пра�

вославні Церкви усіх конфесій �
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Хрещатик 196 лютого 2014 року

6 лютого
П р е п о д о б н о ї

Ксенії (V). Блажен�

ної Ксенії Петер�

бурзької (ХІХ).

* * *
Блаженна Ксенія

народилася між

1719�1732 роками у

Санкт�Петербурзі.

Коли їй виповнило�

ся 26 років, помер її

чоловік, Андрій Фе�

дорович, але помер

так раптово і неспо�

дівано, що не встиг

ані сповідатися, ані

причаститися. Аби

врятувати душу га�

ряче коханого чоло�

віка, блаженна Ксе�

нія прийняла на се�

бе подвиг юродства

Христа ради, запев�

няючи усіх, що помер не її чоловік, а вона сама. Відтоді Ксенія по�

чала вдягатися у військовий мундир чоловіка (до речі, за життя він

був полковником), а потім просто в чоловічий одяг, перестала від�

гукуватися на своє ім'я і просила називати її Андрієм Федорови�

чем. Ксенія усе майно роздала бідним, почала жити на вулиці, а

вночі йшла за межі міста і там молилася. Усюди, де з'являлася бла�

женна, вона приносила успіх. Люди також відзначали те, що ми�

лостиню брала вона не у всіх, а якщо у когось і брала, то тут же від�

давала бідним. Господь дав святій також дар пророцтва і зцілення.

Після переставлення блаженної Ксенії (між 1794 і 1806 роками)

на її могилу почали приходити люди: хто з проханням зцілення,

хто — допомогти у сімейних і побутових проблемах, а комусь по�

трібна була просто розрада... Двічі віруючі по жменьці розносили

землю з чудотворної могили, утретє розібрали по шматочках над�

гробну плиту. У середині ХІХ століття над її могилою збудували

маленьку капличку, а у наступному столітті возвели іншу, більш

гідну її пам'яті.

У молитвах до блаженної Ксенії християни просять, аби вона

молила Христа Бога, щоб "позбутися нам будь�якого зла 

покаянням".

7 лютого
Святителя Григорія Богослова, архієпископа Константино�

польського (389). Священномученика Володимира, митрополита

Київського (1918). Ікони Божої Матері "Втамуй мої печалі".

8 лютого
Преподобних Ксенофонта, Марії, Аркадія й Іоанна (V�VI).

Святителя Іосифа, архієпископа Солунського (830).

9 лютого
Перенесення мощів святителя Іоанна Златоустого (438). Йому

моляться при різних недугах, а також під час зневіри і розпачу.

10 лютого
Преподобного Єфрема Сиріна (373�379), преподобного Єфре�

ма Печерського (1098), преподобного Ісаака Сиріна (VII). Тотем�

ської ікони Божої Матері (ХVI).

11 лютого
Священномученика Ігнатія Богоносця (108). Святителя Лав�

рентія, затворника Печерського (1194).

12 лютого
Собор Вселенських учителів і святителів Василія Великого,

Григорія Богослова та Іоанна Златоустого, преподобного Зінона,

посника Печерського (ХІV).

Свято Вселенських учителів було встановлено у 1084 році з та�

кого приводу: між християнами виникла суперечка про заслуги

великих святителів — одні надавали перевагу Василію, інші вша�

новували Григорія, на думку третіх — усіх перевершував Іоанн.

Аби припинити це непорозуміння, святителі з'явилися усі разом

Іоанну, єпископу Євхаїтському, і відкрили те, що всі вони мають у

Бога однакове достоїнство, і як за життя дбали про те, щоб бути

єдинодушними, так і по переставленні найбільш за все бажають

однодумності віруючих. Справді, всі троє святителей жили і діяли

в один час, і важко визначити, який з них мав більше значення в

історії церкви, і саме тому наказали встановити для них одне 

свято.

У тропарі свята йдеться: "Як рівноапостольні навчителі світу

всього, Владику всіх благайте, щоб подав спокій світові й душам

нашим велику Свою ласку"�

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Світоч нації
Митрополит Київський і Галицький 
Петро Могила невтомно боровся за торжество 
православ'я
Олександр БАРКІН
"Хрещатик"

О
собистість Святителя Петра Могили й донині інтригує своєю загадковістю. По�
чинаючи з того, що історики сперечаються, визначаючи дату його народження
(розбіжність становить 20 років), ламають списи, оцінюючи мотиви рішень мит�
рополита, його діяльність, духовну спадщину. Але всі вчені, і вітчизняні, і за�

кордонні, визнають: Петро Могила — постать, велич якої справедливо позначена в іс�
торії терміном "могилянська доба". Час, у який жив і діяв святий, був переломним у до�
лі нашої держави.
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Плавання. 
Дарина Зевіна оновила 
національний рекорд

Äàðèíà Çåâ³íà ó ïåðøèé äåíü Êóáêà Óêðà-

¿íè ç ïëàâàííÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó Äí³ïðîïåò-

ðîâñüêó, âñòàíîâèëà íàö³îíàëüíèé ðåêîðä.

Ïëàâ÷èíÿ ïîáèëà ðåêîðä ó äîäàòêîâîìó çà-

ïëèâ³ íà 50-ìåòð³âö³ íà ñïèí³. ¯¿ ðåçóëüòàò —

28.38. Äàðèíà íà 0,07 ñåêóíäè ïåðåâèùèëà

ñâîº æ äîñÿãíåííÿ, ÿêå âîíà âñòàíîâèëà òðè

ðîêè òîìó íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ïëàâàííÿ ñå-

ðåä þí³îð³â ó Ë³ì³ (Ïåðó). Ñïîðòñìåíêà òà-

êîæ âèáîðîëà íà Êóáêó Óêðà¿íè äâ³ çîëîò³

ìåäàë³ (íà 200-ìåòð³âö³ íà ñïèí³ òà íà 100-

ìåòð³âö³ â³ëüíèì ñòèëåì) �

Хокей. 
Костянтин Касянчук — 
найкращий хокеїст України
2013 року

Ôåäåðàö³ÿ õîêåþ Óêðà¿íè âèçíà÷èëà íàé-

êðàùîãî õîêå¿ñòà êðà¿íè çà ï³äñóìêàìè 2013

ðîêó. Âñüîãî ó÷àñòü â îïèòóâàíí³ âçÿëè 50

ðåñïîíäåíò³â (õîêåéí³ ôàõ³âö³, åêñïåðòè, ñóä-

ä³, æóðíàë³ñòè). Êîæåí ç îïèòóâàíèõ ïîâèíåí

áóâ íàçâàòè òð³éêó íàéêðàùèõ (íà éîãî äóì-

êó) õîêå¿ñò³â ìèíóëîãî ðîêó. Çà ïåðøå ì³ñöå

íàðàõîâóâàëîñü 3 áàëè, çà äðóãå — 2 áàëè, çà

òðåòº — 1 áàë. Ïåðåìîæöåì ñòàâ íàïàäíèê

ìîñêîâñüêîãî "Äèíàìî" Êîñòÿíòèí Êàñÿí÷óê.

Çà 34-ð³÷íîãî ôîðâàðäà ïðîãîëîñóâàëè 29

ðåñïîíäåíò³â. Êîñòÿíòèí íàáðàâ 74 î÷êè.

Äðóãó ñõîäèíêó ïîñ³â êàï³òàí äîíåöüêîãî

"Äîíáàñó" Ðóñëàí Ôåäîòåíêî (27 ðåñïîíäåí-

ò³â, 71 áàë). Òðåòþ ïîçèö³þ çàéíÿâ íàïàäíèê

ì³íñüêîãî "Äèíàìî" Îëåêñàíäð Ìàòåðóõ³í �

Спортивне життя. 
В Києві презентували 
олімпійську монету

Íàö³îíàëüíèé îë³ìï³éñüêèé êîì³òåò Óêðà-

¿íè ñï³ëüíî ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè

òà Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó ïðåçåíòó-

âàëè ïàì’ÿòí³ ìîíåòè, ïðèñâÿ÷åí³ âàæëèâ³é

ïîä³¿ ó ñâ³òîâîìó ñïîðòèâíîìó æèòò³ — ÕÕ²²

çèìîâèì Îë³ìï³éñüêèì ³ãðàì ó ì³ñò³ Ñî÷³. Â

çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèê ñëóæáè ïðåçè-

äåíòà ÍÎÊ Óêðà¿íè Þð³é Òàìì, ïåðøèé çà-

ñòóïíèê Ì³íìîëîäüñïîðòó Ñåðã³é Ãëóùåíêî,

çàñòóïíèê ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà-

¿íè Â³ðà Ðè÷àê³âñüêà, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà

óïðàâë³ííÿ íóì³çìàòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà ìàð-

êåòèíãó Â³êòîð³ÿ Ñóçàíñüêà, õóäîæíèêè, àâ-

òîðè ïàì'ÿòíèõ ìîíåò "ÕÕ²² çèìîâ³ Îë³ìï³é-

ñüê³ ³ãðè". Â³äçíà÷èìî, ïàì'ÿòí³ ìîíåòè âèïó-

ùåí³ íîì³íàëîì 2 ãðèâí³ òà 10 ãðèâåíü. Ìî-

íåòè íîì³íàëîì ó 2 ãðèâí³ ìàþòü òèðàæ

15 000 åêçåìïëÿð³â, à 10 ãðèâåíü, ÿê³ âèãîòîâ-

ëåí³ ç³ ñð³áëà òà âàæàòü 31,1 ãðàìà, ïðåäñòàâ-

ëåí³ 2000 åêçåìïëÿð³â �

Бокс. 
Юні деснянці стали призерами
чемпіонату Києва з боксу

Âèõîâàíö³ ñïîðòèâíîãî êëóáó "Ãîíã" Öåí-

òðó ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ "Ñïîðò äëÿ

âñ³õ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ñòàëè ïðèçåðàìè

×åìï³îíàòó Êèºâà ç áîêñó ñåðåä øêîëÿð³â

2000-2001 ðîê³â íàðîäæåííÿ, ÿêèé ïðîõîäèâ ó

ñïîðòèâíîìó êëóá³ "Ê³êî" ç 29 ñ³÷íÿ ïî 1 ëþ-

òîãî. Ó òóðí³ð³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 100 þíèõ

áîêñåð³â ç ð³çíèõ ñïîðòèâíèõ êëóá³â ì³ñòà.

Îðãàí³çàòîð çìàãàíü — Êè¿âñüêà ì³ñüêà îðãà-

í³çàö³ÿ ôåäåðàö³¿ áîêñó Óêðà¿íè. Ï’ÿòåðî

þíèõ ñïîðòñìåí³â-äåñíÿíö³â ñòàëè ïðèçåðàìè

çìàãàíü: Îëåã Ïîáî÷³é (²²² ì³ñöå ó âàãîâ³é êà-

òåãîð³¿ äî 38 ê³ëîãðàì³â), Çàõàð Çàíüêî (²²² ì³ñ-

öå ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 54 ê³ëîãðàì³â), Âîëî-

äèìèð Ãîðä³ºíêî (² ì³ñöå ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿

äî 54 ê³ëîãðàì³â); Àòàáåê Êàäèðîâ (²² ì³ñöå ó

âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 42 êã), ªëüøàä Ìàìåäîâ

(²² ì³ñöå ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 56 êã).

"×åìï³îíàò Êèºâà ïðîâîäèâñÿ ç ìåòîþ ïî-

ïóëÿðèçàö³¿ áîêñó ñåðåä øêîëÿð³â, ñïðèÿííÿ

éîãî ìàñîâîìó ðîçâèòêó, âèÿâëåííÿ íàéñèëü-

í³øèõ ñïîðòñìåí³â ñòîëèö³ äëÿ ó÷àñò³ â ÷åì-

ï³îíàò³ Óêðà¿íè ç áîêñó, ïðîïàãàíäè çäîðîâî-

ãî ñïîñîáó æèòòÿ òà ïðîô³ëàêòèêè íåãàòèâ-

íèõ ÿâèù ó ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³",— çà-

çíà÷èâ òðåíåð ²ãîð Íåõàé �

Столичні спортсмени їдуть 
за перемогами
Відбулися урочисті проводи спортсменів�киян на Олімпійські
ігри в Сочі
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
Київському міському відді�
ленні НОК України відбу�
лись урочисті проводи
спортсменів�киян на ХХІІ

зимові Олімпійські ігри, що розпо�
чинаються в Сочі (Росія). Привіта�
ли представників столиці голова
Київського міського відділення
НОК України Павло Костенко, за�
ступник голови Київської міської
державної адміністрації Віктор
Корж, заступник директора Де�
партаменту управління освіти, на�
уки, молоді та спорту — началь�
ник управління сім'ї, молоді та
спорту КМДА Вадим Костюченко.

Вже завтра у російському місті Сочі розпоч�

неться найважливіший спортивний форум чо�

тириріччя — ХХІІ зимові Олімпійські ігри. На

них Україну представлятимуть 43 атлети у 9 з 15

видів спорту. Чотири роки тому у Ванкувері віт�

чизняна делегація нараховувала 47 спортсме�

нів, а на Олімпіаду�2006 у Турині їздили 45 спів�

вітчизників. Великі надії тренери збірних по�

кладають на представників столиці. Їх буде

восьмеро: Дмитро Дунь, Шиван Хеккен�Кене�

ді, Наталія Попова, Юрій Рудик, Юлія Лаврен�

тьєва, Софія Власова. З цієї нагоди у столично�

му відділенні НОК відбулися урочисті проводи

наших олімпійців.

Голова Київського міського відділення НОК

України Павло Костенко звернувся до тренерів

та спортсменів із вітальним словом: "Цього разу

на Олімпіаді столицю представлятимуть 

8 спортсменів у 4�х видах спорту. В олімпійській

родині України склалася добра традиція — зу�

стрічатися напередодні олімпійських стартів з

учасниками змагань та підтримувати їх перед

початком таких важливих подій, як Олімпійські

ігри".

"Наше місто має велику спортивну історію,

пишається своїми переможцями та високими

досягненнями спортсменів, імена яких золоти�

ми літерами вписано в олімпійський літопис.

Під час цих змагань мільйони українців вболі�

ватимуть за кожного співвітчизника і сподіва�

тимуться на найкращі результати, а досягнуті

вами успіхи будуть стимулом у вихованні нової

плеяди талановитих спортсменів",— зазначив

Віктор Корж.

Для самих же спортсменів Олімпіада — це

здійснення їхніх дитячих мрій. Зокрема наймо�

лодша представниця збірної України на Іграх —

майстер спорту з фігурного катання Юлія Лав�

рентьєва, якій виповнилося лише 16 років,

сказала: "Завжди мріяла потрапити на Олімпі�

аду. Я з 11 років тренуюсь цілеспрямовано, аби

взяти участь в Іграх чотириріччя, й щаслива, що

все ж таки здобула право виступати у Сочі. Спо�

діваюсь, що з моїм партнером ми зможемо гід�

но представити Україну на цих престижних

міжнародних змаганнях" �

Ві�тор�Корж�(лівор�ч)�вітає�наймолодш��спортсмен���збірної�У�раїни�16-річн��Юлію�Лаврентьєв��

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

“Здорові кияни” зіграли 
у настільний теніс 
та позмагалися у лижній ходьбі
В столиці триває популярна спартакіада

Упродовж двох днів у спортив�

ному клубі "Гурман" ніде було

яблуку впасти. Тут відбувалися

змагання з настільного тенісу.

На перший погляд може здати�

ся, що цей вид спорту досить

простий, утім, як запевняють са�

мі учасники, це далеко не так.

Під час гри учасники напружу�

ють майже всі м’язи, тому тіло

тенісиста завжди в тонусі. "Я з

дитинства граю у настільний те�

ніс і вже не можу уявити своє

життя без нього,— розповіла

"Хрещатику" переможниця зма�

гань серед жінок Тамара Крав�

чук.— Цей турнір завжди виріз�

няється приємною атмосферою,

тож намагаюся завжди відвідува�

ти його. Найважливіше — участь

у змаганнях, бо головний приз

для мене особисто, як казав Ар�

нольд Шварценеггер, це моє

здоров’я".

Найпримітнішою ж рисою

турніру стало те, що спортсме�

ни�аматори, які виступали за

програмою спартакіади "Здоро�

вий киянин", змагалися в основ�

ній турнірній таблиці поруч з ді�

ючими спортсменами, які мають

відповідний рейтинг Федерації

настільного тенісу України.

Приємно відзначити Олексан�

дра Запорожця, який представ�

ляв завод "Антонов". Посівши

друге місце в підгрупі, він потра�

пив до фінальної частини турні�

ру, де здобув право виступати у

чвертьфіналі.

Зазначимо, що конкуренція у

командних змаганнях була дуже

високою. Учасники боролися

самовіддано, тому до останнього

неможливо було визначити, хто

ж стане переможцем. Все вирі�

шили лічені бали. Отже, за під�

сумками турніру найкращою

стала команда Київської міської

профспілки працівників охоро�

ни здоров'я — 54 очки. На друго�

му місці розташувалися пред�

ставники заводу "Антонов" — 53

очки. Трійку призерів замкнули

спортсмени з АК "Київенерго".

Окрім цього, в столиці відбу�

лися змагання із суто зимового

виду спорту. Попри сильний мо�

роз позмагатися прийшли понад

30 прихильників лижного спор�

ту. Наймолодшим учасником

став Ілля Степанов, якому лише

7 років. Ілля пробіг 1,5 км і зай�

няв перше місце у своїй віковій

групі. Настарший учасник —

Владислав Вязов (78 років) здо�

лав 4 км і переміг у своїй віковій

групі �

У�т�рнірі�з�теніс��взяли��часть�понад�100�спортсменів�з�різних���точ�ів
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Днями відбувся відкритий турнір з настільного
тенісу на призи спортивного клубу "Гурман"
Київської міської спартакіади "Здоровий ки�
янин". У заході взяли участь понад 100

спортсменів з різних куточків України, які проде�
монстрували свою майстерність. Також в рамках
спартакіади пройшли змагання для прихильників
лижних перегонів.
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Здобутки і досягнення
Київське відділення НОК підбило підсумки роботи
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
конференц	залі "Хол Чем	

піонів" НСК "Олімпійський"
відбулась звітно	виборча
конференція Київського

міського відділення НОК України.
Під час заходу відбулися вибори
голови КМВ НОК України та членів
виконкому. Також організатори
провели церемонію нагородження
та привітали лауреатів та пере	
можців 2013 року у конкурсі спор	
тивної фотографії "Київ — олім	
пійське місто", конкурсах творів
та оповідань "Олімпійський Київ"
та конкурсі спортивних журналіс	
тів "Україна олімпійська".

У роботі форуму взяли участь: члени викон�

кому КМВ НОК України, делегати від місь�

ких фізкультурно�спортивних товариств,

міських федерацій з олімпійських видів спор�

ту, спортшкіл комунальної власності терито�

ріальної громади м. Києва, спортклубів, учас�

ники Олімпійських ігор, керівники структур�

них підрозділів з питань фізичної культури та

спорту Київської міської адміністрації та

представники засобів масової інформації.

Сама конференція розпочалася з досить

приємної процедури — присутні провели це�

ремонію нагородження та привітали лауреатів

та переможців 2013 року у таких конкурсах:

конкурс спортивної фотографії "Київ — олім�

пійське місто", конкурс творів та оповідань

"Олімпійський Київ" та конкурс спортивних

журналістів "Україна олімпійська".

Далі відбулося найважливіше: за підсумка�

ми голосування головою Київського відділен�

ня НОК України обрано Павла Костенка,

який у своєму виступі процитував яскраві

слова П'єра де Кубертена, що створюють

платформу для єдності Нації, формування ідеї

навколо спорту та відображають дух олімпій�

ського руху: "У сучасному світі, сповненому

величезними можливостями, якому водночас

загрожує небезпека слабкості, олімпізм здат�

ний створити школу моральної достойності і

чистоти".

За пропозицією голови було обрано вико�

навчий комітет у кількості 21�ї особи, серед

яких одностайно були обрані: першим заступ�

ником голови КМВ НОК України — Вадим

Костюченко, заступником голови — Володи�

мир Філіппов, відповідальним секретарем

Київського міського відділення — Ростислав

Драпушко, членами виконкому — генераль�

ний директор ДК "Спортивні арени України"

Сергій Сімак, бронзова призерка Олімпій�

ських ігор 2004 та 2008 років з художньої гім�

настики Ганна Безсонова.

Заступник директора столичного Департа�

менту освіти і науки, молоді та спорту Вадим

Костюченко привітав делегатів конференції

від імені голови Київської міської державної

адміністрації Володимира Макеєнка.

"Спорт — один з найпріоритетніших напрям�

ків розвитку столиці, і міська влада зробить

усе можливе, аби якогомога більше киян залу�

чалося до різного роду активностей. У цьому

році ми зробимо акцент на відновленні спор�

тивної інфраструктури міста

“Будівельник” впевнено здолав
БК “Одеса”
Київський клуб продовжує 
боротьбу у Суперлізі

Вже з перших хвилин зустрічі

"Одеса" нагадала глядачам Пала�

цу спорту про невипадковість

трьох минулих перемог над "Буді�

вельником". "Акули" стартували

ривком 6:0, дозволивши господа�

рям паркету лише до початку чет�

вертої хвилини набрати свої пер�

ші пункти — відзначився Даріуш

Лавринович. Надалі "будівельни�

ки" зуміли вирівняти гру, а кін�

цівку провели просто блискуче.

Дальні від Яніса Стрелніекса та

Блейка Ехерн, а також старання

Анісімова під щитом дозволили

"будівельникам" піти на першу

перерву в лідерах — 20:16.

На початку другої десятихви�

линки обидві команди часто по�

милялися в нападі, дуже важко

набираючи очки. Втім, при такій

грі "Будівельнику" вдавалося на�

рощувати перевагу, яка невдовзі

досягла 8 пунктів. За 3 хвилини

до великої перерви кияни змуси�

ли наставника гостей Олега Юш�

кіна брати тайм�аут вже за рахун�

ку 34:23. Після бесіди з тренером

гравці "Одеси" все одно не змогли

знайти ключі до захисту суперни�

ка і зупинити "будівельників" бі�

ля свого кошика. За 2 хвилини

підопічні Айнарса Багатскіса зро�

били результат — два дальніх влу�

чання від Артура Дроздова дуже

швидко дали господарям паркету

20 очок переваги.

Три до ряду далеких в ціль від

господарів вже на перших двох

хвилинах другої половини оста�

точно позбавили матч інтриги.

Господарі майданчика відірвали�

ся вперед на 29 очок, після чого

вже просто догравали матч. Ді�

ючи легко і невимушено, "Буді�

вельник" вибив по ходу відрізка

навіть 35 очок переваги, пішовши

на останню перерву за рахунку

73:41.

У заключній чверті одесити

спробували скоротити відставан�

ня. З цим завданням "акули" впо�

ралися, але не до кінця: різниця у

рахунку була настільки великою,

що перемогти киян їм так і не

вдалося. У підсумку фінальна си�

рена застала "Будівельник" і

"Одесу" за рахунку 84:59. Кияни

нарешті переривають неприємну

серію програшів проти "акул"

Баскетбол.
Вітчизняна збірна дізналася
суперників на чемпіонаті
світу

Ó Áàðñåëîí³ â³äáóëîñÿ æåðåáêóâàííÿ
÷åìï³îíàòó ñâ³òó, ÿêèé ç 30 ñåðïíÿ äî 14
âåðåñíÿ 2014 ðîêó ïðèéìàòèìå ²ñïàí³ÿ.
Òîæ â ãðóï³ "À" îïèíèëèñÿ ²ñïàí³ÿ, Ñåðá³ÿ,
Ôðàíö³ÿ, Áðàçèë³ÿ, ªãèïåò, ²ðàí. Ãðóïà
"Â" — Ô³ë³ïï³íè, Ñåíåãàë, Ïóåðòî-Ð³êî,
Àðãåíòèíà, Ãðåö³ÿ, Õîðâàò³ÿ. Ãðóïà "Ñ" —
Äîì³í³êàíñüêà Ðåñïóáë³êà, Òóðå÷÷èíà,
ÑØÀ, Ô³íëÿíä³ÿ, Íîâà Çåëàíä³ÿ, Óêðà¿íà.
Ãðóïà "D" — öå Ñëîâåí³ÿ, Ëèòâà, Àíãîëà,
Êîðåÿ, Ìåêñèêà, Àâñòðàë³ÿ. Äî íàñòóïíîãî
ðàóíäó, 1/8 ô³íàëó, âèéäóòü ïî ÷îòèðè
íàéêðàù³ êîìàíäè ç ãðóïè. Çá³ðí³ íàøî¿
ãðóïè ãðàòèìóòü ìàò÷³ ïëåé-îôô ó Áàðñå-
ëîí³. "Â³äâåðòî êàæó÷è, ÿ õîò³â, ùîá ìè
ïîòðàïèëè äî îäí³º¿ ãðóïè ç³ çá³ðíîþ
ÑØÀ. Òàê ³ ñòàëîñÿ. Ó íàñ äóæå ïîòóæíà
ãðóïà, â ÿê³é º òðè ñèëüí³ ºâðîïåéñüê³
êîìàíäè. Òðåáà ñåðéîçíî ïîñòàðàòèñÿ,
ùîáè âèéòè ç ö³º¿ ãðóïè. Äóæå ïðèºìíî
áà÷èòè Óêðà¿íó, óêðà¿íñüêèé ïðàïîð ïî-
ðÿä ³ç íàéêðàùèìè çá³ðíèìè ñâ³òó",— êî-
ìåíòóº ðåçóëüòàòè æåðåáêóâàííÿ ïðåçè-
äåíò Ôåäåðàö³¿ áàñêåòáîëó Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäð Âîëêîâ. Òàê, ³ç øîñòîãî êîøèêà íàì
ä³ñòàëàñÿ íå íàéñèëüí³øà çá³ðíà. Êîìàíäà
Òóðå÷÷èíè — ïîòóæíà, îäíàê ïåðåæèâàº
íèí³ íå íàéêðàù³ ÷àñè. Âîíè íå âèçíà÷è-
ëèñÿ ç òðåíåðîì, ïîãàíî ãðàëè íà ªâðî-
Áàñêåò³-2013 ó Ñëîâåí³¿. Â íàø³é ãðóï³ íå-
ìàº òàêèõ ñèëüíèõ êîìàíä, ÿê Ëèòâà, Õîð-
âàò³ÿ, Ñåðá³ÿ, Ñëîâåí³ÿ. Çðåøòîþ, âñ³ ãðó-
ïè ö³êàâ³, é áàãàòî çàëåæàòèìå â³ä òîãî,
ñê³ëüêè ãðàâö³â NBA ïðè¿äóòü äî ñâî¿õ
çá³ðíèõ. Íàãàäàºìî, ùî çá³ðíà Óêðà¿íè
âïåðøå â ³ñòîð³¿ êâàë³ô³êóâàëàñÿ íà ÷åì-
ï³îíàò ñâ³òó

Біатлон.
Українці — чемпіони Європи
серед юніорів у змішаній
естафеті

Â Íîâå Ì³ñòî (×åõ³ÿ) íà ÷åìï³îíàò³ ªâ-
ðîïè ç á³àòëîíó ó þí³îð³â â³äáóëàñÿ çì³øà-
íà åñòàôåòà 2õ6 êì + 2õ7,5 êì. Çîëîòî ºâ-
ðîïåéñüêî¿ ïåðøîñò³ çàâîþâàëà çá³ðíà
Óêðà¿íè ó ñêëàä³ Þë³¿ Áðèãèíåöü, Þë³¿
Æóðàâîê, Àíäð³ÿ Äîöåíêà òà Àðòåìà Òè-
ùåíêà, âèïåðåäèâøè íà 14,1 ñåêóíäè
êîìàíäó Ðîñ³¿. Áðîíçà ä³ñòàëàñÿ çá³ðí³é
Åñòîí³¿, ùî ïðîãðàëà ïåðåìîæöÿì á³ëüøå
òðüîõ ç ïîëîâèíîþ õâèëèí. Óêðà¿íö³
îá³éøëèñÿ áåç øòðàôíèõ ê³ë, ðîñ³ÿíè ïðî-
á³ãëè îäíå øòðàôíå êîëî, åñòîíö³ — äâà,
ïðè öüîìó âñ³ ïðèçåðè âèêîðèñòîâóâàëè
ïî 12 äîäàòêîâèõ ïàòðîí³â

Біатлон.
Олена Підгрушна —
найкраща спортсменка січня

Íàö³îíàëüíèé îë³ìï³éñüêèé êîì³òåò âè-
çíàâ êàï³òàíà çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç á³àòëîíó
Îëåíó Ï³äãðóøíó íàéêðàùîþ ñïîðòñìåí-
êîþ ñ³÷íÿ. Íàñòàâíèê³â á³àòëîí³ñòêè Ãðè-
ãîð³ÿ Øàìðàÿ òà ²ãîðÿ Ïî÷èíêà íàçâàíî
íàéêðàùèìè òðåíåðàìè ì³ñÿöÿ. Ñàìå Îëå-
íà Ï³äãðóøíà ïåðøîþ ç óêðà¿íñüêèõ
ñïîðòñìåí³â âèáîðîëà ìåäàëü â îë³ìï³é-
ñüêîìó 2014-ìó ðîö³. Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ á³-
àòëîí³ñòêà ïîñ³ëà òðåòþ ñõîäèíêó ó ñïðèí-
ò³ íà åòàï³ Êóáêà ñâ³òó, ÿêèé â³äáóâñÿ â í³-
ìåöüêîìó Îáåðõîô³. Â³äçíà÷èìî ãàðíó
òåíäåíö³þ íàøèõ ë³äåð³â á³àòëîíó íàïåðå-
äîäí³ ñî÷èíñüêî¿ Îë³ìï³àäè. Ìèíóëîãî ì³-
ñÿöÿ ñàìå ïðåäñòàâíèöÿ öüîãî âèäó ñïîð-
òó áóëà âèçíàíà íàéêðàùîþ ñïîðòñìåí-
êîþ ãðóäíÿ. Ï³ñëÿ ñâîãî òð³óìôàëüíîãî
âèñòóïó íà åòàïàõ ñâ³òîâîãî Êóáêà öå
ïðåñòèæíå çâàííÿ áóëî ïðèñâîºíî Âàëåí-
òèí³ Ñåìåðåíêî. Íàãàäàºìî, ùî Îëåíà
Ï³äãðóøíà º îäí³ºþ ç ðåêîðäñìåíîê ³ç îò-
ðèìàííÿ òàêèõ ïðåñòèæíèõ íàãîðîä. Íàé-
êðàùîþ ñïîðòñìåíêîþ Óêðà¿íè Ï³äãðóø-
íà ñòàº âæå ó ï’ÿòèé ðàç, ïîñòóïàþ÷èñü â
ö³é íîì³íàö³¿ ëèøå ôåõòóâàëüíèö³ Îëüç³
Õàðëàí (íà ¿¿ ðàõóíêó ø³ñòü íàãîðîä)

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

“Б дівельни ” перервав неприємн серію про рашів проти БК “Одеса”

Головою Київсь о о відділення НОК У раїни обрано Павла Костен а

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
матчі регулярного чемпіонату української

баскетбольної Суперліги київський "Будівель	
ник" на своєму майданчику з рахунком 84:59
здолав "Одесу". Кияни впевнено виграли

перші три чверті і поступилися лише в останній при
величезному відриві в рахунку. Найрезультативніши	
ми у складі господарів стали Яніс Стрельніекс і Ар	
тур Дроздов, які набрали по 13 очок. У "Одеси" 14
очок набрав Андрій Агафонов.
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Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

І
м’я видатного українського іс�
торика, археолога, мистецтво�
знавця і охоронця пам'яток Ми�
коли Омеляновича Макаренка

за радянських часів було викрес�
лене зі шпальт історії. Перший ди�
ректор музею імені Богдана і Вар�
вари Ханенків здійснив в Україні
важливі археологічні дослідження
та не дав знищити Михайлівський
Золотоверхий собор. У день наро�
дження Миколи Макаренка, 4 лю�
того, в столиці провели круглий
стіл та відкрили виставку "Храми
України", щоб привернути увагу
до цієї постаті та вшанувати його
пам'ять.

"Коли ми стали шукати особистість, яку

можна увіковічити і відкрити людям, ми діз�

налися, що Миколу Омельяновича Макарен�

ка ніхто не знає,— розповіла "Хрещатику" ку�

ратор науково�мистецького проекту Валенти�

на Єфремова.— Його життя розподілилося на

два періоди. Перший пов'язаний із Санкт�Пе�

тербургом, де він отримав освіту, був голов�

ним охоронцем Ермітажу, зробив перший ка�

талог цього музею. Також Микола Макаренко

проводив розкопки, в тому числі й в Україні, а

в закордонних відрядженнях пропагував укра�

їнське мистецтво. Після революції він пере�

їхав до Києва, бо вважав, що потрібен Батьків�

щині. Макаренка назначили директором му�

зею Ханенків, він зібрав чудову колекцію, ви�

кладав в Академії мистецтв, очолював низку

археологічних експедицій, друкував наукові

статті, реставрував чимало храмів по Україні, в

тому числі й у Києві. Коли більшовики вирі�

шили перенести столицю України з Харкова

до Києва і побудувати тут мавзолей, який би

увіковічував пролетарську культуру, то обрали

для цього Михайлівську площу. Вони зверну�

лися до відомих науковців, зокрема — до Ми�

коли Макаренка, які б підтвердили, що Ми�

хайлівський собор не має цінності. Науковець

відмовився. За це його почали переслідувати і

фабрикувати звинувачення. Микола Мака�

ренко був засланий до Казані, Томська, а в

1938 році розстріляний". Вчений�патріот не

погодився на знищення Михайлівського Зо�

лотоверхого собору, за що й поплатився жит�

тям. Він потрапив під "дамоклів меч" під час

сталінських репресій, всі його наукові праці

були заборонені. І хоча реабілітований Мико�

ла Макаренко тричі — у 1960, 1965 і 1989 ро�

ках, його внесок в українську культуру і досі

мало відомий. Першою пам'ять вченого і охо�

ронця пам’яток вшанувала церква — у 1997

році в брамі Економічних воріт Михайлів�

ського Золотоверхого собору встановлено йо�

го погруддя. А минулого року меморіальна

дошка з’явилася і в селі Москалівка Сумської

області, де народився видатний українець.

У світі Миколу Макаренка знають переваж�

но як археолога. "Працюючи ще в Санкт�Пе�

тербурзі, він робив розвідки і розкопки на те�

риторії Росії, а на Сумщині відкрив роменську

археологічну культуру, пам’ятки якої входять у

сім чудес області,— розповідає кандидат істо�

ричних наук Юрій Кухарчук.— "Лебедина піс�

ня" Миколи Макаренка пов’язана із будівниц�

твом "Азовсталі". Там знайшли ґрунтовий мо�

гильник із 124�ма похованнями, і в стислі тер�

міни — за два місяці — необхідно було провес�

ти розкопки. Їх результати були викладені в

книзі�альбомі "Маріюпільський могильник",

перекладений й англійською мовою".

Щороку на честь Миколи Макаренка в про�

відних закладах Києва відбуваються й мис�

тецькі виставки. "Шоколадний будинок" об�

рано не випадково — саме тут останні 10 років

мешкав Микола Макаренко, працюючи ди�

ректором музею Ханенків. "Ми збираємо кар�

тини, присвячені різним темам, пов’язаним з

Миколою Макаренком,— говорить Валенти�

на Єфремова.— Минулого року це була "Сум�

щина мальовнича", цьогоріч — "Храми Укра�

їни", а наступного року плануємо "Артефакти

в натюрморті". В експозиції представлено

близько 60 робіт 30�ти художників з різних ре�

гіонів України. А також видання робіт самого

Миколи Макаренка, статті про нього з фондів

Київського національного музею російського

мистецтва і Національної історичної бібліоте�

ки України. "На круглому столі ми вирішили

видати наступного року науковий збірник і

календар "Храми України" на основі робіт цієї

експозиції,— зауважила Валентина Єфремо�

ва.— Також ми звернулися до уряду, щоб одну

з вулиць Києва назвати іменем Макаренка. А

в самому "Шоколадному будинку" хотіли б

зробити його меморіальну кімнату" �

Виставка живопису "Храми України"
Де: Мистецький центр "Шоколадний буди�

нок", вул. Шовковична, 17/2, тел. 253�31�60

Розклад роботи: з 11.00 до 18.00, пн., чт. ви�

хідні

Вартість квитка: 20 гривень, для дітей до 16

років, студентів та пенсіонерів — 10 грн.

Таємниці гробниці Ярослава Мудрого
Вчені шукають рештки київського князя

Вчені збиралися з'ясувати

походження, вік та зовніш�

ність Ярослава Мудрого, який

у 1054 році був похований у

"Софії Київській", на основі

генетичного аналізу його реш�

ток. І несподівано дізналися,

що кістки князя відсутні.

За словами однієї з дослід�

ників, доктора історичних 

наук Надії Нікітенко, саркофаг

відкривали кілька разів. У 1936

році знайшли купу переміша�

них кісток — чоловічих, жіно�

чих і дитячих. У 1939 році

рештки відвезли до Ленінград�

ського інститут антропології,

де склали чоловічий і жіночий

скелети (дитячі кістки вияви�

лися випадковими), провели

медичне дослідження. Науков�

ці виявили, що чоловічий ске�

лет належав людині, яка мала

поранення, була кульгавою та

померла у віці 60�70 років, що

дуже схоже на Ярослава Муд�

рого. Тоді ж відомий антропо�

лог, археолог і скульптор Ми�

хайло Герасимов за черепом

Ярослава реконструював його

обличчя, зробивши бюст кня�

зя. Жіночий скелет, що зали�

шився у гробниці, той самий,

який вивчали у Ленінграді, за

гіпотезою, може належати дру�

жині Ярослава Інгігерді. У 1940

році кістки повернули до Ки�

єва, де вони зберігалися у фон�

дах, а у 1964 році, за докумен�

тами, рештки поклали до сар�

кофагу. Втім, як показали до�

слідження, останні акти були

фальсифіковані.

З України — 
до Америки?

Коли ж рештки Ярослава

Мудрого зникли з "Софії Київ�

ської" та де вони зараз? Спо�

чатку науковці шукали у Пе�

тербурзі — можливо, кістяк

Ярослава залишили на дослі�

дження. Але знайшли доку�

мент, що всі кістки (до одної)

повернули. Кілька ниточок

привели до Америки. Секре�

тарка директора Ніна Була�

вицька, яка працювала на по�

чатку 1940�х років, розповіла,

що рештки могли бути вивезе�

ні до США під час Другої сві�

тової. Тоді, тікаючи з Києва,

священики забрали з собою

найдавнішу храмову святи�

ню — ікону Миколи Мокрого

та частину богослужебної біб�

ліотеки. Про відсутність кістя�

ка Ярослава Мудрого у "Софії

Київській" у 1950�х роках пи�

сав і митрополит Іларіон (Огі�

єнко). До Сполучених Штатів

їздила директор "Софії Київ�

ської" Неля Куковальська, зу�

стрічалась із представниками

української церкви. Вона по�

бувала у церкві святої Трійці у

Брукліні, де зараз знаходиться

ікона (справжня або копія)

Миколи Мокрого. Є припу�

щення, що ще одна православ�

на реліквія — рештки Ярослава

Мудрого — також там. Або ж в

меморіалі святого Андрія Пер�

возванного в Саут�Баунд�Брук

в Нью�Джерсі, у центрі україн�

ського православ'я. Достемен�

ної відповіді ніхто не дав. Тож

співробітники музею продов�

жують пошук.

Про що розповідає
саркофаг

У рамках дослідження на�

уковці вивчили і саркофаг. За

словами Надії Нікітенко, сама

гробниця, найімовірніше, була

виготовлена у VI�VII столітті.

Окрім усипальні з вівтарем і

гробницею, в "Софії Київській"

існував цілий царський ком�

плекс з каплицею для відспів�

ування князів Рюриковичів і

залою для знаті. Були вивчені і

графіті — написи, нанесені на

поверхні саркофагу. За словами

дослідника Владислава Корні�

єнка, вони датуються XVI�XVII

століттями. Це свідчить про те,

що до цього періоду відвідува�

чів до гробниці не пускали. Пе�

реважно це пам'ятні написи з

іменами людей і датами, коли

вони були там, польською, ста�

роукраїнською і навіть вірмен�

ською мовами. Також графіті

допомогло з'ясувати розташу�

вання саркофагу — він був при�

сунутий до стіни.

Докладніше про легендарну

реліквію "Софії Київської" —

мармуровий саркофаг князя

Ярослава Мудрого — шану�

вальники історії зможуть діз�

натися з нового наукового ви�

дання "Таємниці гробниці

Ярослава Мудрого (за резуль�

татами досліджень 2009�2011

років)", виданого Інститутом

української археографії та дже�

релознавства ім. М. С. Грушев�

ського. Серед авторів книги —

професори Надія Нікітенко і

Борис Михайличенко, канди�

дати історичних наук Ірина

Марголіна і Владислав Корні�

єнко, дійсний член Україн�

ської академії архітектури Не�

ля Куковальська. Монографія

виразно написана та добре

ілюстрована, тож стане у наго�

ді широкому читацькому зага�

лу — кожному, хто цікавиться

історією і культурою Київської

Русі та хоче дізнатися про неї

щось нове �

З�останніми�дослідженнями,�присвяченими�сар�офа���Ярослава�М�дро�о,�читачі�мож�ть

познайомитися���на��овій�моно�рафії

Цьо�оріч�мистець�ий�прое�т�пам`яті�Ми�оли�Ма�арен�а�присвячений�храмам�У�раїни�і�проходить�

в�Шо�оладном��б�дин���
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

С
правжньою сенсацією стало відкриття
у вересні 2009 року саркофагу Яросла�
ва Мудрого, що знаходиться у заповід�
нику "Софія Київська". Як виявилося,

решток самого Ярослава у саркофазі немає,
залишилися лише кістки невідомої жінки. Ко�
ли встановили саркофаг і що на ньому напи�
сано, а також де сховані останки великого
князя — за результатами проведених дослі�
джень — українські науковці розказують у
книзі "Таємниці гробниці Ярослава Мудрого".

Незаслужено забутий
У Києві згадали видатного науковця Миколу Макаренка



Юрій Хіміч народився в Ка�

м’янець�Подільському, закін�

чив Київський інженерно�бу�

дівельний інститут. Після вій�

ни створив перші серії акваре�

лей, а вже за кілька років став

відомим у столиці і за

кордоном художником. Ви�

ставка "Юрій Хіміч. Художник

і місто" пропонує здійснити

мандрівку творчістю митця,

що присвячена Києву, — від

найперших полотен до остан�

ніх. "Тут представлені роботи,

зокрема юнацькі, які збері�

гаються як частина сімейного

архіву,— розповів син Юрія

Хіміча Михайло.— У 1948 році

20�річний юнак, закоханий у

фарби і пензель, пробує малю�

вати. Експозиція починається

з аматорського автопортрету,

далі слідують кілька пейзажів.

Він вагається — чи бути по�

етом, бо писав вірші, чи музи�

кантом, бо грав на струнних

інструментах, чи художником.

За 3�4 роки Юрій Хіміч вже

знаний у всій країні акваре�

ліст, і цю еволюцію творчості

можемо прослідкувати на ви�

ставці". Раптово у 1957 році Хі�

міч кидає писати аквареллю на

розпач прихильників і почи�

нає писати в зовсім іншому

ключі роботи гуашшю, здійс�

нивши різкий стрибок в нову

стихію. Виставка закінчується

пізніми роботами: художник

працював до останніх днів

свого життя, в його зрілих кар�

тинах бачимо глибину, муд�

рість, виваженість.

Юрій Хіміч був надзвичай�

но працьовитим, малював де

завгодно й на чому завгодно.

А головним девізом його жит�

тя став вислів: "щоб робота

виходила, необхідно без

смутку відмовлятися від

усього зайвого". Знаннями

охоче ділився зі студентами,

викладаючи у Київському ін�

женерно�будівельному інсти�

туті та Національній академії

образотворчого мистецтва,

працював в Академії архітек�

тури, долучившись до укла�

дання 10�томної "Історії

українського мистецтва". А в

часи репресій і тоталітаризму

малював церкви. Коли вима�

гали зменшити список уні�

кальних пам’яток, він його,

навпаки, розширював. "У Хі�

міча було багато замовлень з

копіювання робіт із дерев'�

яних церков, вже попсованих

чи напівзруйнованих, які

важко було сфотографува�

ти,— поділився з "Хрещати�

ком" художник�графік Ва�

силь Перевальський.— Ма�

ючи колосальний досвід, він

міг їх відтворити і зберегти

для наступних поколінь".

Художник�шістдесятник

створював етюди у Львові і

Карпатах, Чернігові й Переяс�

лаві�Хмельницькому, Бахчиса�

раї та Судаку, Гельсінкі й Празі,

але головним джерелом нат�

хнення для нього був Київ. На

картинах ніби оживають види

cтолиці: Хрещатик, Універси�

тет, Києво�Печерська лавра,

Поділ, Видубицький монас�

тир, Успенський собор...

"Улюбленою для батька була

Софія Київська,— згадує Ми�

хайло Хіміч.— Він вважав її

шедевром українського ба�

роко, втіленням могутнього

потенціалу нашого народу в

одному пам'ятнику, уособлен�

ням всього кращого, що є у нас

в архітектурі. Дуже шанував

Софійський собор за гармо�

нійність пропорцій, образ�

ність". А один з секретів успіху

робіт Юрія Хіміча, що виділя�

лися на загальному фоні і які

не можна було сплутати з ін�

шими, це закоханість в свою

справу, в прекрасне, в місто,

архітектуру. "Дякуючи тому, що

він архітектор, кресляр, його

роботи — грамотні, реалістич�

ні як документ,— вважає ми�

тець Іван Марчук.— Його ве�

ликою заслугою є й свобода

вибору кольоровираження".

В експозиції представлено

близько 60 робіт Юрія Хіміча,

багато з яких показує Київ,

якого вже нема. "Після ви�

ставки ми плануємо придба�

ти 10 картин митця,— зазна�

чила адміністратор Музею

міста Києва Світлана Гло�

вак.— Будемо щасливі, коли

фонди музею поповняться

цими чудовими полотнами".

Виставка "Юрій Хіміч: Ху�
дожник і місто"

Коли: до 4 березня, графік

роботи: пн. з 10.00 до 16.00,

вт.�чт. з 10.00 до 18.00, пт.�

нд. з 10.00 до 20.00

Де: Музей історії міста

Києва, вул. Б. Хмельниць�

кого, 7, тел. (044) 520�28�26

Вартість квитка: 30 грн

для дорослих, 15 грн для

студентів, пенсіонерів,

школярів

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Хрещатик 236 лютого 2014 року

“Модернова естетика Шевченка 
значно випередила свій час”

Л
екцією "Шевченко у
XXI столітті: спроба
перезавантаження"
письменниці і літе�

ратурознавця Оксани За�
бужко минулого тижня
розпочався курс "Історія
літератури в авторах і тек�
стах", організований "Куль�
турним проектом". В його
рамках живі класики укра�
їнської літератури розпові�
дають про своїх улюблених
авторів. "Хрещатик" пропо�
нує вашій увазі фрагменти
з лекції.

Про класику

За годину�півтори неможливо

розказати про Шевченка, про якого

вже півтора століття намагаються

розповісти усіма мовами. Він неви�

черпний, як Данте, Гете — постаті

того масштабу, які пишуть для своїх

культур і світової культури. Класи�

ка є тими довготерміновими про�

грамами, які впізнає спільнота. І

кожне покоління наново її перечи�

тує, мусить перекладати її на свою

мову.

Про дитяче сприйняття
Для дітей, які слухають хорошу

музику і дивляться хороші фільми, у

шкільному віці поезія Шевченка —

це чиста естетика, що апелює до

уяви окремими розкадровками. Не

варто вимагати розуміння. Якщо

тримати "чистими" дитячі вушка,

вмикається емоційне та чуттєве

сприйняття, рядки звучать чистою

музикою.

Про модерну поетику

Як можна не чути, наскільки це ша�

лено модерна поетика, інноваційна

для свого часу. В ній запаковано коло�

сальне інтонаційне багатство. Це по�

етика XX століття, у XIX столітті так

не писали. Вперше живими голосови�

ми інтонаціями заговорив Володимир

Маяковський. Потім рядок "розкрі�

постила" Марина Цвєтаєва. Модер�

нова естетика Шевченка значно ви�

передила свій час — його вірші неначе

ллються.

Про перше розуміння
Перехід з режиму чисто естетично�

го сприйняття вірша до відчуття, про

що він, — на рівні від людини до лю�

дини — трапився вже у зрілому віці,

мені був 30�й рік. І "увімкнулося" це в

поезії "Н. Костомарову" з циклу "В ка�

зематі". Передаються спогади і почут�

тя арештанта, який дивиться на захід

сонця і почувається самотньо. Уявіть

Шевченка в цьому казематі у 1847 ро�

ці. На відміну від його товаришів по

Кирило�Мефодіївському товариству,

які походили з впливових родин дво�

рян Полтавської і Херсонської губер�

ній, за нього, різночинця, клопотати

ніхто не кинувся. Шевченко лишаєть�

ся сам�самісінький. "І жалем серця

запекло, що нікому мене згадати!".

Тоді бачить він, якою (“з хреста

неначе знята”) виходить з допиту від

головного жандарма країни мати

Костомарова Тетяна — і йде перелом,

"Молюся! господи, молюсь! Хвалить

тебе не перестану! Що я ні з ким не

поділю мою тюрму, мої кайдани!"

Який рівень естетичної чистоти, коли

людина усвідомлює, що нікого не під�

ставляє собою. Це нова етика, без якої

неможливо розуміти Шевченка.

Всі сучасники свідчать, що він був

душею товариства — страшенно по�

зитивний, всім світив, співав, сміяв�

ся, любив людей. Йому раді були в

усіх кращих будинках від Санкт�Пе�

тербургу до Оренбургу, бо він наче

зігрівав собою. А коли був не в на�

строї — просто сидів мовчки. Шев�

ченко ніколи в житті не плакався, не

ділився повсякденними відходами,

брудом, розчаруваннями.

Дитя трьох культур
Шевченко є продуктом культур�

ного перехрестя: тогочасної україн�

ської культури, варшавсько�віден�

ських середовищ, в яких формувала�

ся його юність і про які у нас відомо

найменше (друга мова Шевченка

була польська, канал європейської

культури йшов у польській репре�

зентації). І третє — це петербурзька

культура 1830�40�х років, в якій він

завершив свою освіту.

Про нову концепцію нації
Шевченко стає нашим духовним

аналогом французької революції,

вносить радикально новий модер�

ний тип свідомості і абсолютно нову

концепцію нації, побудованої на де�

мократичних засадах. Згадаймо —

"обійміть же, брати мої, найменшо�

го брата". Статус лицарських синів

він поширив на всю спільноту

включно з кріпаками, жорстко кри�

тикував аристократичну традицію,

яка завела в ярмо. В той же час Шев�

ченко став символічною фігурою,

яка змогла згуртувати навколо себе

тих, хто орієнтувався на весну наро�

дів і слов'янське пробудження. Це

реальний переворот у свідомості. І

його "Заповіт" є своєрідною україн�

ською Марсельєзою.

Про Кобзар
У назві "Кобзар" простежується

момент національного будівництва.

Хто є Кобзар? Людина, яка ходить

по ярмарках, збирає молодь, грає

думи — героїчні, історичні, про лю�

бов. Для спільноти він виконує

функції: інституту національної

пам'яті (хранитель переказу), засобу

масової інформації (розносить но�

вини) і шоу�бізнесу (розважає, емо�

ційний і психологічний вплив). Це

надзвичайно важлива фігура —

смислоутворюючий зв'язківець, на�

ріжний камінь, з якого виростає і

твориться майбутня культура.

З точки зору національної будів�

ництва в умовах ворожої колоніаль�

ної держави кобзар (від села до се�

ла) — це певна програма. Шевченко

знаходить цю формулу, метафору,

ключ до того, ким хоче бути, усві�

домлення своєї місії, якій він ціле

життя лишився відданим з надійніс�

тю козацької присяги.

Найближчі три тижні лекції для
всіх охочих в столиці прочитають та�
кож Юрій Андрухович, Тарас Проха�
сько і Юрій Іздрик. Докладніша інфор�
мація на сайті www.culturalproject.org.

Підготувала Марія КАТАЄВА,
“Хрещатик”

Любов до Києва в картинах
У столиці відкрилася виставка Юрія Хіміча
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

А
рхітектор за освітою й художник за по�
кликанням, Юрій Хіміч умів передавати
свої знання про архітектуру мовою об�
разотворчого мистецтва. Він мав дар

розпізнавати "душу місцевості", був художни�
ком міста, а його пейзажі передають духовну
суть. Відомий майстер акварелі створив цілий
літопис столиці, починаючи з середини мину�
лого століття, ознайомитися з яким мають
змогу відвідувачі Музею історії Києва.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Державним підприємством з питань пово-
дження з відходами я вторинною сировиною
03.02.2014 проведено он рс на право оренди дер-
жавно о майна, а саме: 400 онтейнерів пластмасо-
вих CLF 1100 л та 200 євро онтейнерів для ТПВ
об'ємом 1,1 м/ б, о олошення про проведення я о-
о оп блі овано в азеті "Хрещати " від 14.01.2014
№ 2 (4402). Переможцем визнано ТОВ "НЬЮ ЕКО".

Найбільше Юрій Хіміч малював Софію Київсь , я вважав
шедевром раїнсь о о баро о та втіленням мо тньо о
потенціал нашо о народ

Д м ами про постать і творчість Тараса Шевчен а з иянами поділилися
письменниця О сана Заб ж о
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Температура —9°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура 0°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура —4°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 91 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 6 ëþòîãî 2014 ðîêó

ранок день вечір
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1508 – Ìàêñèì³ë³àí I, ÿêèé ï³ñ-

ëÿ ñìåðò³ áàòüêà Ôð³äð³õà III â 1493

ðîö³ ñòàâ îäíîîñ³áíèì ïðàâèòåëåì

Ñâÿùåííî¿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿, ó ì³ñ-

ò³ Òðåíòî ç³ çãîäè Ïàïè Ðèìñüêîãî

ïðèéíÿâ òèòóë ³ìïåðàòîðà. Ãíó÷-

êîþ ïîë³òèêîþ ñîþç³â, ó òîìó ÷èñ-

ë³ é øëþáíèõ (Ìàêñèì³ë³àí áóâ

îäðóæåíèé ç Ìàð³ºþ, ºäèíîþ äî÷-

êîþ Êàðëà Ñì³ëèâîãî, ³ ïðåòåíäó-

âàâ íà âñ³ çåìë³ òåñòÿ, âêëþ÷àþ÷è

ôðàíöóçüê³), Ìàêñèì³ë³àí äîáèâñÿ

çíà÷íîãî ðîçøèðåííÿ ³ìïåðñüêèõ

âîëîä³íü ³ çì³öíåííÿ âëàäè òà ìî-

ãóòíîñò³ ðîäó Ãàáñáóðã³â. 

1801 – íà Ïîäîë³ â³äêðèòî ïåð-

øèé Êîíòðàêòîâèé áóäèíîê, ñïî-

ðóäæåíèé ó ñòèë³ êëàñèöèçìó çà

ïðîåêòîì àðõ³òåêòîðà Àíäð³ÿ Ìå-

ëåíñüêîãî. 

1821 – ïðèáóâøè ç Êàì’ÿíêè

äî Êèºâà, Îëåêñàíäð Ïóøê³í â³ä-

â³äàâ éîãî âèçíà÷í³ ³ñòîðè÷í³ é

àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè, ³ êè¿âñüê³

âðàæåííÿ äàëè ïîøòîâõ äî íàïè-

ñàííÿ “Ïîëòàâè”, “Ãóñàðà” òà ³í-

øèõ òâîð³â. 

1919 – Äèðåêòîð³ÿ òà óðÿä Óê-

ðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè

çàëèøèëè Êè¿â ³ ïåðå¿õàëè äî Â³í-

íèö³. 

2009 – â ßïîí³¿ ïî÷àâñÿ ïðî-

äàæ Honda Insight – äðóãî¿ (ï³ñ-

ëÿ Toyota Prius) ìàñîâî¿ ìîäåë³

ã³áðèäíîãî àâòîìîá³ëÿ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Експерти НАСА розглядають можливість
створення повноцінної позаземної колонії
на поверхні єдиного природного супутни�

ка нашої планети. Перша стадія колонізації пе�
редбачає розвиток на Місяці сільського госпо�
дарства. 

Зокрема в 2015 році НАСА збирається доставити на поверхню

Місяця насіння земних рослин, щоб провести експеримент з виро�

щування за межами Землі овочів і трав. Першими експерименталь�

ними рослинами, які можуть бути вирощені на поверхні Місяця,

мають стати базилік, гірчиця, ріпа і арабідопсис, повідомляє avtoha�

ta.net. До речі, завдяки короткому життєвому циклу та зручності в

культивуванні арабідопсис став одним з популярних модельних ор�

ганізмів в рослинній молекулярній біології й генетиці. Його геном

один із найменших рослинних геномів і був прочитаний першим.

Арабідопсис використовується у вивченні молекулярної природи

фенотипових ознак, включно з цвітінням і чутливістю до світла.

Метою проведення експерименту стане отримання інформації

про те, наскільки вирощування сільськогосподарських культур на

Місяці відрізняється від їх культивування на Землі. Якщо Місяць

виявиться придатним для цього, то таке досягнення стане вели�

ким кроком до створення першої Місячної колонії �

НАСА оголосила про колонізацію 
Місяця 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 6 ëþòîãî

ОВНИ,�знайшли —�не�радійте,�втратили —�не�жал-

��йте.�Гроші�те�тим�ть��різь�ваші�пальці,�я��вода,�том�

�тримайтеся�від�придбання�доро�их�речей.�Зробіть�ре-

візію�приб�т�ів�та�витрат�і�вза�алі�радійте�тр�днощам,

сьо�одні�та�завтра�ви�вчитеся�на�власних�помил�ах.

ТЕЛЬЦІ,�нині�ви�самі�обираєте��оло�спіл��вання,�во-

лодієте�впливом�і�авторитетом,�можете�дозволити�собі

додат�ові�витрати�на��омфорт�і�роз�іш.�Жін�и�сяятим�ть

чарівністю,�що�допоможе�подолати�безліч�переш�од.

БЛИЗНЯТА,�я�що�в��олові�рояться�д�м�и�про�ма-

теріальні�проблеми,�женіть�їх��еть!�Капосні�переш�о-

джатим�ть� ясності� та� ло�ічності� мислення� і� навіть

підштовхн�ть�потрапити�на��апли��фінансових�шах-

раїв.�Нині�ви�для�злодіїв�та�ош��анців�ласа�здобич.

РАКИ,� бажання� і� можливості� розбалансовані,

втім,��армонійно�вписатися�в�реальність�можна,�я�-

що�прибор�аєте�апетити� і� поставите� інтереси�др�-

зів,�ділових�поплічни�ів,�шлюбних�обранців�на�чільне

місце,�тоді�їхні�рес�рси�працюватим�ть�і�на�вас.�Тіль-

�и�не�перепл�тайте�це�із�принизливою�залежністю.

ЛЕВИ на�порозі� �ардинальних�доленосних� змін,

до�я�их�дов�о��ро��вали,�це�стос�ється��ар'єри,�ді-

лової�співпраці,�шлюбних�взаємин.�Не�бійтеся��ри-

ти�и,�ар��ментовано�відстоюйте�свої�приб�т�и,�об-

�оворіть�розмір�зарплати�з�шефом,��омпаньйонами.

ДІВИ,�на�роботі —�я��на�в�л�ані,�т�т�від�вас�вима-

�ається� не� лише� дисциплінованість,� слід� а�тивно

в�лючатися�в�творчі�е�сперименти,�йти�в�но���на��о-

вим�про�ресом,��провадж�вати�новаційні�методи�и.

ТЕРЕЗИ,�життя —�це��ра,�дотрим�йтеся�цієї�а�-

сіоми,�і�тоді�всі�проблеми,�що�рояться�дов�ола,�не

отр�юватим�ть�вам�д�ш�.�Втім,�це�не�означає,�що

можна�начхати�на�обов'яз�и�і,�заб�вши�про�наслід-

�и,�робити�те,�що�заманеться.

СКОРПІОНИ,�тема�партнерсь�их�взаємин�найа�-

т�альніша.�На�жаль,���ваших�с�п�тни�ів�за�мас�ою

спо�ою�причаївся�біси��навіженства,�тож,�обравши

невірн��страте�ію�дій�(під�впливом�е�оїзм�),�ви�ри-

зи��єте�отримати�на�свою�бідолашн���олов��злив�

�нів�,� шалено�о� роздрат�вання� або� потрапите� під

тис��їхніх�мер�антильних�інтересів.

СТРІЛЬЦІ,�дов�ола —�с�єта-с�єт,�дорожіть�сл�жбовим

мі�ро�ліматом.�Коле�и,�роботодавці�нині�наеле�тризовані

в�рай�(через�мер�антильність�та�приземленість),�достатньо

іс�ри�непороз�мінь�(�роші,�непосильні�сл�жбові�обов'яз�и

мож�ть�стати�ябл��ом�розбрат�)�–�і�пожежа�немин�ча.

КОЗЕРОГИ,�романтичне�щастя,�про�я�е�ви�та��ма-

рили,�немов�ясне�сонце� тіль�и�визирне� із-за� хмар� і

знов��зни�не.�Веселий�настрій�б�де�зіпсовано,�втім,

це�не�привід�для�розпач�,�а�навпа�и�–��ро��долі,�аби

ви�не�б�ли�с�нарами�і�налашт�валися�на�повн��само-

віддач��в�матеріальній,�се�с�альній,�любовній�сферах.

ВОДОЛІЇ,�рідна�домів�а —�це�ваша��ордість�і�фортеця.

Це�ідеал,�до�я�о�о�маєте�пра�н�ти.�Одна��нині�ви�налашто-

вані�на�сімейний�терор,�джин��онфлі�тів�вирветься�з�пляш-

�и�з�плачевними�наслід�ами�і�навіть�призведе�до�беш�ет�.

РИБИ,�я�що���вас�є�таємниці�або��от�єте��ом�сь

сюрприз,� не� піддавайтеся� емоціям,� іна�ше� ваші

се�рети,� що� ретельно� обері�аються,� швид�о� ста-

н�ть� надбанням� п�блі�и.� І� най�ірше� те,� що� б�д�ть

неправильно�розтл�мачені�
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