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Реконструкція БСА
під контролем
Уряд держави піклується про чистоту столичних вод
Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

П
ід час інспекції на
Бортницьку стан�
цію аерації керів�
ництво столиці

доповіло в. о. віце�
прем’єр�міністра Олек�
сандру Вілкулу про хід
виконання робіт з рекон�
струкції цього важливого
для міста об’єкта. Під
час виїзної наради також
йшлося про забезпечен�
ня якісного очищення
стічних вод. БСА є кому�
нальною власністю Ки�
єва, проте, враховуючи
складність об’єкту та йо�
го важливість для Києва,
уряд надає допомогу у
вирішенні актуальних
проблем підприємства.

Як доповів заступник гене�

рального директора ПАТ АК

“Київводоканал” Андрій Білик,

за допомогою уряду в 2013 році

були завершені роботи з ліквіда�

ції наслідків аварії на Лівобереж�

ному каналізаційному колекторі,

що сталася 17 січня 2012 року.

Наразі наслідки аварії повністю

ліквідовані — демонтовано та за�

мінено на сучасні старі механічні

решітки грабельного відділення,

виконано підсипку зруйнованої

частини колектора, відремонто�

вано частину внутрішньої елек�

тромережі, замінена деяка апара�

тура, прокладено нові кабелі. Та�

кож тривають роботи щодо ре�

конструкції насосної станції 1�го

підйому БСА у Дарницькому

районі та проектні роботи щодо

реконструкції дюкерних перехо�

дів через Дніпро, які забезпечу�

ють перекидання стоків з правого

берега на лівий з подальшою пе�

реробкою на Бортницькій станції

аерації.

Нинішнього року плануються

подальші роботи з комплексної

реконструкції комплексу та вдос�

коналення технологічного про�

цесу очищення стічних вод. Зок�

рема ведеться робота із залучення

кредиту від уряду Японії у сумі

7,5 млрд гривень під 0,1 % річних

на 40 років з 10�річними каніку�

лами. Наразі японським агент�

ством міжнародного співробіт�

ництва JICA вивчається проект�

но�кошторисна документація

проекту з реконструкції БСА.

Проектом реконструкції перед�

бачається застосування передо�

вих європейських технологій.

Проект уже пройшов державну

експертизу і має бути затвердже�

ний Кабінетом Міністрів Укра�

їни. “Для проекту були залучені

французькі фахівці�консультан�

ти, також були проведені кон�

сультації з японською стороною.

Умови кредиту дуже цікаві”,—

прокоментував директор Депар�

таменту житлово�комунальної

інфраструктури Дмитро Новиць�

кий.

Як доповів Андрій Білик, ком�

плексну реконструкцію Борт�

ницької станції аерації плануєть�

ся провести у дві черги, кожна з

яких передбачає 5 пускових ком�

плексів. Ця кількість необхідна

для забезпечення безперебійної

роботи станції та якісного очи�

щення води на весь період рекон�

струкції. Термін реалізації проек�

ту — 90 місяців. За результатами

наради, в. о. віце�прем’єр�мініс�

тра Олександр Вілкул доручив

профільним міністерствам та

КМДА забезпечити виконання

заходів, включених до плану ре�

конструкції БСА та дотримувати�

ся визначених термінів. “Врахо�

вуючи суспільну значимість та

важливість об’єкту, уряд надає

системну допомогу і постійно

тримає проблему на контролі.

Ми маємо робити правильні вис�

новки. Так, я даю завдання

КМДА та ДСНС м. Києва прово�

дити цілодобовий моніторинг ко�

лекторів та дамб на Бортницькій

станції аерації. Це робота на пер�

спективу найбільшого мегаполісу

держави”,— зазначив Олександр

Вілкул

Зустріч поколінь
У гімназії “Міленіум” відбулася зустріч керівництва міста 
з воїнами�інтернаціоналістами та школярами
Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

П
ерший заступник голови
КМДА Анатолій Голубчен�
ко відвідав гімназію “Міле�
ніум” № 318, де зустрівся з

учасниками бойових дій, членами
громадської організації “Кадет�
ський Гай” та учнями навчального
закладу. Захід приурочили до 25�ї
річниці виведення радянських
військ із Афганістану.

Днями перший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко завітав до столичної гім�

назії “Міленіум” № 318. В навчальному закла�

ді йому показали шкільний музей, в якому

особливе місце займає виставка, експонатами

якої стали фотокартки, книжки, особисті речі

воїнів�інтернаціоналістів, які виконували

службові обов’язки не тільки в Афганістані у

радянські часи, а й будучи солдатами та офіце�

рами сучасної української армії — на теренах

Анголи, Косово, Лівії. Усі ці речі з’явилися тут

завдяки учням, чиї батьки або діди носили чи й

досі носять на своїх мужніх плечах погони.

Анатолій Костянтинович поспілкувався з ве�

теранами та відвідав святковий концерт, при�

свячений річниці виведення радянських

військ із Демократичної Республіки Афганіс�

тан.

“Наш святий обов’язок — забезпечити на�

лежний соціальний захист учасникам бойо�

вих дій на території інших держав, інвалідам

війни, сім’ям загиблих та померлих воїнів.

Крім того, ці ж завдання перед нами ставить

Президент України у контексті проголошен�

ня 2014 року Роком учасників бойових дій

на території інших держав. Ця жахлива деся�

тилітня афганська війна забрала кращі роки

молодих хлопців. Для них це була справжня

війна, яка тривала навіть не чотири роки, як

Велика Вітчизняна, а й усі десять. Також ми

сьогодні схиляємо голови у пам’ять про тих,

хто не повернувся із гарячих точок”,— ска�

зав Анатолій Голубченко. Він визнав, що не

всі соціальні гарантії виконуються щодо ве�

теранів, проте запевнив, що надалі ситуація

буде покращуватися. Учням гімназії він по�

бажав, щоб діти ніколи не були ані свідками,

ані учасниками жодних бойових дій, воєн�

них конфліктів. Щоб зростали під мирним

небом у любові до своєї незалежної Батьків�

щини.

“Такий захід дуже важливий, бо це зокрема

елемент патріотичного виховання. І я з гор�

дістю можу сказати, що на сьогодні у районі

немає жодної школи, де не було б “Кутка Сла�

ви воїнів�інтернаціоналістів”. Діти повинні

слухати ветеранів, щоб знати правду та тих,

кому ми зобов’язані мирним небом. Цього

року ми також встановимо пам’ятник воїнам�

інтернаціоналістам у нашому районі”,— за�

значив голова Солом’янської РДА Максим

Луцький

Суд визнав невинними 
Попова і Сівковича у справі
про розгін Майдану

Ïå÷åðñüêèé ðàéñóä Êèºâà 7 ëþòîãî çà-
êðèâ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ³ âèïðàâ-
äàâ åêñ-ãîëîâó ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà
òà åêñ-çàñòóïíèêà ñåêðåòàðÿ ÐÍÁÎ Âîëî-
äèìèðà Ñ³âêîâè÷à, ÿê³ îáâèíóâà÷óâàëèñü
ó ïåðåâèùåíí³ âëàäè ó çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè
â í³÷ íà 30 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó íà Ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³.

Ïðîâàäæåííÿ ùîäî Îëåêñàíäðà Ïîïî-
âà, Âîëîäèìèðà Ñ³âêîâè÷à òà ³íøèõ îñ³á,
ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè
ïðî óñóíåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â òà íå-
äîïóùåííÿ ïåðåñë³äóâàííÿ òà ïîêàðàííÿ
îñ³á ç ïðèâîäó ïîä³é, ÿê³ ìàëè ì³ñöå ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ìèðíèõ ç³áðàíü”, ä³éñíî
áóëî çàêðèòî ð³øåííÿì ñóäó. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëà êåð³âíèê ïðåñ-
ñëóæáè ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè ßíà Ñîáî-
ëåâñüêà.

“Òàêèì ÷èíîì, Ïå÷åðñüêèé òà Øåâ÷åí-
ê³âñüêèé ðàéñóäè ñòîëèö³ âèêîíàëè âèìî-
ãè âêàçàíîãî çàêîíó ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ï³äîçðþâà-
íèõ, îáâèíóâà÷åíèõ òà çàñóäæåíèõ çà ïî-
ä³¿, ùî â³äáóâàëèñÿ ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ ìè-
íóëîãî ðîêó”,— êîíñòàòóâàëà âîíà.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ñîáîëåâñüêî¿, öèì çà-
êîíîì ïåðåäáà÷åíèé ÷³òêèé ïåðåë³ê ñòà-
òåé Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, ïðîâàäæåííÿ
çà ÿêèìè ï³äëÿãàþòü çàêðèòòþ.

“Òîìó íà âèêîíàííÿ çàêîíó âñ³ ïðîâà-
äæåííÿ, ÿê³ ðîçñë³äóâàëèñü çà öèìè ñòàòòÿ-
ìè, áóëè çàêðèò³. Ó òèõ âèïàäêàõ, äå â ïðî-
âàäæåííÿõ íå áóëî âñòàíîâëåíî ï³äîçðþ-
âàíèõ (òàê çâàí³ ôàêòîâ³), ð³øåííÿ ïðî çà-
êðèòòÿ óõâàëþâàëèñÿ îðãàíàìè ïðîêóðàòó-
ðè. Ó òèõ ïðîâàäæåííÿõ, äå áóëè âñòàíîâ-
ëåí³ ô³ãóðàíòè, òàê, ÿê öå ó ñïðàâ³ çà ï³äî-
çðîþ Ïîïîâà, Ñ³âêîâè÷à, Êîðÿêà òà ³íøèõ,
ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðèéìàëèñÿ ñóäàìè.
Ó ñâî¿é ðîáîò³ ïðîêóðîðè êåðóþòüñÿ ÷èí-
íèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, îòæå, é ó öüîìó
âèïàäêó ïðîêóðàòóðà òà ñóäè âèêîíàëè âè-
ìîãè çàêîíó, ÿêèé ïðèéíÿëè íàðîäí³ äåïó-
òàòè”,— ïîâ³äîìèëà Ñîáîëåâñüêà

КМДА розпочинає прийом
заяв щодо встановлення
тимчасових споруд

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ðîçïî÷èíàº ïðèéîì çàÿâ ùîäî âñòàíîâ-
ëåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ó â³äïîâ³äíîñò³
äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
¹ 2354 â³ä 30.12.2013 ð., ðîçãëÿä çàÿâîê
â³ä ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðîâîäèòè-
ìå ñïåö³àëüíî óòâîðåíà êîì³ñ³ÿ. Äî ñêëà-
äó êîì³ñ³¿ óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ, ïðåäñòàâíèêè
ÐÄÀ òà äåïóòàòè Êè¿âðàäè.

Îôîðìèòè çàÿâêó ï³äïðèºìö³ ìîæóòü ÷å-
ðåç ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèé âåá-ïîðòàë ðîç-
ì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (âåá-ïîðòàë
ÒÑ), ÿêèé ³íòåãðîâàíî ó ì³ñüêó ³íôîðìà-
ö³éíî-àíàë³òè÷íó ñèñòåìó “Ì³ñòîáóä³âíèé
êàäàñòð Êèºâà” (http://mkk.kga.gov.ua).

Ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ òà çàïîâíåííÿ íåîáõ³ä-
íèõ ïóíêò³â íà âåá-ïîðòàë³ êîðèñòóâà÷³
îòðèìàþòü âæå ñôîðìîâàíó çàÿâêó. Ïðè
öüîìó àâòîìàòè÷íå çàïîâíåííÿ á³ëüøîñò³
ïîë³â çðîáèòü ïðîöåñ îôîðìëåííÿ øâèä-
êèì òà çðó÷íèì.

Íàãàäàºìî, ùî çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíîþ
ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ ¹ 2251 â³ä
13.12.2013 ð. Êîìïëåêñíîþ ñõåìîþ, òèì-
÷àñîâ³ ñïîðóäè áóäóòü ðîçì³ùóâàòèñü ó
êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ ì³ñöÿõ ç óðàõóâàí-
íÿì âñòàíîâëåíèõ ì³í³ìàëüíèõ â³äñòàíåé
äî îá’ºêò³â ïàì’ÿòíî-îõîðîííîãî çíà÷åí-
íÿ, äîøê³ëüíèõ ³ ÇÍÇ, äåðæàâíèõ òà ìóí³-
öèïàëüíèõ óñòàíîâ. Îêð³ì òîãî, Ñõåìà
ñòàíå ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ Ì³ñòîáóä³âíî-
ãî êàäàñòðó Êèºâà, ùî äàº çìîãó âåñòè îá-
ë³ê òèì÷àñîâèõ ñïîðóä íà ð³âí³ ç ³íøèìè
îá’ºêòàìè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó.

Îçíàéîìèòèñü ç Êîìïëåêñíîþ ñõåìîþ
ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåí-
òó ó ðîçä³ë³ “Ì³ñüê³ ïðîåêòè”. Ñàì³ æ àä-
ðåñè ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä äîñòóïí³ íà ïîðòàë³ ì³ñòîáóä³âíîãî
êàäàñòðó

Íîâèíè

Під час інспе ції на Бортниць станцію аерації в.о. віце-прем’єр-міністра
Оле сандр Віл л ознайомився з ви онанням робіт із ре онстр ції
важливо о для міста об’є та

Перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о відвідав імназію "Мілені м" № 318,
де з стрівся з часни ами бойових дій, членами ромадсь ої ор анізації "Кадетсь ий Гай"
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Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Ф
ормування ком�
фортного прос�
тору для кожної
людини у парках

та скверах є пріоритетом
роботи КО “Київзелен�
буд” ось уже кілька років.
Не стане винятком і 2014�
й. Дитячі та спортивні
майданчики, тематичні
сади та етно�куточки, а
також своєрідна візитівка
міста — виставки квітів на
Співочому полі — головні
напрямки роботи на по�
точний рік.

Схоже, що “Київзеленбуд”

планує не просто повернути сто�

лиці України славу міста�саду, а

й перетворити його на справжнє

місто квітів. Принаймні у планах

акцент зроблений саме на квіт�

кове оформлення парків, скве�

рів та навіть автомобільних роз�

в’язок.

“Новаторством у 2014 році

стане формування теметичних

моно�парків під час капітально�

го оновлення зелених зон. На�

приклад, лавандовий сад з’я�

виться у Парку чекістів, ігровий

майданчик “шахова новела”

планується створити в парку

“Позняки”, а бузковий сад виса�

дять у Парку Мартиросяна”,—

розповіли “Хрещатику” в “Київ�

зеленбуді”.

Фахівці комунального об’єд�

нання приділили велику увагу

економії бюджетних коштів під

час розробки проектів оформ�

лення парків, а також залучен�

ню спонсорів до їх реалізації.

Наприклад, проектні роботи

будівництва дитячого мега�

майданчика у Голосіївському

парку виконають за рахунок

бюджету, а от втілюватимуть за�

дум благодійники. Багатофунк�

ціональний комбінований ком�

плекс матиме спеціальні зони

для дітей різного віку, а для

майбутніх чемпіонів створять

комфортні умови для трену�

вань. Особливістю майданчика

стане й те, що там встановлять

карусель�пандус для дітей�інва�

лідів.

“Цим дитячим майданчиком

ми спробуємо інтегрувати

спорт у гру за допомогою су�

часних технологій та нових ди�

зайнерських рішень. При цьо�

му, враховуючи нові світові

тенденції облаштування гро�

мадських парків, ми зробимо

парк зручним для дітей з осо�

бливими потребами”,— зазна�

чив генеральний директор КО

“Київзеленбуд” Михайло Ца�

ренко.

У затвердженому бюджеті Ки�

єва також закладено кошти на

закінчення реконструкції об’єк�

тів, що були розпочаті в минулі

роки: парк “Кіото” (ІІ черга),

паркова територія навколо озера

Тельбін (ІІ черга), паркова зона

площі Анкари�Маяковського (ІІ

черга) та інші. До того ж програ�

мою соціального та економічно�

го розвитку на 2014 рік передба�

чена розробка проектної доку�

ментації з реконструкції парку

“Нивки”, Печерського лан�

дшафтного парку та виробничої

бази міського розсадника “Те�

ремки”, а також реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Голосіївського району.

Порадують киян та гостей міс�

та і традиційними виставками

квітів на Співочому полі. Це міс�

це знають і люблять закордонні

гості, про що радо залишають

свої враження у книзі відгуків та

пропозицій. Цьогоріч заплано�

вано провести три виставки кві�

тів: тюльпанів “Кольори весни”,

59�ту щорічну виставку квітів до

Дня незалежності України та бал

хризантем. “Проведення додат�

кових виставок квітів за участі

меценатів чи спонсорів наразі

обговорюють”,— повідомив

“Хрещатику” Михайло Царе�

нко �

Квітуче місто 
для киян
“Київзеленбуд” створюватиме комфортний
простір для кожного мешканця столиці

Цьо�оріч�	�планах�"�иївзеленб	дівців"�а�цент�зроблений�саме�на��віт�ове
оформлення�пар�ів,�с�верів�та�навіть�автомобільних�розв`язо�

Наразі вже пройшла більша

частина опалювального сезону

2013—2014 років, і, за словами ди�

ректора Департаменту житлово�ко�

мунальної інфраструктури Дмитра

Новицького, можна констатувати,

що проходить він стало. Про це він

заявив днями під час розширеної

апаратної наради, що відбулася під

головуванням очільника КМДА Во�

лодимира Макеєнка.

За словами Дмитра Новицького,

попри те, що у цілому опалюваль�

ний сезон проходить нормально, до

Контактного центру міста Києва все

ж таки надходять звернення киян

щодо незадовільного опалення у

квартирах. У більшості випадків це

пов’язано з пошкодженням мереж

під час несанкціонованих перебу�

дов, а також внутрішнє обростання

труб сольовими відкладеннями, що

тягне за собою зменшення прохід�

ного діаметру. Вирішити цю пробле�

му можна завдяки промиванню сис�

тем опалення житлових будинків,

що наразі здійснюється у неповному

обсязі. Тож місто намагається від�

найти можливість залучення коштів

для покращення цієї роботи.

Вже цього року місто візьметься

за владнання ще однієї проблеми. А

саме — циркуляції гарячої води у

висотках. Аби налагодити нормаль�

ний тиск подачі води, з міського

бюджету планують витратити 30

млн грн. За ці кошти вдасться про�

вести відповідні роботи у близько

півсотні київських будинків. “На�

разі списки будинків ми узгоджу�

ємо і з райдержадміністраціями, і з

“Київенерго”, аби провести роботи

на тих об’єктах, де це необхідно

зробити першочергово. Насампе�

ред будуть замінені циркуляційні

насоси, а також відновлені пошко�

джені мережі”,— додав пан Но�

вицький.

У планах по закінченню опалю�

вального сезону провести капі�

тальний ремонт і теплових мереж.

Так, ця зима показала, що найбіль�

ше поривів виникає на теплотра�

сах в Оболонському, Шевченків�

ському та Голосіївському районах.

Тож улітку їх лататимуть в першу

чергу. “Всі ми знаємо, що зараз ме�

режі в Києві знаходяться в дуже

поганому стані і більшість з них

давно відслужили понад 50 років.

Однак перспектив замінити всі їх

одразу немає. Тож ми вибираємо

ділянки, де відбувається найбіль�

ша кількість аварій, і їх заміню�

ємо”,— розповів “Хрещатику”

перший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко.

У цілому ж ПАТ “Київенерго” з

більшістю пошкоджень справляєть�

ся протягом доби, тож киянам не до�

водиться мерзнути в неопалюваних

приміщеннях. Та міські посадовці

нарікають на те, що доводиться на�

водити лад на територіях після лікві�

дації пошкоджень енергетиками.

Найближчим часом буде сформова�

ний відповідний графік, за яким

тепловики поступово зменшувати�

муть кількість розриттів у місті �

На честь ювілею
Великого Кобзаря
У Києві триває підготовка 
до відзначення 200!ї річниці 
з дня народження Тараса Шевченка

Більшість з об’єктів,

які є в Києві та пов’язані

з іменем Тараса Шевчен�

ка, облагородять до 9 бе�

резня. Решту ж приведуть

до ладу впродовж року —

про це говорили під час

засідання оргкомітету з

відзначення 200�річчя

Тараса Шевченка. На�

самперед, йдеться про

Національний музей,

присвячений життю та

творчості Великого Коб�

заря. Як відзначив за�

ступник голови Шевчен�

ківської РДА Віктор Да�

виденко, будівельні ро�

боти тут завершені вже на

99 %, а загалом до від�

криття музей готовий на

78 %. Тож вже до 9 берез�

ня — дня народження Та�

раса Шевченка — музей

прийматиме відвідувачів

в оновленому приміщен�

ні. До слова, на завер�

шення цих робіт із дер�

жавного бюджету були

додатково виділені кош�

ти у розмірі 17,5 млн грн.

До того ж об’єкти, по�

в’язані з іменем Кобзаря,

приведуть до ладу в усіх

районах міста. Це стосує�

ться меморіальних таб�

личок, будівель та доріг.

Як зазначив заступник

голови КМДА Віктор

Корж, з міського бюдже�

ту на ці цілі також перед�

бачені додаткові кошти у

розмірі майже 16 млн

грн.

Однак за зовнішніми

атрибутами не забуває

міська влада й про на�

повнення знаменної да�

ти. Так, низка культур�

них заходів вже відбулася

в установах міста з почат�

ку цього року. Наразі ак�

тивно до відзначення

ювілею долучаються те�

атри та кінотеатри міс�

та — дитячі кінозали за�

просили учнів шкіл та

гімназій до перегляду

фільмів “Тарас Шевчен�

ко” й “Назар Стодоля”

(за однойменним твором

Кобзаря). Також минуло�

го тижня в Театрі оперети

відбувся концерт “Шев�

ченко LIVE — 200 років

живого слова”. Вже у бе�

резні ще 7 театрів пре�

зентують 9 прем’єр за

творами Тараса Шевчен�

ка або ж про життя Коб�

заря. Ще п’ять нових ви�

став покажуть районні

театри — “Дивний за�

мок”, “Актор” та “Дзер�

кало”.

У всіх районах міста

тривають Шевченківські

читання, мовно�літера�

турні конкурси та тема�

тичні виставки дитячих

робіт. Тільки за січень у

місті було проведено

більше ста заходів, в ці�

лому ж їх планують про�

вести близько 500.

“Наша головна мета —

донести до сердець лю�

дей, насамперед молоді,

культурну спадщину Та�

раса Шевченка. Тому

мистецькі заходи, при�

свячені Великому Кобза�

рю, охоплять всі райони

міста. У нас заплановано

450 заходів, однак я ду�

маю, що їх буде більше.

Хочу ще раз наголосити,

що відзначення ювілею

Великого Кобзаря — це

свято соборності, яке

покликане об’єднати на�

род України. І вшануван�

ня Кобзаря не закінчить�

ся датою його народжен�

ня, 9 березня. Культурні

та мистецькі заходи три�

ватимуть увесь рік”,—

наголосив Віктор

Корж �

За�словами�фахівців,�нинішній�опалювальний�сезон�в�столиці�проходить
стабільно�

Опалювальний сезон проходить стабільно
А вже влітку “Київенерго” здійснить капітальний ремонт мереж в Оболонському,
Шевченківському та Голосіївському районах
Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

У
зв’язку з погодними умовами опалювальний сезон
2013—2014 розпочався раніше, 30 вересня. Завдяки
злагодженій роботі усіх служб доволі швидко до
тепла були підключені всі об’єкти соціальної інфра�

структури — школи, садочки, лікувальні установи. Наразі
сезон проходить без серйозних проблем — більшість пори�
вів комунальникам вдається локалізувати протягом доби.
Складають фахівці вже плани і на наступні оновлення ме�
реж, на яких наразі найчастіше виникають пошкодження.
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

В
же менше, ніж за місяць, 9 березня,
українська спільнота відзначатиме
200�ту річницю з дня народження
Великого Кобзаря. Мистецькі захо�

ди тривають у всіх районах столиці, адже
2014�й указом Президента України Віктора
Януковича проголошений роком Тараса
Шевченка. Реконструюють наразі й Націо�
нальний музей Тараса Шевченка. В цілому
ж у місті приведуть до ладу всі об’єкти, що
носять ім’я Великого Кобзаря.
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Чи насправді Олімпіада — золото?
Найважливіші спортивні змагання у світі можуть стати бізнесу як стимулом, 
так і тягарем

Швидше, вище,
сильніше — для ВВП

Масштаб Олімпійських ігор

мимоволі змушує замислитися

щодо їхнього впливу на еконо�

міку країни, котра приймає та�

кі змагання. У Сочі ще не розі�

грано усіх комплектів нагород,

а експерти вже оцінюють саме

економічні наслідки Сочин�

ських ігор. Говорити про це

змусили й обсяги витрат на

спортивне свято. XXII зимова

Олімпіада�2014 у Сочі обігнала

за витратами XIX Літню Олім�

піаду 2008 року у Пекіні. КНР

витратила на підготовку до

спортивного змагання $40,9

млрд, Росія, за попередніми

підрахунками,— $50 млрд. Що

з цього буде? Рейтингове

агентство Moody’s обережно

натякає, що не слід сподівати�

ся на макроекономічний злет

РФ через Олімпіаду у Сочі,

“очікувати варто тільки корот�

кострокового позитивного

ефекту”. Більше того, вплив

Олімпійських ігор на кредит�

ний рейтинг Росії також не бу�

де відчутним. Натомість спос�

терігачі зауважили, що росій�

ський фондовий ринок пішов

угору, а рубль почав

зміцнюватися синхронно з по�

чатком ХХІІ Олімпійських

ігор.

Отже, перші економічні на�

слідки Олімпіади у Сочі вже є.

А якими будуть економічні

ефекти у середньостроковій

та віддаленій перспективах,

залежить від... минулого. Де

варто пошукати відповіді.

Високі старти 
не по кишенях

Про економічний бік світо�

вих спортивних змагань заго�

ворили у 70�х роках минулого

століття, коли Канада у бук�

вальному сенсі прорахувала�

ся з XXI Літньою Олімпіадою

у 1976 році. Влада країни не�

правильно оцінила обсяги фі�

нансування для проведення

Ігор у Монреалі. Довелося

брати боргів на $2,8 млрд.

Розплачувалися протягом 30�

ти років, кредити погасили за

рахунок спеціального подат�

ку на тютюнові вироби.

Після того країни, які бо�

ролися за право приймати у

себе Олімпіаду, почали ре�

тельніше рахувати майбутні

капіталовкладення та зиски.

Зокрема обсяги приватних

інвестицій помітно зросли. Та

навіть ретельні підрахунки не

давали абсолютної гарантії,

що витрати виправдають се�

бе, якщо хибними були цілі.

Скажімо, Австралія. У 2000�

му році відбулися XXVII Літні

Олімпійські ігри в Сіднеї. В

економічному плані інвесто�

ри сподівалися, що Олімпіада

допоможе краще презентува�

ти країну як туристичний

об’єкт. Але ставка на туризм

не виправдала себе, у тому

числі через відстань. І хоча

Австралії майже вдалося по�

вернути з вкладених $5,6

млрд десь $5,3 млрд, тим не

менше, прибутковою таку

Олімпіаду назвати складно.

Найпоказовіший приклад

помилки у прорахунках —

Греція. Афіни у 2004 році

приймали Літні Олімпійські

ігри. Планували витратити

спочатку 1,6 млрд євро, потім

4,5 млрд, підсумковий кош�

торис склав майже 10 млрд

євро. Економіка Греції не от�

римала очікуваних зисків, хо�

ча уряд наслідував успішну

бізнес�модель проведення

Ігор у Лос�Анджелесі. Непра�

вильна оцінка витрат призве�

ла до того, що “діри” затика�

лися бюджетним коштом.

Саме Олімпійські ігри спри�

яли занепаду грецької еконо�

міки, а потім сталося те, що

для її порятунку решта країн

Євросоюзу змушені були

“трусонути” гаманцями на

сотні мільярдів євро. Іронія

долі була у тому, що Олімпій�

ські ігри походять з Греції.

Так відновлена історична тра�

диція мало не згубила країну,

котра її породила.

Спортивне “золото”
конвертували у ділове

Змагання за право прийма�

ти Олімпіаду завжди емоцій�

ні, представники країни�пе�

реможця нерідко плачуть від

захвату. Однак потім вони та�

кож можуть проливати сльо�

зи — через витрачені гроші та

колосальні збитки. Тож Олім�

піада не гарантує економічно�

го дива. Але це зовсім не озна�

чає, що такого дива не може

бути. Головне — правильно

оцінити ризики й оптимально

все спланувати. Там, де це

вдавалося, Олімпіади завжди

приносили не лише спортив�

не, але й реальне золото.

Хрестоматійною стала

XXIII Літня Олімпіада у Лос�

Анджелесі (США) в 1984 ро�

ці, яка виявилася прибутко�

вою. Але дохід у $216 млн, по�

рівняно з витратами у декіль�

ка мільярдів доларів США,

навряд чи можна назвати

економічним проривом. Од�

нак позитив був у тому, що за�

вдяки сміливим та неодно�

значним рішенням бюджет

міста майже нічого не асигну�

вав на проведення спортив�

ного змагання. Переважна

більшість витрат — за кошти

спонсорів. Натомість турис�

тів побільшало, та й земля у

місті подорожчала.

Недавній позитивний при�

клад прибутковості — ХХХ

Літня Олімпіада 2012 року у

Лондоні (Великобританія),

яка обійшлася у 9 млрд фун�

тів стерлінгів, а з усіма побіч�

ними витратами — у близько

18 млрд фунтів. Натомість че�

рез рік уряд Великої Британії

підрахував, що Олімпіада

принесла економічних ефек�

тів на 9,9 млрд фунтів стер�

лінгів. Витрати, як мінімум,

було перекрито. Більше того,

Лондон став одним із най�

привабливіших туристичних

об’єктів у ЄС. І хоча до цього

інвестори готувалися, але та�

кий наслідок став для них

певною мірою не зовсім очі�

куваним у тому сенсі, що лю�

ди відвідують Лондон два ро�

ки поспіль після Олімпій�

ських ігор. До 2020 року, очі�

кують британські фінанси�

сти, економічні ефекти від

Олімпіади можуть вилитися у

кругленьку суму в 40 млрд

фунтів стерлінгів.

Є й інші успішні прикла�

ди, але вже завдяки нестан�

дартним рішенням і ризику.

XXV Літні Олімпійські ігри у

Барселоні (Іспанія) у 1992

році коштували державі та

інвесторам $9,4 млрд. Нато�

мість нині країна отримала

економічного ефекту на $26

млрд. Справа була ризикова�

ною, оскільки для проведен�

ня Ігор було обрано промис�

лово занедбану околицю

Барселони, реконструйова�

но, прокладено дороги, роз�

чищено пляжі, побудовано

хмарочоси. Нині цей район

Барселони престижний, від�

відуваний туристами, у тому

числі завдяки тому, що під

Олімпіаду було розчищено

понад 5 кілометрів берегової

лінії пляжів.

Роздача галузевих
“слонів”

В Олімпіадах головне для

інвесторів не стільки змага�

тися за обсяги капіталовкла�

день, скільки правильно оці�

нити ризики та зиски. Не�

стандартні рішення також ві�

таються. Тоді й прибутки ра�

хувати буде приємно.

З цієї точки зору проведен�

ня Олімпіади у Львові у 2022

році, якщо Україна здобуде

цю честь, буде багато у чому

подібним до Сочинських ігор.

Стадіон міжнародного рівня у

Львові вже є. Для лижних зма�

гань, для бобслею буде зруч�

ним Буковель. Як і Росія із

Сочі, Україна зможе посилити

позиції як привабливого ту�

ристичного регіону, оскільки

Олімпійські ігри завжди збіль�

шували потік туристів. Попри

те, що Греція мало не вилетіла

з ЄС через колосальні збитки

через Олімпіаду, країна суттє�

во поліпшила свої позиції у

туристичному рейтингу, і саме

туризм витягає “батьківщину

Олімпіади” з економічної ре�

цесії. Зі Львовом та Буковелем

тут стовідсоткове попадання,

оскільки є історичні пам’ятки

та спортивні об’єкти міжнаро�

дого класу. Більше того, зрос�

ла б кількість туристів до Ки�

єва, адже бути в Україні й не

відвідати столицю з її історич�

ними пам’ятками світового

значення — нераціонально.

Олімпіади також пожвавлю�

ють ринок праці регіону, роз�

дрібну торгівлю, будівництво

та галузь телекомунікацій. На

відміну від туризму, тут ефекти

скороминущі, якщо немає чіт�

кого уявлення, як будуть вико�

ристовуватися спортивні та ін�

фраструктурні олімпійські

об’єкти після завершення

спортивного свята. Експерти

також вказують і на той факт,

що після олімпіад більшої по�

пулярності набуває спорт, до�

ступнішими стають спортивні

об’єкти світового рівня, що

позитивно позначається на

якості життя людей.

Нарешті, Олімпіади викли�

кають пожвавлення на фон�

довому ринку країни, котра

приймає змагання, а також

підтримують валюту кра�

їни — господарки Ігор. У Ро�

сії почав зміцнюватися рубль,

цінні папери на фондовому

ринку пішли вгору. Активіза�

ція на фондовому ринку не

завадила б і Україні �

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

XXII
зимова Олімпіада у Сочі
вже принесла першу ме�
даль українській команді.
Щедрий врожай золотих та

срібних нагород почала збирати Росія, котра
приймає цьогоріч спортивні змагання чотири�
річчя. У Сочі вклали рекордні кошти, очікують
прибутків. Але чи покриє олімпійське золото
витрати на проведення змагань? Україна у Со�
чі вже почала змагатися за Олімпіаду�2022, на�
ша делегація представила концепцію заявки
на проведення Ігор у Львові. Наскільки Олімпі�
ади повертають вкладене з прибутком, “Хре�
щатик” спробував це з’ясувати.

“Олімпіада працює більше на імідж країни, аніж на її економіку”
Îë³ìï³àäà ñïðàâä³ ïðèçâîäèòü äî åêîíîì³÷íèõ åôåêò³â, àëå á³ëüøå “ïðàöþº” íà ³ì³äæ êðà¿íè ó ö³ëîìó. Òàêó äóìêó ó êîìåíòàð³ “Õðåùàòèêó” âè-

ñëîâèëà åêñïåðò ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó FOREX CLUB â Óêðà¿í³ Ìàð³ÿ Ñàëüí³êîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, “ïîä³áí³ çàõîäè º äëÿ äåðæàâè, ñêî-

ð³ø, ³ì³äæåâèìè, àí³æ åêîíîì³÷íî åôåêòèâíèìè. Ñïðàâä³, çà ð³ê äî ï³äãîòîâêè Îë³ìï³àäè ³ â ð³ê ¿¿ ïðîâåäåííÿ òåìïè ðîñòó ÂÂÏ êðà¿íè ìîæóòü ïðè-

ñêîðþâàòèñÿ, çá³ëüøóºòüñÿ íàäõîäæåííÿ ³íâåñòèö³é. Îäíàê ÷àñòêîâî öå íàêëàäíî äëÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó, îñê³ëüêè íå âñÿ ï³äãîòîâêà çä³éñíþºòü-

ñÿ êîøòîì ³íâåñòîð³â”. ßê çàçíà÷èëà åêñïåðò, “ÿêùî âåñòè ìîâó ïðî ïðèêëàä äëÿ Óêðà¿íè ªâðî-2012, òî íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ó÷àñòü

ìàëîñÿ íà óâàç³, ùî ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â áóäå çàä³ÿíî á³ëüøå, í³æ áþäæåòíèõ. Ó ðåçóëüòàò³ âèÿâèëîñÿ, ùî 80 % êîøò³â, âèòðà÷åíèõ íà ªâðî-2012,

áóëè áþäæåòíèìè, à ðåøòà — çàëó÷åí³. Äëÿ ïðîâåäåííÿ Îë³ìï³àäè çíàäîáèòüñÿ çíà÷íî á³ëüøå êîøò³â, í³æ äëÿ ªâðî-2012. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ñêëàä-

íî ñêàçàòè, ÷è áóäå êðà¿íà â çìîç³ ðåàë³çóâàòè òàêèé ïðîåêò”. Ïðè öüîìó, çâåðíóëà óâàãó Ìàð³ÿ Ñàëüí³êîâà, “íàâ³òü ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî Îë³ìï³-

àäó áóäå ïðîâåäåíî â Óêðà¿í³, åêîíîì³÷íèé åôåêò ìàòèìå êîðîòêîñòðîêîâèé õàðàêòåð, à ïîâíîö³ííà îêóïí³ñòü ñêëàäå íå îäíå äåñÿòèë³òòÿ. Òàêîæ,

ÿêùî ãîâîðèòè ïðî îêóïí³ñòü, òî òàê³ ïðîåêòè, ÿê ó Ðîñ³¿, ìîæóòü îêóïèòèñÿ ðîê³â ÷åðåç 30-40”. Òèì íå ìåíøå, ïðÿìèõ çàãðîç ÷è âèã³ä äëÿ âàëþ-

òè Îë³ìï³àäà, ñêîð³ø, íå íåñå, àäæå “ïàä³ííÿ ðóáëÿ ó öåé ïåð³îä á³ëüøå çóìîâëåíå ìîíåòàðíîþ ïîë³òèêîþ ÑØÀ”, çîêðåìà “ñêîðî÷åííÿì ÔÐÑ ÑØÀ

îáñÿã³â çàõîä³â ñòèìóëþâàííÿ åêîíîì³êè íà $10 ìëðä”.

“За грамотної організації Олімпіади можна очікувати на збільшення інвестицій”
Îë³ìï³éñüêå “çîëîòî” ìîæå ïðèíåñòè ðåàëüí³ çèñêè, ïåðåêîíàíèé ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêîãî àíàë³òè÷íîãî öåíòðó Îëåêñàíäð Îõð³ìåíêî. Â êîìåí-

òàð³ “Õðåùàòèêó” åêñïåðò çàçíà÷èâ, ùî “äàâíî ñóìè, ùî âèòðà÷àþòüñÿ íà ïðîâåäåííÿ Îë³ìï³àä, çíà÷íî ïåðåâèùóþòü äîõîäè, êîòð³ ìîæå îòðèìà-

òè êðà¿íà-îðãàí³çàòîð öèõ ²ãîð. Òîìó Ðîñ³ÿ òóò íå âèíÿòîê, ³ íåðåàëüíî, ùîá íàâ³òü ÷åðåç 10 ðîê³â îêóïèëèñÿ êîøòè, âêëàäåí³ â áóä³âíèöòâî ñïîð-

òèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè”. Îäíàê “ó äàí³é ñèòóàö³¿ ãîëîâíå íå îêóïí³ñòü îá’ºêò³â, à ñòèìóë äëÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é â êðà¿íó. ßêùî ïðàâèëüíî îðãà-

í³çóâàòè ïðîöåñ ïðîâåäåííÿ Îë³ìï³àäè, òî ìîæíà î÷³êóâàòè ð³çêîãî çðîñòàííÿ îáñÿã³â ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ó áóä³âíèöòâî ãîòåë³â, òîðãîâèõ öåí-

òð³â, ðîçâàæàëüíèõ îá’ºêò³â. À íàéãîëîâí³øå — Îë³ìï³àäà º øèêàðíèì ñòèìóëîì äëÿ ï³àðó êðà¿íè, é ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ²ãîð ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â çðîñ-

òàº”, õî÷à “óñå öå ìîæå áóòè ëèøå çà óìîâè ãðàìîòíîãî ïðîâåäåííÿ Îë³ìï³àäè. Àëå í³ Ðîñ³ÿ, àí³ Óêðà¿íà öüîãî ðîáèòè íå ìîæóòü. Òîìó º âåëèê³

ñóìí³âè, ùî ïðîâåäåííÿ Îë³ìï³àäè-2020 â Óêðà¿í³ ìîæå ñòèìóëþâàòè ïðèð³ñò ÂÂÏ òà ñïðèÿòè çá³ëüøåííþ ïðèòîêó ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é. Äëÿ öüî-

ãî çàìàëî ñàìî¿ Îë³ìï³àäè, ïîòð³áåí ìåõàí³çì çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é òà ïðàâèëüíå ïðîâåäåííÿ ñàìîãî çàõîäó, ùîá áóâ ïîçèòèâíèé åêîíîì³÷íèé

åôåêò, à íå çáèòêè”.
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Хрещатик 513 лютого 2014 року

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

К
раїни, що мають
високі показники
результатів енер�
гоефективності,

вирішують завдання з
упровадження енерго�
зберігаючих заходів шля�
хом державно�приватно�
го партнерства. При цьо�
му до цих заходів обо�
в’язково залучаються як
підприємства, так і влас�
ники будинків. Наша дер�
жава також працює в
цьому напрямку.

У розвинених країнах світу за�

ходи, спрямовані на підвищення

енергоефективності, реалізують�

ся як за рахунок бюджетних кош�

тів, так і приватних компаній.

Зважаючи, що сьогодні енергоєм�

ність ВВП України в 4 рази пере�

вищує аналогічний показник єв�

ропейських країн, це питання за�

лишається одним із головних на

порядку денному. До вирішення

цих проблем, в тому числі у сфері

ЖКГ, залучають бізнес і у нас. В

Україні в рамках державно�при�

ватного партнерства станом на

червень 2013 року всього реалізу�

валось 160 проектів, з яких зокре�

ма 71 проект — з водопостачання,

32 — з виробництва, транспорту�

вання і постачання тепла, та

три — в енергетиці.

Вся надія — 
на інвестиції

За даними експертів, кому�

нальні системи в Україні вже на�

стільки застарілі, що будинки

втрачають близько 50 % тепла, а

сплачувати за використану

енергію доводиться спожива�

чам. Та впровадження енерго�

ефективних проектів сьогодні

потребує значних інвестицій.

“Ця галузь державою практично

не фінансується, і розвиток в

основному здійснюється за ра�

хунок інвестиційних коштів”,—

розповів заступник голови

Д е р ж е н е р г о е ф е к т и в н о с т і

України Сергій Дубовик.

За його словами, минулого ро�

ку Україна отримала від ЄС 15,6

млн євро на енергоефективні

проекти. Наразі кошти конверто�

вано в національну валюту, і вони

знаходяться на рахунках казна�

чейства. Аби ними скористатися,

Агентством розробляються зміни

до Державної цільової економіч�

ної програми енергоефективності

й розвитку сфери виробництва

енергоносіїв з відновлюваних

джерел енергії та альтернативних

видів палива на 2010—2015 роки.

Спільно з регіонами вже підго�

товлено 490 проектних пропози�

цій на суму близько 1,3 млрд грн,

які передбачається реалізувати в

рамках програми.

Загалом на її реалізацію в по�

точному році передбачається фі�

нансування у розмірі майже 500

млн грн. З них 324,8 млн грн —

кошти 1�го траншу бюджетної до�

помоги ЄС в рамках Угоди про

фінансування програми “Під�

тримка виконання Енергетичної

стратегії України в галузі енерго�

ефективності та відновлюваних

джерел енергії”.

З початку реалізації регіональ�

них програм (2010 р. — 1 півріччя

2013 р.) впроваджено близько 18

тис. заходів з енергоефективності

та енергозбереження. У результаті

зекономлено майже 5,7 млрд м3

природного газу. А за перше пів�

річчя 2013 року досягнуто еконо�

мії 0,92 млрд м3.

Також збільшуються потужно�

сті об’єктів відновлюваної енер�

гетики, які працюють за “зеле�

ним” тарифом. У 2013 році введе�

но в експлуатацію 539,1 МВт, що

на 50,6 % більше від потужності,

введеної у 2012�му. Все це дозво�

лило минулого року виробити по�

над 1,5 млрд кВт/год. “зеленої”

енергії (без урахування великих

ГЕС).

Крім того, Держенергоефек�

тивності підготувало 9 проектів

нормативно�правових актів, се�

ред яких проект Закону України

“Про ефективне використання

паливно�енергетичних ресурсів”,

який схвалено урядом та внесено

на розгляд Верховної Ради, а та�

кож проект Національного плану

дій з відновлюваної енергетики

на період до 2020 року та проект

Національного плану дій з енер�

гоефективності до 2020 року. 

До речі, експерти оцінюють за�

гальну потребу в інвестиціях у па�

ливно�енергетичний сектор

України в $ 200 млрд.

Енергоефективність 
у громадах

Нещодавно також стало відо�

мо, що п’ять консорціумів укра�

їнських міст отримають від Ні�

мецького бюро міжнародного

співробітництва (GIZ) технічну

допомогу в сумі 4 млн євро для

впровадження проекту “Енерго�

ефективність у громадах”. Спіль�

но з GIZ та Мінрегіоном для

участі були відібрані зокрема

Чернівці спільно з містами

Кам’янець�Подільський та Коло�

мия; Полтавська обласна держав�

на адміністрація та міста Комсо�

мольськ, Лубни, Миргород, Пол�

тава; Дніпропетровська обласна

рада та міста Дніпродзержинськ,

Дніпропетровськ, Кривий Ріг,

Павлоград; Житомир спільно з

містами Бердичів, Коростень,

Новоград�Волинський; Луганськ

спільно з містами Краснодон, Ро�

веньки, Свердловськ, Сєвєродо�

нецьк.

Окрім цього, за даними віце�

прем’єра Олександра Вілкула, ве�

деться робота щодо підготовки до

реалізації ще 5 спільних з міжна�

родними фінансовими організа�

ціями (МФО) проектів з модерні�

зації галузі ЖКГ на суму майже 10

млрд грн. Ці проекти будуть спря�

мовані на впровадження енерго�

зберігаючих технологій, підви�

щення якості муніципальної ін�

фраструктури в містах України, а

саме — систем водопостачання та

водовідведення, теплопостачан�

ня, енергоефективності житлових

будинків. Наразі з МФО в Україні

вже реалізується чотири великих

проекти загальною вартістю по�

над 3 млрд грн.

Зауважимо, що Київ теж ак�

тивно впроваджує енергозбері�

гаючі проекти. Зокрема КП

“Група впровадження проекту з

енергозбереження в адміністра�

тивних і громадських будівлях м.

Києва” прогнозує, що тільки

термосанація всіх будівель до�

зволить бюджету міста економи�

ти 500 млн грн щорічно. Для по�

чатку планується зменшити

енергоспоживання в бюджетних

будівлях, після чого перейдуть

на житлові будинки. Залучати�

муть до цього і бізнес, в тому

числі — за допомогою енерго�

сервісних контрактів.

Загалом експерти визнають,

що сьогодні для простих спожи�

вачів не створено особливих сти�

мулів економити енергію. “Низь�

кі тарифи на електроенергію, на

газ. І тому для населення немає

сенсу економити. Це якщо гово�

рити про споживачів. А от, на�

приклад, теплокомуненерго —

такі великі споживачі газу, що їм

є сенс економити”,— зазначає

"Хрещатику" член наглядової ра�

ди Інституту енергетичних стра�

тегій Юрій Корольчук. Водночас

умови необхідної підприємствам

кредитної підтримки залишають�

ся сьогодні невигідними. На дум�

ку експерта, для підвищення ін�

вестиційної привабливості цього

сектору допомогло б створення

певного банку, який би займався

відновлюваною енергетикою,

енергоефективними проектами, і

держава давала б безпроцентні

кредити для зменшення вико�

ристання енергоресурсів. За його

словами, існуюючі в Україні

енергоефективні програми пере�

важно залишаються на папері че�

рез відсутність фінансування, хо�

ча спільними зусиллями кому�

нальних підприємств все ж здій�

снюється модернізація котелень,

теплових мереж. “Нині рівень

ККД у ЖКГ складає 40—45 %,

близько 50 % тепла наразі фак�

тично втрачається. А от при замі�

ні теплотрас можна заощадити

більше 10 млрд кубометрів газу,

на сьогодні це фактично $ 3

млрд”,— резюмує експерт �

Ефективна енергія
До вирішення проблем енергозбереження залучають бізнес 
та споживачів

Досвід країн — лідерів енергозбереження
Åíåðãîåôåêòèâíà ïîë³òèêà êðà¿í — ë³äåð³â åíåðãîçáåðåæåííÿ áàçóºòüñÿ íà òðüîõ îñíîâíèõ ïðèí-

öèïàõ: ñòèìóëþâàííÿ äî çàîùàäæåííÿ åíåðã³¿; ïðèìóñ äî åíåðãîçáåðåæåííÿ; ïðîñâ³òíèöüê³ ïðîãðà-

ìè ó ñôåð³ åíåðãîçáåðåæåííÿ.

Çîêðåìà â Íîðâåã³¿ äëÿ åíåðãîîùàäíîñò³ ñïåö³àëüíî çàñíîâàíà êîìïàí³ÿ ENOVA SF, ÿêà ô³íàí-

ñóº ³íâåñòèö³éí³ ïðîãðàìè â ãàëóç³ ï³äâèùåííÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ äåðæàâíèõ ³ ìóí³öèïàëüíèõ áó-

ä³âåëü. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ íîðâåçüêèé ïàðëàìåíò çàñíóâàâ åíåðãåòè÷íèé ôîíä ³ âè-

ä³ëèâ ãðàíòè â ðîçì³ð³ äî 5 ìëðä êðîí (áëèçüêî 650 ìëí ºâðî).

Ó Í³ìå÷÷èí³ ðåàë³çóþòüñÿ åíåðãîñåðâ³ñí³ äîãîâîðè ÿê åëåìåíò äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåð-

ñòâà. Çà ïîñåðåäíèöòâà Í³ìåöüêîãî åíåðãåòè÷íîãî àãåíòñòâà Dåna â ïðîöåñ êîíòðàêòèíãó âêëþ÷å-

í³ 49 ôåäåðàëüíèõ îá’ºêò³â (äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ áóä³âë³, ñîö³àëüí³ óñòàíîâè), ïëàíóºòüñÿ çà-

ñòîñóâàííÿ ³íñòðóìåíòó êîíòðàêòèíãó ùå â 20 òèñ. ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü. Ó êðà¿í³ ä³þòü óæå ïîíàä

ï³âñîòí³ ô³ðì, ÿê³ óêëàäàþòü êîíòðàêòèíãîâ³ óãîäè ç êîìïàí³ÿìè, ùî êåðóþòü æèòëîâèìè áóäèíêà-

ìè, áþäæåòíèìè òà ïðèâàòíèìè óñòàíîâàìè. 

À ó ÑØÀ ôóíêö³îíóþòü 26 äåðæàâíèõ îñâ³òí³õ öåíòð³â äëÿ ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³

ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó íà ïðåäìåò íåîáõ³äíîñò³ çàîùàäæåííÿ åíåðã³¿ òà âè-

êîðèñòàííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é íà âèðîáíèöòâ³.

ÄÎÂ²ÄÊÀ "ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"

Реєстрація майна — 
за новим порядком

12 ëþòîãî 2014 ðîêó íàáóâ ÷èííîñò³

íîâèé Ïîðÿäîê äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿ-

æåíü, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ

â³ä 17 æîâòíÿ 2013 ð. ¹ 868. Ïîðÿäîê

ïåðåäáà÷àº çàïðîâàäæåííÿ ê³ëüêîõ

“àëüòåðíàòèâíèõ” ìåõàí³çì³â ïîäàííÿ

äîêóìåíò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæðåºñò-

ðàö³¿ ïðàâ — ÿê øëÿõîì áåçïîñåðåä-

íüîãî çâåðíåííÿ çàÿâíèêîì, òàê ³ íàä-

ñèëàííÿì ïîøòîþ ÷è êóð’ºðñüêîþ

ñëóæáîþ; ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ îä-

íî÷àñíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ òà

ðå÷îâèõ ïðàâ, ïîõ³äíèõ â³ä ïðàâà âëàñ-

íîñò³, íà ï³äñòàâ³ îäí³º¿ çàÿâè ïðî

äåðæðåºñòðàö³þ ïðàâ, ïîäàòè ÿêó ìî-

æå ÿê âëàñíèê, òàê ³ ïðàâîíàáóâà÷; çà-

ïðîâàäæåííÿ ïðîâåäåííÿ äåðæðåºñò-

ðàö³¿ ïðàâ ³ç âèäà÷åþ ñâ³äîöòâà ïðî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî íà

çàì³íó âòðà÷åíèõ, ïîøêîäæåíèõ ÷è ç³-

ïñîâàíèõ ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíî-

ñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ÷è äåðæàâíîãî

àêòà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ, âè-

äàíèõ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè äî 1

ñ³÷íÿ 2013 ð.; ñïðîùåííÿ ïîðÿäêó ïðî-

âåäåííÿ äåðæðåºñòðàö³¿ ïðàâ íà íîâî-

çáóäîâàíèé àáî ðåêîíñòðóéîâàíèé

îá’ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà, áóä³âíèöòâî

ÿêîãî çä³éñíþâàëîñÿ ³ç çàëó÷åííÿì

êîøò³â â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á

(ðîçìåæîâàíî ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³

ìàº ïîäàâàòè îñîáà, ÿêà çàëó÷àëà êîø-

òè (çàáóäîâíèê) òà áåçïîñåðåäíüî ³í-

âåñòîð); çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ

äåðæðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íî-

âîçáóäîâàí³ àáî ðåêîíñòðóéîâàí³ îá-

’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, çáóäîâàí³ â

ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ êîîïåðàòèâ³â, íà

ï³äñòàâ³ ïîäàíî¿ çàÿâíèêîì äîâ³äêè â³ä-

ïîâ³äíîãî êîîïåðàòèâó ïðî ÷ëåíñòâî â

íüîìó òà ïðî ïîâíå âíåñåííÿ ïàéîâîãî

âíåñêó; çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ

äåðæðåºñòðàö³¿ ïðàâà äåðæàâíî¿ òà êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè íåðóõî-

ìîãî ìàéíà, çáóäîâàí³ çà “ðàäÿíñüêèõ”

÷àñ³â; íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ îòðèìóâàòè

³íôîðìàö³þ, íàêîïè÷åíó çà ðîêè íåçà-

ëåæíîñò³ ç ðåºñòð³â, ùî ôóíêö³îíóâàëè

äî 1 ñ³÷íÿ 2013 ð. (Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíî-

ñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, ªäèíîãî ðåºñ-

òðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá’ºêò³â íåðó-

õîìîãî ìàéíà òà Äåðæðåºñòðó ³ïîòåê);

çá³ëüøåííÿ äî 5 äí³â ñòðîêó, âïðîäîâæ

ÿêîãî íîòàð³óñ ïåðåäàº äîêóìåíòè äî

îðãàíó äåðæðåºñòðàö³¿ ïðàâ �

Києву відшкодували понад
7,6 млн грн

Äåðæô³í³íñïåêö³ÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ó

ñ³÷í³ 2014 ðîêó çàáåçïå÷èëà óñóíåííÿ

ïîðóøåíü, ùî ïðèçâåëè äî âòðàò ô³-

íàíñîâèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â íà

ñóìó ïîíàä 7,6 ìëí ãðí. Ó òîìó ÷èñë³

â³äøêîäîâàíî ³ ïîíîâëåíî 3,4 ìëí ãðí

âòðàò äåðæàâíîãî ³ 4,2 ìëí ãðí ì³ñöå-

âîãî áþäæåò³â. Çà ìàòåð³àëàìè ðåâ³ç³é

êåð³âíèêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïðèé-

íÿëè 12 óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü. Çà â÷è-

íåí³ ô³íàíñîâ³ ïîðóøåííÿ 20 ïîñàäî-

âèõ îñ³á ïðèòÿãíåíî äî àäì³íâ³äïîâ³-

äàëüíîñò³, 23 — äî äèñöèïë³íàðíî¿, 1 —

äî ìàòåð³àëüíî¿, 8 îñ³á çâ³ëüíåíî ç ïî-

ñàä. Ó 8-ìè âèïàäêàõ äî óñòàíîâ, äå áó-

ëè âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ áþäæåòíîãî

çàêîíîäàâñòâà, çàñòîñîâàíî ô³íàíñîâ³

ñàíêö³¿ ó âèãëÿä³ çóïèíåííÿ îïåðàö³é ç

áþäæåòíèìè êîøòàìè, äâîì óñòàíîâàì

çìåíøåíî áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà

ñóìó ïîíàä 186 òèñ. ãðí. Êð³ì òîãî, ³í-

ñïåêö³ÿ íàïðàâèëà äî Äåðæô³íìîí³òî-

ðèíãó 2 ³íôîðìàö³¿ ïðî çàïîá³ãàííÿ òà

ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äî-

õîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì,

íà ñóìó ìàéæå 831 òèñ. ãðí. Ñêëàäåíî

òà íàïðàâëåíî äî ñóäó 13 ïðîòîêîë³â

ïðî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ

çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò ³

ïîñëóã çà äåðæàâí³ êîøòè. Çà ìàòåð³-

àëàìè ðåâ³ç³é ³ ïåðåâ³ðîê ïðàâîîõîðîí-

í³ îðãàíè ðîçïî÷àëè 7 äîñóäîâèõ ðîç-

ñë³äóâàíü �

Ä³ëîâ³ íîâèíè
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Шахрайські лещата
Проблема махінацій з кредитами набуває все більших масштабів

Кредитні аферисти
За словами директора

Української міжбанківської

Асоціації членів платіжних

систем “ЄМА” Олександра

Карпова, розвиток банків�

ського бізнесу сьогодні зале�

жить від кредитування на

рівні торговельних підпри�

ємств, кеш�кредитів, кредит�

них карт і, на жаль, злочинці

це також розуміють. “Саме

тому ми зараз спостерігаємо

міграцію тих, хто раніше зай�

мався використанням під�

роблених карт в банкоматах,

а тепер активно бере участь в

отриманні кредитів за під�

робленими документами або

за документами людей, які

не розуміють, чому їх приве�

ли до банку і навіщо їм цей

кредит”,— зазначає пан Кар�

пов. Він інформує, що нині

понад 95 % всіх банкоматів,

терміналів, усіх виданих кре�

дитів, а також відкритих де�

позитних рахунків україн�

ськими банками (маються на

увазі ті банки, які працюють

з цією кількістю клієнтів) бе�

руть участь в інформаційно�

му обміні. Таким чином бан�

ківська система намагається

працювати на упередження

дій шахраїв. “Найближчим

часом за підтримки банків,

які є спонсорами маленьких

банків у їх роботі платіжної

системи, планується підклю�

чення до системи Exchange�

online, щоб у потрібний час

та без затримок отримувати

ту інформацію, яка дозволяє

запобігати шахрайству і за�

хищати гроші наших клієн�

тів”,— наголосив пан Кар�

пов.

Керівник з безпеки техно�

логій роздрібного бізнесу

“Альфа�Банку” Сергій До�

сенко зауважує, що з часів ак�

тивного кредитування в 2010

році банки спокійно пережи�

ли 2011�й рік, порівняно з до�

кризовими 2006�2007 роками,

а також кризовим 2008 ро�

ком — з точки зору активно�

сті кредитних шахраїв. “Але

вже у 2012 році був різкий

сплеск шахрайства з виходом

у 2013 році на показники

фактично докризового періо�

ду”,— зазначає він.

Основні схеми
Що ж стосується основних

шахрайських схем, то най�

більш розповсюджені в кре�

дитно�фінансовій сфері є

оформлення кредитів з вико�

ристанням часткового під�

роблення паспортів, а також

їх повноцінної підробки,

оформлення кредитів на під�

ставних осіб — як правило, із

соціально неблагополучної

групи. Також є проблема так

званого “чорного” брокер�

ства — йдеться про сприяння

позичальника у підготовці

вигаданих даних, документів,

насамперед — про доходи,

про роботу і місце проживан�

ня, а також маніпуляції із за�

ставами.

“Якщо дати стислу харак�

теристику у напрямку отри�

мання кредитів за підробле�

ними документами, то в 2013�

му кількість махінацій зросла

практично удвічі в порівнян�

ні з 2012 роком. При цьому

суми зросли в 2 рази, тобто

інтереси шахраїв становлять

кредити на великі суми”,—

стверджує Сергій Досенко.

Географія злочинів
За словами експертів, гео�

графія шахрайств не пов’яза�

на з обсягами продажу. Якщо

не брати до уваги Київ, тради�

ційне для всіх великих грав�

ців ринку місто, де найбільш

високі обсяги, то зараз на од�

ному з перших місць у цій ка�

тегорії шахрайства — Дніпро�

петровськ та Дніпропетров�

ська область.

“Що стосується інших ре�

гіонів, то традиційно складна

обстановка залишається на

півдні — Одеса, Херсон, Ми�

колаїв. Слід зазначити, що

традиційно високий рівень

шахрайства в Запоріжжі,

Кременчуці. Серед невели�

ких обласних центрів — Кі�

ровоград та Вінниця”,— за�

уважив пан Досенко. Шах�

райство з використанням

підроблених документів най�

рідше зустрічається в захід�

них областях. Специфікою

даного виду шахрайства є те,

що аферисти намагаються

використовувати, як прави�

ло, крадені або десь залишені

громадянами паспорти в

максимально короткий про�

міжок часу. “Цей вид шах�

райства характеризується та�

кою складовою, яку умовно

названо “каруселлю”, тобто,

маючи підготовлену схему,

шахраї намагаються за мак�

симально короткий промі�

жок часу пройти максималь�

но велику кількість гравців,

які активно кредитують”,—

зазначає експерт. Він реко�

мендує за фактом крадіжки

або втрати паспорта не тіль�

ки звертатися із заявою до

МВС, але й активно інфор�

мувати про це банки, які

найбільш активно видають

кредити. “Найпростіший

спосіб — зайти в кредитну

зону будь�якого банку і за�

явити про втрату своїх доку�

ментів. Щоб прискорити

процес донесення інформа�

ції банкам, можна зайти у ве�

ликі магазини з продажу по�

бутової техніки — там є кре�

дитний відділ, який співпра�

цює відразу з п’ятьма�шість�

ма банками”,— пояснив фа�

хівець.

Також клієнт повинен звер�

нутися до співробітників зі

служби безпеки банку, продик�

тувати свої паспортні дані й за�

лишити свій контактний теле�

фон. Інформація, яка була на�

дана постраждалим, буде об�

роблена банком протягом од�

ного�двох днів, а не 10�14 днів,

як у випадку з МВС. Також по�

трібно зателефонувати на “га�

рячу лінію” банків і повідоми�

ти про втрату документів.

Сімейне шахрайство
Окрім шахраїв, в 2013 році

до використання чужих пас�

портів вдавалися також і в ці�

лому благополучні громадя�

ни, які раніше не мали проб�

лем із законом. Йдеться про

так зване “сімейне шахрай�

ство”, коли зловмисники ви�

користовують документи сво�

їх близьких, друзів і знайо�

мих. Обсяги такого шахрай�

ства не дуже великі, але в 95 %

випадків це безнадійний кре�

дит, якщо шахрая відразу ж не

зловлять. Але навіть якщо йо�

го знайдуть, гроші по кредиту

платитиме хазяїн паспорта,

якщо в процесі розслідування

не вдасться довести, що він

дійсно не давав згоди на

оформлення кредиту.

Також злочинцями все час�

тіше стають люди пенсійного

віку, які все життя не мали

проблем із законом. “Люди

похилого віку показують пас�

порт із фотографією двадця�

тирічної давності. Через це

зовні непросто відрізнити, чи

та людина на фотографії. До

того ж в Україні літнім людям

традиційно довіряють більше.

Ось і виходить, що пенсіоне�

ри, маючи на руках паспорти

своїх знайомих, яким вони

допомагали отримати пенсію

або посилку, використовують

чужі документи для отриман�

ня кредиту”,— пояснив Сер�

гій Досенко.

Проблеми для банків у цій

категорії шахрайства досить

таки вагомі, кількість пося�

гань та обсяги оформлень від�

носно невеликі, але потрібно

розуміти, що це практично

безповоротні втрати. Як за�

значають експерти, повер�

нення таких кредитів, оформ�

лених з використанням під�

роблених документів та фаль�

шивих паспортів, не переви�

щує 5�7 %. Якщо службі без�

пеки банків самостійно або за

сприяння співробітників мі�

ліції не вдається затримати

шахрая по гарячих слідах і ви�

користовувати інструмент

кримінального переслідуван�

ня, то надалі практично не�

має шансів на фінансове від�

шкодування збитків, завда�

них банку.

"Чорне" брокерство
Найбільш небезпечним і

масштабним шахрайством є

оформлення кредитів на під�

ставних осіб, як правило, з

неблагополучної частини на�

селення. “Це проблема, не

пов’язана з банками. Це зага�

лом проблема, що показує

хворобу суспільства. Тобто це

прямий наслідок стану держа�

ви. Йдеться про те, що шахраї

цілеспрямовано підбирають,

вербують, використовують та�

ких осіб, як алкоголіки, нар�

комани, ігромани тощо”,—

пояснює пан Досенко. Також

він наголошує, що таких лю�

дей можуть охайно одягнути,

забезпечити необхідними до�

кументами, довідками про до�

ходи, підготувати фіктивну ін�

формацію щодо місць роботи

тощо. Все це робиться за сим�

волічну винагороду 5�10 % від

суми кредиту. “Після того, як

кредит, наприклад, на покуп�

ку товару отриманий, шахраї

продають цей товар за зниже�

ною ціною своїм дилерам, а

гроші забирають собі”,— по�

яснив він. За способом дії таке

шахрайство максимально схо�

же на “чорне” брокерство.

Минулий рік показав, що ці

схеми кредитного шахрай�

ства мають формат промис�

лової експлуатації з викорис�

танням фіктивних контрак�

тів. “Чорні” брокери були

помічені в тому, що почали

вносити фіктивну інформа�

цію до державних реєстрів.

Ми вже неодноразово вияв�

ляли, що інформація в дер�

жреєстрах та, яку ми вважа�

ємо достовірною, була ки�

мось змінена, були викорис�

тані фіктивні контакти, що

не належать реальному під�

приємству, яке реально заре�

єстроване і працює в держа�

ві”,— зазначає експерт �

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

В
Україні останніми роками, незважаючи на кризу, стрімко розви�
вається кредитно�фінансова сфера. Однак вона не завжди при�
носить користь для громадян, а й часто потурає аферистам,
адже інновації в злочинному світі впроваджуються швидко. Са�

ме кредитне шахрайство призводить до найбільших фінансових втрат
як для банків, так і для сумлінних громадян. За оцінками служб безпеки
українських фінустанов, рівень загрози від шахрайств із кредитами на
сьогодні обчислюється мільярдами доларів. Якщо брати до уваги ста�
тистику минулого року, то середня сума кредитних шахрайств станови�
ла 30�50 тис. грн, а максимум складав 100 тис. грн. “Хрещатик” дізна�
вався у експертів, які бувають види кредитного шахрайства та як убез�
печитися від них.

Рекомендації щодо протидії кредитному шахрайству
Ãîëîâíîþ çáðîºþ º âëàñíà ïèëüí³ñòü, çíàííÿ ³ äîòðèìàííÿ ïðîñòèõ ïðàâèë áåçïåêè. Íàéïåðøå — íåáåçïåêó ñêëà-

äàº ï³äðîáêà àáî âèêîðèñòàííÿ âòðà÷åíèõ äîêóìåíò³â, íàâìèñíà êðàä³æêà (ïàñïîðòó é ³äåíòèô³êàö³éíîãî ïîäàòêîâî-

ãî íîìåðó — ²ÏÍ) ç ìåòîþ îòðèìàííÿ êðåäèòó ï³äñòàâíîþ îñîáîþ, òîìó:

— Ïèëüíóéòå çà ïàñïîðòîì. ßêùî éîãî âòðàòèëè, íåãàéíî çâåðí³òüñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ç çàÿâîþ. Òàêîæ

áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é íàäàþòü ïîñëóãè ùîäî âíåñåííÿ ïàñïîðò³â äî áàçè äàíèõ (ÏÂÁÊ², ÓÁÊ², ÌÁÊ²), ùî ç÷èíèòü

ïåðåøêîäó øàõðàéñüêîãî ¿õ âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ãðîøåé. Êð³ì òîãî, âàðòî çâåðíóòèñÿ ç ïîâ³äîìëåííÿì

ïðî âòðàòó äîêóìåíòà äî òèõ áàíê³â, äå âè îáñëóãîâóºòåñü.

— Íå äàâàéòå ïàñïîðò áóäü-ÿêèì îñîáàì çà æîäíèõ îáñòàâèí ó çàñòàâó. Ïàñïîðò ìàº áóòè çàâæäè ó ïîë³ çîðó.

— Íå çàëèøàéòå êîï³é ïàñïîðòó ³ ²ÏÍ çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí íåçíàéîìèì îñîáàì, à òàêîæ íå êîðèñòóéòåñÿ ïîñëó-

ãàìè òàêèõ ïóíêò³â îáì³íó âàëþòè, äå íåîáõ³äíî íàäàâàòè êîï³þ ïàñïîðòà é ²ÏÍ. Îáì³í âàëþòè çä³éñíþéòå â ïåðåâ³-

ðåíèõ áàíêàõ.

— Íå ìåíøå îäíîãî ðàçó íà ð³ê ïåðåâ³ðÿéòå êðåäèòíó ³ñòîð³þ â îñíîâíèõ êðåäèòíèõ áþðî Óêðà¿íè (ÓÁÊ², ÌÁÊ²,

Êðåäèòíå áþðî “Ðóññêèé Ñòàíäàðò”, ÏÂÁÊ²). Îäèí ðàç íà ð³ê öÿ ³íôîðìàö³ÿ íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíî.

— Íå êîðèñòóéòåñü ïîñëóãàìè íåçíàéîìèõ îñ³á äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèòó çà æîäíèõ îáñòàâèí.

— Áóäüòå ïèëüíèìè ïðè êîðèñòóâàíí³ ïîñëóãàìè “ô³íàíñîâèõ áðîêåð³â”, îö³íþéòå àäåêâàòí³ñòü ñóìè, ÿêó íåîáõ³ä-

íî áóäå ñïëàòèòè çà äîïîìîãó ïðè îòðèìàíí³ êðåäèòó.

— ßêùî äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèòó õî÷åòå ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè íåáàíê³âñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè (êðåäèòíî¿ ñï³ë-

êè, êðåäèòíî¿ êîìïàí³¿, ô³íàíñîâî¿ êîìïàí³¿ òîùî), ïåðåêîíàéòåñü, ùî äàíà êîìïàí³ÿ çàíåñåíà äî Äåðæàâíîãî ðåºñ-

òðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ: http://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html.

— Íå êîðèñòóéòåñü ïîñëóãàìè ïðèâàòíèõ êðåäèòîð³â, ÿê³ ïðîñÿòü îôîðìèòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî

ìàéíà ÿê çàñòàâè çà îòðèìàíèé êðåäèò. Ó äàíîìó âèïàäêó âè âòðà÷àºòå ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ³ “êðåäè-

òîð” ìàº çàêîíí³ ï³äñòàâè íå ïîâåðòàòè íåðóõîìå ìàéíî, íàâ³òü ÿêùî âèêîíàí³ âñ³ óìîâè êðåäèòíî¿ óãîäè.

— Êîðèñòóéòåñÿ êîíñóëüòàö³ÿìè áàíêó, ÿêîìó âè äîâ³ðÿºòå, ïðè îòðèìàíí³ ïîñëóã êðåäèòóâàííÿ. Â÷àñíî ñïëà÷óéòå

ñâî¿ êðåäèòí³ çîáîâ’ÿçàííÿ ³ íå äîïóñêàéòå ïðîñòðî÷åííÿ âèïëàò, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî ñïëàòè øòðàôíèõ ñàíêö³é ³

ïîã³ðøåííÿ êðåäèòíî¿ ³ñòîð³¿. Óâàæíî ÷èòàéòå êðåäèòíèé äîãîâ³ð äëÿ âèçíà÷åííÿ ³ óñâ³äîìëåííÿ ñóìè â³äñîòê³â, ÿêó

ìàºòå ñïëàòèòè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì.
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Хто заплатить за дешеву гривню

Долар місця собі 
не знаходить

Гривня з честю витримала бурхли�

ві революційні події, але після побо�

їща 19 січня на вулиці Грушевського

таки заслабла. Основні бої за курс

відбувалися на безготівковому ва�

лютному ринку. З понеділка, 20 січ�

ня, долар США на міжбанківському

валютному ринку активно почав на�

ступати гривні на п’яти, але до 23

січня зростав по 1—3 копійки на до�

бу, що не так вже й стрімко. У чет�

вер, 23 січня, гривня різко скотила�

ся донизу. А 24 січня долар стрибнув

з 8,4350—8,4500 грн відразу до

8,5100—8,5500 грн за одиницю. Від�

тоді гривня до долара втрачала що�

день не менш як 5 копійок, і, хоча

були й просідання котирувань (на

тлі інтервенцій регулятора), у сере�

ду, 5 лютого, долар сягнув максиму�

му у 8,9500—9,0500 грн за одиницю.

У п’ятницю, 7 лютого, НБУ вперше

за тривалий період переглянув офі�

ційний курс долара США до гривні з

7,9930 грн до 8,7080 грн за одиницю.

Ця позначка стала абсолютним істо�

ричним мінімумом офіційного кур�

су національної валюти. Відтоді

офіційний курс долара змінюється

щодня. НБУ офіційно оголосив про

перехід до гнучкого курсу гривні.

Директор Генерального департамен�

ту грошово�кредитної політики

НБУ Олена Щербакова зазначила,

що офіційний курс гривні має змі�

нюватися щодня і визначатиметься

середньозваженим курсом на ринку.

Так, на понеділок, 10 лютого, він

складав 8,5282 грн, на вівторок, 11

лютого, 8,5532 грн за одиницю, на

середу, 12 лютого — 8,5507 грн.

Одночасно регулятор запровадив

адміністративні заходи, спрямовані

на обмеження попиту на іноземну

валюту. У четвер, 6 лютого, Нацбанк

ухвалив постанову про заходи щодо

діяльності банків та проведення ва�

лютних операцій, якою, окрім ін�

ших правил, запроваджується тим�

часове обмеження на купівлю іно�

земної валюти на міжбанку за де�

якими операціями. Зокрема це май�

же тижневий розрив між продажем

гривні та купівлею іноземної валюти

на міжбанку за дорученням фізич�

них осіб — підприємців чи юросіб.

Постанова НБУ зобов’язує перера�

ховувати кошти на спецрахунок, ку�

півля з якого валюти можлива лише

на шостий операційний день. Пред�

ставники деяких комерційних бан�

ків та підприємницьких структур

висловили обережне побажання

щодо роз’яснень від НБУ, як бути,

приміром, компаніям, які мають га�

сити борги у валюті.

На міжбанку пристрасті начебто

вщухли, долар з 7 по 10 лютого від�

котився з 8,54 грн до 8,50 грн. Але у

вівторок, 11 лютого, знову почав

набирати вагу й сягнув 8,63 грн, а у

середу, 12 лютого, досяг 8,78 грн за

одиницю. Гнучкий курс гривні та

заходи НБУ на валютному ринку

дійсно не страхують від коливань

цін, але пом’якшують їх. “Імовірно,

адміністративні рішення НБУ при�

зведуть до помірного зниження по�

питу на валюту на міжбанківському

ринку, що, в свою чергу, убезпечить

міжбанк від різких коливань. Однак

у межах поточної політичної неста�

більності ризик того, що різкі коли�

вання цін можуть бути, зберігаєть�

ся”,— зазначає експерт Інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Марія Сальнікова.

Готівковий ринок у столиці “розі�

грівався” повільніше, але ігнорува�

ти міжбанківські стрибки долара не

міг. У середу, 5 лютого, готівковий

долар у Києві сягнув поточного мак�

симуму в 9,04 грн, після цього лише

добу протримався вище 9 грн за

одиницю, а нині торгується в межах

8,70—8,84 грн. Пересічні кияни, які

мають бодай якісь заощадження, у

роздумах: бігти купувати долари чи,

може, продавати їх, бо дорожчими

вони довго ще не будуть?

Купуй українське!
На подив, це промо�гасло стисло

викладає суть порад більшості екс�

пертів. Попри девальвацію гривні,

вона поки що залишається приваб�

ливою як для заощаджень, так і для

поточних розрахунків. Середня

ставка по депозитах у гривні переви�

щує 11 %, з початку року гривня де�

вальвувала на 5—6 %, себто доход�

ність перекриває втрати із запасом.

Депозити у тих же доларах, попри

зміцнення цієї валюти, не такі до�

ходні. Тому панікувати немає сенсу.

“Якби ми підписали угоду з ЄС або

з Митним союзом, звісно, тоді були

б загрози через входження у зону єв�

ро або через розробку проекту

спільної валюти на території СНГ.

Але нині ми поки не очікуємо яки�

хось проблем по гривневих депози�

тах, принаймні протягом кількох мі�

сяців, доки не стабілізується полі�

тична ситуація”,— зазначила про�

відний науковий співробітник Ін�

ституту економіки та прогнозування

НАНУ Олена Слєзко. За її ж слова�

ми, на міжбанку нині відбувається

“спекулятивна гра”, тому власни�

кам гривневих депозитів або й прос�

то гривневих заощаджень, експерт

“радила б перечекати”.

Озброїтися витримкою власни�

кам депозитів у гривні рекомендує

й екс�голова групи радників НБУ

Віктор Лисицький: “Якщо вірити

даним, оприлюдненим НБУ, впро�

довж січня 2014 року обсяги депо�

зитів фізичних осіб зросли на 0,6 %.

Відтоку депозитів немає. Коли я

питаю у банків, чи забирать депо�

зити, вони відповідають — ні, все

спокійно. Але це великі банки, про

менші я не скажу”. До того ж, за�

значає експерт, національну оди�

ницю суттєво підтримує те, що “ле�

вова частка витрат і проплат укра�

їнців відбувається у гривнях”, тому

попит на вітчизняну валюту буде

завжди, а це гарантує від обвалу

нижче низького.

Втім, експерти не беруться прог�

нозувати, як розвиватиметься ситу�

ація надалі. Експерт Інституту еко�

номічних досліджень та політичних

консультацій Віталій Кравчук заува�

жує, що “на міжбанку у нас у січні

традиційно великі обороти на рин�

ку, експорт, імпорт. Політична не�

стабільність не сприяла тому, щоб

експорт та імпорт були великими за

обсягами, тому попит і пропозиція

впливають на ринок більше, ніж за�

звичай”, водночас “курс гривні три�

матиметься в межах 8,50—9,00 грн

за один долар, якщо ситуація в кра�

їні стабілізується. А якщо ні, то

якою буде гривня, сказати важко”.

Тому є сенс планувати приватні фі�

нансові операції у короткостроковій

перспективі.

А чи варто купувати чи продавати

долари? Тут думки розділилися.

Тим, хто хоче спати спокійно, краще

не конвертувати заощадження, адже

втратять на маржі, яка нині значна.

Виконавчий директор Міжнародно�

го фонду Блейзера Олег Устенко ра�

дить взяти паузу і зважити на тран�

закційні витрати, котрі “можуть бу�

ти такими великими, що не покри�

ють ризики переходу з однієї валюти

в іншу”.

Охочим ризикнути і погратися з

курсами доцільно звернути увагу на

те, що на світовому ринку долар піс�

ля тимчасового зміцнення почав

відчутно здавати позиції євровалюті.

У парі EUR/USD за кілька днів ко�

тирування зросли з $1,3518 до

$1,3660 за одиницю євровалюти.

Долар слабшатиме на світовому

ринку і, як наслідок, знизиться його

вплив і на український валютний

ринок, і тиск на гривню.

Готуйтесь до плавного 
подорожчання

Тим часом, експерти вже почали

оцінювати перші наслідки заслаблої

гривні для споживчого ринку Укра�

їни. Те, на що всі звернули увагу, —

це подорожчання пального. У Києві

середні ціни за літр бензину А�95

станом на 11 лютого складали 10,90

грн (+15 коп. за добу), дизпального

9,72 грн (+10 коп.), СПБТ — 6,46

грн (+4 коп.). Автомобілісти помі�

тили оновлення цінників, але нова

вартість бензину та дизпального ви�

кликала занепокоєння і в тих, хто не

має автомобіля. Адже зростання цін

на пальне у нас нерідко супрово�

джується або є анонсом зростання

цін на товари й послуги.

Ціни на споживчому ринку й

справді піднімуться, й переважно —

на імпорт, оскільки там розрахунки

в іноземних валютах. Про це в ко�

ментарі “Хрещатику” розповіла

експерт Інформаційно�аналітично�

го центру FOREX CLUB в Україні

Марія Сальнікова: “У період валют�

ної нестабільності основний ризик

полягає у тому, що поступово імпор�

тери почнуть підвищувати ціни на

товари для населення, що, у свою

чергу, зробить невигідним придбан�

ня імпортних товарів. Швидкість та�

ких змін залежить від сегмента, тоб�

то — від рівня запасів тієї чи іншої

продукції. Однак не виключено, що

ціни можуть поступово почати під�

вищувати заздалегідь з метою уник�

нути зайвих втрат прибутків у май�

бутньому. Представники бізнесу бу�

дуть закладати у вартість продукції

свої девальваційні побоювання. Вже

у січні 2014 року інфляція склала

0,2 %, що, в основному, зумовлено

зростанням цін на продукти харчу�

вання. Так, на овочі темпи подорож�

чання склали 9,3 %, на фрукти —

2,5 %, на молоко — 1,5 %. Ціни на

масло та пальне за аналогічний пе�

ріод зросли на 0,7 %. На нашу думку,

така динаміка матиме продовження

і в лютому”

Девальвація національної валюти дає можливість спекулянтам грати 
на нервах споживачів та бізнесу
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

К
урс гривні знову став найпопулярнішою темою для
розмов, особливо у Києві, де долар США періодично
зникає з “обмінників”. Тим часом, одні експерти ля�
кають зростанням цін, інші заспокоюють — мовляв,

стрибки курсів є лише спекуляціями і ситуація перебуває
під контролем НБУ. “Хрещатик” розбирався в нововведен�
нях регулятора, кому справді варто боятися “низької” грив�
ні та чи варто так перейматися міцністю вітчизняної грошо�
вої одиниці.
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У Печерському районі 
вшанували учасників 
бойових дій 
в Афганістані

15 ëþòîãî â
Óêðà¿í³ â³ä-
çíà÷àòèìóòü
25-òó ð³÷íèöþ
âèâåäåííÿ ðà-
ä ÿ í ñ ü ê è õ
â³éñüê ç Àôãà-
í³ñòàíó. Äíÿ-
ìè ãîëîâà Ïå-
÷ å ð ñ ü ê î ã î
ðàéîíó Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð-

÷àê çóñòð³âñÿ ç ÷ëåíàìè Ïå÷åðñüêî-
ãî â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñï³ë-
êè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó. “25 ðîê³â
òîìó çàê³í÷èëàñÿ àôãàíñüêà â³éíà,
ÿêà òðèâàëà ìàéæå 10 ðîê³â. 650 000
ëþäåé âçÿëè ó÷àñòü ó ö³é â³éí³,
14 453 ç íèõ — æèâèìè íå ïîâåðíó-
ëèñÿ. Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ï’ÿòü
ìàòåð³â íå äî÷åêàëèñÿ ñâî¿õ ñèí³â
äîäîìó, äâîº ç íèõ ³ ñüîãîäí³ ìåøêà-
þòü ó ðàéîí³. Íà æàëü, çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ âîíè íå çìîãëè áóòè ïðè-
ñóòí³ìè íà çàõîä³, ïðîòå ÿ äîðó÷èâ
ïðàö³âíèêàì óïðàâë³ííÿ ïðàö³ é ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³äâåç-
òè ¿ì ïîäàðóíêè äîäîìó òà çàñâ³ä÷è-
òè íàøó ïîâàãó ³ øàíó”,— ñêàçàâ
Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.

Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ïðîæèâàþòü 283 ó÷àñ-
íèêè áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³.

Ãîëîâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó âðó-
÷èâ âåòåðàíàì ïîäÿêè ç íàãîäè â³ä-
çíà÷åííÿ 25-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ
â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó òà ïîäàðóíêè.
Ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ ñïîãàä³â ³ óðî÷èñ-
òîãî êîíöåðòó â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ
ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî Ïàì’ÿòíèêà ïî-
ëåãëèì â Àôãàí³ñòàí³.

Íàãàäàºìî, ùî 2014 ð³ê Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âèçíà÷åíî Ðî-
êîì ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðè-
òîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ

В Голосієві тривають 
заходи з нагоди 200#річчя
від Дня народження 
Тараса Шевченка

Â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³
òðèâàþòü çàõî-
äè ç íàãîäè
þâ³ëåþ âåëè-
êîãî Êîáçàðÿ.
Òàê, ó÷îðà â
Áóäèíêó êóëü-
òóðè “Êîí÷à-
Çàñïà” â³äáóâ-
ñÿ ë³òåðàòóð-
íî -ï ³ ñåííèé

âå÷³ð àìàòîðñüêèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â
³ ìîëîäèõ ïîåò³â “Ìàã³ÿ óêðà¿íñüêîãî
ïîåòè÷íîãî ñëîâà òà óêðà¿íñüêî¿ ï³ñ-
í³”. Ç 24 ëþòîãî ïî 1 áåðåçíÿ â øêî-
ëàõ ðàéîíó ïðîõîäèòèìå ë³òåðàòóðíî-
ìóçè÷íèé òèæäåíü “Øåâ÷åíê³âñüê³
äí³”. 26 ëþòîãî â Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òà
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ðàéîíó â³äáóäåòü-
ñÿ ðàéîííèé êîíêóðñ ÷èòö³â ïîåç³¿ 
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà “Íàøà äóìà, íàøà ï³ñ-
íÿ íå âìðå, íå çàãèíå”. Â áåðåçí³ çà-
ïëàíîâàí³ âåëèêà êîíöåðòíî-ìèñòåöü-
êà ïðîãðàìà “Ó ñÿéâ³ Òàðàñîâîãî ñëî-
âà” çà ó÷àñò³ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà
âèêëàäà÷³â Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòå-
òó á³îðåñóðñ³â òà ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿ Óêðà¿íè, ìèñòåöüêèé âåðí³ñàæ
“Æèâè â ï³ñíÿõ, æèâè ó “Çàïîâ³ò³”, ³ â
ñëîâ³ ïðàâåäí³ì, ³ ñëàâ³ â³êîâ³é!”,
ðàéîííèé îãëÿä-êîíêóðñ äèòÿ÷î¿ òà
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ “×èñò³ ðîñè”, öèêë
êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ çàõîä³â
“Øåâ÷åíêî — ãîëîñ äóø³ óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó”: êíèæêîâî-³ëþñòðàòèâí³
âèñòàâêè, ïîåòè÷í³ òà ë³òåðàòóðíî-ìó-
çè÷í³ ãîäèíè, ë³òåðàòóðí³ ðàíêè, õó-
äîæíüî-ë³òåðàòóðí³ êîíêóðñè

Íîâèíè ðàéîí³â Столицю звільняють від МАФів
Роботи з демонтажу незаконних кіосків тривають 
в усіх районах столиці, зокрема в Деснянському

Чимало незаконних торговель�

них об’єктів демонтували в одному

з найбільших столичних районів —

Деснянському (тільки торік у ньо�

му було демонтовано 517 МАФів).

Насамперед, звільняли території

від кіосків, в яких торгують тютю�

новими виробами та алкоголем і

які розташовані поблизу навчаль�

них закладів. Нещодавно голова

Деснянської РДА Станіслав Про�

копенко звернувся зі звереннням

до підприємців району, в якому

йдеться: “Звертаю увагу на необхід�

ність дотримання чинного законо�

давства України, яке регулює вико�

ристання тимчасових споруд для

здійснення підприємницької ді�

яльності. Відповідно до розпоря�

дження КМДА від 13.12.2013

№ 2251, у столиці діє Комплексна

схема розміщення тимчасових спо�

руд торговельного, побутового, со�

ціально�культурного чи іншого

призначення для здійснення під�

приємницької діяльності у Києві,

якою чітко обумовлені вимоги що�

до місць розташування МАФів та їх

кількості”.

За словами Станіслава Проко�

пенка, на сьогодні Департаментом

містобудування та архітектури

КМДА вже розпочато прийом заяв

щодо встановлення тимчасових

споруд у відповідності до Ком�

плексної схеми. Заявки підприєм�

ців надходитимуть до спеціальної

комісії з розгляду заяв про можли�

вість розміщення тимчасових спо�

руд торговельного, побутового,

соціально�культурного чи іншого

призначення для здійснення під�

приємницької діяльності на тери�

торії м. Києва, яка створена розпо�

рядженням КМДА від 30.12.2013

№ 2354. Для зручного та швидкого

оформлення заяв створено спеці�

альний веб�портал розміщення

тимчасових споруд, який інтегро�

вано у міську інформаційно�аналі�

тичну систему “Містобудівний ка�

дастр Києва” http://mkk.kga.gov.ua.

У своєму зверненні Станіслав

Прокопенко повідомляє, що Дес�

нянська райдержадміністрація

звертається до всіх підприємців,

які здійснюють свою діяльність на

території району, з проханням у

своїй роботі дотримуватися вимог

чинного законодавства України,

зокрема правил та обмежень щодо

розміщення тимчасових споруд.

“Хочу наголосити, що, відпо�

відно до повноважень, Деснян�

ська райдержадміністрація, в тому

числі відділ контролю за благоуст�

роєм, не надає дозволів на розмі�

щення тимчасових споруд та не

ухвалює рішень про їх знесення.

Рішення про демонтаж проти�

правно встановлених тимчасових

споруд прийматиметься виключ�

но міською Комісією з питань

впорядкування розміщення та де�

монтажу тимчасових споруд на те�

риторії міста Києва, утвореною

розпорядженням КМДА від

14.06.2013 № 943 “Про заходи що�

до впорядкування розміщення та

демонтажу тимчасових споруд на

території міста Києва”. За наявно�

сті інформації про перевищення

повноважень чи інше порушення

закону посадовими особами Дес�

нянської РДА, прохання повідом�

ляти про такі випадки негайно за

тел. 547�20�60. Ми неодноразово

заявляли, що Деснянська рай�

держадміністрація не сприятиме

вчиненню незаконних дій на те�

риторії району, а й надалі буде від�

стоювати законні інтереси меш�

канців району і стояти на сторожі

їхніх прав та спокою. Компромісів

тут бути не може”,— зазначив у

своєму зверненні до підприємців

Станіслав Прокопенко

Добра справа, що єднає серця
Вже майже два роки працівники БФ “Солідарність” здають кров
для дитячого відділення Київського обласного онкологічного
диспансеру

Вже майже два роки працівники

“Бізнесбудгруп” здають кров для

дитячого відділення Київського

обласного онкологічного диспан�

серу. Світлана Телепун — одна з

перших учасників цієї акції — є її

ініціатором. З “Хрещатиком” ді�

литься: навіть не очікувала, що

знайде стільки однодумців. “Є ба�

гато людей, які не хочуть лишати�

ся осторонь цієї проблеми. Адже

вона так чи інакше торкнулася

майже кожної родини. Тому ми зі�

ніціювали таку добру справу та от�

римали велику підтримку в су�

спільстві. Багато хто не завжди мо�

же допомогти фінансово, однак

здорові люди можуть допомогти

донорством крові”,— зазначає па�

ні Світлана.

Два роки тому добровольців бу�

ло всього четверо. Наразі коло од�

нодумців, які допомагають онко�

хворим діткам, нараховує вже

близько двох десятків донорів. І до

цієї благородної справи долучаю�

ться цілими родинами. Одна з та�

ких сімей з активною життєвою

позицією — Біляченки. Голова ро�

дини пан Сергій розповідає, що

підтримка рідних і близьких, зок�

рема брата Дмитра та матері Гали�

ни, тут дуже важлива.

“У кожній добрій справі, яку ти

робиш, вагомою є підтримка твоїх

близьких та рідних. Я переконаний,

що починати завжди потрібно з се�

бе, адже якщо це робитиму не я та

моє оточення, то хто ж тоді? А до�

помога хворим дітям, яким це може

врятувати життя, — це вище свято�

го”,— ділиться Сергій Біляченко.

Долучається активно до справи і

молодь. Так, студентка 5�го курсу

КНУ імені Тараса Шевченка

Олександра Бойко хворим на рак

дітям допомагає вже близько року.

Дізналася про таку потребу від рід�

них та навіть долучила до справи

вже декількох друзів.

“Знайомі постійно цікавляться,

дізнаються про деталі. І вже на�

віть декілька друзів також почали

здавати донорську кров для он�

кохворих дітей. Це дійсно дуже

важлива та добра справа, адже хо�

четься допомогти діткам, чим мо�

жеш. Вони ще зовсім маленькі, й

дуже не хочеться, щоб вони так

рано йшли з життя”,— розповідає

Олександра.

До слова, ця ініціатива не зали�

шила байдужими представників і

інших українських фірм та благо�

дійних фондів. Так, до здачі крові

активно долучився Міжнародний

благодійний фонд “Солідарність”

на чолі з його директором Аликом

Ігоровичем Дядюченком, КФІП

“Український продукт” та ТМ

“Геркулес”. Найбільш активні

добровольці — Дмитро Кравчен�

ко, Михайло Іванов та Богдан Ма�

ленко.

Та на цьому добрі справи акти�

вістів не закінчилися. Багато з них

є прихожанами храму Феодора

Освяченого, який нині відбудо�

вується, й допомагають у його зве�

денні та облаштуванні. І тут добро�

вольці знайшли підтримку бізнесу,

зокрема фірми “Анжіо” та її ди�

ректора Олексія Жаркова.

Зупинятися на досягнутому ак�

тивісти не збираються, адже що�

дня до їхньої благородної ініціати�

ви долучаються все нові й нові не�

байдужі однодумці
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Голова Деснянсь ої РДА Станіслав
Про опен о проти неза онно о
встановлення МАФів на території
район

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Д
емонтажні бригади КП “Київблагоустрій” про�
довжують звільняти місто від незаконно вста�
новлених тимчасових споруд. Так, демонтажні
роботи тривають практично в усіх районах сто�

лиці. Всього ж від початку року на виконання дору�
чення Департаменту міського благоустрою та збере�
ження природного середовища силами КП “Київблаго�
устрій” вже демонтовано 146 тимчасових споруд.

Ірина КОНДРАТЮК
“Хрещатик”

Г
оворити про дитячу онкологію важко. Однак
невтішна статистика не дає змоги замовчувати
цю велику проблему. Щорічно в Україні майже
одну тисячу дітей уражають онкологічні хворо�

би, а кожний четвертий малюк помирає протягом ро�
ку після встановлення діагнозу. Найчастіше під час
лікування хвороби юним пацієнтам необхідно перели�
вання крові, однак навіть із цим у батьків та медиків
виникають труднощі, адже знайти охочих, та ще й із
потрібною групою та резусом, буває не так просто.
Однак останнім часом все більше небайдужих людей
об’єднуються в бажанні допомагати онкохворим ді�
тям. З такими добровольцями поспілкувався журна�
ліст “Хрещатика”.

Щоро все більше небайд жих иян а тивно здають ров для дитячо о
відділення Київсь о о обласно о он оло ічно о диспансер
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Розстріляна молодість, 
або Сповідь офіцера розвідки
Командир групи спецназу, кавалер двох орденів Червоної Зірки 
В’ячеслав Купрієнко був учасником бойових дій в Афганістані

З прапором — 
через Амудар’ю

Цього мужнього чоловіка і

його пісні знають не лише в

Україні, а й далеко за її межа�

ми. Автор�виконавець, лауреат

багатьох міжнародних фести�

валів і конкурсів, автор збірки

віршів, літературних есе, п’яти

аудіо�альбомів, В’ячеслав

стриманий в жестах, вивірений

і точний в рухах. Різкий в дум�

ках. Це, мабуть, від спецназу...

Дуже самокритичний, емоцій�

ний. Це, напевно, від поета...

Першу пісню написав в Аф�

ганістані, коли був призначе�

ний командиром групи спеці�

ального призначення — за�

мість убитого в бою 8 грудня

1987 року Олексія Трофімова.

Пісня так і називається — “8

грудня”.

На знаменитому знімку, де

генерал Громов йде по мосту

через Амудар’ю, старший лей�

тенант Купрієнко на БТРі, по�

ряд із прапором.

Саме з цього фото й поча�

лась наша розмова...

В’ячеслав родом з Алчев�

ська, з міста металургів. Юнак

марив небом, мріяв про Рязан�

ське училище ВДВ, але туди у

військкоматі не було рознаряд�

ки. Із того, що запропонували,

вибрав Київське загальновій�

ськове командне училище.

Вступив без проблем, набрав�

ши 19,5 бала при прохідних

17,5. І відразу — на розвідфа�

культет. Навчання юнакові да�

валося легко, йшов на медаль,

але майже перед самим випус�

ком командир, ніби вибача�

ючись, пояснив В’ячеславу, що

у них — “перебір медалістів” і

комусь треба буде поставити

“четвірку”. Цим “кимось” ви�

явився саме Купрієнко. На

жаль, так траплялося і нерідко

у ті часи.

На війні все 
лушпиння злітає 
з людини вмить

“Вже за півроку до випуску

нас розподіляли у війська спе�

ціального призначення, хоча

готували як офіцерів військо�

вої розвідки. Але вже йшла

“неоголошена війна”, й було

негласне розпорядження “пе�

регнати” усіх офіцерів�спецна�

зівців через Афган для при�

дбання бойового досвіду. Зада�

ча спецназу полягала у запобі�

ганні доставки в Афганістан із

суміжних територій зброї, нар�

котиків, боєприпасів, тобто в

перекритті караванних мар�

шрутів, знищенні бандформу�

вань, які дуже активізувалися у

прикордонних районах. У нас

був достатньо високий профе�

сійний рівень і, що головне,

сформований абсолютно спе�

цифічний, особливий дух роз�

відки, в основі якого лежали

самостійність в ухваленні рі�

шень, готовність узяти відпові�

дальність на себе, сміливість,

перехідна в зухвалість, без якої

у спецназі взагалі робити нічо�

го, авантюризм, якесь... не�

хлюйство, чи що (як це не див�

но, в найкращому значенні

цього слова). Все це повною

мірою могло виявитися саме

на війні, тому що війна — це

завжди нестандартні рішення,

нестандартні ходи. Тому іноді

просто смішно виглядає війна

в кіно, коли все просто і зрозу�

міло. В бою навпаки все не�

просто і все незрозуміло, і го�

ловне тут — розібратися, що

потрібно робити. Відразу після

закінчення училища я потра�

пив до Туркестанського війсь�

кового округу до міста Черчик,

в учбовий полк спецназу. Саме

там готували молодих бійців до

відправки в Афганістан. Було

дуже тяжко морально — знати,

що багато з твоїх бійців загине.

Тяжко було готувати їх на заги�

бель, хоча в душі сподівався на

те, що саме ці хлопці повер�

нуться додому не в “чорних

тюльпанах”.

Через два роки служби “за

річкою” відбулася планова за�

міна загиблих офіцерів (вони

відбувалися з жорстокою пе�

ріодичністю), й В’ячеслав по�

трапив до Афганістану на замі�

ну загиблому лейтенанту

Олексію Трофімову.

“Коли ти потрапляєш у но�

вий коллектив, та ще й у таких

жорстких умовах, спочатку

завжди дуже важко,— продов�

жує спогади В’ячеслав,— на

тебе всі дивляться з викликом і

очікуванням. Тим паче, що я

приїхав на заміну офіцера,

якого всі дуже поважали”. До�

водилося кожну хвилину дово�

дити, що ти чогось вартий. На

війні людина проявляється

відразу, тут оцінюють дві речі:

наскільки ти вмілий і наскіль�

ки ти сміливий. Вміння й на�

вички можна набути, а от смі�

ливість — це вроджена якість.

Але одне без іншого виглядає

дуже погано, якщо не гірше,—

від поєднання цих якостей за�

лежить життя як твоє, так і тво�

їх товаришів. Недосвідченість

на війні прощалась, але бо�

ягузтво — ніколи. 

На війні або — 
ти, або — тебе

“Мені як командиру дово�

дилося в дуже короткий термін

і в дуже екстремальних умовах

навчати своїх бійців. Було спо�

чатку, що не зразу міг розібра�

тися, хто є хто у солдатській

ієрархії. В Афганістані я добре

засвоїв одну істину: якщо ко�

лектив тебе відкинув — ніяки�

ми наказами тебе любити ніхто

насильно не буде. 

На таке провокаційне (і не

зовсім коректне) запитання,

чи були у його житті моменти,

за які сьогодні соромно, В’яче�

слав, кілька хвилин помовчав�

ши, повільно відповів: “Так,

адже життя — це не вистава у

шкільному театрі, де можна все

прилизати, показавши чис�

теньку, красивеньку картинку.

З позицій сьогодення в очах

багатьох людей я можу видава�

тися злочинцем і сволотою.

Але тоді був закон війни. І за�

лишений в живих хлопчина�

душман міг стати причиною

загибелі двадцяти наших хлоп�

ців. Тут вибирати не доводило�

ся. Але, повір, сьогодні мене

зовсім не гризуть муки совісті.

На війні або — ти, або — тебе”.

В’ячеслав Купрієнко зізнає�

ться, що ще довго після повер�

нення ділив усе тільки на чор�

не і біле. А людей оцінював за

принципом: чи пішов би з

ними у розвідку.

23 роки опісля Купрієнко го�

ворить про війну, як поет. “Вій�

на — кумулятивний струмінь у

часі. Вокальний чоловічий ан�

самбль. Відразу видно, хто

сфальшував.  Тому такий силь�

ний зв’язок між колишніми

афганцями, тому так швидко

вичисляють тих, хто там не

був, не воював”.

Але повернімося до фото.

Почнемо, як�то кажуть, з

кінця.

Ми не відчули 
реально, 
що ми повернулися

“На початку 1989 року наш

батальйон спецназу стояв тиж�

нів зо два на Салангу, прикри�

ваючи вихід останніх радян�

ських колон із Афганістану.

Потім на своїй “броні” мар�

шем відправилися до Хайрато�

на. Прибули 14 лютого, зранку

привели себе в порядок, від�

носний, звичайно. Підходить

комбат: “Купрієнко, Сергачев,

будете асистентами при прапо�

рі”. Я не мав ніяких ілюзій з

приводу того, що мені ця честь

була надана за якісь особисті

заслуги, ніби я був особливо

героїчним офіцером. Мабуть, я

просто зростом і фактурою

вдався. Поки стояли, хвилин

п’ятнадцять поспілкувалися з

Громовим. Про що? Так, про

всякі дурниці. Подивився він

на мою кепочку — пом’яту,

зношену, запрану і сказав, щоб

замінив — телебачення все ж

таки буде і таке інше. Я, зви�

чайно, пройшовся батальйо�

ном, подивився — у всіх такі ж.

Повернувся, зробив вигляд,

що знайшов кращу.

Громов поглянув, нічого не

сказав, відвернувся. Якось бу�

ло все не так зроблено. Ми не

відчули реально, що ми повер�

нулися, коли перетнув межу,

здається — глиба з тебе звали�

лася. Хто б там що зараз не ви�

гадував, але не було у мене та�

кого відчуття, що все, кінець

війні. Полегшення не було, та�

кого, знаєте, видиху — відво�

ювалися, сокира війни закопа�

на, тепер ми на Батьківщині!

Зразу ж після цього так званого

мітингу відправили нас у бік

Термеза, кілометрів за дев’�

яносто. Куди приїхали — не

знали, усім, хто зустрічав нас з

Афгану, теж нічого не поясни�

ли. Стирчали там аж до середи�

ни квітня, бойового духу вже

ніякого не було, додатково всі

відпустки заборонили. Але

один із найщасливіших днів у

моєму житті випав саме на цей

час. Сім’я у мене жила під Таш�

кентом. Підходжу я до комба�

та, прошу звільнення. Яке

звільнення, говорить, куди?!

Ти що?! Потім зрозумів, у чому

справа, погодився. Яка там від�

стань? П’ятсот кілометрів, лі�

таком туди�назад. У понеділок

о сьомій годині бути на шику�

ванні! Якось там домовився у

всьому цьому бардаку із льот�

чиками, і об одинадцятій вечо�

ра, у п’ятницю, був на місці.

Стою перед дверима, дзвоню.

Дружина відкриває. Обняли�

ся... Якась божевільна іскра...

Божевільна по енергетиці по�

дія... Мовчки стояли хвилин

двадцять... (Слід сказати, що

моя дружина Танюша — перше

й єдине моє кохання. Вчилися

ми з нею в одній школі, жили

поруч. Але я її геть не помічав.

А тут, на курсі, здається, тре�

тьому, училища, приїхав додо�

му в відпустку, випадково її зу�

стрів — і все! Трохи поперепи�

сувалися й одружилися. І по�

їхала моя Танечка за мною у

Туркестан. Там, з двома груд�

ними дітками, залишилась во�

на серед чужих людей, чека�

ючи від мене хоча б звісточки з

Афгану. І це у той час, коли по�

руч одна за одною приходили

похоронки й “чорні тюльпа�

ни.)”

В основі афганських 
пісень лежить 
незламне прагнення
до ковтка правди

“Афганські пісні”... Дійсно,

це феноменальне явище. На�

певно, в основі його лежить

незламне прагнення до прав�

ди, до ковтка правди. Зрозумі�

ло, в них не було протесту

проти соціального ладу су�

спільства, але була інша, не

менш істотна грань правди —

про дружбу, братство, бойових

товаришів і про саму війну. І

до цієї правди тягнулася душа.

Саме тому так детонувала у

суспільстві “афганська піс�

ня”. Я знаю всіх, вірніше,

практично усіх українських і

російських авторів і виконав�

ців військово�патріотичних

пісень. Дуже критично став�

люся до їх творчості. Творці

часто сліпі. Але з набагато ви�

щим рівнем вимогливості і са�

мокритичності ставлюся до

своєї творчості. Мені дуже ці�

каво зберегти своє “я”.

В Афганістані я написав чо�

тири пісні, які відразу розій�

шлися батальйоном у магні�

тофонних записах. Вперше

заспівав через три місяці після

прибуття в Афган. Та пісня

була не дуже професійною,

але дуже сильна своєю голою

правдою. Мені за неї не со�

ромно! Посеред ночі я сидів у

наметі, раптом почав писати,

взяв гітару, заспівав. Записав

усе на старенький магніто�

фон. А вранці покликав офі�

церів: “Мужики, я пісню на�

писав!...”. Хотів заспівати, але

не зміг,— слова застрягли у

горлі клубком. Ступор. Вклю�

чив магнітофон. Гробова ти�

ша. Як перед боєм. А потім...

Оцінили...

“На великій сцені я вперше

заспівав 24 роки тому у місті

Черчик,— згадує В’ячеслав.—

Зал був набитий битком. По�

дарували мені тоді великий

магнітофон “Маяк” (він для

мене й досі дорога пам’ять).

Потім був концерт у Республі�

канському госпіталі воїнів�ін�

тернаціоналістів у Пущі�Во�

диці (я там частенько висту�

паю, бо хлопці, які пройшли

війну, як ніхто, сприймають

мої пісні)”.

“Мене частенько запиту�

ють,— після тривалої мовчан�

ки каже В’ячеслав,— яка з мо�

їх пісень — найулюбленіша?

Що відповісти? У мене дві

красуні�доньки, я їх дуже

люблю, але як можу сказати —

яку більше, а яку менше? Так

само й пісні”.

В’ячеслав Купрієнко пере�

дав нам свої есе�спогади про

війну: пронизливо правдиві, з

оголеними нервами, пекучо�

ніжні, з солонувато�гірким

присмаком. Минуло 25 років

після закінчення війни, але

колишній афганець і досі — як

туго натягнута семиструнка �

Автор–ви�онавець,розвідни�,�омандир�р�писпецназ�,�авалер

двохорденівЧервоноїЗір�иВ`ячеславК�прієн�о

Наісторичном�знім��,де�енералБорисГромовйдепомост�

черезАм�дар`ю,старшийлейтенантК�прієн�онаБТРі,порядз

прапором

Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально 
для “Хрещатика”

“Ч
ас шелестить секундами, акуратно
вкладаючись до шкатулки пам’яті.
Колись, через багато років, ми
обов’язково будемо в ній ритися,

відшукуючи знакові миттєвості минулого, щоб
іще раз їх пережити. Зустріч друзів — це зав$
жди резонанс споріднених душ. Зустріч бойо$
вих друзів — це дзвін, який лунає в наших сер$
цях і дає сили жити, це реквієм за тими, хто не
повернувся з завдання”,— цими словами по$
чав спілкування з залом автор$виконавець,
розвідник, командир групи спецназу, учасник
бойових дій в Афганістані, кавалер двох орде$
нів Червоної Зірки В’ячеслав Купрієнко під час
концерту “Сповідь офіцера розвідки”.
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ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

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

с�андал	",
�омедія,
Р.
Шерідан,


2
�од.
40
хв.


14�люто�о�(пт.)�—�19.00�"Любовне

божевілля",
м	зична
вистава,
Жан

Франс	а
Рен`яр,
1
�од.
50
хв.


15�люто�о�(сб.)�—�12.00 "Жін�и.

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

Оле�сандр
Мардань,
2
�од.


15�люто�о�(сб.)�—�18.00�прем`єра

"Жін�а
і
чиновни�",
�омедія,
Альдо

Ні�олаі,
1
�од.
30
хв.


15�люто�о�(сб.)�—�19.00�прем`єра


"Д-р",
�омедія,
Браніслав
Н	шич,
3
�од.


15�люто�о�(сб.)�—�20.00 "Оле�сандр

Вертинсь�ий.
Бал
Господень...",

моноспе�та�ль,
1
�од.
25
хв.


16�люто�о�(нд.)�—�12.00 "Занадто

щасливий
бать�о",
�омедія,
Рей
К	ні,


2
�од.
20
хв.


16�люто�о�(нд.)�—�18.00 "Останнє

�охання",
мелодрама,
Валерій

М	хар`ямов,
2
�од.
15
хв.


16�люто�о�(нд.)�—�19.00�"Вишневий

сад",
�омедія,
Антон
Чехов,
2
�од.
35
хв.


16�люто�о�(нд.)�—�20.00�"Шлюби

	�ладаються
на
небесах",
моновистава,

Лев
Толстой,
1
�од.
10
хв.


17�люто�о�(пн.)�—�19.00�прем'єра

"Нахлібни�",
за
мотивами
творів
Івана

Т	р�енєва,
1
�од.
55
хв.


18�люто�о�(вт.)�—�20.00 "Ян�олят�о,

або
Се�с	альні
неврози
наших
бать�ів",

Л.
Барф	с,
1
�од.
50
хв.


19�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Уявний

хворий",
�омедія,
Жан-Батіст
Мольєр,


2
�од.
35
хв.


19�люто�о�(ср.)�—�20.00 "Справжній

чолові�
на
почат�	
тисячоліття...",

Тан�ред
Дорст
за
	часті
Урс	ли
Елер,


1
�од.
10
хв.


ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

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

salutant"
("У
нас
все
свято"),
Василь

Стефани�


13�люто�о�(чт.)�—�19.00�"Чай�а",
Антон

Чехов,
пам`яті
Бо�дана
Ст	п�и


14�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Момент

�охання",
інсценізація
Тараса
Жир�а
за

творами
Володимира
Винничен�а,

слідчий
е�сперимент


15�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Швей�",
за

мотивами
роман	
"При�оди
браво�о

воя�и
Швей�а"
Ярослава
Гаше�а


15�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Я�
тебе
не

любити,
Києве
мій!",
вальси
і
пісні,

присвячені
Києв	


16�люто�о�(нд.)�—�12.00 "Натал�а

Полтав�а",
	�раїнсь�е
м	зично-

драматичне
ро�о�о,
Іван
Котляревсь�ий


16�люто�о�(нд.)�—�19.00 "С�ляний

звіринець",
Теннессі
Вільямс


16�люто�о�(нд.)�—�19.00�"Гре�
Зорба",

театральний
роман,
Ні�ос
Казандза�іс


18�люто�о�(вт.)�—�19.00�"Кайдашева

сім’я",
�омедія,
Іван
Неч	й-Левиць�ий


19�люто�о�(ср.)�—�19.00�"Поміж
небом
і

землею",
�оллів	дсь�а
мрія,
І�ор
Афанасьєв


19�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Кін
IV",

тра�і�омедія,
Гри�орій
Горін


ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 

www.drama	comedy.kiev.ua
13�люто�о�(чт.)�—�19.00 прем`єра
"Чо�о

хоч	ть
жін�и?",
на
основі
�омедій

Аристофана


14�люто�о�(пт.)�—�19.00�"Дон
Ж	ан,

або
Уро�и
зваблювання"
("Гості
�ряд	ть

опівночі"),
А.
Міллер,
2
�од.
35
хв.


15�люто�о�(сб.)�—�15.00�"Дві
дамоч�и
	

бі�
півночі",
ілюзії
з
м	зи�ою,
П.
Нотт,


1
�од.
40
хв.


15�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Глядачі
на

вистав	
не
доп	с�аються!",
М.
Фрейн,


3
�од.
40
хв.


16�люто�о�(нд.)�—�15.00�"Я�і
	
вас

претензії
до
др	жини?
(Гол	бчи�и
мої!..)",

Ф.
Достоєвсь�ий,
О.
Володін,


1
�од.
40
хв.


16�люто�о�(нд)�—�19.00 "Майн
Кампф,

або
Ш�арпет�и
в
�авни�	",
Дьйордь

Таборі,
2
�од.
40
хв.


18�люто�о�(вт.)�—�19.00 "Кохання


з
прицілом?!
(Тор�івці
�	мою)",
�ондом-

ревю
для
дорослих,
Мар�
Камолетті,


2
�од.
40
хв.


18�люто�о�(вт.)�—�19.00�"Вечір
з

�арнень�ою
та
самотньою",
лабораторія

молодої
режис	ри,
за
п`єсою
Оле�а

Єрнева,
1
�од.
30
хв.


19�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Чотири

причини
вийти
заміж",
�омедія
про

�охання,
Р.
Баер,
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
14�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Ніч
на
двох",

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

�остьова


15�люто�о�(сб.)�—�19.00 прем`єра

"Паст�а
для
самотньо�о
чолові�а",

іронічний
дете�тив,
театральна
�остьова


16�люто�о�(нд)�—�19.00�прем`єра

"Паст�а
для
самотньо�о
чолові�а",

іронічний
дете�тив,
театральна
�остьова


18�люто�о�(вт.)�—�19.00�"Мертві
д	ші",

�омедія
за
поемою
М.
Го�оля,
2
�од.


20
хв.,
Малий
зал
Палац	
"У�раїна"


19�люто�о�(ср.)�—�19.00 прем`єра

"Старомодна
�омедія",
лірична
�омедія,

театральна
�остьова


19�люто�о�(ср.)�—�19.00�"Звід�и

бер	ться
діти",
лірична
�омедія,
2
�од.


30
хв.,
Малий
зал
Палац	
"У�раїна"


ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

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

прірвою...",
фантазія
тінейджера,


Дж.
Селінджер


14�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Ромео
і

Дж	льєтта",
мюзи�л,
В.
Ше�спір,


2
�од.
45
хв.


15�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Сон
літньої

ночі",
феєрія,
В.
Ше�спір,
2
�од.
30
хв.


16�люто�о�(нд.)�—�19.00�"Сирена
та

Ві�торія",
�омедія,
О.
Галін


ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

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

єврейсь�е
щастя",
мюзи�л,
І.
По�лад


14�люто�о�(пт.)�—�19.00
"М	зи�а

сердець",
свят�ова
шо	-про�рама
до
Дня

Свято�о
Валентина


15�люто�о�(сб.)�—�19.00 прем`єра

"Мадем	азель
Ніт	ш",
історія
одно�о

перевтілення,
Ф.
Ерве


16�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Ціл	й
мене,

Кет!",
мюзи�л,
К.
Портер


ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ

ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

Адреса: вул. Володимирська, 50 
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua 
13�люто�о�(чт.)�—�19.00 "Mайстер
і

Мар�арита",
балет-фанстама�орія
на
2
дії,

на
м	зи�	
Д.
Шоста�овича,
Г.
Берліоза,

Й.
С.
Баха,
Г.
Малера,
Ж.
Оффенбаха


та
ін.


14�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Кармен",

опера
на
3
дії,
Ж.
Бізе,
ви�он	ється

франц	зь�ою
мовою


15�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Кармен-

сюїта",
балет
на
1
дію,
Ж.
Бізе
–

Р.Щедрін,
"Шехеразада",
балет
на
1
дію,

М.
Римсь�ий-Корса�ов


16�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Жізель",

балет
на
2
дії,
А.
Адан


18�люто�о�(вт.)�—�19.00 "Л	с�	нчи�",

балет
на
2
дії,
П.
Чай�овсь�ий


19�люто�о�(ср.)�—�19.00 "Вечір

романс	",
�онцерт


ÒÅÀÒÐ "ÑÓÇ²Ð`ß" 

Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б 
Тел: (044)278	45	87, www.suzirja.org.ua 
13�люто�о�(чт.)�—�19.00�"В

Барабанном
пере	л�е",
во�зальна
історія

	
27
�артинах,
Б.О�	джава


14�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Сміх

лан�	сти",
тра�і�омедія,
Джон
Маррелл


15�люто�о�(сб.)�—�19.00 "Цвєтаєва
+

Пастерна�",
роман
життя,
Є.
Ч	прина


16�люто�о�(нд.)�—�19.00 "Ос�ар
—

Бо�	",
діало�
з
таїною,
Ері�-Еман	ель

Шмітт


17�люто�о�(пн.)�—�19.00 "То,
что

с�рывают
франц	зы...",
�омедія
16+
	

ритмі,
Жан-Жа�
Брі�ер
та
Моріс
Ласе�


19�люто�о�(ср.)�—�19.00 "У�радене

щастя",
драма,
Іван
Фран�о


ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
14�люто�о�(пт.)�—�19.00,�15�люто�о�(сб.)�—�13.00,

17.00,�16�люто�о�(нд.)�—�13.00,�17.00, "Слони-велетні

повертаються",
Інтернаціональний
цир�
братів
Гартнерів,

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

місця.


ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

Адреса:�в	л.
Володимирсь�а,
50


Тел: (044)
455-90-87, www.opera.com.ua�

16�люто�о�(нд.)�—�12.00�прем’єра
"Каз�а
про
царя
Сал-

тана",
�аз�а
на
2
дії
з
хорео�рафічними
епізодами
та
м	ль-

типлі�аційними
і
прое�ційними
ефе�тами,
М.
Римсь�ий-

Корса�ов


ÒÅÀÒÐ "ÑÓÇ²Ð’ß"

Адреса: в	л.
Ярославів
Вал,
14-б

Тел:�(044)278-45-87,
www.suzirja.org.ua�

16�люто�о�(нд.)�—�12.00 прем’єра
"Принцеса
і
сажо-

тр	с",
�аз�ова
історія,
Л.
Ж	ховиць�ий


ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
14�люто�о�(пт.)�—�12.00�"При�оди
Тома
Сойєра",
життє-

пис
хлопчи�а,
М.
Твен,
2
�од.,
для
дітей
від
7-ми
ро�ів


15�люто�о�(сб.)�—�11.00 "Велосипед
з
червоними
�оле-

сами",
неймовірна
при�ода
на
1
дію,
Т.
Власова,
1
�од.
10

хв.,
для
дітей
від
5-ти
ро�ів


15�люто�о�(сб.)�—�12.00 "Сні�ова
�оролева",
м	зична

�аз�а,
Г.-Х.
Андерсен,
1
�од.
30
хв.,
для
дітей
від
7-ми
ро-

�ів


16�люто�о�(нд.)�—�11.00 "Зеленими
па�орбами
о�еан	",

�аз�а,
С.
Козлов,
1
�од.
20
хв.,
для
дітей
від
5-ти
ро�ів


16�люто�о�(нд.)�—�12.00 прем'єра
"Ля
тяб
бет",
новоріч-

на
�аз�а,
М.
Френ�ель


16�люто�о�(нд.)�—�13.00 "Зеленими
па�орбами
о�еан	",

�аз�а,
С.
Козлов,
1
�од.
20
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
13�люто�о�(чт.)�—�13.00 "Історія
Кая
та
Герди",
роман-

тична
опера
для
дітей
на
2
дії,
С.
Баневич,
1
�од.
50
хв.


14�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Ромео
і
Дж	льєтта",
балет


на
2
дії,
С.
Про�оф’єв,
2
�од.
10
хв.


15�люто�о�(сб.)�—�12.00 "Зайчи�-листоноша",
м	зична

�аз�а
на
2
дії,
І.
Я�	шен�о,
1
�од.
55
хв.


15�люто�о�(сб.)�—�19.00�"Двоє
на
�ойдалці",
балет


на
1
дію,
Й.С.
Бах,
Ч.
Вер�ас,
"In
Pivo
Veritas",
балет


на
1
дію
на
ірландсь�	
м	зи�	
та
м	зи�	
доби
Ренесанс	,

"Київ
модерн-балет"


16�люто�о�(нд.)�—�12.00 "Бармалей
та
Айболить",


балет
на
2
дії,
Ю.
Шевчен�о,
1
�од.
40
хв.


19�люто�о�(ср.)�—�13.00 "Дванадцять
місяців",


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


"ÂÎÂÊ Ç ÓÎËË-ÑÒÐ²Ò" 

Країна:�США�

Ст	дія:�Paramount
Pictures


Режисер:�Мартін
С�орсезе


У�ролях:�Леонардо
ДіКапріо,
Джона
Хілл,

Метью
Ма�Конахі,
Кайл
Чандлер,
Жан

Дюжарден


Бюджет:�100
млн
дол.
США


Тривалість:�180
хв.


Ві�ові�обмеження:
18
ро�ів


В
основ	
сюжет	
по�ладені
мем	ари
Джордана

Белфорта,
фінансово�о
махінатора,
я�ий

напри�інці
1970-х
ро�ів
засн	вав
одн	
з

най�р	пніших
бро�ерсь�их
�онтор
і
розба�атів,

"відмиваючи"
�роші.
В
�артині
він
–

харизматичний
лідер,
я�о�о
розбещ	є
стрім�е

зба�ачення:
Джордан
зловживає
ал�о�олем,

нар�оти�ами
і
влаштов	є
ор�ії
для
своїх
відданих

співробітни�ів.
За
що,
звісно,
розплач	ється

втратою
родини
і
в’язницею.
Свято
безмежної

жадібності
змальовано
з
неабия�им
�	мором,

поде�	ди
навіть
занадто
�іпертрофовано.

Стріч�а
отримала
п’ять
номінацій
на
“Ос�ар”,
а

ви�онавець
�оловної
ролі
ДіКапріо
відзначений

“Золотим
�лоб	сом”.


В��інотеатрах�«У�раїна»,�"Київ",�"Сінема-

Сіті�Київ",�мережі��інотеатрів

"Баттерфляй"�

"ÐÎÁÎÊÎÏ" 

Країна:�США


Ст	дія:�Columbia
Pictures
-
Sony
Pictures

Studios,
Metro-Goldwyn-Mayer


Режисер: Жозе
Паділья


В�ролях:�Юель
Кіннаман,
Гері
Олдмен,

Семюел
Л.Дже�сон,
Май�л
Кітон,
Еббі
Корніш


Тривалість:�121
хв.


Ві�ові�обмеження:�12
ро�ів


У
2028
році
людство
я�найширше

ви�ористов	є
роботів,
хоча
не
всі
довіряють

машинам.
Лідер
	
�ал	зі
робототехні�и

“ОмніКорп”
знаходить
рішення
	
новій

розробці
–
напівроботі-напівлюдині.
Вона

план	є
поставити
та�о�о
РобоКопа,
я�ий

боротиметься
зі
злочинністю
на
в	лицях,
	

�ожне
місто.
Шанс
втілити
зад	м
випадає,

�оли
хороший
поліцейсь�ий
і
люблячий

чолові�
Але�с
Мерфі
отрим	є
поранення,

нес	місне
з
життям.
Йо�о
перетворюють
на

РобоКопа,
але
не
врахов	ють,
що
всередині

машини
залишилась
людина,
я�а


не
під�орюється
безд	мно
на�азам.


В��інотеатрах�"Кінопалац",�IMAX,

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

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

"ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÈ" 

Країна:�США


Ст	дія: Annapurna
Pictures


Режисер:�Девід
О.
Рассел


В�ролях: Крістіан
Бейл,
Бредлі
К	пер,
Емі

Адамс,
Джеремі
Реннер,
Дженніфер
Ло	ренс


Бюджет:�40
млн
дол.
США


Тривалість:�138
хв.


Ві�ові�обмеження:�16
ро�ів


Історія
про
блис�	чо�о
афериста
Ірвін�а

Розенфельда,
я�ий
разом
зі
спо�	сливою

британ�ою
Сідні
Проссер
заробляє
на
життя

продажем
�опій
�артин,
видаючи
їх
за

ори�інали.
Шайці
доводиться
співпрацювати
із

неврівноваженим
а�ентом
ФБР
Річі
Дімацо
й

допома�ати
йом	
ви�ривати
найнебезпечніших

мафіозі
та
політи�ів
	
Нью-Джерсі.

Кримінальний
трилер
заснований
на
реальних

подіях
–
оперативном	
е�сперименті
ФБР

Абс�ам,
в
рез	льтаті
я�о�о
перед
с	дом

постали
ба�ато
висо�опосадових

амери�ансь�их
політи�ів.
Картин	
номіновано

на
“Ос�ар”
в
10
позиціях.


У��інотеатрах�"Київ",�"Сінема-Сіті�Київ,

мережі��інотеатрів�"Баттерфляй"�

Вед	ча
р	бри�и
Марія
БЄЛЯЄВА,


kreschatic_culture@ukr.net� 13 — 19 ëþòîãî

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Хрещатик 18 13 лютого 2014 року

Біла смерть 
чи незамінний інгредієнт?

А колись це були 
гроші...

Археологи впевнені у тому,

що масштабне видобування

солі людина розпочала ще 5

тисяч років тому, на півночі

Африки. Відтоді сіль стала

незамінним елементом,

складовою повсякденного

життя людини. Вона не тіль�

ки відігравала роль коштов�

ної приправи до страв, а й бу�

ла засобом обміну та озна�

кою багатства. Цікаво, що ще

у Давньому Римі гладіатори

отримували платню сіллю, а

серед звичайних римлян сіль

частково замінювала гроші

при обміні та кредитних за�

ставах. Цей факт знайшов

відображення у словах

“salarium” та “salary”, що на

латині та англійській мові

відповідно означає “жалу�

вання”, “зарплатня”. Сіль

завжди цінувалася та вважа�

лася за коштовність. Сього�

дні сіль використовується

людиною у різноманітних

сферах життя (близько 14

тис. різноманітних способів

використання). Від промис�

ловості до медицини, від ку�

лінарії до ізотеричних прак�

тик. Для того, щоб точно ви�

словити значимість солі для

цивілізації, варто лише на�

вести відомий усім вислів із

християнства: “Ви — сіль

землі”. Тобто сіль і досі асо�

ціюється з чимось незамін�

ним, важливим та необхід�

ним. Однак не все так одно�

значно з цим мінералом. Пи�

тання виникають, коли по�

чинають вивчати вплив солі

на організм людини.

Сіль — здоров’я 
та краса...

Зі шкільного курсу хімії ба�

гато хто пам’ятає про те, що

солі — це речовини, до скла�

ду яких входять кислоти та

метали. Перелік солей вели�

кий, але нас цікавить NaCl

(хлорид натрію), або поваре�

на сіль, яка на 39,4 % скла�

дається із натрію і на

60,6 % — із хлору. І з тих са�

мих часів кожному відомо,

що сіль бере важливу участь в

роботі організму людини.

Складові солі по�різному

впливають на організм та ма�

ють свої особливі властиво�

сті. Так, натрій належить до

групи основних катіонів, які

необхідні людині для життя.

Натрій входить до складу

майже всіх рідин організму

(50 % від всієї кількості в

людському організмі), в кіст�

ках та хрящах (40 %), в кліти�

нах (10 %). Роль натрію в ор�

ганізмі людини велика, зга�

дайте лише про гіркі сльози

та солону кров. Цей елемент

виступає як транспортуваль�

ник амінокислот, глюкози та

інших неорганічних та орга�

нічних сполук через мембра�

ни клітини. Також натрій ві�

діграє важливу роль у роботі

нервової системи. Він забез�

печує нормальну передачу

нервових імпульсів та роботу

м’язової діяльності.

Інший складовий елемент

повареної солі — хлор, не

менш важливий для людини.

Розщеплення жирів, забезпе�

чення функціонування робо�

ти шлунку, стимулювання

роботи таких важливих сис�

тем організму, як статева та

нервова, — усе це сфера від�

повідальності хлору. Соляна

кислота — основний компо�

нент шлункового соку люди�

ни — утворюється при актив�

ній участі саме хлору. Обидва

хімічні елементи забезпечу�

ють збереження води в орга�

нізмі. До речі, саме на цій

властивості повареної солі

акцентують увагу дієтологи.

Існують спеціальні “без�

сольові” дієти, мета яких —

вивести воду з організму,

зменшуючи тим самим вагу

тіла. Але наскільки це корис�

но для людини, питання ри�

торичне. Втрата натрію при�

зводить до обезводнення ор�

ганізму. Відчуття спраги, під�

вищення тиску, запаморо�

чення — тільки мала частина

наслідків дефіциту натрію.

Вважається, що 11 днів без

солі — максимум, що може

витримати людина. Далі по�

чинаються незворотні зміни

в організмі і, як результат,

смерть.

Згідно з масштабними до�

слідженнями вчених з універ�

ситету Макмастера (Канада),

дефіцит натрію та хлору не�

безпечний для людей з діабе�

том або із серцевими захво�

рюваннями. Протягом вось�

ми років (2001�2008), вивча�

ючи реакцію організму на ко�

ливання вмісту натрію та хло�

ру у майже 28 800 осіб різного

віку та стану здоров’я, вчені

прийшли до висновку, що не�

стача цих речовин призводить

до збільшення серцевих за�

хворювань. Дефіцит солі та�

кож може призводити до по�

рушень сну. Недостатність

натрію в організмі затримує

утворення нових клітин та

білкових сполук (ось чому

спортсменам радять прийма�

ти воду під час активних на�

вантажень). Також вважаєть�

ся, що нестача солі призво�

дить до розвитку депресії у

людини. Це пов’язано з люд�

ською потребою у сильних

смакових домішках та по�

дразниках. На відміну від на�

ших далеких предків, ми

звикли приправляти їжу. Від

часів відкриття Індії з її пря�

нощами та екзотичними стра�

вами людський мозок постій�

но стикається з новими хар�

човими подразниками, від�

мовитись від яких вже не мо�

же. Взагалі важко знайти ор�

ган чи систему в людському

організмі, на яких би не

відображалася негативно не�

стача солі. Але, як завжди, ба�

гато солі також не є корис�

ним.

Сіль — ворог 
та небезпека...

Варто людині за один раз

вжити 30 г солі — і смерть

неминуча. Ті ж самі хімічні

речовини — натрій та хлор,

без яких організм не може іс�

нувати, — можуть мати вбив�

чі наслідки при зловживанні.

Майже 110 років тому фран�

цузькі вчені Л. Амбар та Е.

Вожар прослідкували залеж�

ність між розвитком гіперто�

нічної хвороби та вживан�

ням пересоленої їжі. Причи�

на — здатність натрію затри�

мувати воду в організмі та

прискорювати перебіг об�

мінних процесів. Як наслі�

док — підвищення артері�

ального тиску. Сьогодні про

цю небезпеку постійно гово�

рять спеціалісти Всесвітньої

організації охорони здо�

ров’я. Серцево�судинні за�

хворювання є основною

причиною смерті у 30 % ви�

падків. Більше 13 % від за�

гальної кількості померлих у

світі — жертви високого кро�

в’яного тиску. Зв’язок між

вживанням натрію та підви�

щенням артеріального тиску

встановлено, на думку спе�

ціалістів ВООЗ. Саме сіль є

винуватцем проблем із сер�

цем. “Середнє зниження

споживання натрію до 77

ммоль/день у раціоні при�

звело до зниження систоліч�

ного артеріального тиску на

1,9 мм рт і діастолічного ар�

теріального тиску на 1,1 мм

рт” — зазначено у доповіді

ВООЗ. Згідно з рекомендаці�

ями ВООЗ, зниження спо�

живання солі до 5 г (90

ммоль) на день може скоро�

тити смертність від інсульту

приблизно на 14 % і коро�

нарних смертей приблизно

на 9 % у людей, які стражда�

ють гіпертонією, і приблиз�

но на 6 % і 4 % відповідно у

пацієнтів з нормальним ар�

теріальним тиском.

Понаднормове вживання

солі може призвести до ожи�

ріння (сіль підвищує апетит

та сприяє затримці жирів в

організмі). Надлишок солі є

причиною погіршення зору,

розвитку набряків, хвороб

нирок, підшлункової залози,

серця і ряду інших органів і

систем організму. Але варто

наголосити, що шкідливим є

саме надлишкове вживання

солі. Жити повністю без солі

неможливо та небезпечно.

Варто дотримуватись реко�

мендованих 5�6 грамів на

день, щоб не стикатися з не�

безпекою захворіти.

Йодування як вихід?
Виявляється, сіль може бу�

ти не тільки смачною, не

просто необхідною, а ще й

корисною. Точніше не стіль�

ки сіль, як речовини, які до

неї додаються. Йодування

харчової солі — це поки що

маловідомий суспільству, але

вже популярний серед спе�

ціалістів охорони здоров’я

спосіб профілактики ряду за�

хворювань.

За даними ВООЗ, у світі

сьогодні живуть понад 2

мільярди осіб, яким загрожує

нестача йоду. Мається на ува�

зі не дефіцит лікарського за�

собу, а саме йоду як складової

щоденного харчового раціо�

ну. Нестача йоду може при�

зводити до небезпечних на�

слідків для людини. Пошко�

дження головного мозку в

дитинстві, низька продук�

тивність праці, низький рі�

вень інтелекту та соціальна

неадаптованість — все це мо�

же статися, якщо у щоденно�

му раціоні відсутній звичай�

ний йод. Одним із найпрості�

ших та найефективніших

способів підвищення вмісту

йоду в їжі людини є йодуван�

ня звичайної харчової солі.

Йодат калію (KIO3) — еле�

мент, який додається до солі

та перетворює її на джерело

йоду та засіб профілактики

розумових захворювань. Тех�

нології йодування поширені

у багатьох країнах світу.

Проблема полягає в протидії

з боку виробників солі (через

небажання додаткових ви�

трат на йодування) та фарма�

цевтів (страждає виробниц�

тво йодованих препаратів).

Але уряди національних дер�

жав поки що звертають увагу

на рекомендації ВООЗ, а не

на лобістів.

В Україні питання йододе�

фіциту неодноразово підій�

малося на розгляд науковців

та чиновників сфери охоро�

ни здоров’я. Так, відносно

нещодавно на Чернігівщині

завершилась реалізація про�

екту “Допомога обласній

державній адміністрації у

ліквідації йодного дефіциту у

Чернігівській області”. Про�

ект був підтриманий

ЮНІСЕФ та мав на меті про�

світницьку роботу та інфор�

мування населення про ко�

ристь йодованої солі. Ефек�

тивність проекту визначити

поки важко, однак подібні

заходи свідчать про те, що

наша наукова спільнота та�

кож переймається світовими

проблемами.

В цілому поки що нега�

тивних наслідків від помір�

ного споживання саме йодо�

ваної солі не зафіксовано.

Цікавою є думка про те, що

саме за допомогою йодова�

ної солі можна вирішити і

проблему надлишкового

споживання звичайної солі.

Через популяризацію свідо�

мого ставлення до власного

інтелектуального розвитку

та профілактики через вжи�

вання йодованої солі су�

спільство буде більше ціка�

витись впливом на організм

і звичайної солі.

Сіль — незвичайний міне�

рал. І вплив на організм лю�

дини він має так само незви�

чайний. В один і той же час

сіль може бути небезпечною

та корисною, незамінною та

небажаною для вживання.

Істина, як завжди, посереди�

ні, або, якщо точніше, то в

поміркованості. Їсти сіль не�

обхідно, але краще йодовану

і не більше 5 г на день. Так

кажуть науковці, і ми до них

приєднуємось

Фахівці вважають, що сіль може бути одночасно небезпечною та корисною, 
незамінною та небажаною для вживання
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

С
іль ще з прадавніх часів була невід’�
ємною частиною українського столу.
Але до цього часу точаться дискусії
щодо впливу солі на організм людини.

Жодний мінерал не викликає такого супере�
чливого ставлення, як сіль. Сіль — це і обо�
в’язковий елемент кулінарії, і в той же час це
ворог здорового життя, що поступово вбиває
людину. Наскільки шкідлива для організму
людини сіль, дізнавалися журналісти “Хре�
щатика”.



Феодосій народився близько

1036 року під Києвом, у місті Ва�

сильєві (нині Васильків) у бояр�

ській сім’ї. Згідно з Житієм, Феодо�

сій вже в дитинстві, уникаючи ігор і

забав, прославився подвигами в

ім’я Божиє і здобув за це Божу бла�

годать і вічний порятунок. Хлоп�

цем він прийшов до ченця Антонія,

засновника Печерської обителі під

Києвом, і у 1058 році прийняв чер�

нечий постриг від Никона (Іларіо�

на, якому дано це ім’я у чернецтві).

Пізніше, по волі Антонія, Феодосій

був вибраний ігуменом Києво�Пе�

черського монастиря. І в роки його

управління цей монастир став чи не

найзначнішим церковним центром

Київської Русі. Через деякий час

монастирська братія збільшилася

до ста чоловік, і гостро постало пи�

тання про спорудження нових ке�

лій і нової, більшої церкви. Феодо�

сій, із благословення Антонія, по�

чав будівництво величного храму

на честь Успіння Пресвятої Богоро�

диці, яке було закінчено вже після

його смерті.

Ставши ігуменом, Феодосій од�

разу ж ввів у практику монастиря

стриманість і суворі пости, а потім

і новий статут, за основу якого був

узятий статут візантійського Сту�

дійсього монастиря, що відрізняв�

ся крайньою суворістю. Причому в

Печерській обителі цей статут за�

стосовували ще жорсткіше. Навіть

деякі ченці не витримували усіх ви�

пробувань, а інших, ще до постри�

ження, сам Феодосій виганяв з мо�

настиря. Справжніх же подвижни�

ків, які не злякалися суворих ви�

пробувань монастирського життя,

Феодосій прославляв, ставлячи їх в

приклад навіть самому собі. На

думку печерських ченців, та перш

за все самого Феодосія, Святе Хре�

щення очищає людину від сквер�

ни, але не рятує, бо в мирському

житті кожну людину очікує Сатана,

зваблює її і спокушає. Головне ж

джерело диявольської спокуси —

людське тіло, споконвіку гріховне.

Тому шлях до порятунку лежить,

по�перше, через придушення лю�

диною у собі властивого їй плот�

ського начала, а по�друге, в резуль�

таті невпинної і щирої молитви. У

одній зі своїх проповідей Феодосій

Печерський говорив: “Отже, брати

мої, тримаючи між собою любов іс�

тинну, сприймемо закон чистий

благого Бога нашого, і заповіді Йо�

го непорочні дотримаємо, подви�

заючись в пильнуваннях і в молит�

вах, невпинно молячись за увесь

світ, та отримаємо через це Цар�

ство Небесне”.

Історія свідчить, що Феодосій не

цурався і мирських турбот. Навпа�

ки, він найактивнішим чином брав

участь у політичних подіях, що роз�

горнулися в 60—70�ті роки XI сто�

ліття в Київській державі,— у бо�

ротьбі синів Ярослава Мудрого за

великокнязівський престол (ігумен

Феодосій Печерський підтримував

Ізяслава Ярославича).

Будучи сам аскетом�подвижни�

ком, Феодосій Печерський прагнув

до того, щоб і у світському житті

ідея щирого служіння Господу стала

панівною. Саме тому він виступав

за необхідність духовного контролю

церкви над світською владою. У

своїх листах до князя Ізяслава Яро�

славича ігумен Феодосій постійно

підкреслює, що є духовним настав�

ником і керівником світського пра�

вителя. Більше того, князь, якщо

хоче заслужити порятунок, зобов’�

язаний служити перш за все справі

християнства. Адже справжнє при�

значення світського правителя по�

лягає тільки в тому, щоб бути захис�

ником віри Христової.

Феодосій Печерський різко не

приймав інших віросповідань, осо�

бливо римсько�католицького. У од�

ному зі своїх послань до Ізяслава

Ярославича він пристрасно картає

“латинську єресь”, зводячи на “ла�

тинство” численні богословські і

навіть побутові звинувачення. А в

підсумку він заявляє: “А тим, хто

живе в іншій вірі, або в латинській,

або в сарацинській, або у вірмен�

ській, не бачити життя вічного”.

Учення Феодосія Печерського не

одразу було прийняте і зрозуміле

повною мірою. Спочатку навіть

ченці Печерської обителі чекали

послаблення монастирських суво�

ростей, але ігумен Феодосій не від�

ступав ні на крок. “Якщо ж умовчу

через ваше ремствування, — гово�

рив він в одному із повчань. — До�

годжаючи вам через ваші слабкості,

то каміння заволає”.

Багато у чому завдяки непохитній

позиції Феодосія Печерського і

“печерська ідеологія”, і сам Києво�

Печерський монастир набули неза�

баром великого впливу. І недарма

багато стародавньоруських монас�

тирів або запрошували до себе ігу�

менами печерських ченців, або бу�

ли ними засновані. А сам Феодосій

Печерський у 1108 році був визна�

ний святим.

Феодосій помер у 1074 році у

розквіті сил, йому не виповнилося

й 40 років. Відчуваючи наближен�

ня смерті, він скликав усю братію

до себе в печеру і наставляв кож�

ного. Тіло небіжчика ченці пере�

несли до церкви, де і відспівали.

Сумна звістка блискавично облеті�

ла Київ та околиці, довкола монас�

тиря зібралося дуже багато прочан.

Дочекавшись, коли з настанням

ночі люди розійдуться, ченці пере�

несли тіло Феодосія у ту печеру, де

він помер. У 1091 році його мощі

розшукав преподобний Нестор, і

вони були перенесені до вже освя�

ченого Успенського собору Печер�

ського монастиря. З 1131 року не�

тлінні мощі Феодосія покоїлися у

срібній, вкритій позолотою, раці.

Перед навалою Батия печерські

ченці сховали їх “під спуд” собору,

і точне їх місце перебування до

цього часу залишається невідо�

мим.

З творчої спадщини Феодосія Пе�

черського збереглося одинадцять

творів — два послання до князя Ізя�

слава Ярославича, вісім повчань

монастирській братії і одна молитва

“За всіх християн”
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13 лютого
Безсрібників му�

чеників Кіра та Іоан�

на й мучениці Афа�

насії (311). Святите�

ля Никити, затвор�

ника Печерського,

єпископа Новгород�

ського (1109). Муче�

ника Віктора (251).

14 лютого
Передсвято Стрі�

тення Господнього.

Мученика Трифона

(250).

Трифону моляться

при різних захворю�

ваннях, а особливо

при захворюваннях

очей.

* * *

Святий Трифон народився у Фрігії в ІІІ столітті. З юних ро�

ків на ньому перебувала благодать Божа, і Господь дарував йо�

му силу чудотворіння і зцілення. Трифон, відвідуючи різні

країни, лікував хворих і навчав віри Христової. У часи царю�

вання імператора Декія на християн знову було здійснено ве�

лике гоніння, і Трифона було схоплено. Святий прийняв му�

ченицьку смерть у 250 році. У народі Трифонові про женихів

моляться.

15 лютого
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ

За народним календарем на Стрітення зима з весною зу�

стрічаються, це перша зустріч весни. Якщо до вечора у цей

день стане тепліше,— літо переспорило зиму, а якщо холодні�

ше — зима.

16 лютого
Праведних Симеона Богоприїмця й Анни Пророчиці (І).

Благовірного князя Романа Углицького (1285).

* * *

Князь Роман був онуком великого князя Володимирського

Костянтина Всеволодовича і жив у тяжкі часи нашестя татар.

Це була освічена людина: він читав книги, любив храми Божі,

духовенство й церковну службу. До його князівства відносять

будівництво багатьох церков. Князь Роман вирізнявся благо�

дійністю. Його блаженне преставлення відбулося 3 лютого (за

старим стилем) 1285 року. Тіло князя було покладено у собор�

ному храмі Преображення Господнього.

Рівно через 200 років після смерті князя Романа у 1485 році

углицький князь Андрій Васильович почав зведення нового,

кам’яного собору Преображення Господнього. Бог дарував

князю Андрію обрести нетлінні мощі князя Романа, які зали�

шалися у цьому храмі понад 120 років. Від мощів здійснюва�

лися численні дивні зцілення людей від різних недуг. Після

убієння царевича Димитрія в Угличі, наприкінці ХVI — по�

чатку XVII століть стали особливо часто повторюватися зці�

лення хворих, що притікали до мощів Романа. Слава про ці

дива розповсюдилася, і патріарх Іов доручив казанському

митрополиту Гермогену засвідчити на місці святі мощі і опо�

віді про чудеса. Святійший патріарх благословив скласти жи�

тіє, стихірі і канон святому Роману, а також розповіді про йо�

го чудеса.

У 1609 році на Углич стався напад литовців. Вороги розгра�

бували місто, увірвалися у храм Преображення і спалили мо�

щі святого Романа. Благочестиві шанувальники святого зі�

брали обгорілі кістки мощів, поклали у нову раку і знову по�

ставили в соборному храмі Преображення.

17 лютого
Преподобного Ісидора Пелусіотського (436�440).

Преподобного Кирила Новозерського (1532).

18 лютого
Преподобного Феодосія Чернігівського (1696).

Ікони Божої Матері Єлецько�Чернігівської (1060).

19 лютого
Преподобного Варсонофонія Великого й Іоанна Пророка

(VI)
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Непохитний аскет
Феодосій Печерський — один із найбільших православних подвижників в історії 
не тільки Києво�Печерської лаври, а й усієї Київської Русі
Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

С
аме Преподобного Феодосія вважають творцем
так званої “печерської ідеології”, за якою шлях до
порятунку лежить, по!перше, через придушення
людиною у собі властивого їй плотського начала,

а по!друге, в результаті невпинної і щирої молитви. Жит!
тєвий шлях Феодосія відомий нам по його Житію, написа!
ному у 1080!х роках ченцем Києво!Печерського монасти!
ря Нестором.

Символічний енотаф Феодосія Печерсь о о
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Фехтування. 
Українські шаблістки 
довели свою світову 
першість

Вітчизняні шаблістки довели, що з часу

проведення Чемпіонату Світу в Будапешті

розстановка сил в жіночому шабельному фех�

туванні не змінилася — Україна залишається

найсильнішою командою планети. Через пів�

року після світової першості в Угорщині, де

дівчата взяли "золото", наша команда здобула

перемогу на першому в сезоні командному

етапі кубка світу, який завершився в ці вихід�

ні в Дакарі. Щоправда, з квартету чемпіонок

світу 2012 виступало тільки тріо — Ольга Хар�

лан, Галина Пундик та Олена Вороніна, а на

місце Аліни Комащук, яка не брала участі в

турнірі через хворобу, повернулася Ольга

Жовнір, яка достроково вибула з команди в

минулому сезоні у зв’язку з травмою ахіллово�

го сухожилля. У чвертьфіналі українки пере�

могли китаянок (45:39), далі виграли у коре�

янок (45:42), а у фіналі розгромили команду

Італії (45:35)

Боротьба. 
Визначився склад збірної 
на Кубок Світу з вільної 
боротьби

Тренерський штаб збірної України з вільної

боротьби оприлюднив склад чоловічої коман�

ди на Кубок Світу, який проходитиме 16 та 17

березня в Лос�Анджелесі (США). Від нашої

країни виступатимуть Сергій Ратушний (57

кг), Василь Федоришин (61 кг), Іван Петрів

(65 кг), Андрій Нагорний (70 кг), Гія Чихладзе

(74 кг), Ібрагім Алдатов (86 кг), Павло Олій�

ник (97 кг) і Ален Засеєв (125 кг)

Бокс. 
Юні деснянки стали 
призерами Відкритого 
чемпіонату Чернігівської 
області

В місті Чернігів відбулися змагання Від�

критого чемпіонату Чернігівської області з

боксу серед дівчат. Організаторами змагань

виступила Чернігівська обласна федерація

боксу. Цьогоріч у турнірі взяли участь понад

100 учасників з різних куточків України: Ки�

єва, Чернігова, Ніжина, Славутича, Прилук,

Новгорода�Сіверського та інших. Метою

змагань є популяризація боксу серед дівчат,

залучення більшої кількості молоді для за�

нять спортом, підвищення рівня спортивної

майстерності юних боксерів та зміцнення

дружніх зв’язків з іншими спортивними орга�

нізаціями України. Місто Київ та Деснян�

ський район столиці зокрема на змаганнях

представляли дві спортсменки з клубу “Гонг”

Деснянського районного у місті Києві Цен�

тру фізичного здоров’я населення “Спорт для

всіх” — Христина Вингоровська та Олена

Швейцарська, які вибороли бронзові нагоро�

ди у своїх вагових категоріях

Спортивне життя. 
У Києві відбулися малі 
Олімпійські ігри

У столичній початковій школі “Аратта” від�

булися малі Олімпійські ігри на честь відкрит�

тя ХХІІ зимової Олімпіади в Сочі. Перед по�

чатком змагань учні ознайомилися з історією

Олімпійських ігор, із тим, як відроджувалися

сучасні Олімпійські ігри, із зимовими видами

спорту, що входять до програми зимових

Олімпіад. Запекла та безкомпромісна бороть�

ба розгорілася в спортивній залі, де за право

зватися переможцем змагались дві команди —

“Олімп” та “Спортікс”. Викладачі фізичної

культури школи підготували для учасників

змагання з різних зимових видів спорту. Май�

же справжні хокей, бобслей, біатлон, фігурне

катання та танці на льоду стали добрим при�

кладом, аби учні зрозуміли, наскільки важко

стати успішним спортсменом. Наприкінці зу�

стрічі всі маленькі олімпійці отримали пода�

рунки від Київського міського відділення

НОК України

“Будівельник” — 
володар Кубка України
Столична команда у фіналі перемогла донеччан
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В
Києві у фінальному матчі
Кубка України з баскетбо�
лу “Будівельник” виграв у
“Донецька” з рахунком

96:88. Трофей столичному клубу
забезпечила більш організована
(ніж у суперника) командна гра.
Найкращим гравцем зустрічі в
складі переможців, забивши низ�
ку важливих м’ячів, став ДаХуан
Саммерс. Ще до великої перерви
він відзначився 15�ма очками, а
загалом записав на свій рахунок
25 очок (7/10 двоочкових і 3/5
триочкових), 4 підбирання та 25
балів РЕ.

Фінальне протистояння найсильніших ко�

манд країни двох попередніх сезонів прохо�

дило під диктовку команди Айнарса Багат�

скіса. “Будівельник” одразу повів — 4:0 —

після двоочкових влучень Ріккі Мінарді і Да�

Хуана Саммерса. При цьому парою своїх ре�

зультативних проходів кияни ввели суперни�

ків в оману. Надалі баскетболісти Валерія

Плеханова намагалися максимально пере�

крити гравцям “Будівельника” підступи до

свого щита, але не встигали нейтралізувати

атаки здалеку. У підсумку ДаХуан Саммерс,

Даріуш Лавринович і Яніс Стрельніекс по

черзі закинули за дуги. А коли Артур Дроздов

додав три очки в актив своєї команди за сис�

темою “два плюс один”, перевага столично�

го клубу зросла до 14 пунктів — 20:6.

Протягом зустрічі баскетболістам “Донець�

ка” вдалося відразу кілька разів майже на�

здогнати суперників. На стартову активність

“Будівельника” вони зусиллями Георгія Цин�

цадзе, Бена Макколі, Бернарда Кінга і Марко

Кіллінгсворта відповіли своїм ривком — 13:2.

Як наслідок, перевага киян скоротилася до

трьох очок — 22:19.

Коли команда Айнарса Багатскіса знову

взялася майстерно кидати здалеку, збільшив�

ши кількість своїх влучень за першу половину

матчу до дев’яти, і в один з моментів знову по�

вела з двозначною перевагою (38:27), донеч�

чани укотре перехопили ініціативу. До великої

перерви суперник знову наблизився до “Буді�

вельника” на відстань у три пункти — 53:50.

А на початку третього періоду “Донецьк”

вперше за матч повів сам. Кінг, Макколі і

Цинцадзе спорудили черговий відрив гос�

тей — 7:0, і рахунок став 54:53 на користь

команди Валерія Плеханова.

Однак серією своїх влучень донеччани ли�

ше спровокували “Будівельник” до чергового

витка активності. Айнарс Багатскіс повернув

на майданчик гравців стартової п’ятірки своєї

команди — Саммерса, Лавриновича, Мінарді,

Дроздова, Стрельніекса,— і ті до кінця чверті

зробили рахунок 80:66 на свою користь. Віді�

гратися ще раз гравці “Донецька” не змогли.

“Будівельник” переміг — 96:88 — і виграв Ку�

бок України.

На післяматчевій прес�конференції настав�

ник “Будівельника” Айнарс Багатскіс хоча й

був задоволений результатом, однак відзна�

чив і помилки у діях своєї команди. “Часом

мої виконавці забували, що гра в баскетбол

полягає не тільки в тому, щоб швидко бігти в

атаку. Не менш важливі своєчасні відходи на�

зад для оборонних дій”,— підкреслив литов�

ський фахівець

Гравець "Б дівельни а" ДаХ ан Саммерс (лівор ч) став найрез льтативнішим равцем, записавши
на свій рах но 25 очо та 4 підбирання
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Мешканці столиці підтримали
олімпійців у Сочі

Київ на два тижні стане епі�

центром олімпійських активнос�

тей. У рамках всеукраїнської

програми підтримки національ�

ної збірної на зимовій Олімпіаді

в Сочі — 2014 відома світова

компанія за підтримки Націо�

нального олімпійського комітету

(НОК) України відкрила у само�

му центрі столиці комплекс

Олімпійської підтримки. Цен�

тральним елементом комплексу,

розташованого на площі перед

ТРЦ “OceanPlaza”, стала інтер�

активна стела — символ націо�

нальної Олімпійської підтрим�

ки. Ця унікальна інсталяція з

льоду сяє кольорами національ�

ного прапора України.

До складу комплексу Олімпій�

ської підтримки також увійшли

відкрита ковзанка та інтерактив�

на зона Samsung Galaxy, звідки усі

охочі зможуть відправляти теплі

слова українським олімпійцям.

Кожне слово, кожна емоція віт�

чизняних вболівальників будуть

передані спортсменам. До того ж

усі охочі зможуть дізнаватися про

найактуальніші новини щодо

перебігу Ігор, стежити за трену�

ваннями спортсменів в Олімпій�

ському селищі, відчути ритм їх�

нього життя і оцінити всі перева�

ги здорового способу.

У важливості такої підтримки

переконана багаторазова чемпі�

онка світу та Європи з художньої

гімнастики Ганна Безсонова.

“Нашим олімпійцям дуже важли�

во знати, що тут ми не просто від�

правили повідомлення. Головне,

що про них пам’ятають, за них

вболівають, їх підтримують, за

них моляться і бажають їм усіля�

ких успіхів”.

Для тих, хто всіляко вболіває за

нашу збірну, також було встанов�

лено безкоштовну ковзанку. Най�

першим і найсміливішим, хто її

випробував, став чемпіон Укра�

їни і Європи з фігурного катання,

призер Олімпійських ігор В’яче�

слав Загороднюк. “Для дітей�по�

чатківців вона дуже хороша, тому

що вони не знають ще, як катати�

ся, на ній можна ходити. Але

спортсменам дуже складно, бо

ковзанка не котить”,— зазначив

спортсмен

Ковзан а стала ч довим доповненням до зони підтрим и нашої
Олімпійсь ої збірної
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В
день відкриття Олімпійських ігор�2014 Націо�
нальний олімпійський комітет України пре�
зентував символ підтримки Олімпійської
збірної на сочинських Іграх — інтерактивну

крижану Стелу національної підтримки. На площі пе�
ред ТРЦ “Ocean Plaza” було встановлено величезну
крижану Стелу Samsung GALAXY висотою 4 метри,
яка сяє кольорами українського прапора. Окрім Сте�
ли, до комплексу Олімпійської підтримки входить
відкрита ковзанка та інтерактивна зона, звідки усі
охочі можуть надсилати у Сочі теплі слова підтрим�
ки українським спортсменам.

В місті встановлено символ підтримки вітчизняних спортсменів
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Кияни — серед лідерів 
у тхеквондо
Завершився чемпіонат України з популярного 
виду єдиноборств
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Н
ещодавно відбувся чем�
піонат України з тхеквон�
до ВТФ серед юніорів,
присвячений пам’яті за�

сновника і першого президента
Федерації тхеквондо ВТФ, за�
служеного тренера України Іго�
ря Леонідовича Петренка. Чем�
піонат, який проводиться вже
16�й раз поспіль, зібрав близько
200 найкращих спортсменів з
даного виду єдиноборства із
різних регіонів України. Участь у
чемпіонаті України серед юні�
орів взяли спортсмени
1997—1999 років народження,
вони змагались у десяти чолові�
чих і десяти жіночих вагових ка�
тегоріях.

Щороку тхеквондо поповнює свою ар�

мію прихильників. І змагання з цього дав�

нього виду східних єдиноборств завжди

збирають велику кількість учасників і вбо�

лівальників. Не дивно, що на чемпіонат

України з тхеквондо ВТФ серед юніорів

цьогоріч було представлено 200 найкращих

спортсменів з 18 областей країни. Попри

значну конкуренцію, столицю гідно пре�

зентували вихованці гуртка “Тхеквондо”

Центру військово�патріотичного та спор�

тивного виховання молоді “Десантник”

Святошинського району міста Києва. Юні

святошинські тхеквондисти завоювали на

чемпіонаті п’ять медалей. Зокрема золоті

медалі та звання “Майстер спорту Укра�

їни” здобули Олександр Тіщук (вага 48 кг,

1998 р. н.) та Єлизавета Брилко (вага 44 кг,

1999 р. н.). Срібло цього разу виборола

Владислава Приходько (вага 78 кг, 1997 р.

н.). Бронзовими призерами чемпіонату

України стали Ярослав Приходько (вага 73

кг, 1997 р. н.) та Олександра Кравченко

(вага +68 кг, 1998 р. н.).

Такий здобуток дозволив збірній Київ�

щини посісти почесне третє місце у загаль�

нокомандному заліку. Найкраще ж висту�

пили представники харківщини — у їхньо�

му здобутку 5 золотих, 2 срібні та 16 брон�

зових нагород.

Змагання були вкрай важливими, адже

за підсумками чемпіонату була сформова�

на національна збірна команда України

для участі в Чемпіонаті світу серед юніорів

з тхеквондо ВТФ та кваліфікаційному тур�

нірі до юнацьких Олімпійських ігор, які

відбудуться в китайському Тайбєї вже у бе�

резні 2014 року. Тож участь у всесвітній

першості у складі національної збірної

України з тхеквондо ВТФ візьмуть і наші

юні святошинські тхеквондисти — Олек�

сандр Тіщук та Єлизавета Брилко �

Дарницькі школярі 
позмагаються з міні�футболу

У спеціалізованій школі “Ло�

гос” триває дитячий турнір з

футзалу. У заході беруть участь

38 команд, сформованих із

школярів Дарницького району.

Змагання були започатковані

напередодні проведення “Єв�

ро�2012”, але за такий невели�

кий проміжок часу вже набули

популярності у юних дарничан.

Так, минулорічний перемо�

жець турніру у підсумку став

чемпіоном України серед

шкільних команд, а восени гід�

но представив країну на Чем�

піонаті світу, що проходив у

Лондоні. “Нам є чим пишатись

у футболі. Минулого року ми

досягли вже певного результа�

ту. Адже вперше в історії Києва

та Дарниці брали участь у Чем�

піонаті світу з футболу, грали на

“Уемблі” у столиці Англії. Спо�

діваюсь, що цьогоріч ми також

зможемо гідно представити

Україну”,— розповів “Хреща�

тику” один із ініціаторів цього

дитячого турніру голова Дар�

ницької райдержадміністрації

Сергій Вітковський.

Аби надихнути юних футбо�

лістів на нові звершення, на

відкриття завітали легенди віт�

чизняного футболу. Зокрема

Анатолій Дем’яненко. Колиш�

ній тренер і гравець ФК “Ди�

намо” (Київ) зазначив: “По�

більше б таких турнірів, щоб

діти відчували дух змагання.

Тоді б із них виросли великі

майстри, які б грали не тільки

у “Динамо”, а й в інших

командах України та за кордо�

ном”.

Справжньою несподіванкою

для учасників став візит голов�

ного тренера молодіжної збір�

ної України з футболу Сергія

Ковальця, який на відкриття

приніс “Кубок співдружності”,

який нещодавно вибороли йо�

го підопічні. Щоправда, сюр�

приз був досить спонтанним.

“Мені дуже приємно, що ми

змогли привезти цей кубок. Це

вийшло експромтом. Ми не

планували привозити його на

змагання, але, спостерігаючи

за очима учнів, переконаний,

що ми зробили правильно”,—

зізнався пан Ковалець.

Отже, старт змаганням дано,

і вже за два тижні ми дізнаємо�

ся імена переможців �

Бокс. 
“Українські отамани” 
програли вперше у сезоні

“Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè” çàçíàëè ïåðøî¿ ïîðàçêè â

÷åòâåðòîìó ñåçîí³ Âñåñâ³òíüî¿ ñåð³¿ áîêñó. Êðèâ-

äíèêàìè “îòàìàí³â” ñòàëè ïðåäñòàâíèêè àóòñàéäå-

ðà Ãðóïè À — ï³âäåííîàìåðèêàíñüêî¿ êîìàíäè

“Àðãåíòèíñüê³ êîíäîðè”. Ï³äñóìêîâèé ðàõóíîê

ìàò÷åâî¿ çóñòð³÷³ — 2:3 íà êîðèñòü ãîñïîäàð³â ðèí-

ãó — äîçâîëèâ ãîñòÿì çàðîáèòè ëèøå îäèí çàë³êî-

âèé ïóíêò. Òèì íå ìåíøå, öå íå íàäòî âïëèíóëî

íà ïîçèö³¿ “îòàìàí³â” ó òóðí³ðí³é òàáëèö³, äå âîíè

éäóòü äðóãèìè, ïîñòóïàþ÷èñü ëèøå “²òàë³éñüêîìó

ãðîìó”.

Теніс. 
Сергій Стаховський припинив 
боротьбу в Роттердамі 
вже після першого кола

Â³ä 10 ëþòîãî â ãîëëàíäñüêîìó Ðîòòåðäàì³ íà

òóðí³ð³ ÀÒÐ ABN AMRO World Tennis Tournament

ç ïðèçîâèì ôîíäîì 1,369,305 ºâðî ïðîõîäÿòü ìàò-

÷³ ïåðøîãî êîëà. 28-ð³÷íèé óêðà¿íåöü, 90-òà ðàêåò-

êà ñâ³òó Ñåðã³é Ñòàõîâñüêèé íå çì³ã ïîäîëàòè

áàð’ºðó ïåðøîãî êîëà, ïðîãðàâøè ó äâîõ ñåòàõ 27-

é ðàêåòö³ ñâ³òó, 30-ð³÷íîìó í³ìöåâ³ Ô³ë³ïïó Êîëü-

øðàéáåðó — 2:6, 5:7. Ïîºäèíîê òðèâàâ 1 ãîäèíó 5

õâèëèí. Çà öåé ÷àñ Ñòàõîâñüêèé íå çóì³â çàðîáè-

òè æîäíîãî áðåéê-ïîéíòà ³ ïðîãðàâ òðè ãåéìè íà

ñâî¿é ïîäà÷³. Íà ðàõóíêó óêðà¿íöÿ — ï’ÿòü åéñ³â

ïðîòè ÷îòèðüîõ ó ñóïåðíèêà. Ïðè öüîìó îáèäâà

ñïîðòñìåíè óíèêëè ïîìèëîê íà ïîäà÷³. Òåïåð ðà-

õóíîê ¿õí³õ îñîáèñòèõ çóñòð³÷åé ñòàâ ð³âíèì —

1:1 �

Легка атлетика. 
Двоє свіввітчизників претендують
на звання кращих легкоатлетів 
січня в Європі

ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ ëåãêî¿ àòëåòèêè ïî÷àëà

ãîëîñóâàííÿ çà êðàùèõ ëåãêîàòëåò³â ñ³÷íÿ êîíòè-

íåíòó. Äâîº óêðà¿íö³â — Òåòÿíà Ãàìåðà-Øìèðêî

òà Îëåêñ³é Êàñüÿíîâ ïðåòåíäóþòü íà çâàííÿ êðà-

ùèõ. Òåòÿíà Ãàìåðà-Øìèðêî 26 ñ³÷íÿ çàõèñòèëà

òèòóë ÷åìï³îíêè îäíîãî ç íàéïðåñòèæí³øèõ ìàðà-

ôîí³â ñâ³òó â Îñàö³. Äèñòàíö³þ 42 êì 195 ì âîíà

ïîäîëàëà çà 2 ãîäèíè 24 õâèëèíè 37 ñåêóíä. Îëåê-

ñ³é Êàñüÿíîâ íà êîìàíäíîìó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè â

ïðèì³ùåíí³, ùî ïðîõîäèâ ó Çàïîð³ææ³ 27—28 ñ³÷-

íÿ, ïåðåì³ã ó ñåìèáîðñòâ³ ç êðàùèì ðåçóëüòàòîì

ñåçîíó â ñâ³ò³ — 6104 î÷êè �

Футбол. 
Збірні України та США 
в Харкові розсудять білоруси

Âèçíà÷èëàñÿ áðèãàäà àðá³òð³â, ÿê³ ïðàöþâàòè-

ìóòü íà òîâàðèñüêîìó ìàò÷³ Óêðà¿íà — ÑØÀ, ùî

â³äáóäåòüñÿ 5 áåðåçíÿ ó Õàðêîâ³. Àðá³òðîì ìàò÷ó

ïðèçíà÷åíî 34-ð³÷íîãî ðåôåð³ ç Á³ëîðóñ³ Îëåêñ³ÿ

Êóëüáàêîâà. Àñèñòåíòè àðá³òðà Àíäð³é Ãåò³êîâ òà

Îëåã Ìàñëÿíêî. Ðåçåðâíèé àðá³òð Àíàòîë³é Àáäóëà

(Óêðà¿íà). Íà ìàò÷àõ çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ çá³ðíèõ

á³ëîðóñüêèé àðá³òð ùå íå ïðàöþâàâ. Óò³ì, â àêòèâ³

Îëåêñ³ÿ Êóëüáàêîâà ïîºäèíêè íàøèõ êëóá³â ó Ë³ç³

ªâðîï³. 1 ãðóäíÿ 2011 ðîêó â³í îáñëóãîâóâàâ ìàò÷

“Âîðñêëà” (Ïîëòàâà, Óêðà¿íà) — “Êîïåíãàãåí” (Äà-

í³ÿ), à 9 ñåðïíÿ 2012-ãî éîãî áóëî ïðèçíà÷åíî íà

ïîºäèíîê “Ìåòàëóðã” (Äîíåöüê, Óêðà¿íà) — “Òðîì-

ñå” (Íîðâåã³ÿ). Íàãàäàºìî — öå áóäå ïåðøèé êîí-

òðîëüíèé ìàò÷ êîìàíäè Ìèõàéëà Ôîìåíêà ó 2014

ðîö³. Çàçíà÷èìî, ùî ç 10 ëþòîãî êîæåí óáîë³âàëü-

íèê âæå ìîæå ïðèäáàòè êâèòêè íà ñàéò³. Îäíà îñî-

áà ìîæå çàìîâèòè íå á³ëüøå 4-õ ïåðåïóñòîê. Íîì³-

íàëüíà âàðò³ñòü êâèòê³â íà ìàò÷ Óêðà¿íà — ÑØÀ:

20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200 ãðí �

Шахи. 
Олександр Моїсеєнко — 
переможець етапу Кубка Росії

Â³ò÷èçíÿíèé ãðîñìåéñòåð Îëåêñàíäð Ìî¿ñåºíêî

ñòàâ ïåðåìîæöåì åòàïó Êóáêà Ðîñ³¿ ç øàõ³â

Moscow Open-2014. Íà öèõ çìàãàííÿõ â³äðàçó ÷î-

òèðè ñïîðòñìåíè ïðîäåìîíñòðóâàëè íàéêðàù³ ðå-

çóëüòàòè, íàáðàâøè ïî ñ³ì î÷îê ³ç äåâ’ÿòè ìîæëè-

âèõ. Çà äîäàòêîâèìè ïîêàçíèêàìè ë³äåðàìè ñòàëè

÷èííèé ÷åìï³îí ªâðîïè Îëåêñàíäð Ìî¿ñåºíêî òà

ðîñ³ÿíèí Ìàêñèì Ìàòëàêîâ �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

На��рочистом��від�ритті�ф�тболно�о�т�рнір��юним�спортсменам�б�ло

представлено�"К�бо��співдр�жності",�я�ий�нещодавно�здоб�ла

��раїнсь�а�молодіж�а�

Цьо�оріч�на�чемпіонаті�У�раїни�з�тхе�вондо�ВТФ�серед�юніорів�вист�пили�200�най�ращих

спортсменів�з�18�областей��раїни

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Н
а базі загальноосвітньої школи № 329
“Логос” (футзал) відбулося відкриття тур�
ніру з міні�футболу на призи голови Дар�
ницької РДА адміністрації Сергія Вітков�

ського серед учнів 3—4 класів навчальних закла�
дів району. Загалом у заході беруть участь 38 ко�
манд. На урочистості, окрім керівництва району,
організатори запросили почесних гостей — відо�
мих у минулому гравців київського “Динамо”
Анатолія Дем’яненка, Володимира Лозинського
та Віктора Хлуса.

У Києві стартував дитячий турнір з футзалу
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Обдарований юнак є пере�

можцем Всеукраїнського ди�

тячого конкурсу “Урок каз�

ки” соціального проекту

“Свято дитячих мрій”. Цей

творчий конкурс існує вже

п’ять років та об’єднує розва�

жальні заходи, що проводять�

ся по всій Україні. Головна

мета проекту — заохотити

кожну дитину до читання, до

створення власної казки, яка

має увійти до збірки “Казки

наших дітей”.

“Конкурс проходить у кра�

їні з великим успіхом, адже

дає можливість усім дітям,

незалежно від соціального

статусу, брати в ньому

участь,— розповідає Оксана

Марченко, заступник дирек�

тора Всеукраїнської громад�

ської організації “Дитин�

ство”.— Наприкінці кожного

року учасники приїжджають

на гала�концерт “Свято ди�

тячих мрій”. Разом із партне�

рами ми допомогли надруку�

вати четверту книгу Бекіра

Аблаєва, який є спецкором

нашого проекту, адже в пер�

шу чергу пише про дітей”.

Бекір Аблаєв народився в

смт. Нижньогірський, що в

Криму. Навчається хлопець у

звичайній школі, проте з пер�

шого класу відвідує різнома�

нітні гуртки: шахи, театр, тан�

ці, гра на скрипці, творче

об’єднання юних журналістів

“Родник”. Він також є голов�

ним редактором газети

“Шкільний ковчег”, одного з

кращих молодіжно�пізнаваль�

них видань України. Головна

пристрасть Бекіра — літерату�

ра. Ще у 2011 році вийшли дві

його перші книжки “Пригоди

Тимки” та “Розповіді мого ді�

да”, а у 2013 — “Неймовірні

пригоди Хайсерчіка”. “Писа�

ти я почав з початкових класів,

це були маленькі казки і роз�

повіді,— поділився з “Хреща�

тиком” Бекір Аблаєв.— Впев�

неність з’явилася після напи�

сання повісті “Пригоди Тим�

ки”, помилки в якій допоміг

виправити мій вчитель. Ми

представили її на суд журі в

конкурсі Малої академії наук

“Шукач”, і вона сподобалася

читачам. Серед відомих пись�

менників мені найбільше ім�

понує американець О’Генрі за

високий художній рівень його

розповідей, і я прагну до тако�

го ж. Велику увагу приділяю

самобутності й колориту

кримськотатарського народу,

становище якого ще неста�

більне після півстоліття життя

на чужині. Часто описую кур�

йозні випадки, які спостері�

гаю в рідному селищі, одно�

класники й друзі впізнають

себе у моїх героях. Хочу, щоб

люди не забували такі цінно�

сті, як доброта, милосердя,

були щасливі”. Завдяки під�

тримці ВГО “Дитинство” і

Всеукраїнської асоціації гро�

мадських організацій “Альра�

ід” книжка “Ковток чистого

повітря” не лише побачила

світ, а й згодом знайде своїх

маленьких читачів. Примір�

ники збірки передали в

районні дитячі бібліотеки

міста Києва. Також вони по�

траплять і до читалень по

всій Україні. Ілюстрації до

книжки намалювала ще одна

учасниця проекту “Свято ди�

тячих мрій” — молода ху�

дожниця Ірина Мовчан. В

творах, які увійшли до збір�

ки, Бекір Аблаєв переповідає

почуті історії від свого діда

Абдурешита про життя його

родини в Криму, війну, де�

портацію в Узбекистан і по�

вернення на історичну бать�

ківщину, пригадує свій пер�

ший клас, рибалку і поїздку

на море, розповідає про бра�

та, родину і звичайного

хлопчика Тимку

Жахи рабства, змальовані 
зеленими жуками
У столиці відкрилася перша у Східній Європі виставка Яна Фабра
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
PinchukArtCentre
митець представив
проекти “Данина
Бельгійському Кон�

го” і “Данина Ієронімусу
Босху в Конго”, в яких до�
сліджує історію колоніза�
торської політики своєї
батьківщини. Захоплення
викликає матеріал, з якого
зроблені масштабні моза�
їки,— крильця жуків сімей�
ства златки, що вибли�
скують усіма відтінками
зелено�синього. Також в
арт�центрі показують три
відеоінсталяції, що занурю�
ють відвідувачів у пере�
хресний вогонь, чорно�
бильську зону та паризь�
кий перформанс.

Багатогранний бельгієць Ян Фабр

відомий своїми провокаційними ро�

ботами — він писав картини влас�

ною кров’ю та звичайною синьою

ручкою, створював скульптури з бі�

лого мармуру, бронзи, золота та пан�

цирів жуків, влаштовував перфор�

манси, спалюючи гроші чи пропо�

нуючи критикам стріляти в нього.

Не менш скандальними були й ви�

стави, в яких розглядалися різні ас�

пекти тілесності. Центральними те�

мами його робіт є світ комах, люд�

ське тіло і стратегія війни. Захоп�

лення комахами є невипадковим:

автор є онуком відомого французь�

кого ентомолога Жана Анрі Фабра,

автора “Життя комах”. Себе Ян

Фабр називає ентомологом�любите�

лем, а комах порівнює з комп’юте�

ром, який зберігає пам’ять про нашу

планету.

Кияни вже мали змогу побачити

роботу Яна Фабра “Фонтан світу” у

груповій виставці “Сексуальність і

трансцендентність”, яка експону�

валася в PinchukArtCentre у 2010

році. Це своєрідний автопортрет,

де фігура молодого митця лежить

на надгробках його попередників,

а з дітородного органу час від часу

б’є фонтан: сексуальна енергія

символізує творче начало. До нової

виставки обиралися роботи з двох

монументальних серій: “Данина

Бельгійському Конго” (2010�2013)

і “Данина Ієронімусу Босху в Кон�

го” (2011�2013). Усього на 4�му по�

верху PinchukArtCentre розмісти�

лося 36 мозаїк, 23 скульптури та 2

масштабні триптихи, в тому числі

28 нових робіт, створених спеціаль�

но для київської виставки. Автор

зображає історію колонізації бель�

гійського Конго, використовуючи

нестандартний матеріал — крильця

жуків сімейства златок, що перели�

ваються синьо�зеленими кольора�

ми. За словами митця, вибір є сим�

волічним: у фламандському живо�

писі жуки означають перехід від

життя до смерті, а самі златки меш�

кають і в республіці Конго. Для от�

римання надкрилля жуків Ян Фабр

не вбивав: він збирав їх у рестора�

нах Індонезії і Малайзії, де златок

подають як страви, відриваючи їм

крильця. Завдяки такому пластич�

ному матеріалу роботи наче ожива�

ють, змінюючи кольори залежно

від кута падіння світла. Сам розмір

мозаїк нагадує про традиційний іс�

торичний живопис: на створення

величезних полотен у автора та йо�

го асистентів пішло до 2�3 місяців.

Експозиція розпочинається з

портрету Леопольда ІІ, який захо�

пив країну у 1884 році, вважаючи її

власним “приватним садом”. Далі

бачимо товари, на яких наживалися

колонізатори. Тортури, яким підда�

вали конгольєзців, будні простих

мешканців і лідера боротьби за не�

залежність Патріса Лумумбу, по�

штову марку та герб, рекламу коло�

ніальної лотереї, в яку біднякам не�

можливо було виграти. У другій

частині експозиції Ян Фабр дослі�

джує абсурд і жах згаданих подій у

більш символічний спосіб, через

іконографію та образи картин Бос�

ха, де поєднується краса і жорсто�

кість. По сусідству з мозаїками —

дещо моторошні скульптури: чере�

пи, обкладені тими ж крильцями

златок з атрибутами влади чи вбив�

ства, опудало птахів з людськими

кінцівками.

На третьому поверху на виставці

“(Де�)Конструкція. Реальність та

вигадка” глядачам пропонують три

відеороботи. У “Перехресному вог�

ні” Крістіана Марклея є шанс опи�

нитися під обстрілом: з чотирьох

сторін транслюється колаж уривків

з американських вестернів і фільмів

про війну, герої яких стріляють...

прямо у центр кімнати. У відеоро�

боті “Чорнобиль” Діани Татер по�

казується чорнобильська зона, у

якій продовжується занепад: поки�

нуті будівлі, тварини. П’єр Юіг у

“Тіло і хмарка” зняв експерименти

в колишньому приміщенні Націо�

нального музею народного мистец�

тва і традицій у Парижі. 15 акторів

зображають працівників музею, ро�

зігруючи сцени демонстрації фоку�

су, засідання суду тощо

Мозаї и Яна Фабра, що оповідають про олонізацію Кон о, вражають своїми
розмірами та незвичним матеріалом

У своїх розповідях дев'яти ласни Бе ір Аблаєв чимал ва
приділяє історії й самоб тності римсь отатарсь о о народ

Історії родом з дитинства
Дев’ятикласник Бекір Аблаєв презентував свою четверту книгу
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Т
алант не має вікових обмежень — пере�
конливо доводить 15�річний кримсько�
татарський письменник Бекір Аблаєв. У
Києві він представив вже четверту збір�

ку своїх розповідей “Ковток чистого повітря”,
в якій ділиться дитячими та юнацькими спога�
дами про шкільні роки, друзів і родину, а та�
кож досліджує історію власного народу.

Ян Фабр, “Данина Бельгійському
Конго”, “Данина Ієронімусу Босху 

в Конго”
П’єр Юіг, Діана Татер, 

Крістіан Марклей 
“(Де%)Конструкція. 

Реальність та вигадка”
Коли: до 27 квітня, час роботи:

вт.�нд.— з 12.00 до 21.00

Де: PinchukArtCentre, вул. Вели�

ка Васильківська/Басейна 1/3�2

Вхід вільний

Якою є сучасна українська казка?
Саш о ЛІРНИК
Каз и лі ють д ш , в них завжди перема ає добро, ероїзм,

чесність. Це не забав а для дітей, а либше і ширше — станов-
лення світо ляд . В моїх аз ах діють оза , ч ма , шин ар або
навіть ті, ом я їх оповідаю. Б дь-я народн аз можна
роз азати та , наче вона відб вається сьо одні. Для виховання
раїнців потрібні аз и з раїнсь ими ероями.
Зір а МЕНЗАТЮК, дитяча письменниця
В с часній азці діти мають впізнавати власні проблеми, сво-

їх ровесни ів. Том с часний Коти орош о, певно, ходив би з
мобільним телефоном і айпадом. І аз а по ли ана допома а-
ти дитині виріш вати її проблеми. Сьо одні їй притаманна тро-
хи інша стилісти а: жвавіша мова, динамічний сюжет. Особис-
то я додаю в свої оповідання реальні події, історії, навіть зма-
льов ю пам’ят и архіте т ри. А першим моїм читачем і рити-
ом є он ч а Ірина, я а навчається восьмом ласі.
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Свято закоханих — з музикою, 
арт�проектами і слоном
“Хрещатик” пропонує ознайомитися з цікавою програмою на найближчі дні
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Д
о Дня святого Ва�
лентина — 14 люто�
го — в столиці під�
готували розваги на

будь�який смак. Закоханим
пропонують відвідати ро�
мантичні фестивалі, кон�
церти французької музики,
вистави та фотовиставки.
У суботу зоопарк запро�
шує відзначити день наро�
дження слона Хораса, му�
зей Павла Тичини — огля�
нути стародруки, а молодь
з різних країн світу —
ознайомитися з їх культу�
рою.

В музеях — французька
музика, античність 
і стародруки

На честь Дня закоханих у неділю в

Музеї Ханенків ансамбль класичної

музики “Фрески” виконає твори

французьких композиторів: Жоржа

Бізе, Жуля Массне, Габріеля Форе,

Каміля Сен(Санса та Франсіса Пу(

ленка. Також в музеї триває виставка

античного мистецтва, присвячена

пам’яті археолога і дослідниці Фані

Штітельман. В експозиції представ(

лено близько 60 творів мистецтва

Давньої Греції, Етрурії та Риму з му(

зейного зібрання, найстаршим з

яких — понад 3 тисячі років.

15 лютого 1574 року Іван Федоров

у Львові уклав і надрукував перший

східнослов’янський посібник —

“Буквар” з граматикою — та здійс(

нив друге видання “Апостола”. Ус(

лавлюючи цю дату, Музей(квартира

Павла Тичини проводить одноденну

виставку “Стародруки в бібліотеці

Павла Тичини” в рамках проекту

“До Тичининої книги доторкнуся”.

Цього дня всі охочі зможуть не лише

побачити стародруки з власної біб(

ліотеки поета, а й погортати та по(

читати ці книги, в яких зроблені по(

мітки рукою Павла Тичини.

День народження Хораса
В суботу, 15 лютого, в Київському

зоопарку свуяткуватимуть день на(

родження слона Хораса, якому ви(

повнюється дев’ять років. Тому для

іменинника підготували частуван(

ня, а для відвідувачів — святкову

програму. Під час зоовікторини

учасники дізнаються, чим відріз(

няється азіатський слон від афри(

канського. Також усі охочі мати(

муть змогу спробувати себе в ролі

слідопитів та визначити, якій тва(

рині належить слід, послухати роз(

повіді про життя й звички слона

Хораса тощо. Запрошують у цей

день до зоопарку й закоханих —

відзначити День святого Валенти(

на. Гості разом із працівниками зві(

ринця матимуть змогу створити ве(

лику “валентинку” зі світлин тва(

рин, які народились у зоопарку ми(

нулого року.

Хіти французької естради
У п’ятницю під зоряним куполом

ATMASFERA 360 лунатиме фран(

цузька музика у виконанні колек(

тиву French Vibes. Це нові шансо(

ньє, які грають класику французь(

кої естради: хітів від Сержа Гейн(

сбурга, Жака Бреля, Жильбера Бе(

ко до Карли Бруні(Саркозі і Стейсі

Кент в авторських джазових аран(

жуваннях. У паузах слухачі дізнаю(

ться, про що ж саме співається в

піснях, а також дивовижні факти з

життя авторів і виконавців цієї му(

зики.

Молодіжний фестиваль
культур

У суботу в арт(галереї Nebo відбу(

деться фестиваль культур Global

Village. У заході візьме участь молодь

з Індонезії, Бразилії, Греції, Єгипту,

Туреччини, Грузії, Китаю та інших

країн світу. В програмі: дегустація

національних страв, Workshops тра(

диційних видів мистецтв, жива му(

зика, майстер(клас з енергійної сам(

би від запальних бразильців та спіл(

кування з мандрівниками і досвідче(

ним автостопером. Влаштують і ло(

тереї з приємними подарунками й

сувенірами.

Кохання довжиною 
у десятки років

Напередодні свята всіх закоханих

арт(центр “Я. Гретера” відкриває

проект “Разом”. Ідея належить та(

лановитому фотографу Юлії Єлісє(

євій, яка через 15 фотоколажів на(

магається відповісти на запитання

“Як жити довго і щасливо разом?”.

У чорно(білій картинці фотограф

передає теплі, ніжні стосунки зако(

ханих сімейних пар. У кожному фо(

то можна знайти поради та рецепти

щастя від подружжя, які прожили

разом вже від 30 до 50 років.

“Love is...” у арт�проектах
Новий романтичний фестиваль

“Love is...” присвячений коханню —

невичерпному джерелу натхнення,

творчості і краси. Тут кожен зможе ве(

черяти при свічках і цілуватися на

лавках, а для всіх, хто мріяв взяти

шлюб саме цього дня, влаштують

святкову церемонію. На закоханих

чекають численні арт(проекти: ви(

ставка об’єднання художників “Про

любов”, написання найдовшого ос(

відчення, уроки каліграфії та май(

стер(класи з виготовлення сувенірів,

літературні читання любовних листу(

вань видатних особистостей, роман(

тичний фотопроект “Половинки”,

гра “Що? Де? Коли?”, колаж кращих

любовних сцен зі спадщини світового

кінематографа в кінопроекті “Варті

Кіно”, виступи київського Playback(

театру “Dеjа vu plus” і театру мімів

Happy People, спектакль “Він. Вона.

Життя”, створений за допомогою

крафтового паперу. Задаватиме ро(

мантичний настрій відвідувачам легка

музична програма і любовна лірика.

Сучасна академічна 
музика

В рамках п’ятого Міжнародного

фестивалю сучасної музики “Гольф(

стрім”, організованого київськими

виконавцями та композиторами

Олексієм Шмураком і Золтаном Ал(

маш, проходять чотири монографіч(

них концерти. Другий концерт фес(

тивалю присвячений музиці Олексія

Шмурака (Україна). У програмі про(

звучать твори “Алчність” для флей(

ти та кларнету (2013 р.), “Свобода”

для труби (2013 р.), “Дві пісні” —

версія для віолончелі (2013 р.),

“Крестража” [“Horcruxes”] для

скрипки і віолончелі (2014 р.).

Скандальний твір 
Забужко — на сцені

В центрі Леся Курбаса покажуть

моновиставу, створену за одноймен(

ним романом Оксани Забужко “По(

льові дослідження з українського

сексу” (1996 р.) у виконанні Галини

Стефанової. Сценічна версія твору

пропонує відвертий монолог геро(

їні, яка прагне розібратися в собі,

своєму коханому, в батьках і друзях.

Доля привела її викладати в амери(

канський університет, де обставини

усамітнення й втрат примушують

переосмислювати власне життя в

нерозривності з драматичною істо(

рією свого народу. 

Перші кроки до мистецтва

У PinchukArtCentre відкриваються

дві нові освітні програми для дітла(

хів. Програма “Каляки(маляки”

розрахована на малюків 4—5 років.

Це курс із 10 занять, які проводять

фахівці PinchukArtCentre та запро(

шені художники. На практиці діти

зможуть ознайомитися з поняттями

кольору, простору, форми, ролі асо(

ціацій в мистецтві. Дітей 9—10 років

запрошують взяти участь у програмі

“Арт(детективи”. Це освітня гра,

яка допомагає навчитися розбира(

тися в мистецтві й зрозуміти роль

художника в суспільстві. Перші за(

няття відбудуться в суботу.

Київ 1929 року — в кіно

Киянам покажуть “Навесні” —

шедевр українського кіноавангарду,

створений Михайлом Кауфманом,

де вперше використовується прин(

цип “прихованої камери”. У ньому

постає майже невідомий Київ 1929

року. Кадри пробудження міста пе(

регукуються з ліричними картинами

відродження природи. Саундтрек до

фільму написав сучасний компози(

тор Олександр Кохановський

V Міжнародний фестиваль 
сучасної музики “Гольфстрім”

Коли: 16 лютого о 19.00

Де: Національна спілка компо(

зиторів, вул. Пушкінська, 32

Вхід вільний
Показ фільму “Навесні” 

Михайла Кауфмана
Коли: 16 лютого о 19.00

Де: Креативний простір

“Creative space 12”, Михайлівський

провулок, 10/2

Вартість квитка: 40 грн/год.

Коли: 15 лютого о 19.00

Де: Центр Леся Курбаса, вул. Во(

лодимирська, 23(в

Вартість квитків: 50 грн.

Дитячі освітні програми 
“Каляки�маляки” 
і “Арт�детективи”

Коли: з 15 лютого

Де: PinchukArtCentre, вул. Вели(

ка Васильківська/Басейна 1/3(2

Участь за попередньою реєстра(

цією, докладніша інформація на

сайті www pinchukartcentre.org

Фестиваль “Love is...”
Коли: 14 по 16 лютого з 11.00 до

22.00

Де: Музей “Духовні скарби

України”, вул. Десятинна, 12

Вартість квитків: 100 грн, дітям

до 12 років вхід безкоштовно

Фотопроект “Разом”
Коли: з 13 грудня по 3 березня,

час роботи з 11.00 до 21.00

Де: Арт(центр “Я. Гретера”, вул.

В. Гетьмана, 6

Вхід вільний

Фестиваль Global Village
Коли: 15 грудня з 16.30

Де: Арт(галерея Nebo, вул. Дра(

гомирова, 14

Вхід за реєстрацією, докладніша

інформація на сторінках соціаль(

них мереж: http://vk.

c o m / g l o b a l _ v i l l a g e _ 2 0 1 4 ,

https://www.facebook.com/global.

village.kyiv

Концерт French Vibes
Коли: 14 лютого о 20.30

Де: ATMASFERA 360, вул. Вели(

ка Васильківська, 57/3

Вартість квитка: 100—150 грн.

День святого Валентина 
зі слоном

Коли: 15 лютого о 12.00

Де: слоновник Київського зоо(

парку, просп. Перемоги, 32

Вартість квитків: 20 грн, для сту(

дентів і пенсіонерів — 13 грн, для

дітей — 8 грн.

Концерт французької музики
Коли: 16 грудня о 16.00

Де: Музей мистецтв імені Богда(

на і Варвари Ханенків, вул. Тере(

щенківська, 15(17

Вартість квитка: 60 грн.

Стародруки в бібліотеці 
Павла Тичини

Коли: 15 лютого з 10.00

де: Музей(квартира Павла Тичи(

ни, вул. Терещенківська, 5, кв.1,

Вхід вільний

/ /

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

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан Київради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) о олош є он рс на замі-
щення ва антної посади оловно о спеціаліста відділ театрально-
онцертних за ладів, образотворчо о мистецтва, ор анізації та про-
ведення за ально-мистець их заходів.

Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за
освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр, спеціаліст, стаж роботи за
фахом на державній сл жбі не менше 1- о ро або в інших сферах
правління не менше 2-х ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
за адресою: м. Київ-01004, б льв. Т. Г. Шевчен а, 3.

Довід и за тел. 279-52-82, 279-72-51.

Бє джанян О анес Яшайович необхідно з'явитись 20.02.2014 ро о 12.00
до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О. Кошиця, 5-А,
аб. 210) для часті с довом роз ляді цивільної справи № 753/883/14 за по-
зовом ПАТ "Євробан " до Бє джаняна О.Я., С ляєва О.І. про стя нення бор .

Бє джанян О анес Яшайович випад своєї неяв и зобов'язаний повідоми-
ти с д про причини неяв и.

У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
С ддя В. А. Д бас

ТОВ "СІГОО"
повідомляє про намір здійснити змін тариф на
виробництво та постачання теплової енер ії і ом нальні
посл и з ЦО та ГВП для інших споживачів.

Розмір тариф на ТЕ та ЦО за 1 Г ал без ПДВ становить
519 рн 60 оп., а саме: паливо — 487,71 рн,
еле троенер ія — 12,59 рн, вода для технічних потреб —
0,04 рн, матеріали, запчастини — 12,41 рн, прямі витрати
на оплат праці — 5,01 рн, нарах вання на зарплат —
1,84 рн. Розмір тариф з ПДВ 20% — 623 рн 52 оп.
Підставою для оре вання тариф є постанова Кабінет

Міністрів У раїни від 30.12.2013 р. № 951 "Про зниження
ціни на природний аз" та постановами Національної омісії,
що здійснює державне ре лювання сфері енер ети и від
30.12.2013 р. № 1798 та № 1799.
За важення та пропозиції приймаються протя ом

14 алендарних днів з дня виход о олошення. Адреса
підприємства: 01021, м. Київ, в л. Інстит тсь а,18 се . Б.

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно-
о спеціаліста відділ правління орпоративними правами
правління приватизації, орпоративних прав, форм вання і
розподіл ом нальної власності (на період відп ст и для
до ляд за дитиною ві ом до трьох ро ів основно о праців-
ни а (до дня йо о фа тично о виход ):

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища
е ономічна або юридична освіта за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на дер-
жавній сл жбі не менше 2 ро ів або стаж роботи за фахом в
інших сферах е ономі и не менше 3 ро ів, ромадянство У -
раїни, обов'яз ове дос онале знання державної мови, ос-
новні принципи роботи на омп'ютері та відповідних про -
рамних засобів. Департамент житлом не забезпеч є.

До менти приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі -
вання о олошення про он рс за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10, ім. 510, т. 202-61-10.
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Температура +3°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 99 %

Температура +4°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +2°С

Атм. тиск 743мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 98 %
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Загальний наклад 131855. Замовлення 33994

1784 — указом Катерини II з приєд�

наних 1783 року до Російської імперії

земель Кримського ханства (Крим,

Тамань, Кубанська сторона) утворено

Таврійську область на правах наміс�

ництва з центром у Сімферополі. 

1895 — французькі винахідники Луї

та Огюст Люм`єри запатентували "кі�

нематограф", пристрій, що суміщав у

собі функції кінокамери і проектора.  

1919 — Симон Петлюра перебрав

на себе обов`язки голови Директорії

Української Народної Республіки

(після зречення Володимира Винни�

ченка). 

1920 — Ліга Націй підтвердила пос�

тійний нейтралітет Швейцарії. 

1932 — Всеукраїнський Централь�

ний Виконавчий Комітет (ВУЦВК)

ухвалив постанову про утворення об�

ластей і перехід на триступеневу сис�

тему адміністративно�територіально�

го поділу УРСР. 

1942 — почалося примусове виве�

зення українського населення з оку�

пованих територій на роботу до Ні�

меччини. 

1951 — ратифікація договору про

радянсько�польський кордон. 

1992 —Уганда визнала незалежність

України. 

1993 — під Москвою відбувся від�

новлювальний з`їзд Комуністичної

партії Російської Федерації, лідером

якої був обраний Геннадій Зюганов.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Система клімат�контролю
просто неба, яка забезпе�
чить сніг навіть під час

спеки, працюватиме на штуч�
них островах архіпелагу The
World ("Світ") біля узбережжя
Дубая. 

Компанія�забудовник шести островів

під загальною назвою "Серце Європи"

оголосила, що при здійсненні проекту бу�

дуть використані інноваційні технології у

сфері клімат�контролю, розроблені в Ні�

меччині. Як стверджують представники

компанії Kleindienst Group, це дозволить

привнести не тільки європейський стиль,

але й клімат � зокрема засипані снігом або

залиті дощем вулиці. Як саме працювати�

ме така система, не уточнюється. 

У проект "Серце Європи" входять

шість островів: "Німеччина", "Австрія",

"Швейцарія", "Нідерланди", "Швеція" і

"Санкт�Петербург". На всіх островах бу�

дуть побудовані вілли, готелі, магазини.

Будівництво продовжиться до 2016 року. 

Нагадаємо: найбільший у світі штуч�

ний архіпелаг The World розташований в

декількох кілометрах від берегової лінії

Дубая, він складається з 300 островів за�

гальною площею 55 квадратних кіломет�

рів. Формою він нагадує континенти

Землі, а з материком пов`язаний водним і

повітряним повідомленням, пише

svit24.net. 

Дубай вважається одним із найспекот�

ніших міст світу, в січні (найхолоднішому

місяці в році) середня температура скла�

дає +19 градусів �

Арабські шейхи робитимуть
сніг навіть влітку 
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ОВНИ, творіть,� 
охайте,� беріть� а
тивн	� 	часть� 	

свят
ових�та�розважальних�заходах,�ори�інальних�ре
-

ламних� а
ціях.� Це� день,� 
оли� можна� “відірватися”� й

�	льн	ти,�але�в�роз	мних�межах.�Здоровий�ґл	зд�має

стояти�на�варті�хмільних�забав,�щоб�ви�не�потрапили

в�полон�розп	сти.

ТЕЛЬЦІ, облиште� р	тинні� заняття,� не� займайтеся

н	дними�поб	товими�проблемами.�Станьте�
оролями

на�святі�життя,�зробивши�йо�о�ці
авішим�і�веселішим,

займіться�реалізацією�творчих� ідей�в�домашніх�пена-

тах.�Я
що�до� вас� заявляться� неочі
	вані� �ості,� прий-

міть�їх�з�належною��остинністю.

БЛИЗНЯТА, зробіть�е
с
	рс�	�мин	ле,�відновивши

ці
аві� та� ви�ідні� 
онта
ти.� Варто� освіжити� в� пам’яті

ори�інальний�прое
т,�наново�пройти�навчальний�мате-

ріал�з�метою�йо�о�міцнішо�о�засвоєння�й�за
ріплення.

РАКИ, я
що�ви�поставили�за�мет	�розба�атіти,�по-

єдн	йте�пош	
�ви�оди�і�задоволення,�зробіть�цей�про-

цес� творчим.� Шлях� зба�ачення� проля�ає� через� 
ре-

ативність� і� нестандартність,� отримання� приб	т
ів� із

ви
ористанням�про�ресивних�техноло�ій.

ЛЕВИ нині�в�піднесеном	�настрої,�свобода�самови-

раження�а
тивіз	є�яс
рав	�індивід	альність,�сприяючи

творчом	�о
риленню,�висо
ом	�фізичном	�тон	с	.�По-

перед	�ч	дові�перспе
тиви,�що�надихає�на�ділові�под-

ви�и,�тож�поводьтеся�природно,�не�нама�айтеся�ні
о-

�о� навмисно� “при
олоти”� чи� наст	пити� на� болючий

мозоль.

ДІВИ, день�
армічний,�що�сприятиме�вивільненню

вн	трішніх�д	ховних�і�фізичних�резервів.�Ви�опинитеся

на� �ребені� д	шевних�переживань,� я
і� не� слід�демон-

стр	вати�на�п	бліці.�Б	дьте�в�тіні,�самотність —�ч	до-

вий�цілитель.�Одна
�
оли�хтось�попросить�про�допо-

мо�	, не�відмовляйте,�йдіть�наз	стріч�	�залежності�від

можливостей.

ТЕРЕЗИ, заб	дьте�про�по�ане,�хто�старе�поминає,

той�щастя�не�має.�Мисліть�позитивно,�“про�рам	йте”

себе�тіль
и�на�перемо�	�та�	спіх.�Події�дня�сприяти-

м	ть� приємном	� спіл
	ванню,� роз
віт	� яс
равих

творчих� ідей,� від
риються� нові� �оризонти� на� шлях	

до�мети.

СКОРПІОНИ, ваші� плани� потреб	ють� свіжо�о� по-

�ляд	� і� про�ресивно�о� підход	.� Не� заци
люйтеся� на

мин	лом	,�нама�айтеся�подивитися�на�звичні�речі�під

новим�ра
	рсом,�навіть�я
що�спочат
	�це�введе�вас�	

ле�
ий�шо
 —�е
спериментальні� нововведення� 	� ви-

робництві�немин	чі.

СТРІЛЬЦІ, я
що�напередодні�ви�	�чом	сь�зазнали

пораз
и,�не�падайте�д	хом,�вірте�	�власні�сили�та�	с-

піх�справ —�і�він�матеріаліз	ється.�Ви�несподівано�з’я-

с	єте,�що� “не�б	ло�би�щастя,� та�нещастя�помо�ло”� і

насправді�це�випроб	вання�є�подар	н
ом�долі.

КОЗЕРОГИ, події�дня�нестандартні,�натомість�і�під-

хід�до�них�має�б	ти�відповідним.�Це�ч	дова�пора�для

тест	вань�та�самоперевір
и�на�
реативність,�винахід-

ливість�і�поч	ття��	мор	.�Навіть�найобережніших�і�най-


онсервативніших�осіб�може�раптово�потя�н	ти�на�не-

звіданий�ризи
ований�шлях�з�невідомим�рез	льтатом.

ВОДОЛІЇ, не�форс	йте�події.�Дея
і�з��еніальних�д	-

мо
�все�ще�“сир	ваті”�і�їх�слід�ґр	нтовно�обмір
	вати.

Ч	жі�	спіхи�мож	ть�ви
ли
ати�заздрість�і�незадоволе-

ність� собою.�Дбайте� про� �армонію� стос	н
ів� в� союзі

(діловом	,�шлюбном	)� та�реалізацію�спільних� інтере-

сів.

РИБИ, при�от	йтеся� до� нововведень� на� робочом	

місці.�Аби�швидше�адапт	ватися�до�модернізацій,�від-

мовтеся�від�шаблонів�і�спроб	йте�мислити�більш�
ре-

ативно,�адже�то�о�вима�ає�невпинний�на	
овий�про-

�рес �
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