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Очищення України
Народ домігся зміни влади й почав запроваджувати нові принципи управління 
державою

Усі ці дні Україна продов�

жує гірко оплакувати та по�

минати своїх Героїв Небесної

сотні, які стали на варті дер�

жави і дали їй шанс на нове

життя, пожертвувавши своїм.

Також минулими вихідними

почалися процеси перезаван�

таження влади, адже ті, хто

був обраний або призначе�

ний, просто втекли зі своїх

посад, рятуючи себе й майно.

Не країну, не народ — себе.

Субота виявилася важким

днем. Екстрено зібралася

Верховна Рада. По�перше,

порожніми були крісла голо�

ви парламенту Володимира

Рибака та першого його за�

ступника Григорія Калетніка,

і єдиний з керівництва при�

сутній на засіданні віце�спі�

кер Руслан Кошулинський

зачитав їхні заяви про від�

ставку. Більше того, з’ясува�

лося, що і Кабмін відсутній

майже у повному складі.

Парламент обрав спікером

Олександра Турчинова й на�

ділив його повноваженнями

координатора діяльності уря�

ду. Окрім того, Верховна Рада

призначила уповноважених з

контролю за діяльністю де�

яких силових структур. Так,

нардеп від “Свободи” Олег

Махницький розпочав коор�

динацію діяльності Генпроку�

ратури, екс�керівник якої

Віктор Пшонка втік та влаш�

тував стрілянину в одному з

аеропортів, представник

“УДАРу” Валентин Наливай�

ченко — СБУ, член фракції

“Батьківщина” Арсен Ава�

ков — МВС.

До 17�ї години депутати че�

кали реакції або ж і появи

глави держави. Паралельно у

Харкові тривав з’їзд депутатів

усіх рівнів Сходу та Півдня

країни, на якому міг бути

присутній Віктор Янукович.

Виявилося, що з’їзд у Харкові

ухвалив резолюцію, якою до

відновлення конституційно�

го ладу відповідальність за за�

пезпечення порядку взяли на

себе Верховна Рада Криму,

Севастопольська міськрада та

місцеві ради. Віктор Януко�

вич на цьому заході так і не

з’явився, але в інтерв’ю одно�

му з телеканалів заявив, що

залишається законно обра�

ним, легітимним президен�

том і назвав події у Києві дер�

жавним переворотом. Тим ча�

сом Верховна Рада ухвалила

постанову про відновлення

дії окремих положень Кон�

ституції 2004 року й оголоси�

ла його відстороненим від по�

сади глави держави через не�

хтування своїми обов’язками.

Президентські вибори при�

значені на 25 травня. Нареш�

ті екс�прем’єр Юлія Тимо�

шенко постановою Верховної

Ради отримала свободу, була

звільнена й увечері у суботу

виступила на Майдані.

На пізній вечір суботи, 22

лютого, в Україні склалася

класична ситуація двовладдя:

дві сили, котрі оголосили од�

на одну поза законом. Вер�

ховна Рада і Майдан — проти

Харківського з’їзду. Стало ві�

домо, що Віктор Янукович

нібито намагався перетнути

кордон, але прикордонники

його не випустили з країни.

Також намагався прорватися

за межі держави і Віктор

Пшонка.

Водночас Верховна Рада

повернула “Межигір’я” у

державну власність, надала

Олександру Турчинову пов�

новаження глави держави

(головним чином для того,

аби було кому підписувати

ухвалені парламентом норма�

тивні акти та дати їм закон�

ний хід), скасувала скандаль�

ний мовний закон Колесни�

ченка�Ківалова та звільнила

міністрів охорони здоров’я

Раїсу Богатирьову, освіти —

Дмитра Табачника та закор�

донних справ — Леоніда Ко�

жару. У понеділок, 24 лютого,

Верховна Рада займалася пе�

реважно кадрами силових

структур. До того ж були

звільнені міністр соцполіти�

ки Наталія Королевська й мі�

ністр культури Леонід Ново�

хатько. А у вівторок, 25 люто�

го, Верховна Рада звернулася

до Гаазького трибуналу щодо

притягнення Віктора Януко�

вича, Віталія Захарченка та

Віктора Пшонки до відпові�

дальності за злочини проти

людяності. Депутати також

призначили вибори мера Ки�

ва та Київради на 25 травня,

відтак, у киян будуть три ви�

борчі скрині й три бюлетені.

Новий термін презентації

уряду народної довіри — чет�

вер, 27 лютого. Спікер парла�

менту оголосив перерву у ро�

боті до 10�ї години четверга.

А у середу, 26 лютого,

Олександр Турчинов звільнив

Андрія Клюєва з посади голо�

ви Адміністрації Президента.

Віктору Януковичу, Віктору

Пшонці, Віталію Захарченку,

Андрію Клюєву, екс�голові

СБУ Олесандру Якименку та

екс�командувачу внутрішніх

військ МВС Станіславу Шу�

ляку надіслані повідомлення

про підозри у вбивстві. Днем

раніше Віктор Янукович офі�

ційно був оголошений у роз�

шук.

Також три президенти

України — Леонід Кравчук,

Леонід Кучма й Віктор

Ющенко заявили про пряме

втручання Росії у справи

України, зокрема в Криму.

Міністр внутрішніх справ Ар�

сен Аваков розформував

“Беркут”. Під Верховною Ра�

дою зрізали “паркан Литви�

на” �

Далі буде...

З тіні — на світло
Розкішні маєтки колишніх 
можновладців стають доступні 
для простих відвідувачів
Марта КОХАН
“Хрещатик”

М
инулого тиж

ня активісти
почали про

водити екс


курсії до домівок екс

високопосадовців, не

чуваний розмах роз

коші в яких шокував
увесь світ, особливо з
огляду на те, що Укра

їна вважається однією
з найбідніших країн
Європи за рівнем жит

тя. Першою для від

відувачів відкрили ре

зиденцію колишнього
глави держави Вікто

ра Януковича “Межи

гір‘я” в селі Нові Пет

рівці під Києвом.

Зважаючи на великий ажі�

отаж та прохання киян, міс�

цева влада навіть запустила

маршрут громадського транс�

порту на Межигір’я. Мар�

шрутні таксі КП “Київпас�

транс” від’їжджають кожні

10�15 хв. від станції метро

“Героїв Дніпра”, вартість

проїзду, як і на всіх примісь�

ких маршрутах, складає 3 грн.

Очікується, що автобуси до

Межигір’я курсуватимуть,

доки на них буде попит серед

киян.

Наразі, за даними ГУ МВС

України в Київській області,

на території урядової рези�

денції Межигір’я працівники

міліції спільно із загонами са�

мооборони цілодобово здійс�

нюють заходи з охорони гро�

мадського порядку і недопу�

щення випадків розкрадання

та мародерства державного

майна та інших цінностей.

При цьому на фоні нескін�

ченного потоку охочих огля�

нути раритетні автомобілі,

яхти, антикваріат, старовинні

фоліанти та інші скарби про�

довжується активне обгово�

рення можливої подальшої

долі урядової резиденції.

Пропонується, зокрема,

створити там музей корупції,

а також лікарню для дітей.

Відвідувачі резиденції вважа�

ють, що вона має приносити

користь простим українцям.

“Побачивши цей весь без�

глуздий розмах, розумію, що

Межигір’я потрібно вико�

ристовувати тільки під націо�

нальний парк та готелі, які б

за оплату могли відвідати

мільйони гостей і зробити

його прибутковим замість

витрачання коштів на утри�

мання. Завдяки цьому мож�

ливо буде збудувати не одну

нову лікарню. Дітям краще

допомогти зараз ліками. Це

більш важливо, ніж дурна

розкіш, в яку їх можуть по�

містити. Вбережіть дітей від

психологічного шоку. Їм не

потрібні позолочені унітази.

Це не вирішує їхніх проб�

лем”,— зазначив киянин

Олександр, коментуючи про�

позицію зробити в урядовій

резиденції дитячу лікарню.

Натомість є й інші думки —

здати будинки та землі в

оренду усім охочим, але за

пристойні суми і на прозорих

умовах, для наповнення бю�

джету чи то взагалі пустити

все з молотка. “Тільки від

продажу всього того майна

декілька областей зможуть

жити цілий рік”,— розмірко�

вує, зі свого боку, пан Віктор.

“Згадайте історію. Із палаців

царя Миколая робили сана�

торії і лікарні. Не потрібно

робити з Межигір’я готель.

Залиште все як є і зробіть му�

зей, національний парк — це

наша історія. Буде доступний

для всіх відвідувачів об’єкт,

цікавий для туристів. І нага�

дування для політиків усього

світу, що може з ними стати�

ся”,— наполягає, своєю чер�

гою, пані Анна �

Віднедавна�роз�ішні�маєт�и�та�авто�аражі��олишніх�можновладців�стають�дост�пні�простим

відвід�вачам�
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

К
иїв залишається столицею неподільної
України. Єдина Україна — найбільший
здобуток та найвизначніша перемога
народу, який на Майдані Незалежності

зміг утримати державу від подальшого скочу

вання до корупційної прірви та розпаду. Сім
буремних днів назавжди увійдуть до історії,
вписані до її сторінок кривавими, полум’яними
літерами. У Києві розгорнулася справжня бит

ва за країну. Небесна сотня — прості українці,
які віддали життя за гідне, європейське май

бутнє соборної України. Вони — Герої, яскраве
уособлення перемоги духу над тілом, що тво

рить дива споконвіків. І Київ — місто
герой —
не злякався випробувань, а злякав тих, хто
йшов проти власного народу, проти майбут

нього, проти України.

Сьо�одні���Верховній�Раді�запланована�презентація��ряд��народної�довіри�
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Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

М
инулорічну зи�
му, коли разом
зі снігом у Києві
"зійшов" і ас�

фальт, київавтодорівці
згадуватимуть довго.
Цього року, як�то ка�
жуть, Бог милував, него�
да і морози були нетри�
валими, тож комуналь�
ники латали ями на до�
рогах по усьому місту
досить систематично.
Загалом виконано робо�
ти на площі понад 6,8
тисяч метрів квадрат�
них.

Якщо для виконання плано

вих чи капітальних ремонтів ав

тошляхів комунальники чека

ють, поки температура повітря

буде вищою 10ти градусів, то до

ліквідації ямковості київавтодо

рівці взялися, фактично, тільки

но зійшов сніг.

"Завдяки сприятливим погод

нім умовам дорожні бригади КП

ШЕУ продовжують ліквідовува

ти аварійно небезпечну ямко

вість на столичних автошляхах та

тротуарах. Також проводяться

роботи з відновлення асфальто

бетонного покриття в місцях

аварійних розриттів. Насамперед

пошкодження дорожнього по

криття комунальники ліквідову

ють у найбільш проблемних міс

цях, де глибина ям перевищує 4

6 см, залежно від категорії вули

ці. Для цього використовується

переважно литий асфальтобе

тон",— розповів "Хрещатику" го

ловний інженер корпорації Ва

силь Мельниченко.

Лише за два дні, 24 та 25 люто

го, київавтодорівці залатали по

над 1,5 тисячі м2. Загалом викона

но робіт на більш ніж 6,8 тисяч м2

доріг. У Деснянському районі

заходи виконувались за адресами:

вул. Попудренка, Милютенка,

Маяковського та Бальзака. Ямко

вість ліквідували переважно на

тротуарній частині вулиць. У

Дніпровському районі – на про

їжджій частині вулиць Райдуж

ної, Ватутіна, Вершигори, Мики

тенка. У Оболонському — на ву

лицях Карабельній, Тимошенка,

Л. Гавро, Прирічній, Москов

ському проспекті. У Печерському

районі шляховики працювали на

вул. Лаврській, а у Подільсько

му — на вулицях Свободи, Гонга

дзе, Осиповського, Фрунзе, Си

рецькій та Електриків. У Свято

шинському районі роботи вико

нувались за адресами: вул. Чор

нобильська, бульв. Вернадського,

вул. Міська, просп. Палладіна. У

Солом'янському — на вул. Локо

мотивній, Олексіївській, Кірово

градській тощо. У Шевчен

ківському районі заходи

здійснювалися як на проїжджій

частині вулиць, так і на тротуарах.

Загалом шляховики працювали

за такими адресами: вул. Щерба

кова, Дорогожицька, Дегтярів

ська, Глибочицька, пл. Софіїв

ська, вул. Володимирська, ріг

провулку Десятинного, Обсерва

торна, вул. Рейтарська, ріг Стрі

лецької, бульв. Шевченка та ін

ших.

Крім того, працівники під

приємства "Київавтошляхміст"

продовжили ліквідацію ямково

сті на низці шляхопроводів та

мостів. Так, роботи проводились

на Південному мостовому пере

ході, Московському мості, шля

хопроводі по просп. Науки та

Харківському шляхопроводі.

"Ямковий ремонт виконується

систематично по усьому місту.

Кошти для цього надходять в

рамках утримання доріг своє

часно. Тож можна сказати, що

зараз у нас цілком сприятливі

умови для роботи, і ситуацію ми

контролюємо",— наголосив Ва

силь Мельниченко.

До речі, у бюджеті Києва на

2014 рік на роботи з поточного

ремонту передбачено кошти у

сумі — 27,3 млн грн, їх направ

лять на ліквідацію ямковості ву

личношляхової мережі міста за

гальною площею 126 тис. м2 �

Автошляхи під контролем
“Київавтодор” продовжує ліквідовувати ямковість 
на дорогах міста

Завдя�и�сприятливим�по�однім��мовам�дорожні�бри�ади�лі�відов�ють
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Вибори депутатів і мера 
Києва відбудуться 25 травня

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèçíà÷èëà ïîçà-

÷åðãîâ³ âèáîðè äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðà-

äè ³ ì³ñüêîãî ãîëîâè íà 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó.

Çà â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàâ 331 íà-

ðîäíèé äåïóòàò ³ç 363, çàðåºñòðîâàíèõ ó çà-

ë³ çàñ³äàíü ïàðëàìåíòó. Íà öåé æå äåíü, 25

òðàâíÿ, ïàðëàìåíò ðàí³øå ïðèçíà÷èâ äî-

ñòðîêîâ³ âèáîðè ïðåçèäåíòà. ßê â³äîìî,

êîëèøí³é ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

äîñòðîêîâî ñêëàâ ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ 1 ÷åðâ-

íÿ 2012 ðîêó �

Володимир Макеєнко 
збирає комунальників 
на суботник

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ìàêåºíêî ï³ä-

òðèìóº ³í³ö³àòèâó êèÿí ùîäî ïðîâåäåííÿ çà-

ãàëüíîì³ñüêîãî ñóáîòíèêà 1 áåðåçíÿ 2014 ðî-

êó î 10.00. Ìàêåºíêî äàâ äîðó÷åííÿ çàëó÷èòè

äî ïðèáèðàííÿ âñ³ ì³ñüê³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè

òà òåõí³êó, à òàêîæ íàäàòè íåîáõ³äíèé ³íâåí-

òàð: "ß âïåâíåíèé, ùî êîæåí ³ç íàñ çðîáèòü

âñå ìîæëèâå, ùîá íàøà ñòîëèöÿ áóëà ÷èñòîþ

òà îõàéíîþ. ² âñ³ ðàçîì ìè ìîæåìî øâèäêî

íàâåñòè ëàä ó Êèºâ³. Ç³ ñâîãî áîêó ì³ñüêà âëà-

äà çàáåçïå÷èòü ãðîìàäÿí íåîáõ³äíèì äëÿ öüî-

ãî ³íâåíòàðåì. Â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ îòðèìà-

ëè Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè, Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñò-

ðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè".

Âîëîäèìèð Ìàêåºíêî ï³äêðåñëèâ, ùî íàðà-

ç³ íå éäåòüñÿ ïðî ïðèáèðàííÿ áàðèêàä, ÿê³

âæå ñòàëè ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì áîðîòüáè

óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çà äîñòîéíå ìàéáóòíº

Áàòüê³âùèíè.

"Êîëè íàñòàíå ÷àñ ïðèáèðàòè áàðèêàäè —

ñêàæóòü ãðîìàäÿíè. Ñàìå Ìàéäàí ìàº öå âè-

ð³øèòè, à âëàäà äîñëóõàºòüñÿ äî éîãî äóì-

êè",— ï³äñóìóâàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ �

Íîâèíè

Галина ПЕТРЕНКО
"Хрещатик"

"У
сучасному світі
ми, люди стар�
шого поколін�
ня, просто не

встигаємо за таким стрім�
ким розвитком економіки
й усіляких технологій",—
розповідає пенсіонерка Ра�
їса Іванівна з Донецька. То�
му, щоб бути в курсі важ�
ливих фінансових подій,
вміти вільно розуміти мову
банкірів і просто грамотно
вкладати і розподіляти свої
кошти, жінка вже двічі від�
відала Пенсійний клуб бан�
ку "Надра". Другий фінан�
совий семінар для пенсіо�
нерів відбувся одночасно
більш ніж у 100 відділеннях
банку 70�ти міст України і
зібрав понад тисячу людей
поважного віку.

"У наш час можна і потрібно на

копичувати кошти, а для цього не

обхідно вміти правильно складати

бюджет,— ділиться враженнями від

зустрічі Раїса Іванівна.— Шукати

статті доходів і витрат нас вчили на

конкретних практичних прикладах.

Ми ділилися на команди й аналізу

вали, з чого складається наш дохід,

як розрахувати гроші так, щоб на

віть при найнеобхідніших щомісяч

них витратах залишалися кошти для

заощаджень".

Після того, як учасники Пенсійно

го клубу навчилися накопичувати

кошти, фахівці банку запропонували

їм інше практичне завдання: як ви

гідно примножити зекономлені

кошти. У результаті пенсіонери ста

вали то менеджерами фінустанови,

то клієнтами, які бажають розмісти

ти вклад у банку. Тепер члени клубу

не тільки знають, яким чином можна

вигідно примножити свій дохід, а й

самі можуть розраховувати проценти

за депозитами, вибираючи найбільш

вигідний для себе варіант вкладу.

"Ми, пенсіонери, народ нерішу

чий. Крім того, нам складно розі

братися з тим, що відбувається на

фінансовому ринку, тому і довіряти

банкам боїмося. Я, наприклад, зай

вий раз запитувати соромлюся. А в

клубі отримала зрозумілі відповіді

на всі питання, що мене цікав

лять",— розповідає Любов Валенти

нівна з Луганська.

Крім корисних занять з фінансо

вої грамотності, учасники Пенсій

ного клубу вказують на ще один

важливий аспект цієї програми: ува

га до людей старшого покоління.

"Я багато років займаюся громад

ською діяльністю, і тому була при

ємно здивована такою ініціативою

банку "Надра", як Пенсійний клуб.

Завдяки йому люди пенсійного віку

справді відчули справжню турбо

ту",— каже Софія Олексіївна з міста

Буринь Сумської області.

У неформальній обстановці за

чашкою чаю співробітники банку

разом із учасниками Пенсійного

клубу розмовляють не тільки про фі

нанси, а й обговорюють останні но

вини, питання здоров'я, виховання

онуків, а також новинки літератури.

"Тут я зустрів своїх однодумців, з

якими ми змогли розібратися в пи

таннях вкладів та заощаджень і, що

важливо, приємно провести час",—

розповідає Віктор Петрович з Черні

гова.

Самі банкіри розповіли, що ідея

створення фінансового клубу для

пенсіонерів виникла не випадково.

"Вже кілька років у банку діє спе

ціальна Пенсійна програма "Турбо

та", що дозволяє не тільки макси

мально заощаджувати кошти, а й ви

гідно їх примножувати. Клієнти, які

отримують пенсію через банк "На

дра", не просто обслуговуються на

пільгових умовах, а й отримують бо

нуси в подарунок від нашого бан

ку,— розповідає Сергій Козлов, ди

ректор з роздрібного бізнесу банку

"Надра" (ліцензія НБУ № 21 від

21.11.2011 р.). — Банківський ринок

стає все більш технологічним, і у лю

дей старшого покоління виникає ба

гато питань, пов'язаних з тим, як ко

ристуватися банківською карткою і

банкоматом, як оформити депозит,

взяти кредит тощо. Саме тому ми ви

рішили створити спеціальний клуб,

де наші співробітники проводи

тимуть тренінги, а також у простій і

доступній формі розповідатимуть

про роботу банків".

Такий сюрприз банкіри приготу

вали для пенсіонерів минулого ро

ку — до Дня людей похилого віку.

Тоді й було вирішено проводити фі

нансові семінари регулярно. До ре

чі, як пообіцяли в банку, наступне

засідання Пенсійного клубу буде

святковим — воно відбудеться напе

редодні 9 травня �

Пенсійне дозвілля з користю для справи,
або Як українські пенсіонери стають фінансистами
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Енергія в кредит
Україна потребує нагального впровадження енергозберігаючих технологій

Міський енергетичний

план Києва до 2016 року, за�

тверджений у 2012�му, перед�

бачає зниження споживання

теплової енергії, паливно�

енергетичних ресурсів та ско�

рочення кількості шкідливих

викидів в атмосферу на 20 %.

Натомість сьогодні головни�

ми перешкодами на шляху

впровадження енергоефек�

тивних заходів як в цілому по

Україні, так і в столиці зокре�

ма, залишаються відсутність

необхідного фінансування та

несистемний підхід до вирі�

шення цього питання. Як на�

гадує “Хрещатику” директор

КП “Група впровадження

проекту з енергозбереження в

адміністративних і громад�

ських будівлях м. Києва”

Анатолій Козленко, коли в

КМДА затверджувалась ця

програма, планувалося, що

на її реалізацію з міського

бюджету будуть виділені

кошти. Адже на виконання

лише першого етапу програ�

ми необхідно більше 14 млрд

гривень, а всього ж програма

передбачає три етапи. І це

при тому, що бюджет міста

складає близько 20 млрд гри�

вень. “Тобто зрозуміло, що

цього недостатньо. Тому ми

своєю тактикою обрали по�

шук інших джерел фінансу�

вання”,— зазначив він.

Внесок 
в енергоефективність

Одними із альтернативних

джерел фінансування енерго�

ефективних проектів сього�

дні є так звані перфоманс�

контракти. У Києві цей меха�

нізм вже почав діяти в бю�

джетних установах. Інвесто�

рам, які реалізовують енерго�

зберігаючі технології, бю�

джет компенсує витрати на ці

роботи. Тобто енергосервісні

компанії вкладають кошти у

енергоефективність, фактич�

но знижуючи рівень спожи�

вання, але при цьому бю�

джетні організації сплачують

ту саму суму, як і раніше, до�

поки проект не стане окуп�

ним. На значній перевазі та�

ких договорів з енергоощад�

ності наголошує й заступник

директора Департаменту

житлово�комунальної інфра�

структури КМДА В’ячеслав

Лісовик. “Минулого року

КМДА було прийнято рішен�

ня, згідно з яким ми, фактич�

но, можемо реалізовувати

енергоефективні проекти на

базі моделі ЕСКО. За таких

умов маємо можливість по�

вертати залучені інвестиції за

рахунок коштів, що склада�

ють економічний ефект від

упровадження енергозберіга�

ючих технологій”,— зазначає

він. “Цей механізм передба�

чає відповідальність місце�

вих органів влади, які форму�

ють бюджет і які повинні в

обов’язковому порядку вра�

ховувати підписані договори

ЕСКО під час формування

бюджету на всі наступні ро�

ки. Ось чому важливо, щоб

була стабільність влади і по�

слідовність у владі. Тоді цей

механізм діятиме”,— заува�

жує, зі свого боку, Анатолій

Козленко.

Другий механізм — задіян�

ня міжнародних фінансових

організацій та фінустанов.

“Звісно, хотілося б працюва�

ти на внутрішніх банках. Але

вони надають кредити під 20�

25 %. Це надзвичайно високі

відсотки за кредитами. Банк

“Баварія” в Мюнхені дає кре�

дит під 1 %! Є різниця? “,—

скаржиться пан Козленко. За

його словами, для того, щоб

кредити стали доступними,

необхідно, щоб це питання

було законодавчо врегульова�

но. Вкрай важливо Верховній

Раді ухвалити закон про обо�

в’язковість енергоаудиту “до”

та “після” проведення ком�

плексної термосанації об’єк�

тів. І у випадку, коли енерго�

споживання якогось об’єкта

зменшиться, держава повин�

на впровадити так зване піль�

гове кредитування під 3�5 %.

Водночас, на думку члена

наглядової ради Інституту

енергетичних стратегій Юрія

Корольчука, такі низькі про�

центи за кредитами поки є

нереальними. “Одна з при�

чин — коливання курсу ва�

люти. Але і кредити під 3�5 %

навряд чи якийсь банк на�

дасть. Можна припустити,

що кредит під 7�9 % в націо�

нальній валюті надаватиме

спеціалізований банк, який

буде створений спеціально

для таких цілей”,— зазначив

“Хрещатику” фахівець. На

його думку, бажано, щоб був

створений енергетичний

центр, де аналізуватимуть

енергетичні проекти, прий�

мати відповідні рішення і шу�

кати гроші на ринках для їх

реалізації. І потім ці кошти

будуть зосереджуватись в од�

ній фінустанові. В такому ви�

падку цей банк зможе розпо�

діляти їх, виділяючи кредити

та контролюючи цільове ви�

користання.

Столичні 
енерготренди

Директор КП “Група впро�

вадження проекту з енерго�

збереження в адміністратив�

них і громадських будівлях 

м. Києва” Анатолій Козленко

зауважив, що за рівнем енер�

госпоживання на людину з 30

європейських столиць Київ

знаходиться на останньому

місці. До прикладу — кожний

киянин споживає в 2 рази

більше енергоносіїв, ніж

мешканець Варшави. Тож

упровадження енергозаощад�

ливих технологій для столиці

набувають особливої актуаль�

ності.

Як розповів “Хрещатику”

заступник директора Депар�

таменту житлово�комуналь�

ної інфраструктури КМДА

В’ячеслав Лісовик, сьогодні

майже 90 % столичних дитя�

чих садків і шкіл потребують

здійснення теплосанації. Всі

ці будівлі були зведені ще за

часів Радянського Союзу, ко�

ли енергоресурси коштували

дуже мало. “За 2012�2013 ро�

ки ми реалізували проекти з

комплексної модернізації

бюджетних закладів — це

школа та два дитячих садоч�

ки. У цих закладах були за�

стосовані найбільш ефектив�

ні енергозберігаючі заходи —

утеплення стін, покрівель,

цоколя, підвальних примі�

щень, заміна вікон, рекон�

струкція системи опалення та

вентиляції. І за рахунок цього

вдається досягти зниження

споживання енергоресурсів

до 50�55 %”,— зазначив пан

Лісовик.

Сьогодні кредитно�фінан�

сову підтримку Києву в цих

питаннях, зокрема, надає

Північна екологічна фінансо�

ва корпорація (НЕФКО). Так,

минулоріч була досягнута до�

мовленість із НЕФКО про ви�

ділення на енергозберігаючі

проекти у столиці двох креди�

тів — на 5 млн євро під 7 %

річних до 8 років та на 4 млн

грн під 3 % річних до 5 років.

У 2014 році в закладах бю�

джетної сфери столиці пла�

нується здійснити термосана�

цію 5�ти об’єктів будівель, на

24�х об’єктах встановити об�

ладнання індивідуальних теп�

лових пунктів (ІТП). Ще на

120�ти об’єктах передбачаєть�

ся модернізувати обладнання

ІТП, а також системи освіт�

лення на 33�х об’єктах. Також

цього ж року КП “Група впро�

вадження проекту з енерго�

збереження в адміністратив�

них і громадських будівлях м.

Києва” має намір по вулиці

Поліській провести термоса�

націю житлового будинку як

пілотного проекту.

Ключові проблеми
Експерти визнають — для

того, щоб мати змогу втілити

План сталого енергетичного

розвитку міста Києва до 2020

року, необхідно залучати кре�

дитні програми для впрова�

дження енергоефективних

проектів. В іншому випадку

будь�який план перетворить�

ся на нездійсненний набір

цифр і документів, адже гро�

шей, що виділяються з місь�

кого бюджету, не вистачає.

Також, за словами члена

наглядової ради Інституту

енергетичних стратегій Юрія

Корольчука, оскільки галузь

енергозбереження для Укра�

їни нова, досить серйозні

проблеми виникають внаслі�

док відсутності кадрових

професіоналів в цій сфері.

Однак, на думку експерта, на

сьогодні ключовою перешко�

дою, в результаті якої реалі�

зація енергоефективних про�

грам стає нездійсненною —

це низькі тарифи на газ, на

тепло, а отже, населенню не�

має сенсу економити. За

низьких тарифів немає й за�

цікавленості працювати у цій

галузі, оскільки вона не може

покрити витрати, вкладені у

проект. Але однозначно роз�

вивати цю галузь потрібно.

“Допоки тарифи для насе�

лення невисокі, відсутні й

стимули шукати шляхи впро�

вадження енергоефективних

технологій. Але із підвищен�

ням тарифів для населення

зацікавленість у впроваджен�

ні енергоефективних проек�

тів збільшиться”,— впевне�

ний заступник директора з

розвитку ДП “Енергоринок”

Володимир Євдокімов. Тоб�

то, у разі зростання тарифів

це питання буде розгляда�

тись під іншим кутом зору, і

впровадження енергоефек�

тивних технологій в такому

випадку буде відбуватись ак�

тивніше.

Але проблема енергоефек�

тивності — це “палиця на два

кінці”, зазначають експерти.

“Наразі нова українська вла�

да хоче отримати кредиту

близько $35 млрд, і навіть як�

що частина коштів буде виді�

лена на впровадження енер�

гоефективних технологій,

гроші доведеться віддавати. А

для населення це буде дуже

накладно. Тоді підвищення

тарифів буде неминучим — і в

даному випадку воно буде

відчутне відразу і не буде роз�

тягнуто на роки. Інший варі�

ант — залучення кредитів. В

такому випадку ті компанії,

які захочуть надати кредит,

будуть зацікавлені в тому,

щоб відбулась приватизація

ЖКГ України. Тобто, щоб

можна було купити теплоко�

муненерго та конкретні

об’єкти, приватизувати теп�

ломережі і їх модернізувати,

вкладати кошти, щоб утеп�

лювати будинки. За все це

громадянин виплачував би зі

свого тарифа за платіж. У гро�

мадян тариф був би вищий

певний час, наприклад 5�7

років, і він виплачував би йо�

го новому власнику. Але чи це

буде вигідно державі, зали�

шається під питанням. З точ�

ки зору залучення грошей,

інвестицій та вирішення

проблеми, щоб господарство

було енергоефективним — це

вихід із ситуації. Проте коли

це питання вирішиться, ви�

никне ситуація — приватний

бізнес матиме ключовий

вплив на галузь і об’єкти ви�

сокого соціального значення.

Тому потрібно визначатись —

йти шляхом приватизації або

залишати все в “державних

руках” і залучати кредити.

Але в умовах кризи це питан�

ня дуже болюче”,— пояснює

Юрій Корольчук.

Водночас, можна було б все

ж обійтися й без занадто різ�

кого підвищення тарифів на

газ. Адже на внутрішні потре�

би вистачає газу власного ви�

добутку. Він значно дешев�

ший за імпортований. Окрім

того, українців може дешево

обігрівати вітчизняна елек�

троенергетика. Щоправда,

хоча у нас найдешевша у світі

атомна електроенергія, в

Україні недостатньо розвине�

на логістика, а мережі не від�

повідають потребам. Тому по�

шук нестандартних рішень

щодо диверсифікації джерел

та технологій триває.

Окрема увага має бути

спрямована до соціально

вразливих верств населення.

Адже коли йдеться про ціни

на енергоносії, то вони дійс�

но не ринкові, але й зарплати

залишаються низькими. При

цьому саме це населення є

найсумліннішим платником

за газ, тож експерти вбачають

вихід саме в адресній його

підтримці

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

С
ьогодні провідні країни світу значно
зменшують свою енергозалежність за
рахунок підвищення енергоефективно�
сті економіки та пошуку альтернатив�

них джерел. Особливо гостро це питання сто�
їть для України. Однак фінансування необхід�
них проектів державним коштом не передба�
чається, а грошей з міських бюджетів, у тому
числі столичного, з року в рік вкрай не виста�
чає. Ця проблема потребує врегулювання і на
законодавчому рівні — для стимулювання цих
процесів, адже такий крок є невід’ємною скла�
довою розвитку цієї галузі. Одним зі способів
вирішення ситуації залишається впровадження
енергоефективних заходів за рахунок міжна�
родної фінансово�кредитної підтримки та гран�
тів, а також залучення до вирішення цих пи�
тань бізнесу. Крім того, й самим споживачам
необхідно підвищувати свою обізнаність та ро�
бити свій внесок в енергозбереження.
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Хрещатик 527 лютого 2014 року

Чи довго падатиме гривня? 

Долар США зміцнів
у нас як ніколи

Середа, 26 лютого, увійде

в історію як день рекордного

падіння гривні. За офіцій�

ним курсом НБУ, один до�

лар США коштує 9,4269 грн

за одиницю. Це історичний

максимум. Але не можна

сказати, що долар США офі�

ційно раптом стрибнув

найвище. Якщо простежити

офіційні курси НБУ на до�

лар США протягом найбур�

хливішого та найважливі�

шого за всю новітню історію

України тижня, гривня по�

ступово просідала до долара.

Так, у "панічний" день 18

лютого офіційний курс до�

лара США зріс на 5 копійок

і склав 8,6458 грн, наступно�

го дня 8,6869 грн, 20 люто�

го — вже 8,7852 грн. У п’ят�

ницю, 21 лютого, долар

США закрив тиждень на

максимумі у 8,8380 грн за

одиницю. Але у понеділок,

24 лютого, було взято новий

максимум у 8,9380 грн. На�

решті, вівторок, 25 лютого,

нова "висота" — 9,0377 грн

за одиницю.

Міжбанківський валют�

ний ринок — попри особли�

ві, хоча й тимчасові умови

купівлі�продажу іноземної

валюти — зреагував швидко

і перекрив рівень у 9 гривень

за один долар США ще у се�

реду, 19 лютого, коли торги

завершилися в діапазоні

8,90�9,00 грн. Наступного

дня, у четвер — 20 лютого —

безготівковий долар США

стрибнув до 9,01�9,07 грн,

але згодом виявилося, що

він лише набирав висоту, бо

у п’ятницю, 21 лютого,

стрімко вийшов на поточні

історичні максимуми у 9,15�

9,18 грн. Але й ці позначки

було перекрито у понеділок,

24 лютого, коли торги по до�

лару США завершилися в

районі 9,32�9,36 грн за оди�

ницю. Малий спред свідчив,

що зростання далі буде. І та�

кі сподівання не виявилися

помилковими, бо у вівто�

рок, 25 лютого, долар пере�

тнув новий психологічний

максимум у 10 гривень за

одиницю, міжбанківські

торги закрилися в діапазоні

9,99�10,35 грн за одиницю.

Торги наступного дня, у се�

реду, 26 лютого, побили і

цей рекорд, долар США

сягнув 10,33�10,50 грн.

Та цікавішим для киян,

безумовно, є готівковий ри�

нок у столиці. Тут динаміка

зростання долара США не�

втішна: готівковий бакс ви�

передив за темпами та ціна�

ми безготівковий, хоча до

того неодноразово показу�

вав відставання. Це означає,

що розігрівається попит на�

селення на валюту попри ті

обмеження, до яких вдають�

ся "обмінники" та комерцій�

ні банки, а також незважа�

ючи на чинну досі паспор�

тизацію валютно�обмінних

операцій. У середу, 19 люто�

го, готівковий долар США у

Києві подолав психологічну

позначку у 9 гривень за оди�

ницю у продажу, хоча купів�

ля залишалася на рівні 8,88

грн. У четвер, 20 лютого,

діапазон цін купівлі�прода�

жу зріс до 8,91�9,14 грн,

останній торговий день тиж�

ня вивів готівковий долар у

Києві на рівень 8,99�9,22

грн. Нарешті, саме у суботу,

22 лютого, готівковий долар

у столиці сягнув поточних

максимумів у 9,10�9,41 грн.

Широкий спред свідчив про

невпевненість трейдерів у

подальшому тренді долара

США. І справді, у понеді�

лок, 24 лютого, "бакси" у

Києві подешевшали до 9,07�

9,33 грн. Але у вівторок, 25

лютого, ціни знову рвонули

до 9,39�9,71 грн. У середу, 26

лютого, готівковий долар

США у столиці вже кошту�

вав 9,61�10,04 грн, але знай�

ти його в "обмінниках" було

надзвичайно складно. На

день виходу цього номера

готівковий долар США 

може коштувати вже 

10,40�10,50 грн у продажу,

безготівковий навряд чи по�

дешевшає, тому перебувати�

ме поблизу того ж рівня.

Фінансовому блоку
доведеться 
витримати бій

На світовому валютному

ринку ситуація складається

не на користь гривні, ос�

кільки долар США міцні�

шає. І хоча це зміцнення є

великою мірою ситуатив�

ним, однак сильний долар

"тисне" на вітчизняний ва�

лютний ринок. Зокрема на

гривню.

У парі з євро долар США

потіснив євровалюту з

$1,3760 до $1,3743 за одини�

цю. Ефект від офіційних за�

яв керівництва ФРС США

щодо скорочення програми

підтримки економіки QE3

підтримав американську ва�

люту, оскільки це рішення

засвідчило відновлення еко�

номіки країни.

Натомість справи україн�

ської економіки не такі

оптимістичні. Як зазначив у

своєму виступі на засіданні

погоджувальної ради парла�

менту у понеділок, 24 люто�

го, спікер Олександр Турчи�

нов, "ситуація в економіці

катастрофічна". Більш емо�

ційну заяву зробив з цього

приводу лідер фракції "Бать�

ківщина" Арсеній Яценюк у

ході свого виступу на тому ж

таки заході. За його словами,

на казначейських рахунках

обмаль коштів, а "дефіцит

бюджету (я не кажу про бю�

джет року) — значний дефі�

цит бюджету до кінця поточ�

ного місяця". Недарма рані�

ше Верховна Рада, вже за но�

вого керівництва, ухвалила

рішення державним підпри�

ємствам витрачати гроші ли�

ше на виплату зарплат. Біль�

ше того, пенсії на зарплати

"бюджетникам" профінансо�

вано у повному обсязі. Той

таки Арсеній Яценюк наго�

лосив на потребі негайно

відновити співпрацю з

МВФ. А новопризначений

голова Нацбанку України

Степан Кубів встиг провести

зустріч із керівництвом

МВФ та обговорити пер�

спективи отримання черго�

вого траншу. Він пов’язує

першу підтримку гривні з

призначенням нового уряду,

склад якого має бути презен�

товано у парламенті 27 лю�

того. Фінансову допомогу

Україні країни�донори

здійснять також тільки за

наявності уряду народної до�

віри з чіткою програмою

стабілізації та реформ. Сте�

пан Кубів також оцінив по�

точний обсяг золотовалют�

них резервів України на рівні

$15 млрд з $17,8 млрд напри�

кінці січня 2014 року. Водно�

час загальний обсяг дер�

жборгу України (державного

та гарантованого державою)

у січні зріс на 0,2 % до більш

ніж $73 млрд.

Тим часом, до України у

середу, 26 лютого, прибули

економічні спеціалісти з Мі�

ністерства фінансів США, а

також перший заступник

держсекретаря США Вільям

Бернс. Очікується, що фа�

хівці�економісти консульту�

ватимуть новий уряд Укра�

їни. Водночас, і Росія під�

твердила наміри виконати

свої зобов’язання щодо фі�

нансово�економічної під�

тримки України, але після

того, як стануть зрозуміли�

ми наміри та плани нового

уряду й керівництва краї�

ною. Про це в ефірі однієї з

радіостанцій заявив міністр

економічного розвитку РФ

Олексій Улюкаєв.

Отже, Україна не зали�

шиться наодинці з еконо�

мічними проблемами, що

виникли через перезаванта�

ження влади. І це головне �

Курс вітчизняної грошової одиниці визначає вже не економіка, 
а політики та зовнішні донори 
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Долар може дійти і до 11 гривень, але у березні вірогідний відкат курсу
Ãðèâíÿ ñëàáøàòèìå, íå âèêëþ÷åíî, é äî 11 ãðèâåíü çà îäèí äîëàð ÑØÀ, àëå ïîò³ì âàðòî î÷³êóâàòè íà ñòàá³ë³-

çàö³þ âàëþòíîãî ðèíêó, à òî é íà çì³öíåííÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè. Ïðî öå â åêñêëþçèâíîìó êîìåíòàð³ "Õðåùà-

òèêó" ðîçïîâ³â êåð³âíèê ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó FOREX CLUB â Óêðà¿í³ Ìèêîëà ²â÷åíêî: "ß äóìàþ,

ùî òàê³ êîëèâàííÿ íà âàëþòíîìó ðèíêó â äàíèé ìîìåíò çóìîâëåí³ ò³ºþ ñèòóàö³ºþ, ùî ñêëàëàñÿ â Óêðà¿í³, é ìà-

þòü îá’ºêòèâíèé õàðàêòåð. ²ñíóº éìîâ³ðí³ñòü ïîäàëüøîãî çðîñòàííÿ ö³í íà äîëàð ÑØÀ, ïîò³ì áóäå ïåð³îä ñòàá³-

ë³çàö³¿. Áàãàòî ùî çàëåæàòèìå â³ä ì³æíàðîäíî¿ äîïîìîãè, â³ä êðåäèò³â ÌÂÔ, ºâðîçîíè, ÑØÀ, ìîæëèâî, â³ä ô³íàí-

ñîâî¿ äîïîìîãè ÐÔ. ×èì øâèäøå ìè îòðèìàºìî êðåäèòè, òèì ñêîð³øå â³äáóäåòüñÿ ñòàá³ë³çàö³ÿ íà âàëþòíîìó ðèí-

êó. Òîáòî, ìè ââàæàºìî, ùî âæå ó áåðåçí³ º â³ðîã³äí³ñòü îòðèìàííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, ïåðøèõ ì³ëüÿðä³â äî-

ëàð³â ÑØÀ, ùî äîçâîëèòü ñòàá³ë³çóâàòè êàðòèíó. Àëå íèí³, ñïðàâä³, âèòðà÷àòè çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè ÍÁÓ â óìî-

âàõ, ùî ñêëàëèñÿ, íåìàº ñåíñó. Òîìó êðàùå "â³äïóñòèòè" êóðñè é çðîçóì³òè, íà ÿêîìó ð³âí³ âîíè ñôîðìóþòüñÿ.

Ïîò³ì, ìè íå âèêëþ÷àºìî, ï³ñëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ íà âàëþòíîìó ðèíêó, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êðåäèò³â, êóðñ äîëàðà ÑØÀ

ìîæå é îáâàëèòèñÿ äî ãðèâí³, áóäå çâîðîòíÿ òåíäåíö³ÿ. Ñïðîãíîçóâàòè êóðñ äîëàðà ÑØÀ íà íàéáëèæ÷³ äí³ ñêëàä-

íî. ß ãàäàþ, ùî ÍÁÓ íå ï³äå ç âàëþòíîãî ðèíêó. Ó êðèòè÷í³, ï³êîâ³ ìîìåíòè, ìîæëèâî, âèõîäèòèìå íà ðèíîê ç

³íòåðâåíö³ºþ, öå íîðìàëüíèé ïðîöåñ. Â³ðîã³äíèì íàéáëèæ÷èì îð³ºíòèðîì ìîæå áóòè ïîçíà÷êà äëÿ äîëàðà ÑØÀ

íà ð³âí³ 10,50-11,00 ãðèâåíü çà îäèíèöþ. Ïîêè ùî ãîâîðèòè ïðî á³ëüø âèñîê³ ð³âí³ íåìàº ñåíñó".

Óò³ì, åêñïåðò çàçíà÷èâ òàêîæ, ùî íà ãðèâíþ "òèñíå" ³ ñèòóàö³ÿ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó, îñê³ëüêè íèí³ "ôîðìóºòü-

ñÿ íîâà âàëþòíà ïîë³òèêà, â³äïîâ³äíî, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òèñê íà âàëþòè âñ³õ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Òîìó íå ìîæ-

íà ïàí³êóâàòè é ðîçõèòóâàòè âàëþòíèé ðèíîê. Á³ëüøå òîãî, ïîòî÷íà äåâàëüâàö³ÿ ó ïðîöåíòíîìó â³äíîøåíí³ íå òà-

êà âæå é çíà÷íà, ùîá âåñòè ìîâó ïðî òå, ùî ñèòóàö³ÿ âèõîäèòü ç-ï³ä êîíòðîëþ. Íàâïàêè, öå ï³äòðèìàº íàø åêñ-

ïîðò, îáìåæèòü ³ìïîðò ³ ñòàá³ë³çóº ïîòî÷íèé ïëàò³æíèé áàëàíñ".

Ó ðîçð³ç³ êðà¿íè äåâàëüâàö³ÿ ìîæå ï³òè íà êîðèñòü åêîíîì³ö³. À ùî ðîáèòè ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿíàì, ó ÿêèõ º

çàîùàäæåííÿ: êóïóâàòè âàëþòó ÷è äîðîã³ ðå÷³, àáî æ ïåðå÷åêàòè? "Íèí³, ÿêùî ñïðàâä³ º ìîæëèâ³ñòü ùîñü ïðè-

äáàòè, öå ìîæíà çðîáèòè, îñê³ëüêè öå çàõèñòèòü â³ä ³ìîâ³ðíî¿ ïîäàëüøî¿ äåâàëüâàö³¿, â³ä ³íôëÿö³¿. Öå — ïî-ïåð-

øå. Ïî-äðóãå, âàëþòó çàðàç êóïèòè ñêëàäíî, òîìó ìîæíà ïðèäáàòè äëÿ ñòðàõîâêè çîëîò³ çëèâêè",— ââàæàº ôàõ³-

âåöü.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÅÊÑÏÅÐÒÀ

Ганна КАСІЧАСІЧ
"Хрещатик"

З
міна влади в Україні закономірно призве�
ла до хитання курсу гривні. Ще тиждень
тому можна було говорити про коливання
цін на валютному ринку, нині нестабіль�

ність перейшла у чітку девальвацію, і головне
питання — у глибині падіння національної валю�
ти. Скільки їй ще падати й чи можна сподіватися
на відновлення позицій гривні, "Хрещатик" з’ясо�
вував у експертів.
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Чотири колеса до ніг
Політичні події у столиці доводять користь від автомобіля та можуть 
стимулювати авторинок

Кияни — найзатятіші
автомобілісти

Минулий рік виявився

складним та неоднозначним

для українського автомобіль�

ного ринку. Окрім коливання

курсу долара США, на авто�

ринок суттєво вплинув закон

про утилізаційний збір. До

його вступу у дію трейдери

збільшили обсяги продажу

автомобілів, граючи на різни�

ці між "поточними" та "нови�

ми" цінами. Всього українці

придбали протягом минулого

року понад 212 тисяч автомо�

білів і виклали за те більш ніж

$5 млрд. Та утилізаційний

ажіотаж не зміг зупинити

просідання обсягів прода�

жів — у порівнянні з 2012 ро�

ком автомобільний ринок

"просів" на 10 %.

Тим не менше, Київ ви�

явився найбільш "автомо�

більним" регіоном, оскільки

приблизно кожна четверта

купівля автомобіля припада�

ла саме на мешканців столич�

ного регіону. Всього кияни

придбали близько 55�ти ти�

сяч "залізних коней", виклав�

ши за них $1,55 млрд.

Автомобільні смаки меш�

канців столичного регіону

мало чим відрізнялися від

уподобань українських гро�

мадян в інших регіонах. Так, у

Києві простежувалася загаль�

на тенденція до збільшення

продажу автомобілів із двигу�

нами, що працюють на диз�

паливі, і тут визначальним

стало зростання цін на бен�

зин, у порівнянні з чим ціни

на дизпаливо видавалися до�

статньо демократичними.

Загалом автомобілі з ди�

зельними двигунами мали

частку ринку, за різними да�

ними, у 20�22 %. Саме вар�

тість чотириколісної покупки

стала основним чинником

вибору, тому лідерами прода�

жів були автомобілі вартістю

до $17 тисяч — 44 % усіх угод

з купівлі припали саме на

низький та середній ціновий

сегменти. Трішки менше

українців купували авто до

$35 тисяч, а задорогі чотири�

колісні "коні" зайняли 15 %

ринку. Проте, за іншими да�

ними, обсяги продажів авто�

мобілів за низькою ціною

скоротилися на 2,5 %.

Січень 2014 року почався

для українського ринку не

вельми сприятливо. За попе�

редніми даними, обсяги про�

дажів, порівняно із січнем

2013 року, зросли більш ніж

на 3 %, але за рахунок поста�

вок великої партії автомобілів

для МВС України. Без цієї

угоди обсяги продажів скоро�

тилися на 1 %. Хоча у нас іще

не так погано: російський ав�

торинок у січні впав на 5 %.

Здавалося б, перспективи

авторинку України невтішні.

Але експерти не втрачають

оптимізму. Якщо авторинок і

не покаже бурхливого зрос�

тання, то й обвалу — також.

Європа нам 
допоможе, а далі —
вже самі

Європейський авторинок

у січні 2014 року показав

зростання на 5 %, і це надих�

нуло спостерігачів на спри�

ятливі прогнози щодо під�

сумків першого кварталу по�

точного року. Позитивним

було також те, що обсяги

продажів автомобілів зроста�

ли більш�менш рівномірно.

Відновлення європейського

ринку могло б підтягнути й

український авторинок. Окрім

того, політична нестабільність

та економічна скрута здатні

стати чинниками стимулюван�

ня українців, зокрема киян до

купівлі автомобілів. Та деваль�

вація гривні, подорожчання

пального і загальна невизначе�

ність із умовами експлуатації

автомобілів (техогляд, штрафи

і т. п.) стримують потяг до при�

дбання "залізного коня".

Автомобіль як актив для за�

хисту накопичень від деваль�

вації видається менш приваб�

ливим, аніж нерухомість: і

псується швидко, й обслуго�

вування не є дешевим, взяти

хоча б те ж страхування

ОСАЦВ. Але для тих, у кого

коштів на купівлю квартири

не вистачає, нова машина все�

таки привабливіша за інші ак�

тиви, оскільки мобільність

завжди у ціні. Тільки варто

зважити всі "за" і "проти".

Для дилерів же нині голов�

ний біль — це ціни. Оскільки

більшість автомобілів — іно�

марки, розрахунки з партне�

рами відбуваються у валюті,

тому дилери або вимушені пе�

рераховувати ціни у гривнях з

прив'язкою до актуального

курсу долара США, або про�

понувати передоплату. За різ�

ними даними, складські запа�

си, навіть за низьких прода�

жів, закінчаться у березні. Но�

ві поставки — відчутно нові

ціни. Хоча, з іншого боку, і в

цьому є своя цінова гра.

Хоч би як там було, а черги

на київських АЗС довели, що

без автомобіля у мегаполісі,

тим паче у столиці, ніяк не

можна. Та й потенціал вітчиз�

няного авторинку значний.

Зокрема за словами директо�

ра компанії Auto�Consulting

Олега Омельницького, забез�

печеність автомобілями у Єв�

ропі – 250�500 одиниць на 1

тисячу жителів, у нас 190 ав�

томобілів – на 1 тисячу жите�

лів. Відтак є куди зростати.

До слова, у Києві аналогіч�

ний показник складає 345 ав�

томобілів на 1 тисячу столич�

них жителів. Ця цифра — се�

редній цільовий рівень ринку

загалом по Україні. І темпи

зростання залежать від еко�

номічної ситуації. Віце�пре�

зидент "УкрАвто" Тарієл Ва�

садзе ставить цільову цифру у

500 тисяч проданих авто на

рік для України і стверджує,

що такий показник реаль�

ний, звісно, за умови зрос�

тання ВВП України хоча б на

1�2 %. Тож автомобілів на до�

рогах столиці явно побіль�

шає.

Гроші чи рух?
Непогані перспективи ав�

торинку України та Києва —

це добре, але той, хто збирає�

ться купувати авто, нині пе�

ред непростим вибором: або

купувати негайно, або пере�

чекати, доки ціни впадуть.

Загалом експерти радять не

баритися з рішенням, яким

би воно не було. Якщо є ба�

жання, гроші та потреба стати

власником автомобіля, все

вирішує обсяг фінансів за

цією статтею витрат, а також

валюта накопичення. Так,

при обмеженому фінансово�

му ресурсі та при суттєвій по�

требі в авто доцільно не вере�

дувати з марками та моделя�

ми, а брати те, що є. У разі на�

явності грошового запасу

можна або почекати поставок

автомобілів тієї марки й мо�

делі, які обрали, та бути гото�

вими до зростання ціни на

них, або обміняти кошти у

гривнях на іноземну валюту і

теж дочекатися омріяної чо�

тириколісної "лялечки". Ва�

лютний чинник є одним із

визначальних, оскільки, ма�

ючи на руках гривні, потен�

ційний покупець може втра�

тити. У будь�якому разі таку

велику покупку доцільно пла�

нувати заздалегідь, принай�

мні встигнути з прийняттям

рішення до середини берез�

ня, коли традиційно автомо�

більний ринок оживає, а у ди�

лерів закінчуються складські

запаси й варто очікувати

зростання цін.

Ціни на автомобілі
коливатимуться

Вартість автомобілів в

Україні коливатиметься про�

порційно курсам основних

валют до гривні. Про це та про

перспективи вітчизняного ав�

торинку протягом першої по�

ловини буремного 2014 року

йдеться в ексклюзивному ко�

ментарі "Хрещатику" від прес�

служби корпорації "УкрАвто".

Відповідаючи на запитання,

яким може бути зростання цін

на автомобілі, загалом протя�

гом найближчих 3�5 місяців, у

компанії зазначають, що на

сьогодні склалася непроста

ситуація з національною ва�

лютою, що відбивається на

роботі всіх операторів автомо�

більного ринку України. "Без�

умовно, повинно бути розу�

міння того, що девальвація

національної валюти прямо

впливає на ціноутворення.

Тому ціни на автомобілі у пер�

спективі 3�5 місяців будуть

змінюватися пропорційно

курсам основних валют по

відношенню до гривні",— ви�

знають у корпорації. На запи�

тання, наскільки коливання

курсу долара США позначать�

ся на темпах зростання укра�

їнського авторинку, принай�

мні протягом першої полови�

ни поточного року, у комента�

рі наголошується, що "нині

автомобільний ринок України

працює у дуже непростих

умовах. Зниження ВВП про�

тягом тривалого періоду часу

та політична нестабільність і

так призвели до погіршення

купівельної спроможності.

Коливання ж курсу долара

США та євро стосовно гривні,

з одного боку, можуть під�

штовхнути тих, у кого є за�

ощадження у гривні, до купів�

лі автомобіля, що дозволить

зберегти кошти від знеціню�

вання. З іншого боку, люди з

доходами у гривні, які не ін�

дексуються на девальвацію,

не тільки втрачають купівель�

ну спроможність, а й вимуше�

ні змінити пріоритети спожи�

вання. На жаль, автомобілі —

це не засоби першої необхід�

ності, їхню купівлю відклада�

ють, концентруючись на за�

безпеченні першочергових

потреб. У будь�якому випад�

ку, сучасні умови, в яких опи�

нився автомобільний ринок,

негативно вплинуть на ре�

зультати продажів у першій

половині року. Будемо споді�

ватися, що лібералізація умов

для ведення бізнесу в нашій

країні відбудеться якнай�

швидше. Тоді відновлення

економіки відбудеться швид�

ко, й купівельний попит по�

вернеться на колишні позиції

на автомобільному ринку" �

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

К
оли 18 лютого столичний метрополітен
несподівано припинив роботу через
“терористичну загрозу”, кияни та гості
міста оцінили, наскільки важливо мати

власні "колеса". Хоч бензин і недешевий, але
ж мобільність та незалежність від громадсько�
го транспорту того варті. Але стрибки валют�
них курсів стимулювали зростання цін на ав�
томобілі, до того ж і пальне подорожчало. Чи
поменшає машин на вулицях столиці? "Хре�
щатик" розбирався у цьому.
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Майже третина машини – податки і збори
Ìèíóëîãî ðîêó ùîäî àâòîðèíêó Óêðà¿íè áóëè äâ³ íîâàö³¿, êîòð³ ñóòòºâî âïëèíó-

ëè íà ö³íó àâòîìîá³ëÿ. Ïåðøà – öå ââ³çí³ ñïåöìèòà íà ³íîìàðêè ç³ ñòàâêîþ çáîðó,

çàëåæíî â³ä îá’ºìó äâèãóíà (â³ä 1 äî 2,2 ë³òðà), â³ä 6,46 % äî 12,95 % â³äïîâ³äíî.

Ââ³çí³ ñïåöìèòà ïî÷àëè ä³ÿòè ç ñåðåäèíè êâ³òíÿ 2013 ðîêó. Äðóãà – çàïðîâàäæåí-

íÿ óòèë³çàö³éíîãî çáîðó íà âñ³ ëåãêîâ³ ³íîìàðêè: íà íîâ³ â³ä 4730 äî 30 250 ãðèâåíü

é íà ò³, ùî áóëè ó âèêîðèñòàíí³, – â³ä 11 000 äî 65 000 ãðèâåíü. 

Çà ï³äðàõóíêàìè Âcåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ àâòî³ìïîðòåð³â ³ äèëåð³â (ÂÀÀ²Ä), ç

êîæíîãî íîâîãî ïðîäàíîãî “Ìåðñåäåñà” äåðæàâà îòðèìóº áëèçüêî 15 òèñÿ÷ ºâðî ó

âèãëÿä³ ìèò ³ çáîð³â. Ñòðóêòóðà ö³íè ïðèáëèçíî òàêà: 3 % àêöèçíîãî çáîðó â³ä âàð-

òîñò³ àâòî, ùå 3 % çà ïîñëóãè àâòîñàëîí³â òà äèëåð³â, ÏÄÂ 20 %. ²íîìàðêà äîäàòêî-

âî «òÿãíå» 10 % ââ³çíîãî ìèòà ³ 12,95 % ñïåöìèòà. Äîäàòè ùå óòèë³çàö³éíèé çá³ð (â³ä

ÿêîãî äî äåðæáþäæåòó Óêðà¿íè â 2013 ðîö³ íàä³éøëî 440 ìëí ãðí), ³ âèõîäèòü ìàé-

æå òðåòèíà âàðòîñò³ ìàøèíè. 
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Хрещатик 727 лютого 2014 року

“Захват” готівки

20 лютого в Україні був вста�

новлений історичний рекорд

зняття грошей у банкоматах.

За словами голови правління

Українського процесингового

центру Антона Романчука, об�

сяги зняття готівки були біль�

шими, ніж 31 грудня, коли був

зафіксований попередній ре�

кордний показник. “Динаміка

була вище, ніж на Новий рік,

коли був попередній пік, який

був піком історичним”,— ска�

зав пан Романчук. Така актив�

ність населення і стала однією

з причин, через яку частина

банкоматів перестали працю�

вати. “Банки намагаються за�

ряджати банкомати макси�

мально швидко і максимально

можливо. Але потрібно розу�

міти, що це у них не завжди

виходить, треба організувати

інкасацію, потрібно знайти

готівку. У банку немає ніякого

інтересу, щоб банкомати були

порожніми”,— сказав Антон

Романчук. За його словами,

показник працюючих банко�

матів становив 86 %, що не так

погано: під час торішнього бе�

резневого снігопаду ситуація

була гіршою. Труднощі з без�

готівковими розрахунками

теж пов’язані з великим обся�

гом операцій. “Для розрахунку

в торгових мережах банки не

будуть блокувати операції, во�

ни з цього отримують дохід. А

люди відразу інтерпретували

це, як “банки блокують”,—

сказав він. Експерт зазначив,

що ситуація почала заспоко�

юватися: обсяги транзакцій

спадають, а зняття готівки йде

не настільки активно.

Варто зазначити, що саме

подібні ситуації зазвичай гра�

ють на руку шахраям. Тому

нагадаємо основні різновиди

фінансових махінацій, серед

яких слід виокремити такі, як

незаконні дистанційні банків�

ські операції, Cash Trapping

(захват готівки), Transaction

Reversal Fraud (втручання в

роботу банкомату при здійс�

ненні операції видачі готівки,

яке залишає незмінним ба�

ланс карткового рахунку при

фактичному отриманні готів�

ки зловмисником). Найпоши�

ренішим же в Україні за кіль�

кістю підтверджених інциден�

тів, що призвели до втрат дер�

жателів платіжних карток, за�

лишається банкоматний скі�

мінг.

Скімінг� 
загроза грошам

У зв’язку з переважним

обігом в Україні карток з

магнітною смугою, експерти

прогнозують продовження

тенденції зростання кілько�

сті інцидентів з використан�

ням скімінгових пристроїв

та камер для запису пін�ко�

дів. Комплект такого облад�

нання встановлюється зло�

вмисниками на банкомати і

дозволяє незаконним спосо�

бом отримувати інформацію

з платіжних карт і пін�коди

до них для подальшого виго�

товлення дублікатів карток з

метою отримання з їх допо�

могою готівки в банкоматах.

Статистика свідчить про те,

що зловмисники часто вста�

новлюють скімінгові при�

строї на одні й ті ж банкома�

ти по 2�3 рази, тому загальна

кількість таких інцидентів в

середньому на 40�50 % пере�

вищує кількість банкоматів,

на яких вони були встанов�

лені. Незважаючи на те, що

загальна кількість виявле�

них скімінгових інцидентів

в Україні від року в рік зрос�

тає, їх загальна та відносна

кількість досі залишається

нижчою, ніж в країнах ЄС та

США, а збитки від скімінгу

не перевищують середнього

рівня по регіону.

Суттєве зростання статис�

тичних показників щодо

кількості виявлених скімін�

гових інцидентів та вилуче�

них скімінгових пристроїв в

Україні пояснюється злаго�

дженою взаємодією банків

та правоохоронних органів у

2013 році, що дозволило

своєчасно діагностувати такі

випадки та вжити банками

заходів для попередження

збитків своїх клієнтів. Так,

за словами заступника на�

чальника управління по бо�

ротьбі з кіберзлочинністю

МВС України Леоніда Тим�

ченка, у минулому році в

Україні було зафіксовано

понад 300 випадків вико�

ристання шахраями скімін�

гових пристроїв на банкома�

тах, а також було виявлено

та вилучено 37 одиниць скі�

мінгового обладнання. “За

минулий рік за фактами ви�

користання скімінгового

обладнання та підроблених

платіжних карт до відпові�

дальності було притягнуто

164 особи. Не всі з них є гро�

мадянами України, серед за�

триманих було 19 іноземних

громадян, зокрема 6 грома�

дян Молдови, 3 громадяни�

на Румунії, 5 громадян Бол�

гарії та 5 — Китаю”,— кон�

статував пан Тимченко. За

його словами, більшість за�

триманих отримали пока�

рання у вигляді штрафних

санкцій або умовного по�

збавлення волі, проте двоє

громадян Румунії засуджені

до 3�х років позбавлення во�

лі і на даний момент відбу�

вають покарання. Сума

збитку, нанесеного в резуль�

таті шахрайських дій у сис�

темі дистанційного банків�

ського обслуговування,

склала 87 млн грн. “Сума за�

блокованих або повернутих

коштів складає 76,5 млн грн.

Останні цифри для нас —

велике досягнення, так як

сума заблокованих або по�

вернутих коштів у відсотко�

вому співвідношенні прак�

тично доходить до 

90 %”,— пояснив представ�

ник МВС. Серед регіонів за

кількістю виявлених у 2013

році скімінгових пристроїв

лідирують Київ та Київська

область, Одеса та Одеська

область, Дніпропетровськ та

Дніпропетровська область

тощо.

Щоб не стати жертвою та�

кого шахрайства, фахівці ре�

комендують вводячи ПІН�

код з клавіатури банкомату,

прикривати її рукою. По�

трібно обов’язково повідом�

ляти банку про зміну номеру

телефону та інших контакт�

них даних. Також слід під�

ключитися до послуги SMS�

інформування про операції з

використанням платіжної

картки, вказавши актуаль�

ний номер мобільного теле�

фону, та переглядати пові�

домлення від банку відразу

після їх отримання. Якщо ви

не брали участь в операції,

про проведення якої отрима�

ли повідомлення, реагуйте

негайно. Крім того, можна

встановити індивідуальні лі�

міти на операції з платіжною

карткою, зокрема добові об�

меження на максимальну/за�

гальну суму операцій або об�

меження по регіону користу�

вання (наприклад, тільки

Україна, а зарубіжні операції

відкривати в індивідуально�

му порядку на період подо�

рожей).

Інтернет�шахрайство

Серед поширених схем

шахрайства в мережі Інтер�

нет є оплата товарів та по�

слуг з використанням викра�

дених реквізитів платіжних

карток (середовище Card�

Not�Present). На початку

2013 року українські банки

вже фіксували тенденцію

зростання рівня подібних

випадків, яке намітилося з

3�го кварталу 2012 року, але у

2�му кварталі минулого року

ситуація суттєво змінилась

на протилежну. Цьому спри�

яв той факт, що українські

банки виявили кілька фі�

шингових сайтів, які під ви�

глядом надання платіжних

сервісів збирали реквізити

платіжних карт з метою їх

подальшого несанкціонова�

ного використання.

Втім, незважаючи на по�

точну тенденцію до знижен�

ня рівня шахрайства у сере�

довищі Card�Not�Present,

глобальні світові та європей�

ські тенденції свідчать про

зростання даної загрози із

застосуванням методів соці�

альної інженерії. Швидкий

розвиток і загальна доступ�

ність новітніх технологій ра�

зом з уявною анонімністю і

безкарністю дій в Інтернеті

роблять даний вид шахрай�

ства дуже привабливим для

молоді. Щоб не стати жер�

твою злочинців, встановіть і

регулярно оновлюйте ле�

гальне антивірусне програм�

не забезпечення на всіх при�

строях, з яких здійснюються

розрахунки в мережі. Вико�

ристовуйте для розрахунків в

мережі спеціальні картки�

віртуальні картки (банк на�

дає лише номер картки без

самої картки), які призначе�

ні виключно для розрахунків

в Інтернет�середовищі і не

існують фізично.

“Липка” афера
За словами керівника Фо�

руму безпеки платіжних опе�

рацій і кредитів Олесі Да�

нильченко, ще однією з не�

приємних шахрайських тен�

денцій, яка зачіпає клієнтів та

може призвести до втрат, є

Cash Trapping (захват готів�

ки). Сутність даного типу

шахрайства полягає в тому,

що зловмисники встановлю�

ють на диспенсер фальш�па�

нель із липкою стрічкою все�

редині, в яку потрапляють ку�

пюри під час проведення за�

конним власником картки

операції щодо отримання го�

тівки в банкоматі. “Держа�

тель відходить від банкомату,

не отримавши готівки, після

нього підходить зловмисник

та забирає видану готівку, яка

приклеїлась до фальш�пане�

лі”,— пояснює пані Даниль�

ченко. Даний вид шахрайства

прийшов до України у травні

2013 року через Молдову,

який там носить масовий ха�

рактер, починаючи з грудня

2012 року, та де було затрима�

но не одне угрупування. “Що

стосується України, то є ін�

формація про поодинокі за�

фіксовані та підтверджені

банками випадки в Одесі,

Чернівцях та Києві”,— зазна�

чила пані Олеся. За прогноза�

ми експертів та враховуючи

незалежність даного виду

шахрайства від типу карток,

невисоку вартість обладнан�

ня, необхідного для його ре�

алізації, високу ліквідність

(готівку зловмисник отримує

одразу) та складність он�лайн

детектування, даний метод

шахрайства продовжуватиме

свій розвиток і в 2014 році.

У випадку, якщо замовлена

вами сума з банкомату не була

отримана, хоча операція була

завершена та підтверджується

чеком та/або SMS�повідом�

ленням шодо успішної опера�

ції, потрібно звернутися до

колл�центру банку, в якому бу�

ла випущена картка та з’ясува�

ти причину неотримання гро�

шей. В разі виявлення підозрі�

лих пристроїв в зоні диспенсе�

ра потрібно звернутися до фі�

нустанови, що обслуговує бан�

комат за телефонами, вказа�

ними на ньому.

Розповсюдженою зали�

шаються сьогодні й афери,

коли в халепу потрапляють

громадяни, які розміщують

оголошення про продаж това�

ру. Під видом покупця може

зателефонувати зловмисник

та пообіцяти перерахувати

гроші за товар на банківську

картку. Пізніше спільник

фальшивого “покупця” теле�

фонує продавцю і представ�

ляється працівником банку,

який здійснює операцію, по�

відомляючи, що на банківську

картку продавця зараз будуть

перераховані гроші. Але для їх

перерахунку, мовляв, потріб�

но назвати код підтверджен�

ня. Або ж можуть сказати, що

при проведенні цієї операції

проводяться заходи з перевір�

ки безпеки та попросити ввес�

ти дані в банкомат, а також на�

звати їх. Якщо ви це зробите,

шахраї спокійно знімуть ваші

гроші з рахунку.

Тож не слід забувати про

засоби захисту своїх конфі�

денційних даних, а саме: при

виникненні будь�яких про�

хань повідомити будь�які ко�

ди, надіслати SMS�повідом�

лення чи вчинити інші дії не

поспішайте та чітко переві�

ряйте це питання через гаря�

чу лінію банківської установи

або центр обслуговування

клієнтів. Будьте завжди на

сторожі та критично оцінюй�

те усе, що вам говорять �

Щоб не стати жертвами шахраїв, потрібно бути пильним

Процедуру повернення вкрадених грошей спростять
Ó Íåçàëåæí³é àñîö³àö³¿ áàíê³â Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) îáãîâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü ñïðîùåííÿ

ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ïðè ïîâåðíåíí³ êë³ºíòàì êîøò³â, ÿê³ áóëè íåçàêîííî ñïèñàí³ øàõ-

ðàÿìè ÷åðåç ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî áàíê³âñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ. “Îäí³ºþ ³ç ñóòòºâèõ

ïðîáëåì ï³ä ÷àñ ïðîâàäæåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðî âèêðàäåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç

ðàõóíê³â êë³ºíò³â çà äîïîìîãîþ êë³ºíò-áàíêó º íàäçâè÷àéíî ïðîöåñóàëüíî óñêëàäíåíà

ïðîöåäóðà ïîâåðíåííÿ öèõ êîøò³â êë³ºíòó äî ìîìåíòó çàâåðøåííÿ êðèì³íàëüíîãî ðîç-

ñë³äóâàííÿ”,— ñêàçàëà êåð³âíèê ïðîåêòó ÍÀÁÓ “Ïðîòèä³ÿ ê³áåðçëî÷èííîñò³” Òåòÿíà

Ñàìñîíþê.

Ìîâà éäå ïðî ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèëó÷åííÿ, îáë³êó, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåäà÷³ ðå-

÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà îðãàíàìè ä³çíàííÿ,

äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ ñóäó. Öåé äîêóìåíò íàäàº ñë³ä÷îìó ïîâíîâàæåííÿ äëÿ âèçíàííÿ

ãðîøîâèõ êîøò³â ðå÷îâèì äîêàçîì, à öå îçíà÷àº, ùî âîíè áóäóòü àðåøòîâàí³. Â òàêî-

ìó âèïàäêó âëàñíèê êîøò³â çìîæå ïîâåðíóòè ¿õ ëèøå ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî

âèçíàííÿ ðå÷îâèì äîêàçîì, àáî ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ñóäîì âèðîêó, àáî ï³ñëÿ çàêðèòòÿ êðè-

ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. “Ó ïåðøîìó âèïàäêó øòó÷íî ñòâîðþºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü äëÿ íå-

äîáðîñîâ³ñíîãî ñë³ä÷îãî çëîâæèâàòè ñâî¿ìè ïðîöåñóàëüíèìè ïðàâàìè, àäæå î÷åâèäíî,

ùî êîøòè íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó íå ìàþòü îçíàê äîêàçó â êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³, à â³ä-

òàê ¿õ âèçíàííÿ ðå÷îâèì äîêàçîì º ïîðóøåííÿì ïðàâ îñîáè, ÿê³é ö³ ãðîø³ íàëåæàòü”,—

óòî÷íþº ïàí³ Ñàìñîíþê.

ÄÎ ÑËÎÂÀ

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Драматична суспільно�політична ситуація
в країні спровокувала різку потребу гро�
мадян в готівкових коштах. Через острах
втрати своїх заощаджень велика кіль�

кість населення минулого тижня вишикувалася у
чергу перед банкоматами та у касах банків. Ма�
газини також не оминула паніка людей, бо поли�
ці сяяли порожнечею. Виявилося як�то кажуть,
“кому — війна, а кому — мати рідна”.  Адже лю�
дина, знаходячись у такому психологічному ста�
ні, втрачає пильність та ризикує стати жертвою
різноманітних спекулянтів та аферистів.
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Світова спільнота за збереження 
цілісності України
Захід обіцяє економічно підтримати нашу державу та категорично виступає проти
поділу її території

Фіндопомога 
Європи

Першою на події в Україні

та прийняття Верховною Ра�

дою України, 22 лютого, низ�

ки доленосних для країн рі�

шень, а саме усунення Вікто�

ра Януковича з посади прези�

дента, призначення нових

президентських виборів та

обрання спікером ВР Олек�

сандра Турчинова, зреагувала

Європа. Так, майже одразу у

своєму Twitter міністр закор�

донних справ Швеції Карл

Більдт заявив: "Найважливі�

ше, щоб зараз було сформо�

вано новий уряд України для

забезпечення порядку, збере�

ження єдності країни та по�

чатку реформ". У свою чергу,

міністр закордонних справ

Польщі Радислав Сікорський

у тій же соціальній мережі на�

писав, що в Україні не було

жодного захоплення адмініс�

тративних будівель, діє легі�

тимний парламент, який

приймає легітимні рішення.

Того ж дня, увечері, до

Києва прибула офіційна де�

легація Європарламенту на

чолі з представником Євро�

пейської народної партії

Ельмаром Броком. Саме цей

політик вперше заявив: Єв�

росоюз готовий виділити

Україні фінансову допомогу

на проведення реформ після

того, як з'явиться новий

уряд. "Українцям не варто

боятися, що їхня країна за�

лишиться наодинці з дефол�

том. Допомога ЄС піде на

створення кращих еконо�

мічних умов для майбутньо�

го, щоб підготувати країну

для підписання Угоди про

асоціацію з ЄС",— зазначив

пан Брок.

У понеділок, 24 лютого, до

Києва з робочим візитом

прибула й верховна пред�

ставниця ЄС із питань зов�

нішньої політики й політики

безпеки Кетрін Ештон, яка

зустрілася з в. о. президента

України Олександром Тур�

чиновим. На зустрічі були

обговорені шляхи врегулю�

вання політичної та еконо�

мічної кризи. "Ми готові

підтримати Україну й подати

іншим країнам сигнал, що

ваша держава не лише вирі�

шує проблеми минулого, а й

дивиться вперед",— наголо�

сила пані Ештон.

На засіданні Європарла�

менту в понеділок, 24 люто�

го, президент Мартин

Шульц закликав ЄС та між�

народну громадськість при�

йти на допомогу Україні та

відвернути економічний ко�

лапс, який загрожує нашій

державі. На його думку, пе�

рехідний уряд повинен зосе�

редити свою увагу на підго�

товці вільних виборів у трав�

ні, адже після драматичних

подій "українцям має бути

забезпечене мирне майбутнє

у стабільній демократії. Ми

захоплюємось мужністю,

гідністю та стійкістю україн�

ського народу",— додав

Мартін Шульц.

ЄС за збереження
єдності

Разом з тим, європейські

політики виступають проти

будь�яких посягань на тери�

торіальну цілісність Укра�

їни. "Всі ті, хто зараз беруть

на себе відповідальність, по�

винні подбати про збере�

ження територіальної цілі�

сності країни, і цей намір

має бути відображений у

складі, політичній програмі

й тоні нового уряду",— за�

явив офіційний речник уря�

ду Німеччини Штеффен

Зайберт. Він додав, що канц�

лер ФРН Ангела Меркель

упродовж останніх днів у те�

лефонних розмовах закли�

кала українських політиків,

в тому числі Юлію Тимо�

шенко, до стриманості. "На

наше переконання, всі по�

винні бути зацікавлені в то�

му, щоб Україна повернула�

ся в русло правового та про�

зорого процесу з метою де�

мократичного врегулювання

кризи. Шанс для цього, є й

політики повинні усвідом�

лювати відповідальність",—

додав Штеффен Зайберт.

У свою чергу міністр за�

кордонних справ Швеції

Карл Більдт заявив у своєму

Twitter:

"Територіальна цілісність

Україна є фундаментально

важливою. Вона гарантова�

на Росією та іншими євро�

пейськими країнами".

Допомога від МВФ
Надати фінансову допомо�

гу Україні готовий і Міжна�

родний валютний фонд. Про

це заявила виконавчий ди�

ректор МВФ Крістін Лагард

на прес�конференції у Сіднеї,

23 лютого. "Перш за все,

Україна є членом МВФ, пов�

ноцінним членом та цілком

законним",— наголосила пані

Лагард та додала, що в україн�

ської влади має бути еконо�

мічна програма. "Ми повинні

працювати у відповідності до

правил. Економічні реформи

мають бути запущені, при�

наймні для того, щоб міжна�

родне співтовариство допо�

могло і підтримало країну у

фінансовому плані". У цьому

питанні МВФ активно спів�

працює з Європейським Со�

юзом та навіть готовий обго�

ворювати з українською вла�

дою можливість пом'якшення

умов видачі кредиту.

У вівторок, 25 лютого,

Крістін Лагард заявила, що

Міжнародний валютний

фонд направить технічну мі�

сію в Україну, які тільки Київ

звернеться до нього за фінан�

совою допомогою. "Ми готові

співпрацювати. Можливо, ми

у короткі терміни направимо

групу технічної допомоги в

країну: це наш обов'язок по

відношенню до члена органі�

зації, якщо країна звертається

з відповідним проханням",—

зазначила пані Лагард.

Матеріальна 
підтримка від США

Америка також готова на�

дати фінансову допомогу

Україні. Про це заявив пред�

ставник Білого дому Джей

Карні. "США, у співпраці з

партнерами по всьому світу,

готові надати Україні допо�

могу по мірі того, як країна

почне проводити реформи,

необхідні для проведення до

економічної стабільності",—

зазначив пан Карні та додав,

що американська поміч мо�

же стати доповненням до

програми МВФ.

Джей Карні повідомив,

що в Білому домі виходять з

того, що Віктор Янукович

більше не керує країною,

адже хоч і є демократично

обраним лідером, однак сво�

їми діями підірвав власну

легітимність. Тож у Білому

домі переконані, що україн�

ський парламент має закон�

ні підстави призначити

Олександра Турчинова тим�

часовим виконувачем обо�

в'язків президента.

Аналогічну думку висло�

вила й офіційний представ�

ник держдепартаменту США

Джейн Псакі.

"Янукович залишив Київ.

Він забрав меблі, спакував

валізи, і ми більше не маємо

відомостей про місце його

перебування,— сказала вона

репортерам.— Відповідно

з'явилися інші офіційні осо�

би, які включилися в процес

і почали діяти з метою за�

повнити той вакуум влади,

що виник зараз".

Джен Псакі також під�

креслила, що США твердо

переконані: Україна повин�

на залишатися єдиною.

Днями фінансову під�

тримку обговорили телефо�

ном і міністр фінансів США

Джейкоб Лью з лідером

"Батьківщини" Арсенієм

Яценюком. Фінансист під�

твердив, що Сполучені Шта�

ти разом з Європою та інши�

ми членами міжнародної

спільноти готові доповнити

програму МВФ, щоб по�

м'якшити вплив реформ на

українців із невисокими до�

ходами.

Росія чекає на новий
уряд

У Держдумі Російської

Федерації вважають Віктора

Януковича чинним прези�

дентом України. Про це, ви�

ступаючи в нижній палаті

російського парламенту за

результатами поїздки до

Криму, заявив голова комі�

тету Держдуми у справах

СНД Леонід Слуцький.

"Ми сьогодні у правовій

системі координат усвідом�

люємо, що Янукович про�

явив злочинну бездіяль�

ність, і це привело до заги�

белі мирних людей в Укра�

їні, проте на сьогодні він є

легітимно обраним прези�

дентом України, чинним

президентом України. Ми

вимагаємо дотримання уго�

ди від 21 лютого",— заявив

пан Слуцький та додав, що

всі останні ухвалені рішення

Верховної Ради України не

були підписані Віктором

Януковичем, а отже, є неле�

гітимними, як і повернення

до Конституції 2004�го року.

"Ми повинні сьогодні пе�

ремогти, ми не маємо права

програти в цій цивілізацій�

ній, геополітичній сутичці.

Ми повинні бути з братнім

народом України і послідов�

но, без емоцій прийняти ряд

рішень, які дозволять про�

тистояти заразі, що йде з

Києва",— додав Слуцький.

Разом з тим, за словами

міністра закордонних справ

РФ Сергія Лаврова, Росія

розгляне участь у наданні

фінансової допомоги Укра�

їні після оголошення про�

грами нового уряду. "Щодо

конференції донорів і в

принципі нашого ставлення

до того, щоб реалізовувати

той фінансовий пакет, який

був узгоджений між Росією і

Україною, керівництво Росії

неодноразово висловлюва�

лося. Ми хочемо зрозуміти,

хто увійде до нового уряду

України, і яка буде програма

цього уряду",— зазначив

Сергій Лавров та додав, що,

не зважаючи ні на що, Укра�

їні треба дотримуватися

принципів врегулювання

конфлікту, передбачених

угодою від 21 лютого.

А от як повідомив заступ�

ник голови Мінфіну РФ

Сергій Сторчак, Росія не ви�

ключає незначних ризиків

неповернення трьох млрд

доларів, вкладених в єврооб�

лігації України в грудні ми�

нулого року. Щодо решти 12

млрд доларів з 15 млрд фін�

допомоги, домовленість про

надання якої була досягнута

в грудні минулого року, Сер�

гій Сторчак відзначив, що

юридичних зобов'язань в РФ

немає, і мова може йти про

новий раунд переговорів та

нові домовленості �

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

П
одії в Україні, що відбулися протягом
останнього тижня, викликали бурхливу
реакцію світової спільноти. Так, аби
врятувати Україну від дефолту, МВФ

готовий надати кредит. З такими ж прагнення%
ми допомогти країні фінансово виступає й Єв%
ропейський Союз. При цьому і ЄС, й США до%
волі жорстко виступають проти будь%яких за%
гроз територіальній цілісності України. А от
реакція Російської Федерації допоки неодно%
значна. Та й отримання 12 млрд доларів з 15
млрд, домовленості щодо надання яких були
досягнуті з Росією у грудні минулого року, під
питанням. Хоча і Захід, й Російська Федерація
солідарні в одному — про всі економічні пре%
ференції домовлятися потрібно вже з новим
урядом, який має бути представлений сього%
дні, 27 грудня, у Верховній Раді України.
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“Нове життя будуємо, 
голос Кобзаря чуємо”
Під такою назвою учні спеціалізованої школи № 316 
підготували заходи, приурочені ювілею Т. Г. Шевченка

Святкування цієї події має

надзвичайно велике пізнавальне

та виховне значення. Нещодавно

у святково прибраному актовому

залі Дарницької районної в м.

Києві державної адміністрації зі"

бралися педагоги школи, учні та

їх батьки на літературно"музичне

свято “Нове життя будуємо, го"

лос Кобзаря чуємо”.

Із вступним словом до присут"

ніх про те, що Шевченкове сло"

во, його слава ніколи не згаснуть

у наших серцях, про те, що і сьо"

годні будувати нове життя нам

допомагають поради Великого

Кобзаря, звернулася заступник

директора Тетяна Павлівна Во"

лотовська.

В урочистій теплій обстановці

своїми виступами діти подарува"

ли присутнім незабутні хвилини

щастя від дотику до життя і твор"

чості Т. Г. Шевченка. Зі сцени

звучать схвильовані голоси учнів:

вони розповідають про життєвий

шлях поета (Анастасія Левков"

ська, Владислав Карасик, Анна

Максименюк, Владислава Щег"

лова), декламують вірші (Дмитро

Євтушенко, Юлія Жук, Максим

Кірімов, Максим Ковтун, Діана

Кондратенко), співають пісні

(Стефанія Моргуненко, Миро"

слава Пустова).

Всі учасники святкового дій"

ства за допомогою пісень, душев"

них поезій, українських танцю"

вальних композицій передали

глядачам дух та атмосферу тих

народних традицій і звичаїв, на

яких зростав великий син вели"

кого народу. Вкотре продемо"

стрував свою майстерність гур"

ток народного танцю “Дивоцвіт”

(художній керівник Василь Ан"

дрійович Якубовський). Не зали"

шилися байдужими глядачі й до

таночку “Гопачок” та “Інсценіза"

ції “Ой під вишнею”, які викона"

ли Софія Тропотяга і Денис Ан"

дріїшин (художній керівник Ан"

на Миколаївна Шнайдер)

До свята долучилися також

батьки учнів та випусники.

Представник батьківського комі"

тету школи Елла Михайлівна

Єфімчук виконала пісню “Нехай

квітує Україна”. Порадував своїх

учителів і всіх присутніх заду"

шевним співом випускник шко"

ли Назарій Носенко.

Артистизмом, ліризмом, глибо"

ким розумінням творів Шевченка

зворушили глядачів юні актори

(Євгеній Волотовський, Дмитро

Кондик, Діана Марченко).

На завершення до слова запро"

сили директора школи Ольгу

Петрівну Кондик, яка ще раз під"

креслила та наголосила на необ"

хідності вивчати, шанувати, бе"

регти і пропагувати Тарасове

слово. Також з уст директора

школи прозвучали теплі слова

подяки усім тим, хто небайдужий

до таланту Шевченка, всім тим,

хто долучився до проведення

святкового заходу.

Окрім цього вчителі кафедри

української мови і літератури та

світової літератури (Наталія За"

дорожня, Ірина Розумовська,

Ольга Рудник, Наталія Сілецька,

Віра Чуть, Наталія Бугера, Люд"

мила Гудиря) у стінах Дарницької

районної державної адміністрації

провели відкриті уроки, виховні

години, присвячені життєвому і

творчому шляху Великого Кобза"

ря, на яких відбулися виступи

школярів, виставки їх творчих

робіт, перегляд відеоматеріалів,

підготовлених учнями під керів"

ництвом учителів, конкурси на

кращого читця поезій, віктори"

ни.

“Робота, яка проводиться у

данному напрямку, залишає гли"

бокий слід у душах дітей, при"

щеплює любов і шану до постаті

Шевченка, до його слова. І во"

гонь душі Кобзаря запалить у на"

ших серцях іскру Віри, Надії,

Любові до рідної землі, свого на"

роду. Тому педагоги разом із уч"

нями та їх батьками готуються до

запланованих святкових заходів

до 200"річчя від дня народження

Т. Г. Шевченка, які пройдуть на

терені школи. Шевченкові дні

тривають”,— розповіла “Хреща"

тику” директор спеціалізованої

школи № 316 з поглибленим ви"

вченням української мови Ольга

Кондик

Учасни и свят ово о дійства за допомо ою пісень, д шевних поезій,
танцювальних омпозицій передали лядачам д х та атмосфер тих
народних традицій і звичаїв, на я их зростав Тарас Шевчен о

В рочистій теплій обстановці своїми вист пами діти подар вали
прис тнім незаб тні хвилини щастя від доти до життя і творчості
вели о о Кобзаря

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

К
ожне століття
дає людству ге�
нія. Так і 19 ст.
подарувало сві�

тові талановитого ху�
дожника і поета, палко�
го патріота своєї землі й
непохитного борця за
справедливість — 
Т. Г. Шевченка. Тому з
дитячих років і протягом
всього життя ми йдемо
до Шевченка, осмислю�
ємо красу і принадність
його слова. В ці дні в
усіх куточках земної ку�
лі вшановують пам’ять
Тараса Григоровича
Шевченка. За ініціативи
й при підтримці Дар�
ницької РДА вчителі та
учні спеціалізованої
школи № 316 з поглиб�
леним вивченням укра�
їнської мови теж приєд�
налася до заходів із від�
значення 200�річчя з дня
народження Кобзаря.

Íîâèíè ðàéîí³â
Цьогоріч реконструюють 
спеціалізовану школу в Биківні

Öüîãî ðîêó â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ áóäå ðîçïî-
÷àòî äðóãó ÷åðãó ðåêîíñòðóêö³¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ¹ 23 ó ñåëèù³ Áèê³âíÿ. Òàê, ïëàíóºòüñÿ
ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ,
ïðîäîâæèòè áóä³âíèöòâî äâîõ êîðïóñ³â, ùî áóäå
çàâåðøåíî ó 2015 ðîö³.

Íîâèé êîðïóñ øêîëè, â ÿêîìó çàðàç íàâ÷àþ-
òüñÿ ä³òè, áóëî â³äêðèòî ó 2006 ðîö³. Ñòàðà áó-
ä³âëÿ øêîëè, çâåäåíà 50 ðîê³â òîìó, çàðàç ïåðå-
áóâàº íà ðåêîíñòðóêö³¿ (áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³

ðîáîòè ïî êàðêàñó âèêîíàíî íà 70 %). Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàä³ çìîæóòü íàâ÷àòèñÿ 660 ó÷í³â ó 22-õ êëàñàõ. Ïðîåêòîì ðå-
êîíñòðóêö³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîáóäîâà äâîõ áëîê³â — àäì³í³ñòðàòèâíîãî
òà ñïîðòèâíîãî, áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿. Òàêîæ ó íîâèõ êîðïóñàõ ðîçòà-
øóþòüñÿ ¿äàëüíÿ, àêòîâà òà ñïîðòèâíà çàëè, áàñåéí ³ òåõí³÷í³ ïðèì³ùåí-
íÿ

День захисника Вітчизни 
відзначили у гімназії № 191 
ім. П. Г. Тичини

Íåùîäàâíî â ã³ìíàç³¿ ¹ 191 ç íàãîäè â³äçíà-
÷åííÿ Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè àêòèâ³ñòè ó÷í³â-
ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ï³äãîòóâàëè òà ïðîâåëè
êðóãëèé ñò³ë “Â³éñüêîâ³ ïðîôåñ³¿ ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ”.

Ã³ìíàçèñòè ä³çíàëèñÿ áàãàòî ö³êàâîãî ïðî ñïå-
öèô³êó ðîáîòè â³éñüêîâèõ æóðíàë³ñò³â, âèíàõ³ä-
íèê³â, òàíê³ñò³â òîùî. Äîïîâ³ä³ áóëè äîïîâíåí³
ö³êàâèì â³äåîìàòåð³àëîì. Çàê³í÷èëàñÿ çóñòð³÷ ì³-

í³-äèñïóòîì, äå êîæåí ìàâ ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè ùîäî ïî÷ó-
òîãî

На Оболоні створено добровільне 
об’єднання громадської варти

Íà ïðîõàííÿ àêòèâ³ñò³â Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó
ãîëîâîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áóëî íàäàíî ïðè-
ì³ùåííÿ â áóä³âë³ ÐÄÀ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè
øòàáó äîáðîâ³ëüíîãî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäñüêî¿
âàðòè Îáîëîí³. Àêòèâ³ñòàìè ðóõó ñòâîðåíà êîîð-
äèíàö³éíà ðàäà, âæèò³ çàõîäè ùîäî ³íôîðìóâàí-
íÿ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â, ðîçïî÷àòî ðåºñòðàö³þ
âîëîíòåð³â, êîîðäèíàö³þ òà ïàòðóëþâàííÿ òåðè-
òîð³¿ Îáîëîí³ ÷èñåëüí³ñòþ ïîíàä 1000 îñ³á òà ïî-

íàä ñîòíåþ àâòîìîá³ë³â.
Çà ïåðøó äîáó áóëî íàëàãîäæåíî ñèñòåìó îïîâ³ùåííÿ òà êîîðäèíó-

âàííÿ çàãîí³â ñàìîîáîðîíè é êàíàëè ³íôîðìàö³éíîãî çâ’ÿçêó ç àêòèâ³ñ-
òàìè Àâòîìàéäàíó òà ªâðîìàéäàíó. Ç 21 ëþòîãî çä³éñíþºòüñÿ ö³ëîäîáî-
âå ïàòðóëþâàííÿ ðàéîíó, ïîñò³éíà ïåðåâ³ðêà ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàäõîäèòü
â³ä ãðîìàäÿí, òðèâàþòü çàõîäè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì ïðàâîïîðó-
øåííÿì.

Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè ãðîìàäñüêî¿ âàðòè Îáîëîí³ ñòàíîì ç 20.02-
23.02.2014 ðîêó áóëî ïåðåâ³ðåíî ïîíàä äâ³ñò³ âèêëèê³â, ÿê³ íàäõîäèëè â³ä
ïàòðóë³â ³ ãðîìàäÿí íà êàíàëè ñïåöçâ’ÿçêó. Ïîïåðåäæåíî ñêîºííÿ äåê³ëü-
êîõ ïðàâîïîðóøåíü, çàòðèìàí³ òà ïåðåäàí³ îðãàíàì ì³ë³ö³¿ äâîº ï³äîçðþ-
âàíèõ, ÿê³ ñêî¿ëè äåê³ëüêà òÿæêèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ ïðîâåäåí³ ðîç’ÿñíþ-
âàëüí³ áåñ³äè ç áàãàòüìà îñîáàìè, ñõèëüíèìè äî ïðàâîïîðóøåíü, òà âñòà-
íîâëåí³ îêðåì³ ïîñòè ÷åðãîâèõ àâòîìîá³ë³â

З центра міста комунальники 
Печерська вивезли 2 105 тонн
сміття

Ç öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà, äå â³äáóâàëèñÿ
ìàñîâ³ àêö³¿ ïðîòåñòó, êîìóíàëüíèêè âèâåçëè
2 105 òîíí ñì³òòÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Óïðàâ-
ë³íí³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó. Ðîáîòè àêòèâíî òðèâàþòü ³
íàäàë³.

Òàê, ò³ëüêè óïðîäîâæ ìèíóëîãî òèæíÿ ïðàö³â-
íèêè ÊÏ “ØÅÓ” Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ç âóëèöü

Ãðóøåâñüêîãî, ²íñòèòóòñüêî¿, Øîâêîâè÷íî¿, Ëþòåðàíñüêî¿ òà ïðîâóëêó
Ìóçåéíîãî âèâåçëè 1 500 òîíí ñì³òòÿ, à çà âåñü ïåð³îä — 1 670 òîíí. 

Ìàð³¿íñüêèé ïàðê â³ä ñì³òòÿ ïðèáèðàþòü ïðàö³âíèêè ÊÏ ÓÇÍ Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó. Íàðàç³ çâ³äòè âèâåçåíî 435 òîíí ñì³òòÿ

В середній школі № 13 відбувся 
День рідної мови

Íåùîäàâíî â ÑØ ¹ 13, çã³äíî ç³ øê³ëüíèì
ïëàíîì ïîçàóðî÷íî¿ ðîáîòè, â³äáóëèñÿ çàõîäè,
ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ ð³äíî¿ ìîâè. Âîíè ïðîâîäÿòüñÿ
ç ìåòîþ ïîøèðåííÿ òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ð³äíî¿ ìî-
âè ñåðåä ó÷í³â øêîëè.

Ó÷í³ 6-8-õ êëàñ³â âèïóñòèëè òåìàòè÷í³ ñò³íí³â-
êè, ç ó÷íÿìè 3-4-õ êëàñ³â ïðîâåäåíî êîíêóðñ-áó-
ð³ìå “Ìîâà ìîÿ êàëèíîâà”, â õîä³ ÿêîãî øêîëÿð³
ñàìîñò³éíî ñêëàäàëè â³ðø³ íà çàäàí³ ðèôìè. 

Íàéêðàù³ çðàçêè â³ðø³â áóëî âì³ùåíî ó ñò³ííó ãàçåòó, âèãîòîâëåíó ÷ëå-
íàìè ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ó øê³ëüí³é á³áë³îòåö³ áóëî îðãàí³çîâà-
íî âèñòàâêè äî Äíÿ ð³äíî¿ ìîâè òà äî 200-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêà



Òåàòðàëüíà àô³øà    

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
27�люто�о�(чт.)�—�19.00 №�13

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

�омедія,�Рей�К�ні,�2��од.�30�хв.�

27�люто�о�(чт.)�—�20.00 "Валентинів

день",�драма,�Іван�Вирипаєв,�1��од.�40�хв.�

28�люто�о�(пт.)�—�19.00 прем`єра

"Усюди�один...",�сценічна��омпозиція

Михайла�Рєзні�овича,�200-річчю�з�дня

народження�Тараса�Шевчен�а

присвяч�ється,�1��од.�20�хв.�

28�люто�о�(пт.)�—�20.00 "Жін�и.

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

Оле�сандр�Мардань,�2��од.�

1�березня�(сб.)�—�12.00�"Занадто

щасливий�бать�о",��омедія,�Рей�К�ні,�

2��од.�20�хв.�

1�березня�(сб.)�—�18.00 "С�ажена

�ров",�Н�р�ан�Ерп�лат,�Йєнс�Хілльє,�

1��од.�40�хв.�

1�березня�(сб.)�—�19.00 "Уявний

хворий",��омедія,�Жан-Батіст�Мольєр,�

2��од.�35�хв.�

1�березня�(сб.)�—�20.00 "Шлюби

��ладаються�на�небесах",�моновистава,

Лев�Толстой,�1��од.�10�хв.�

2�березня�(нд.)�—�12.00 "Сімейна

вечеря",��омедія,�Мар��Камолетті,�

2��од.�20�хв.�

2�березня�(нд.)�—�18.00 "Жін�и.

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

Оле�сандр�Мардань,�2��од.�

2�березня�(нд.)�—�19.00 прем`єра

"Нахлібни�",�за�мотивами�творів�Івана

Т�р�енєва,�1��од.�55�хв.�

2�березня�(нд.)�—�20.00�"Оле�сандр

Вертинсь�ий.�Бал�Господень...",

моноспе�та�ль,�1��од.�25�хв.�

3�березня�(пн.)�—�19.00 "У�полоні

пристрасті"�("Кам`яний�володар"),�Леся

У�раїн�а,�драма,�1��од.�25�хв.�

4�березня�(вт.)�—�19.00�прем`єра

"Усюди�один...",�сценічна��омпозиція

Михайла�Рєзні�овича,�200-річчю�з�дня

народження�Тараса�Шевчен�а

присвяч�ється,�1��од.�20�хв.�

5�березня�(ср.)�—�20.00 прем`єра

"Жін�а�і�чиновни�",��омедія,�Альдо

Ні�олаі,�1��од.�30�хв.�

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

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

людини",�інсценізація�Петра�Панч��а�за

оповіданням�Ф.�Достоєвсь�о�о�

27�люто�о�(чт.)�—�19.00 "Гімн

демо�ратичної�молоді",�тра�і�омедія,

Сер�ій�Жадан�

28�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Самотня

леді",�мелодрама,�І�ор�Афанасьєв�

28�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Жона�є�жона",

за�оповіданнями�Антона�Чехова�

1�березня�(сб.)�—�12.00 "Мартин

Бор�ля",��омедія,�Іван�Карпен�о-Карий�

1�березня�(сб.)�—�19.00 "Мартин

Бор�ля",��омедія,�Іван�Карпен�о-Карий�

2�березня�(нд.)�—�12.00 "Шельмен�о-

денщи�",��омедія,�Гри�орій�Квіт�а-

Основ`янен�о�

2�березня�(нд.)�—�19.00 "Прибор�ання

норовливої",�Вільям�Ше�спір�

3�березня�(пн.)�—�19.00 "Кайдашева

сім`я",��омедія,�Іван�Неч�й-Левиць�ий�

4�березня�(вт.)�—�19.00 "Я��тебе�не

любити,�Києве�мій!",�вальси�і�пісні,

присвячені�Києв��

5�березня�(ср.)�—�19.00�"Едіт�Піаф.

Життя�в��редит",�мюзи�л,�Юрій

Рибчинсь�ий,�Ві�торія�Васалатій�

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
27�люто�о�(чт.)�—�19.00 прем`єра

"Веселощі�сердечні,�або�Кеп�а�з

�арасями",�інсценізація�Д.�Бо�омазова�за

збір�ою�розповідей�"Чистий�Дор"�Юрія

Коваля�

28�люто�о�(пт.)�—�19.00 прем`єра

"Веселощі�сердечні,�або�Кеп�а�з

�арасями",�інсценізація�Д.�Бо�омазова�за

збір�ою�розповідей�"Чистий�Дор"�Юрія

Коваля�

1�березня�(сб.)�—�19.00 "Небезпечні

зв`яз�и",�Шодерло�де�Ла�ло,�3��од.�

1�березня�(сб.)�—�19.00 "Дзвіно��з

мин�ло�о",�А.�Крим,�1��од.�30�хв.�

2�березня�(нд.)�—�19.00�"Се�рети

�спіх��(Потвора,�Безхребетність)",

лабораторія�молодої�режис�ри,�

2��од.�15�хв.�

2�березня�(нд.)�—�19.00 "Кохання�з

прицілом?!�(Тор�овці���мою)",��ондом-

ревю�для�дорослих,�Мар��Камолетті,�

2��од.�40�хв.�

4�березня�(вт.)�—�19.00 "Не�все��от�

масляна",��омедія,�Оле�сандр

Островсь�ий,�2��од.�45�хв.�

4�березня�(вт.)�—�19.00�"О�рилений

любов`ю",�О.�Бистр�ш�ін,�С.�Гальчен�о,

до�200-річчя�Тараса�Шевчен�а�

5�березня�(ср.)�—�19.00 "Брешемо

чист��правд�",�Х.�Бер�ер,�2��од.�30�хв.�

5�березня�(ср.)�—�19.00 "Троє�наших

серед�м�з�н��",�до�200-річчя�Тараса

Шевчен�а�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
27�люто�о�(чт.)�—�19.00

"Лю�семб�рзь�ий�сад",�фантазія-шансон,

1��од.�10�хв.,�театральна��остьова�

1�березня�(сб.)�—�19.00 прем`єра

"Паст�а�для�самотньо�о�чолові�а",

іронічний�дете�тив,�театральна��остьова�

2�березня�(нд)�—�19.00 "Очі�дня",

мелодрама,�2��од.,�театральна��остьова�

5�березня�(ср.)�—�19.00 "Льов�ш�а",

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

хв.,�театральна��остьова�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
28�люто�о�(пт.)�—�19.00 прем`єра

"Шиндай",�драма,�І.�Афанасьєв�

1�березня�(сб.)�—�19.00 "Вов�и�та...",

�риміналістична��омедія,�О.�Островсь�ий,

3��од.�40�хв.�

"Шалений�день",��омедія,�

П.-О.�де�Бомарше,�3��од.�

2�березня�(нд.)�—�18.00 "І�ри�вночі",

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

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
27�люто�о�(чт.)�—�19.00 "Містер�І�с",

оперета,�І.�Кальман�

28�люто�о�(пт.)�—�19.00 прем`єра

"Мадем�азель�Ніт�ш",�історія�одно�о

перевтілення,�Ф.�Ерве�

1�березня�(сб.)�—�19.00 "Та�е

єврейсь�е�щастя",�мюзи�л,�І.�По�лад�

2�березня�(нд.)�—�19.00

"Сорочинсь�ий�ярмаро�",�оперета,�

О.�Рябов�

5�березня�(ср.)�—�19.00 "Летюча

миша",�оперета,�Й.�Штра�с�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ

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

�онцерт�

28�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Ма�бет",

опера�на�4�дії,�Дж.�Верді,�ви�он�ється

італійсь�ою�мовою�

1�березня�(сб.)�—�19.00 "Майстер�і

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

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

Й.�С.�Баха,�Г.�Малера,�Ж.�Оффенбаха

тощо�

4�березня�(вт.)�—�19.00 "Лебедине

озеро",�балет�на�3�дії,�П.�Чай�овсь�ий�

5�березня�(ср.)�—�19.00 "Гала�Балет",

Мос�овсь�ий�державний�театр

"Російсь�ий�балет"

ÖÈÐÊ 

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
28�люто�о�(пт.)�—�19.00,�1�березня�(сб.)�—�13.00,

17.00,�2�березня�(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 ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ

ÁÅÐÅÇ² 

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044) 517�89�80, www.drama	comedy.kiev.ua
2�березня�(нд.)�—�12.00 "Том�Сойєр",�при�одниць�а

історія�про�др�жб��і��охання,�п`єса�Ярослава�Стельмаха�за

романом�Мар�а�Твена,�1��од.�20�хв�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
2�березня�(нд.)�—�12.00 "Чіпполіно",�м�зична��аз�а,�

Т.�Тимош�о-Горюш�о�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

Адреса: вул. Володимирська, 50 
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua 
2�березня�(нд.)�—�12.00 "Петр�ш�а",�балет�на�1�дію,

"Жар-птиця",�балет�на�1�дію,�І.�Стравинсь�ий�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ 

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
1�березня�(сб.)�—�11.00 "Ти�особливий",�м�зична��аз�а,

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

1�березня�(сб.)�—�12.00 прем`єра�"Каз�ові�мандри",

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

2�березня�(нд.)�—�11.00 "Зеленими�па�орбами�о�еан�",

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

2�березня�(нд.)�—�12.00 "Принц�і�принцеса",��аз�а,�

Г.�Х.�Андерсен,�1��од.�40�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
27�люто�о�(чт.)�—�13.00 "Білосніж�а�та�семеро��номів",

балет�на�2�дії,�Б.�Павловсь�ий,�1��од.�45�хв.�

28�люто�о�(пт.)�—�19.00 "Ре�вієм",�В.�А.�Моцарт,

ви�онавці:�солісти,�хор,�симфонічний�ор�естр�

1�березня�(сб.)�—�12.00 "Лебедине�озеро",�балет�

на�3�дії,�П.�Чай�овсь�ий,�2��од.�40�хв.�

1�березня�(сб.)�—�19.00 "Средь�ш�мно�о�бала...",�вечір

романс����ви�онанні�солістів�

2�березня�(нд.)�—�12.00 "Роз�мниця",��аз�а�про��ороля

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

дорослих,�К.�Орфф�

2�березня�(нд.)�—�19.00 "Болеро",�балет�на�одн��дію,�

М.�Равель,�"Дощ",�хорео�рафічна�фантазія�на�м�зи��

народів�світ��та�Й.�С.�Баха,�"Київ�Модерн-балет"�

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ 

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

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

1�березня�(сб.)�—�13.00 "Слоненя",�Г.�Владичина,�

40�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів�

1�березня�(сб.)�—�15.00 "Сембо",�Ю.�Єлісеєв,�40�хв.,

для�дітей�від�3-х�ро�ів�

1�березня�(сб.)�—�17.00 "Кіт���чоботях",�Ю.�Сі�ало�за�

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

2�березня�(нд.)�—�11.00 "Троє�поросят",�Г.�Усач,

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

2�березня�(нд.)�—�13.00 "Золоте���рча",�В.�Орлов,�

45�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів�

2�березня�(нд.)�—�15.00 "Марій�а�і�ведмідь",�

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

2�березня�(нд.)�—�17.00 "Пітер�Пен",�Є.�О�ородній�за

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

"ÀÊÀÄÅÌ²ß ÂÀÌÏ²Ð²Â" 

Країна:�США

Ст	дія:�The�Weinstein�Company�

Режисер:�Мар��Уотерс�

У�ролях:�Зої�Дойч,�Люсі�Фрай,�Доміні�

Шерв�д,�Данила�Козловсь�ий,�Самі�Гейл,

Джоелі�Річардсон,�Оль%а�К�рилен�о

Тривалість:�104�хв.

Ві�ові�обмеження:�12�ро�ів

Знята�за�амери�ансь�им�бестселером�Рейчел

Мід�стріч�а�оповідає�про�незвичн��ш�ол�-

інтернат�в�серці�Монтани,�де�мистецтв��ма�ії

навчаються�вампіри.�В�світі�точиться�війна�між

расою�мороїв,�мирних�вампірів�і�жорсто�ими

злими�стри�оями.�Навіть�стіни�а�адемії�не

мож�ть�від�цьо�о�захистити.�17-річна�Ро�з,

доч�а�вампіра�і�смертної�жін�и,�по�ли�ана

захищати�мороїв.�Вона�стає�охоронцем

�ращої�подр��и�Лісси,�моройсь�ої�принцеси,

я�а�опиняється���смертельній�небезпеці.�

В��інотеатрах�"Жовтень",�"Сінема-Сіті

Київ",�мережах��інотеатрів�"Баттерфляй"�і

"Одеса��іно"�

"ÂÎÍÀ" 

Країна:�США�

Ст	дія:�Annapurna�Pictures

Режисер:�Спай��Джонс

В�ролях:�Хоа�ін�Фені�с,�Емі�Адамс,�Р�ні

Мара,�Олівія�Уальд,�С�арлетт�Йоханссон�

Тривалість:�126�хв.�

Ві�ові�обмеження:�16�ро�ів

М`я�о�о�і�добро�о�Теодора��ин�ла��охана

др�жина.�Він�знаходить�розрад�,�порин�вши��

світ�вірт�ально�о�спіл��вання�та��омп`ютерних

і�рашо�.�Сит�ація�змінюється,��оли��ерой

��п�є�собі�нов��інтеле�т�альн��операційн�

систем�.�Шт�чний�інтеле�т�з�чарівним��олосом

дівчини�пост�пово�завойов�є�йо�о�серце.�

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

Сіті�Київ",�мережі��інотеатрів

"Баттерфляй"�

"LEGO Ô²ËÜÌ" 

Країна:�США,�Австралія,�Данія�

Ст	дія:�Warner�Bros.

Режисер:�Філ�Лорд,�Кріс�Міллер

Тривалість:�85�хв.�

Світ�Lego�перемістився�на�вели�ий�е�ран.

Головний��ерой�анімації�–�один�з

найпростіших�чоловіч�ів�Lego�на�ім`я�Еммет.

Йо�о�помил�ово�приймають�за�Диво-

Бри�адира,�здатно�о�врят�вати�весь�світ.

Разом�з�С�перменом,�Бетменом,�Р�салоч�ою,

черепаш�ою-ніндзя�і�старим�віщ�ном

Вітр�вієм�йом��доведеться�боротися�з�лихим

Лордом-Бізнесом.�І�с�оро�Еммет�з�міє

довести,�що�йо�о�недарма�назвали�Обраним.�

В��інотеатрах�"Сінема-Сіті�Київ",�мережах

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

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ

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

234-33-80,�www.kievkino.com.ua

"Жовтень",�в�л.�Костянтинівсь�а,�26,

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

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

279-82-32,�www.kino-ukraina.com.ua

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

www.kinopalace.net

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

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

Мережа��інотеатрів�"Баттерфляй",�

www.kino-butterfly.com.ua:

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

"Ультрамарин",�в�л.�Уриць�о�о,�1-а,

тел.:�(044)�206-03-62,�206-03-70

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

Вед�ча�р�бри�и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 27 ëþòîãî — 5 áåðåçíÿ 
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Голос пацієнтів має бути почутим

Хто це — пацієнт?
Мабуть ні в кого не виникне пи�

тання, хто такий пацієнт. Кожному

з нас хоч раз у житті випадало при�

міряти на собі цей статус, зверта�

ючись до найближчого медичного

пункту. Хоча офіційно в Україні в

жодному законі не надано чіткого

визначення, хто такий “пацієнт”, і

на що він має право. Окремими на�

родними депутатами робилися

спроби узаконити статус людини,

яка звернулася по медичну допомо�

гу. Так, у 2005 році депутатами про�

понувалося прийняти визначення

“пацієнта”, як будь�якої особи, що

звернулася за медичною допомогою

або скористалася нею, незалежно

від того, в якому вона стані: хвора,

здорова чи як особа, що погодилася

на медико�біологічні дослідження.

Але тоді ініціативу не підтримали, і

ми досі не знаємо, як себе величати,

сидячи у приймальні чергового лі�

каря. З поняттям “пацієнтська ор�

ганізація” проблем ще більше. На�

віть в країнах ЄС не всі чітко зна�

ють, що це за об’єднання громадян,

і хто має право до нього належати. А

відсутність визначення — це майже

те ж саме, що і відсутність самого

явища. Одним з можливих варіантів

є визначення, яке дається Європей�

ським агентством з контролю за лі�

карськими засобами (European

Medicines Agency, EMEA). На думку

експертів агентства, пацієнтські ор�

ганізації — це некомерційні органі�

зації, які орієнтовані на пацієнта, і в

яких більшість членів керівних ор�

ганів складають пацієнти та/або

особи, які за ними доглядають (у ра�

зі, якщо пацієнти не можуть пред�

ставляти себе самі). Звичайно, в

Україні поки не існує офіційного

визначення поняття “пацієнтська

організація”, а відповідно цьому і

не існує системи контролю, кого са�

ме презентують організації з назвою

“пацієнтські”. Через те, що всере�

дині пацієнтського руху часто зу�

стрічаються сумнівні організації,

які виконують роль лобістів інтере�

сів крупних фармацевтичних ком�

паній чи владних структур, рівень

довіри до руху в цілому досить низь�

кий. Відсутність чіткого визначення

понять, неорганізованість та розпо�

рошеність руху та наявність осіб,

що використовують пацієнтське

прикриття для комерційних

справ — все це є серйозними загро�

зами для розвитку справжнього па�

цієнтського громадянського руху.

На сьогодні всі пацієнтськи орга�

нізації формуються згідно з поло�

женнням Закону України “Про гро�

мадські об’єднання”, і особливих

правил чи критеріїв до формування

саме пацієнтських організацій не іс�

нує. Це має як свої переваги, так і

суттєві недоліки. До першого можна

віднести мінімальну забюрократизо�

ваність та зарегульованість процесу

утворення та реєстрації організації.

До недоліків відсутності спеціальних

вимог до пацієнтських організацій

належать вже зазначені вище мож�

ливості використовувати вивіску

“пацієнтська” для комерційних ці�

лей. Найчастіше пацієнтські громад�

ські об’єднання реєструються як ор�

ганізації, які об’єднують пацієнтів з

певними хворобами та асоціації, що

об’єднують представників різних ор�

ганізацій. Якщо організації першого

типу в основному займаються чітко

окресленою сферою діяльності, при�

діляючи всю увагу вирішенню проб�

лем своїх членів та пацієнтів з анало�

гічними захворюваннями, то асоці�

ації пацієнтських організацій вико�

нують трохи іншу роль. Об’єднуючи

різні пацієнтські групи та людей (не

обов’язково пацієнтів), асоціації ви�

ступають в ролі координаційного

центру та групи впливу у стосунках із

державою та бізнесом. На нашу дум�

ку, саме асоціації мають потенціал до

розвитку та посилення механізмів

реалізації інтересів пацієнтів. Ця

думка ґрунтується на досвіді євро�

пейських країн та пануючих у світі

тенденціях.

На даний час в країнах Європи

можна спостерігати посилення про�

цесу паралельного зростання кіль�

кості локальних/національних орга�

нізацій, діяльність яких спрямована

на захист інтересів пацієнтів з хро�

нічними захворюваннями, та про�

цесу активізації мережевих пацієнт�

ських структур. Ці мережеві або “па�

расолькові” організації об’єднують�

ся на регіональному, національному

та віднедавна на міжнаціональному

рівнях. Постійна координація та

взаємодія організацій в межах по�

дібних “парасолькових” структур

суттєво посилює вплив руху на вла�

ду. І це призводить до успіхів. Так,

саме активність подібної мережевої

структури — Active Citizenship

Network — мала своїм результатом

прийняття у 2002 році Європейської

хартії прав пацієнтів, унікального в

історії Європи документа, який на�

лічує 14 невід’ємних прав пацієнта.

Чи можливо було зробити це лише

зусиллями однієї національної орга�

нізації — питання риторичне.

Не дивлячись на недоліки вітчиз�

няного законодавства та відсутність

визначення понятійного апарату,

пацієнтські організації України по�

ступово стають впливовою суспіль�

ною силою. Особливо це стосується

мережевих структур та асоціацій,

які можуть об’єднувати сотні та на�

віть тисячі активних членів.

Але для пацієнтського руху Укра�

їни характерні і певні недоліки та

слабкості.

1. Неузгодженість дій і думок все�

редині пацієнтского руху.

Відсутність активної підтримки

пацієнтських організацій з боку

держави та обмеженість джерел фі�

нансового забезпечення діяльності

організації породжують таке явище,

як “боротьба за ресурси”. Фактич�

но, замість співпраці та напрацю�

вання спільних позицій по важли�

вим для пацієнтської спільноти пи�

танням, організації займаються

тим, що заважають одна одній. Яви�

ще це пояснюється тим, що для

ефективної діяльності організації

елементарно необхідні гроші. Дер�

жава не надає фінансової підтримки

пацієнтським організаціям, більше

того, постійно посилює податковий

тиск, вичерпуючи обмежені ресур�

си організацій на виплати податків,

дозволів, іноді навіть штрафів. Таке

джерело надходжень, як членські

внески, майже не практикується се�

ред пацієнтських організацій, бо в

більшості випадків, навпаки, орга�

нізація матеріально допомагає влас�

ним членам (закупівля ліків, оплата

лікування тощо). Єдиним виходом

із ситуації залишається шукати під�

тримки у міжнародних фондів чи

фармацевтичних компаній. І саме

тут перетинаються інтереси різних

пацієнтських організацій, що неми�

нуче призводить до конфлікту.

2. Відсутність адекватних норма�

тивно�правових та інституційних

умов для громадського контролю

над дотриманням пацієнтських

прав і для участі пацієнтських орга�

нізацій у виробленні державної по�

літики у сфері охорони здоров’я.

Держава декларує бажання долу�

чати громадські структури до реалі�

зації державної влади в різних су�

спільних сферах, в тому числі і в сфе�

рі охорони здоров’я. Однак на прак�

тиці до сих пір не існує механізму,

який би забезпечив цю саму участь.

Починаючи ще з 1994 року, відпо�

відно до положень Амстердамської

декларації про політику в галузі за�

безпечення прав пацієнтів, в Європі

постійно створюються нові інститу�

ційні та законодавчі можливості для

участі пацієнтських організацій в

реалізації європейської політики в

медичній сфері. Наприклад, у

Франції з 2002 року законодавчо за�

кріплено право асоціацій спожива�

чів медичних послуг на участь у ро�

боті органів управління закладів

охорони здоров’я, консультативних

регіональних/національних органів

та інших профільних установ. У Ве�

ликобританії вже майже тридцять

років (з 1974) діють “Наради з пи�

тань охорони здоров’я”, на яких па�

цієнти та представники громад�

ськості можуть висловити своє ба�

чення політики держави в сфері

охорони здоров’я країни. З квітня

2008 року вже нові структури — Фо�

руми пацієнтської і громадської

участі (Patient and Public

Involvement Forums) – на кошти з

місцевих бюджетів засновують ме�

режі участі на місцях (Local

Involvement Networks, LINks), члени

яких постійно моніторять громад�

ську думку з приводу якості роботи

соціальних служб та закладів охоро�

ни здоров’я. Аналогічні структури

діють і в інших країнах Європи.

3. Репутація пацієнтських органі�

зацій як лобістів інтересів фарма�

цевтичних компаній. Як вже зазна�

чалося вище, існування пацієнт�

ського руху в умовах сучасної Укра�

їни накладає певні характерні осо�

бливості. Відсутність фінансів зму�

шує шукати підтримки у тих, хто за�

цікавлений в роботі пацієнтських

організацій. І, на жаль, частіше за

все, це не держава, і навіть не су�

спільство, а фармацевтичні компа�

нії. Правду кажучи, сьогодні спів�

праця пацієнтів та фармацевтів не

суто українська, а глобальна тен�

денція. Згідно з даними, наведени�

ми російською дослідницею 

Ю. Крашенніковою, у різних кра�

їнах близько 30�60 % пацієнтських

організацій активно користуються

підтримкою фармацевтичних ком�

паній. Наприклад, компанія “Глак�

соСмітКляйн” у своєму звіті за

2006�й повідомила, що за рік вона

підтримувала 424 пацієнтські групи

в різних країнах світу. Загальна сума

фінансової допомоги від компанії

склала близько 8,8 млн євро. За да�

ними опитування, проведеного в

США, близько 80 % пацієнтських

організацій отримували фінансу�

вання від фармацевтичної промис�

ловості. Це говорить про те, що

співпраця між пацієнтськими орга�

нізаціями та фармацевтичними

компаніями — не особлива риса

“українського капіталізму”, а світо�

ва практика. Інтереси і тих, і інших,

кінець кінцем, спрямовані на паці�

єнтів, які і для організацій, і для

фармбізнесу є основною цільовою

аудиторією. Інша справа полягає в

характері співпраці. І тут українські

реалії знову накладають свій відби�

ток. Якщо в розвинених країнах для

пацієнтських організації обов’язко�

вою умовою співпраці з фармацев�

тами є відкритість та повна звітність

за отримані кошти, серед україн�

ських пацієнтських спільнот такого

поки що не спостерігається. Прихо�

вування інформації про витрачені

спонсорські кошти, практика кулу�

арних, таємних домовленостей, від�

крита реклама сумнівних препара�

тів — все це змушує людей не дові�

ряти ані пацієнтським організаці�

ям, ані руху в цілому.

Вихід є
Незважаючи на перераховані не�

доліки в роботі пацієнтських орга�

нізацій України, пацієнтський рух в

цілому стає з кожним днем все

впливовішим. З приводу цього вар�

то зацитувати західного спеціаліста

в сфері пацієнтських рухів Брюса

Вуда, який впевнений в тому, що

“хоча пацієнтські асоціації не є

формально політичними об’єднан�

нями, політична наука в повній мірі

може розглядати пацієнтські орга�

нізації як нові групи тиску (pressure

groups), які зацікавленні в покра�

щенні стану справ у тих, кого вони

репрезентують”. Дослідивши понад

500 пацієнтських організацій у Ве�

ликобританії та США, Вуд впев�

нився в тому, що сьогодні об’єднан�

ня пацієнтів є по суті новими полі�

тичними організаціями, рівень

впливу яких може перевищувати

навіть вплив звичних партій та по�

літичних структур. Цей висновок

може мати важливі наслідки для

України, бо на фоні тотальної недо�

віри громадян до політичних партій

та влади саме пацієнтські організа�

ції (за умови вирішення проблем�

них питань у власній діяльності)

можуть посісти місце вчорашніх

впливових політичних проектів. З

цим варто вже сьогодні рахуватися

державі та політичним партіям.

Шукати компромісу та співпраці з

пацієнтським рухом замість нама�

гань тиску та підкупу — ось страте�

гія, якою повинні керуватися полі�

тики України. І першим кроком в

цьому напрямі може стати державна

підтримка пацієнтських ініціатив в

сфері участі громадськості у реалі�

зації державної політики. Прикла�

дом є ініціатива зі створення Комі�

сії з прав пацієнтів при Міністерстві

охорони здоров’я України, автором

якої є Спілка захисту прав пацієнтів

“Здоров’я нації”. Аналогічні інсти�

туції вже діють на регіональному

рівні. При управліннях охорони

здоров’я Харківської, Вінницької та

Дніпропетровської ОДА діють кон�

сультативно�дорадчі структури з

прав пацієнтів. Результати дозволя�

ють стверджувати: ефективність та

необхідність подібної структури

вже на національному рівні.

Повна відкритість та пріоритет

інтересів пацієнтів над інтересами

спонсорів — це напрям роботи вже

самого пацієнтського руху України,

метою якого є покращення власної

репутації в суспільстві. Допомогти в

цьому може прийняття загальних

принципів та правил діяльності для

всіх представників руху. Вже сього�

дні існують такі документи, як

“Етичний кодекс пацієнтських ор�

ганізацій”, “Хартія прав пацієнтів в

Україні” та інші, мета яких полягає

в об’єднанні зусиль різних організа�

цій та осіб навколо спільної мети �

Незважаючи на проблеми, пацієнтський рух в Україні з року в рік стає все впливовішим
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

П
роцес формування громадського суспільства не
може оминути і пацієнтської громади України. В
умовах реформування української системи охо�
рони здоров’я на перший план вийшли суспільні

сили, для яких питання медицини мають життєву цін�
ність — пацієнти. Тому питання участі пацієнтів та паці�
єнтських організацій у державних справах стає дедалі
актуальнішим. Однак як це зробити і чи готова пацієнт�
ська громада активно включитися в процес будівництва
нової медичної системи?
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Народилися брати в ма�

кедонському місті Солуні

(зараз грецьке місто Сало�

ніки). Мефодій — у 820 ро�

ці, Костянтин — у 826�му.

Місто було портове, насе�

лення досить строкате, але

велику частину складали

греки і слов’яни. Націо�

нальність братів в літопис�

них джерелах прямо не

указується. Згідно з одним

афонським переказом,

батько їх був болгарин, а

мати — гречанка. Болгари

ж у той час (якщо і були

спочатку тюрки) вже ос�

лов’янилися. Відомо, що

тато Костянтина і Мефо�

дія був крупним солун�

ським воєначальником —

“друнгарій під стратигом”,

тобто був безпосередньо

підпорядкований найви�

щому військовому чину,

що існував в імперії,—

стратигу.

Вже з дитинства Кос�

тянтин виявив схильність

до знань. З 14�ти років йо�

го відправляють вчитися

до столиці. Там одним із

вчителів хлопця став Фо�

тій, згодом двічі займа�

ючий престол візантій�

ського патріарха. У корот�

кий термін Костянтин ви�

вчив граматику, діалекти�

ку, риторику, арифметику,

геометрію, астрономію,

музику і літературу. Йому

відкривалася можливість

зробити блискучу кар’єру

при дворі. Проте, відмо�

вившись від цієї можливо�

сті, Костянтин займає по�

рівняно скромне місце

патріаршого бібліотекаря,

потім стає лише виклада�

чем філософії, відмовив�

шись і від місця бібліоте�

каря. Саме у цей час він

прославився як майстер�

ний діалектик в диспутах з

іконоборцями.

З 50�х років починається

місіонерська діяльність

Костянтина. Він відправ�

ляється до Болгарії, на річ�

ку Брегальниця, де навер�

тає в християнство багато

болгар. Приблизно до того

ж періоду відноситься по�

їздка Костянтина у Сірію

до сарацинів (арабів), де

він отримав блискучу пе�

ремогу в богословських

дискусіях з ученими сара�

цинів.

Третьою місіонерською

подорожжю Костянтина

стала поїздка до Хазарії.

Обидва брати були послані

туди у 857 році імперато�

ром Михаїлом для пропо�

віді християнства хазарам.

По дорозі з Візантії до ха�

зарів Костянтин і Мефодій

зупинилися в грецькому

місті Херсонесі (слов’ян�

ською — Корсунь), де

знайшли мощі одного з

перших римських єписко�

пів Климента, покараного

на заслання до Херсонесу

при імператорові Траяні і

там втопленого. У місті

Костянтин поповнював

свої знання єврейської мо�

ви, якою після прийняття

іудейства у VIII столітті

розмовляла верхівка хазар�

ського суспільства.

За свідченнями усіх два�

дцяти трьох списків “Пан�

нонського житія Костянти�

на”, що дійшли до нас, в

Херсонесі він виявив

“Євангеліє” і “Псалтир”,

написані руськими буква�

ми. “І він знайшов там спи�

сок Євангелія і псалмів, на�

писаних по�руськи, і він

знайшов людину, яка гово�

рить цією мовою, і говорив

з нею, і розумів значення

того, що говорила та, і,

пристосувавши її мову до

своєї власної мови, він ро�

зібрав букви — як голосні,

так і приголосні і, помолив�

шись Богові, почав швидко

читати і говорити!..." Так

виглядає свідоцтво “Жи�

тія” про “руські письмена”.

Хазарська місія була завер�

шена Костянтином успіш�

но. Він отримав перекон�

ливу перемогу у диспуті з

іудейськими і мусульман�

ськими мудрецями і навер�

нув у християнство близько

двохсот підданих кагана.

Незабаром після повер�

нення з Хазарії солунських

братів чекала інша місія,

що стала головною спра�

вою їхнього життя. В кінці

862 року моравський князь

Ростислав прислав до

Константинополя посоль�

ство з проханням відпра�

вити до Моравії місіоне�

рів, які могли б вести про�

повіді на зрозумілій для

мораван мові (замість ла�

тинської мови німецького

духівництва). Вибір імпе�

ратора Михаїла ліг на Кос�

тянтина, який добре заре�

комендував себе у подіб�

них дорученнях.

За свідченням “Житія”

обох братів, Костянтин

після приїзду моравського

посольства розробив сло�

в’янську азбуку і, користу�

ючись нею, переклав сло�

в’янською мовою за допо�

могою Мефодія основні

богослужебні книги. Літом

863 року Костянтин і Ме�

фодій прибули в столицю

Моравії — Веліград.

Німецькі священики

почали чинити усілякі пе�

решкоди розповсюджен�

ню слов’янського богослу�

жіння в Моравському кня�

зівстві. Напруження бо�

ротьби досягло такого рів�

ня, що у 866 році Костян�

тин і Мефодій здійснюють

поїздку до Рима, прагнучи

знайти захист у Папи Адрі�

ана ІІ. Той зустрів їх з ве�

ликою честю, бо брати

привезли у країну мощі

священномученика Кли�

мента, Папи Римського, і

це допомогло посилити

позиції Адріана. Тому Па�

па пішов назустріч про�

ханням братів (на знак по�

дяки): слов’янське бого�

служіння було офіційно

дозволене, і навіть в рим�

ських церквах декілька

днів служби проводилися

слов’янською мовою.

Адріан досить довго ут�

римував братів біля себе.

На початку лютого 869 ро�

ку слабкий здоров’ям Кос�

тянтин серйозно захворів,

прийняв схиму і нове чер�

нече ім’я Кирил, а 14 лю�

того помер. Перед смертю

він заповідав своєму бра�

тові продовжити христи�

янську освіту слов’ян. По�

хований святий Кирило в

римській церкві святого

Климента, де спочивають

мощі цього священному�

ченика, привезені до Італії

з Херсонеса словенськими

вчителями

ÐÅË²Ã²ß
Хрещатик 1927 лютого 2014 року

27 лютого
Рівноапостольного Кирила, учителя Словенського (869).

Преподобного Ісаакія, затворника Печерського (1090).

28 лютого
Апостола від 70�ти Онисима (біля 109). Преподобного Пан�

футія, затворника Печерського (ХІІІ).

1 березня
Усіх преподобних отців у подвигу осяянних. Мучеників

Персидських у Мартирополі (IV).

2 березня
Неділя сиропусна. Прощена неділя. Заговини на піст. Вели�

комученика Феодора Тирона (306). Священномученика Єр�

могена, Чудотворця (1612). Преподобного Феодора мовчаз�

ного, Печерського (ХІІІ).

Священномученику Єрмогену моляться при різних неду�

гах.

* * *

Останній день Масляної — Прощена неділя. Від заходу сон�

ця (до того, як згасне вечірня зірка) ходили із дому в дім літні

люди і з похилою голо�

вою тихим голосом про�

сили пробачення у тих,

кого образили, і неод�

мінно кланялися в ноги,

очікуючи на прощення.

... До ночі стихають

пісні. Завтра настають

дні Великого посту:

“Прощавай, чесна Мас�

ляниця!..”

3 березня
Седмиця перша Вели�

кого посту. Святителя

Лева, Папи Римського

(461). Святителя Агапі�

та, сповідника Синад�

ського

* * *

Сьогодні починається Великий піст — час покаяння й очи�

щення. Без покаяння немає очищення, а без очищення —

спасіння. Дійсному покаянню передує прощення образ і при�

мирення. Чому ж слід вибачати своїм ближнім? “Бо як людям

ви простите гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний

Отець”,— йдеться у Святому Євангелії. “Тож усе, чого тільки

бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви: хочете

бути любимими — любіть, хочете бути прощеними — про�

щайте."

З особливою суворістю додержуються посту у першу та

останню, Страсну, седмиці. У Чистий понеділок віруючі зов�

сім не вживають їжі. У решту часу: понеділок, середа, п’ятни�

ця — сухі страви (вода, хліб, фрукти, овочі, компоти); вівто�

рок, четвер — гарячі страви без олії; субота, неділя — їжа з до�

даванням олії. Рибу дозволено на свято Благовіщення Прес�

вятої Богородиці і у Вербну неділю. У Лазареву суботу вжива�

ють рибну ікру. У Страсну п’ятницю не їдять до виносу Пла�

щаниці.

4 березня
Апостолів Архипа і Філімона й мучениці рівноапостольної

Апфії (І).

5 березня
Преподобного Агафона Печерського, у Дальніх печерах

(XIII�XIV). Преподобного Лева, єпископа Катанського (780).

Благословенного князя Ярослава Мудрого (1054)

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Рівноапостольний учитель
Словенський
Святий Кирил створив першу слов’янську азбуку і переможно 
вів диспути з єретиками�іконоборцями та сарацинами
Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

У
слов’янські країни християнство
прийшло в IX столітті. Упродовж
цього сторіччя хрестилися Велика
Моравія, Болгарія, Хорватія, Чехія і

сербські князівства, в X столітті — Польща і
Київська Русь. Величезну роль в хрещенні
слов’ян зіграли брати Кирил Філософ, який
носив до прийняття чернечої схими ім’я
Костянтин, і Мефодій. Кирил створив пер*
шу слов’янську азбуку, за допомогою якої
брати зробили перші переклади слов’ян*
ською мовою основного корпусу біблійних
книг Старого і Нового Заповітів, а також ба*
гатьох богослужебних книг.

Священик 
Владислав СОФІЙЧУК,
настоятель 
Макаріївського храму м. Києва

У
країна територіально най*
більша європейська дер*
жава і географічно знахо*

диться в самому центрі Євро*
пи. У той же час Україна не
тільки географічно, але що гір*
ше — ментально, розділена
між сходом і заходом. Ця межа
поділу проходить не стільки в
географічній системі коорди*
нат, скільки в душах нас самих,
українців. Ми не можемо визна*
читися, куди нам іти.

Цей болісний для України вибір привів

нас до барикад і ненависті до тих, хто по

іншу сторону барикад.

Є справедливі й зрозумілі аргументи як

у однієї, так і у іншої сторони. Однак на

барикадах і площах аргументів ніхто не

чує. Тут панують маніпуляції, демагогія і

неприязнь.

Потрібно всім зрозуміти і визнати, що

у своєму пошуку ми дійшли до тієї межі,

перед якою потрібно зупинитися заради

майбутнього України. Зупинитися і не

дозволяти маніпулювати собою. Сісти

за стіл переговорів не для того, щоб ви�

сувати нездійсненні умови, а для того,

щоб почути один одного і знайти ком�

проміс заради майбутнього нашої кра�

їни. Якщо ми не зупинимося, історично

іншого шансу в України може вже і не

бути.

Вийти на барикади, боротися з зовніш�

нім ворогом легше, ніж боротися з воро�

гом всередині себе. Погані керівники, жа�

дібні олігархи та інші, хто заважає нам

жити і будувати, прийшли до нас не з Мі�

сяця. Їх породило наше морально хворе

суспільство. Кожному з нас будувати май�

бутнє, і сьогодення України потрібно по�

чинати з себе самого: перестати брати і

давати хабарі, перестати красти, обманю�

вати і т. д.

Це єдино можливий шлях побудови

сильного, здорового, справедливого, еко�

номічно розвиненого, культурного, щас�

ливого суспільства. І якщо ми знайшли у

собі рішучість вийти на барикади заради

захисту дітей, заради кращого майбутньо�

го країни, то може не все ще так погано?

Наскільки ми зуміємо направити нашу

енергію в конструктивне русло та наскіль�

ки зуміємо побудувати морально здорове

суспільство, настільки кожен буде почу�

вати себе в такому суспільстві потрібним і

щасливим

Між 
сходом 
і заходом

Священном чени Єрмо ен
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Футбол. 
Збірна України дізналась 
суперників у відборі 
Євро�2016

Â Í³öö³ â³äáóëîñü æåðåáêóâàííÿ êâàë³ô³-

êàö³éíîãî òóðí³ðó ªÂÐÎ-2016. Ó÷àñíèêè

êâàë³ô³êàö³¿, ñåðåä ÿêèõ º äåáþòàíò ÷åì-

ï³îíàòó çá³ðíà Ã³áðàëòàðó, áóëè ïîä³ëåí³ ïî

êîøèêàõ â³äïîâ³äíî äî ðåéòèíãó â òàáëèö³

êîåô³ö³ºíò³â ÓªÔÀ, ñôîðìîâàíîìó íà ï³ä-

ñòàâ³ ðåçóëüòàò³â â êâàë³ô³êàö³¿ ³ ô³íàëüíèõ

òóðí³ðàõ ×Ñ-2010, ªÂÐÎ-2012, à òàêîæ â³ä-

áîðó ×Ñ-2014. Âåäó÷èìè çàõîäó áóëè Â³í-

ñàíò Ë³çàðàçþ òà Ðóóä Ãóëë³ò. Æåðåáêóâàí-

íÿ â³äáóâàëîñü çà òàêîþ ñõåìîþ: ñïî÷àòêó

áóëè âèçíà÷åí³ ó÷àñíèêè ç ïåðøîãî êîøè-

êà, à ïîò³ì æåðåáêóâàííÿ ï³øëî ç ê³íöÿ, à

ñàìå: ç 6-ãî êîøèêà, òàêèì ÷èíîì çá³ðíà

Óêðà¿íè îïèíèëàñü ñåðåä òèõ, ÿê³ ä³çíàâà-

ëèñü ñóïåðíèêà îñòàíí³ìè, êîëè ãðóïè áó-

ëè âæå ñôîðìîâàí³. Çà ï³äñóìêàìè æåðåá-

êóâàííÿ íàøà äðóæèíà ïîòðàïèëà äî ãðóïè

Ñ. Ðåçóëüòàòè: Ãðóïà À: Í³äåðëàíäè, ×åõ³ÿ,

Òóðå÷÷èíà, Ëàòâ³ÿ, ²ñëàíä³ÿ, Êàçàõñòàí;

Ãðóïà Â: Áîñí³ÿ òà Ãåðöåãîâèíà, Áåëüã³ÿ, ²ç-

ðà¿ëü, Óåëüñ, Ê³ïð, Àíäîððà; Ãðóïà Ñ: ²ñïà-

í³ÿ, ÓÊÐÀ¯ÍÀ, Ñëîâà÷÷èíà, Á³ëîðóñü, Ìà-

êåäîí³ÿ, Ëþêñåìáóðã; Ãðóïà D: Í³ìå÷÷èíà,

²ðëàíä³ÿ, Ïîëüùà, Øîòëàíä³ÿ, Ãðóç³ÿ, Ã³á-

ðàëòàð; Ãðóïà E: Àíãë³ÿ, Øâåéöàð³ÿ, Ñëîâå-

í³ÿ, Åñòîí³ÿ, Ëèòâà, Ñàí-Ìàðèíî; Ãðóïà F:

Ãðåö³ÿ, Óãîðùèíà, Ðóìóí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Ï³â-

í³÷íà ²ðëàíä³ÿ, Ôàðåðñüê³ îñòðîâè; Ãðóïà

G: Ðîñ³ÿ, Øâåö³ÿ, Àâñòð³ÿ, ×îðíîãîð³ÿ,

Ìîëäîâà, Ë³õòåíøòåéí; Ãðóïà H: ²òàë³ÿ,

Õîðâàò³ÿ, Íîðâåã³ÿ, Áîëãàð³ÿ, Àçåðáàé-

äæàí, Ìàëüòà; Ãðóïà I: Ïîðòóãàë³ÿ, Äàí³ÿ,

Ñåðá³ÿ, Â³ðìåí³ÿ, Àëáàí³ÿ �

Хокей. 
Відбувся матч плей�офф 
вітчизняної першості

Ç³ãðàíî ïåðøèé ìàò÷ ïëåé-îôô ÷åìï³î-

íàòó Óêðà¿íè ç õîêåþ. Íà ëüîäó ñòîëè÷íî-

ãî ñïîðòêîìïëåêñó “ÀÒÅÊ” “Ëåâè” ç³ Ëüâî-

âà çóñòð³÷àëèñÿ ç êè¿âñüêèì “Êîìïàíüéîí-

Íàôòîãàçîì”, ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé ñàéò

ÔÕÓ. Ïåðøî¿ øàéáè ó ïëåé-îôô-2014 ãëÿ-

äà÷³ ÷åêàëè íåäîâãî. ªâãåí ªìåëüÿíåíêî

â³ä ñèíüî¿ ë³í³¿ íàêèíóâ êàó÷óêîâèé äèñê

íà ï’ÿòàê, à øàéáà ï³ñëÿ ðèêîøåòó âëåò³ëà

ó ñ³òêó âîð³ò ãîñïîäàð³â. Çóñèëëÿìè Â³òàë³ÿ

Ëèòâèíåíêà òà Àðòåìà Ãí³äåíêà ãîñò³ äîâå-

ëè ñâîþ ïåðåâàãó äî òðüîõ øàéá. Ëèøå ï³ñ-

ëÿ öüîãî êîìàíäà Ñåðã³ÿ Ñóïðóíà ïî÷àëà

ðåàëüíî çàãðîæóâàòè âîðîòàì Ñåðã³ÿ Çà-

â’ÿëîâà. Ïåðøå æ âèëó÷åííÿ ãîñòåé çàâåð-

øèëîñü äëÿ íèõ íåâäà÷åþ — Ðîìàí Ùåð-

áàòþê ïîòóæíî ïðîáèâ ó âåðõí³é êóò âîð³ò

“íàôòîãàç³âö³â”. Äî çàâåðøåííÿ ïåðøîãî

ïåð³îäó ðàõóíîê á³ëüøå íå çì³íèâñÿ, ïðîòå

ó äðóã³é 20-õâèëèíö³ êîìàíäè ç³ãðàëè ó â³ä-

êðèòèé õîêåé òà ïîò³øèëè âáîë³âàëüíèê³â

ùå ÷îòèðìà øàéáàìè. Òðè ç íèõ íà ðàõóí-

êó ïåðåìîæö³â ðåãóëÿðíîãî ÷åìï³îíàòó. Ó

ãîñïîäàð³â æå â³äçíà÷èòèñÿ çì³ã ëèøå Âëà-

äèñëàâ Êóðñüêèé. Â îñòàííüîìó ïåð³îä³ êè-

ÿíè ìàëè áàãàòî ìîæëèâîñòåé çàêèíóòè

øàéáó, ïðîòå ó ðàìö³ âîð³ò “Ëåâ³â” áëèñêó-

÷å ãðàâ ªâãåí Áðóëü, ÿêîìó ñüîãîäí³ âèïîâ-

íèëîñÿ 47 ðîê³â (ç ÷èì ìè éîãî é â³òàºìî).

Â ï³äñóìêó “Êîìïàíüéîí-Íàôòîãàç” çäîáóâ

ïåðåêîíëèâó ïåðåìîãó ³ çðîáèâ óïåâíåíèé

êðîê íà øëÿõó äî ô³íàëó �

Боротьба. 
Національна збірна вдало
виступила на міжнародному
турнірі в Болгарії

Ó Ñîô³¿ (Áîëãàð³ÿ) çàâåðøèâñÿ Ì³æíà-

ðîäíèé òóðí³ð ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè “Äàí

Êîëîâ ³ Í³êîëà Ïåòðîâ”. Óêðà¿íñüêà çá³ð-

íà çàâîþâàëà ø³ñòü íàãîðîä: îäíå “çîëî-

òî”, äâà “ñð³áëà” òà òðè “áðîíçè”. ×åìï³-

îíêîþ ñòàëà Òåòÿíà Ëàâðåí÷óê ó âàãîâ³é

êàòåãîð³¿ 60 êã. Íà äðóã³é ñõîäèíö³ çàâåð-

øèëè çìàãàííÿ Àëåí Çàñåºâ (125 êã) ³

Îêñàíà Âàùóê (69 êã). Áðîíçîâèìè ïðèçå-

ðàìè ñòàëè Ëàðèñà Ñêîáëþê (53 êã), Òåòÿ-

íà Ê³ò (55 êã) òà Ñâ³òëàíà Ðèæèêîâà (63

êã) �

Золоті біатлоністки
В Сочі завершилася зимова Олімпіада

У Сочі всі надії збірної Укра�

їни були пов’язані з виступом

жіночої біатлонної команди.

Приводом для оптимізму був не�

перевершений виступ наших

дівчат на торішньому чемпіонаті

світу в Нове Место (Чехія), де

українки завоювали 5 медалей, а

також результати в нинішньому

розіграші Кубка світу, в рамках

якого наші біатлоністки виграли

7 нагород.

Ігри почалися для збірної

України вдало — в спринті на 7,5

км бронзу завоювала Вікторія

Семеренко. Але продовження в

інших особистих дисциплінах не

сталося. У гонці переслідування

на 10 км, індивідуальній гонці на

15 км і мас�старті наші біатло�

ністки залишилися без медалей.

Особливо образливою виявилася

невдача Валі Семеренко на дис�

танції 10 км, де вона після чет�

вертої стрільби займала друге

місце, але розгубила перевагу на

останньому колі і стала тільки

п’ятою.

Ключовою для наших спорт�

сменок виявилася жіноча естафе�

та. Вікторія Семеренко на пер�

шому етапі закріпилася в лідиру�

ючій групі, а потім Юлія Джима

вивела нашу збірну на перше міс�

це, яке вона більше не полишала.

Щоправда, на третьому етапі

українки майже не розгубили

свою перевагу, коли Валентина

Семеренко першими п’ятьма по�

стрілами закрила всього дві мі�

шені. Але українка зуміла взяти

себе в руки і уникла штрафних

кіл, пославши в ціль три додатко�

ві патрони. На останньому етапі

виступала Олена Підгрушна, яка

спочатку дозволила суперницям

наблизитися до себе на досить

небезпечну відстань, але у вирі�

шальний момент таки зуміла

прискоритися і фінішувати пер�

шою.

Відразу по поверненню зі сто�

лиці ХХІІ зимових Олімпійських

ігор разом з командою до України

приїхав президент НОК Сергій

Бубка, який підбив підсумки ви�

ступу вітчизняних спортсменів.

“Виступ наших олімпійців в Сочі

вважаю дуже успішним. 8 років

ми чекали на олімпійську наго�

роду на зимових Іграх, 20 років —

на зимове олімпійське “золото”.

За кількістю і якістю медалей ми

повторили успіх в Ліллехаммері�

94. Однак зараз у нас відразу чо�

тири олімпійські чемпіонки та

бронзова призерка”,— підкрес�

лив пан Бубка.

Зазначимо, що першу нагороду

зимових Олімпіад для України в

1994 році в Ліллехаммері (Норве�

гія) виграла Оксана Баюл в оди�

ночному фігурному катанні. За

час незалежності країни золото

вигравав і інший наш фігурист —

Віктор Петренко — в 1992 році в

Альбервілле (Франція), але тоді

українські спортсмени поїхали на

Ігри у складі об’єднаної команди,

що стала правонаступницею

збірної СРСР і виступала під

олімпійським прапором. Всього

на зимових Іграх українська

команда виграла сім медалей.

Срібло в 1998 році в Нагано

(Японія) завоювала біатлоністка

Олена Петрова, бронзу принесли

ще дві представниці цього виду

спорту: в 1994�му — Валентина

Цербе, а в 2006 році в Туріні (Іта�

лія) — Лілія Єфремова. Третіми

ставали також фігуристи Олена

Грушина та Руслан Гончаров у

2006 році.

Глава НОК також відзначив ці�

лий ряд високих результатів на�

ших спортсменів, які потрапляли

в десятку найкращих у змаганнях

з біатлону, фристайлу та фігурно�

му катанні. Він також підкрес�

лив, що для 24�х з 43�х україн�

ських олімпійців Ігри в Сочі ста�

ли дебютними в кар’єрі, що є гар�

ним досвідом та перспективою на

майбутнє.

Самі ж спортсменки присвяти�

ли перемогу своїм співвітчизни�

кам. “Ми присвячуємо перемогу

українському народу. Це перша

золота медаль в історії україн�

ського біатлону. Ми — спортсме�

ни,  йшли до неї більш ніж 15 ро�

ків”,— зізналась Олена Підгруш�

на.

Зазначимо, що на цій Олімпі�

аді українці здобули значно біль�

ше медалей, однак зробили вони

це у складах інших національних

збірних. Так, на Іграх�2014 фігу�

ристка Тетяна Волосожар разом з

Максимом Траньковим з Росії

стала дворазовою олімпійською

чемпіонкою — в особистих зма�

ганнях з фігурного катання і в ко�

мандному турнірі. Ще одна фігу�

ристка — Альона Савченко — ра�

зом з Робіном Шолкови принес�

ла Німеччині бронзу в парному

катанні. Два золота взяв і бобсле�

їст Олексій Воєвода, який наразі

виступає за Росію. Також олім�

пійськими чемпіонами стали

фрістайлісти Антон Кушнір та

Алла Цупер (Білорусія), які пере�

могли у змаганнях з лижної акро�

батики �

Трі�мфатори�жіночої�естафети:�Юлія�Джима,�Олена�Під�р�шна,�Валентина�та�Ві�торія�Семерен�и
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В
російському Сочі завершилися XXII зимові
Олімпійські ігри. Збірна України завоювала
на них дві медалі у змаганнях з біатлону.
Вікторія Семеренко виграла бронзу в сприн"

ті, а згодом разом з Юлією Джимою, Валентиною
Семеренко та Оленою Підгрушною здобула перемо"
гу в естафеті. У підсумку наша збірна посіла 20"ту
сходинку у загальнокомандному заліку.
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“Будівельник” — в 1/8 фіналу
Кубка Європи
Кияни не без проблем здолали словенську “Олімпію”
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

П
редставник України у Кубку Європи — "Бу�
дівельник" – зумів пробитися до 1/8 фіналу.
У матчах заключного туру другого групово�
го етапу кияни обіграли в гостях словен�

ську "Олімпію" з рахунком 87:83. Перемога дозво�
лила "гладіаторам" пробитися у Топ�16 престижно�
го турніру.

У матчах шостого туру "Будівельнику" для виходу в 1/8 потріб�

но було перемагати. Аби не залежати від результату гри турецько�

го "Банвіту" (перевершував українців за особистими зустрічами),

необхідно було обіграти на виїзді словенську "Олімпію". Варто

зазначити, що виконання цього завдання забрало досить багато

сил у вітчизняних баскетболістів. Втім, вони впоралися.

Старт поєдинку наш клуб провів досить вдало. Після двоочко�

вих ДаХуана Саммерса і Ріккі Мінарді, а також далекого потрап�

ляння Даріуша Лавриновича кияни повели 7:2. Перевагу в п'ять

пунктів гості мали і по завершенні періоду — 22:17, а в другій

чверті, коли за дуги потрапив Саммерс, вона зросла до десяти

очок — 40:30. Однак втримати перемогу виявилося непросто.

Словенці, зробивши ставку на активні дії у трисекундній зоні,

постійно тримали киян у напрузі. За допомогою центрового Але�

на Омича, який набрав у результаті 21 очко, "Олімпія" зрівняла

рахунок — 47:47. А в середині третьої чверті форвард Дейвідас

Гайлюс, який також приніс своєму клубу 21 пункт, зробив раху�

нок 53:50 на користь господарів.

Результат гри вирішувався на останніх хвилинах. Спочатку чо�

тири очки поспіль набрав ДаХуан Саммерс, що вивів "Будівель�

ник" вперед — 83:80. А потім кияни за допомогою штрафних Рік�

кі Мінарді і Блейка Ехерна втримали перевагу. Вигравши з рахун�

ком 87:83, команда Багатскіса пробилася до 1/8�ї. Там вона зіграє

з чемпіоном Франції "Нантeрр" з яким кияни цього сезону вже

зустрічалися в Євролізі та обмінялися перемогами.

Варто зазначити, що ця зустріч, швидше за все, відбудеться в

Києві. У вівторок в Барселоні в офісі баскетбольної Євроліги бу�

ло прийнято рішення про те, що перший матч Топ�16 Єврокубка

між цими клубами все�таки пройде в столиці 4 березня. Хоча є

одне застереження: якщо в Україні не загостриться ситуація,

ставши небезпечною для життя баскетболістів і представників

команд. У разі ж, якщо події в Києві будуть далекі від стабільно�

сті, гра відбудеться в Каунасі, на "Жальгіріс�Арені". А ось п'ят�

ничний матч "Будівельника" та "Донецька", навпаки, скасований

Суперлігою, а дата його можливого проведення поки ще не ви�

значена �

“Динамо” спробує 
реабілітуватися за поразку

Після підсумкових виїзних

2:0 на користь "Валенсії" саме

ця команда підходить до зустрі�

чі з "біло�синіми" у ранзі фаво�

рита. Сам наставник "кажанів"

Хуан Антоніо Піцци не прихо�

вував своєї радості від резуль�

тату першого матчу, хоча і ви�

знав, що завдання поки не ви�

конане: "Те, що "Валенсія" зі�

грала дуже добре і забила два

м'ячі — прекрасно. Я дуже ра�

дий такому результату. "Дина�

мо" — сильна, досвідчена

команда, тому нам потрібно

буде докласти чимало зусиль

для досягнення успіху на "Мес�

тальї",— зазначив фахівець.

Перед паном Піцци стоїть до�

сить непросте завдання — ви�

значитися з обоймою футболіс�

тів на майбутній поєдинок, адже

"Валенсія" не зможе розрахову�

вати відразу на кількох основних

виконавців. Головною втратою є

Софьян Фегулі. Алжирець за�

знав пошкодження на одному з

тренувань і зараз відновлюється.

Його участь у матчі під великим

питанням. До слова, як і поява у

заявці на матч півзахисника Хаві

Фуего, який також травмувався.

У понеділок за індивідуальною

програмою тренувався і швей�

царський захисник Філіп Сенде�

рос. Хто точно не зіграє проти

"Динамо", так це Пабло П’ятті і

Оріоль — обидва гравці вийдуть

з лазарету ще не скоро.

Історія футболу знає достат�

ньо випадків, коли команда, по�

ступившись у домашній зустрічі

з куди більш великим, ніж 0:2

рахунком, домагалася успіху за

сумою двох матчів. І з кожним

роком подібний список попов�

нюється. Основним обнадійли�

вим фактором для прихильників

киян є повернення відразу трьох

провідних футболістів "біло�си�

ніх". По�перше, місце на вістрі

атаки займе Дьємерсі Мбокані,

який відбув дискваліфікацію. З

цієї ж причини пропускав попе�

редню гру й півзахисник Андрій

Ярмоленко, і можна не сумніва�

тися, що ключовий гравець до�

дасть креативу і швидкості у на�

паді, чого так сильно не вистача�

ло на Кіпрі. Також очікується,

що у грі візьме участь лідер обо�

рони киян Євген Хачеріді, який

не зміг допомогти своїй команді

тиждень тому через незначне

пошкодження.

Відкритим і актуальним зали�

шається питання про персону

воротаря, адже з урахуванням

вибулого до кінця сезону Олек�

сандра Шовковського на пост

номер один претендують відразу

два молодих і талановитих голкі�

пера — Олександр Рибка і Мак�

сим Коваль.

Загалом за тиждень у таборі

обох клубів відбулося достатньо

змін, які здатні досить сильно

змінити перебіг на полі у сього�

днішньому матчі, який, до речі,

розпочнеться о 22.05 �
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Бокс.
"Українські отамани" зазнали
другої поразки у сезоні

"Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè" âòðàòèëè ë³äåðñòâî

â ãðóï³ À, ïðîãðàâøè "²òàë³éñüêèì ãðîìàì".

Êîìàíäà Dolce & Gabbana Iltalia Thunder âè-

ãðàëà ç ðàõóíêîì 5:0 ³ âèéøëà íà ïåðøå ì³ñ-

öå. Ó Âñåñâ³òí³é ñåð³¿ áîêñó öÿ ïîðàçêà ñòà-

ëà äðóãîþ äëÿ óêðà¿íñüêèõ áîêñåð³â â ÷åò-

âåðòîìó ñåçîí³.

Ó íàøî¿ êîìàíäè ïîïåðåäó ùå äâà ìàò÷³

íà ãðóïîâîìó åòàï³. Íàéáëèæ÷èé — á³é

ïðîòè "Àëæèðñüêèõ ïóñòåëüíèõ ÿñòðóá³â"

28 ëþòîãî. Ðåçóëüòàòè ïîºäèíê³â: Âàãîâà êà-

òåãîð³ÿ 52 êã — Åíäðþ Ñåëá³ "²òàë³éñüêèé

ãð³ì" 3:0 (50:45; 49:46; 50:45) Àçàò Óñåíàë³ºâ,

"Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè"; âàãîâà êàòåãîð³ÿ 

60 êã — Ðîáñîí Êîíñåéñàî, "²òàë³éñüêèé

ãð³ì" 3:0 (49:45; 48:46; 49:45) Ïàâëî ²ùåíêî,

"Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè"; âàãîâà êàòåãîð³ÿ 69

êã — Â³í÷åíöî Ìàíæ³àêàïðå, "²òàë³éñüêèé

ãð³ì" 3:0 (50:45; 50:45; 49:46) Äåíèñ Ëàçàðºâ,

"Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè"; âàãîâà êàòåãîð³ÿ 

81 êã — Àáäåëõàô³ä Áåí÷àáëà, "²òàë³éñüêèé

ãð³ì" 3:0 (49:46; 49:46; 48:47) Îëåêñàíäð Ãàí-

çóëÿ, "Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè"; âàãîâà êàòåãîð³ÿ

91 êã — Äæîçåô Äæîéñ, "²òàë³éñüêèé ãð³ì"

TKO (30:27; 30:27; 30:27) ªãîð Ïëåâàêî,

"Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè" �

Легка атлетика. 
Вітчизняні п’ятиборці 
розпочали міжнародний 
сезон

Â÷îðà â Àêàïóëüêî (Ìåêñèêà) ñòàðòóâàâ

ïåðøèé ç ÷îòèðüîõ åòàï³â Êóáêó ñâ³òó ç ñó-

÷àñíîãî ï’ÿòèáîðñòâà. Óêðà¿íà íà öèõ çìà-

ãàííÿõ ïðåäñòàâëåíà 8-ìà ñïîðòñìåíàìè,

ÿê³ ïðîõîäèëè ï³äãîòîâêó íà çáîðàõ ó ÑØÀ

òà Óêðà¿í³, ³íôîðìóº ÍÎÊ. Ñêëàä çá³ðíî¿ —

÷îëîâ³êè: Ïàâëî Òèìîùåíêî, Äìèòðî Ê³ðïó-

ëÿíñüêèé, Ðóñëàí Íàêîíå÷íèé, Äåíèñ Ïàâ-

ëþê (äåáþòàíò çìàãàíü); æ³íêè — Â³êòîð³ÿ

Òåðåùóê, ²ðèíà Õîõëîâà, Ãàííà Áóðÿê,

Àíàñòàñ³ÿ Ñïàñ. Íàãàäàºìî, ùî ó ô³íàë³

Êóáêà ñâ³òó-2013 íàøà êîìàíäà çäîáóëà

ïîâíèé êîìïëåêò íàãîðîä: "çîëîòî" — Â³ê-

òîð³ÿ Òåðåùóê (³íäèâ³äóàëüí³ çìàãàííÿ),

"ñð³áëî" — Â³êòîð³ÿ Òåðåùóê ³ Ïàâëî Òèìî-

ùåíêî (çì³øàíà åñòàôåòà), "áðîíçà" — Ãàí-

íà Áóðÿê (³íäèâ³äóàëüí³ çìàãàííÿ) �

Гандбол. 
"Мотор" зустрінеться 
з чемпіоном Німеччини

Ó Â³äí³ (Àâñòð³ÿ) â³äáóëîñÿ æåðåáêóâàííÿ

1/8 ô³íàëó Ë³ãè ÷åìï³îí³â ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ

êîìàíä. Âïåðøå íà öüîìó åòàï³ â³çüìóòü

ó÷àñòü ÷åìï³îíè Óêðà¿íè — ãàíäáîë³ñòè çà-

ïîð³çüêîãî "Ìîòîðà". Çà ï³äñóìêàìè æåðåá-

êóâàííÿ ñóïåðíèêàìè íàøî¿ êîìàíäè áóäå

18-ðàçîâèé ³ íèí³ ÷èííèé ÷åìï³îí Í³ìå÷÷è-

íè êëóá "Ê³ëü". Äî ðå÷³, í³ìåöüê³ ãàíäáîë³ñ-

òè ìàþòü ó ñâîºìó àêòèâ³ òðè âèãðàíèõ òè-

òóëè â Ë³ç³ ÷åìï³îí³â (ñåçîíè 2006-2007,

2009-2010 ³ 2011-2012 ðð.). Ïåðøó çóñòð³÷ íà-

øà êîìàíäà ïðîâåäå ó Õàðêîâ³ â ïåð³îä ç 19

ïî 23 áåðåçíÿ, à ïîâòîðíèé ïîºäèíîê ïðî-

éäå íà ïîë³ ñóïåðíèêà â ïåð³îä ç 26 ïî 30

áåðåçíÿ �

Волейбол.
"Хімік" здобув 44*у 
перемогу поспіль

Ð³âíî ð³ê òîìó "Õ³ì³ê" ïåðåì³ã ó Òåðíîïî-

ë³ "Ãàëè÷àíêó" ç ðàõóíêîì 3:0 — ³ ç òîãî ÷à-

ñó àæ äî ïåðøîãî äíÿ 12-ãî òóðó ó âñåóêðà-

¿íñüêèõ çìàãàííÿõ íå ïðîãðàâàâ. ×èííèé

÷åìï³îí êðà¿íè ìàâ çóñòð³òèñÿ ç "Êåðê³í³ò³-

äîþ". Ó ðàç³ ïåðåìîãè "Õ³ì³ê" ì³ã äîâåñòè

ñâîþ ïåðåìîæíó ñåð³þ äî îäíîãî ðîêó. ² éî-

ìó öå âäàëîñÿ. Ùîïðàâäà, ïî÷àòîê ìàò÷ó íå

ñêëàâñÿ. Ïåðøèé áàë ó ñêàðáíè÷êó ïðèí³ñ

áëîê ó âèêîíàíí³ âîëåéáîë³ñòêè "Ãàëè÷àíêè"

²ðèíè Òðóøêèíî¿. À íàñòóïí³ ø³ñòü ðîç³ãðà-

ø³â áóëè òàêîæ çà "Êåðê³í³ò³äîþ". Âò³ì, ä³â-

÷àòà ç "Õ³ì³êà" íàâ³òü ³ íå äóìàëè ïîñòóïàòè-

ñÿ é íàäàë³ ä³ÿëè á³ëüø çãóðòîâàíî. Ó ï³äñóì-

êó 3:0 (25:22, 25:12, 25:23), ³ öÿ ïåðåìîãà ñòà-

ëà äëÿ þæíåíñüêîãî êëóáó 44-þ ïîñï³ëü �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Перший�матч�між��иївсь�им�"Динамо"�та�іспансь�ою�"Валенсією"

пройшов�на�Кіпрі�і�завершився�з�рах�н�ом�0:2

Наст�пний�матч�"Б�дівельни�"�зі$рає�проти�чемпіона�Франції�“Нантeрр”

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

С
ьогодні столичне "Динамо" проведе по�
вторну зустріч проти іспанської "Вален�
сії". Тиждень тому кияни не змогли здо�
бути прийнятний результат і поступилися

супернику з рахунком 0:2. Втім, у стані "біло�си�
ніх" запевняють, що ще не втрачено усіх шансів,
і футболісти будуть грати лише на перемогу.

У Лізі Європи відбудуться матчі 1/16 фіналу
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За християнським календа�

рем Масниця — це останній

тиждень перед Великим Пос�

том. Завершується Сирна

Седмиця Прощеною неділею.

У ці дні вже готувалися до по�

сту — споживали в основно�

му молочні продукти, варе�

ники з сиром та млинці. Ва�

реник у формі Місяця, а мли�

нець, подібний до Сонця і

Зірки, — це вічні символи,

яким поклоняється людина.

В Україні в усі часи голов�

ним обрядом Масниці були

“колодки”. Свято Колодія

триває упродовж тижня: у по�

неділок “колодка народжува�

лась”, у вівторок — “охрещу�

валась”, у середу — “похрес�

тини”, у четвер — “помира�

ла”, у п’ятницю “колодку хо�

ронили”, у суботу —”оплаку�

вання колодки”, а у неділю

відбувалось завершення жит�

тєвої долі “колодки” — моло�

ді жінки “волочили коло�

дку” — вони прив’язували

колодку (загорнуте у полотно

полінце) до ноги неодруже�

ним парубкам та дівчатам. А

оскільки ніхто не бажав тягти

на нозі колодку, то від неї від�

куповувалися кольоровими

стрічками, танцями, піснями

або їжею та напоями.

Зустріч весни 
у Пирогові

Весняний цикл традицій�

них свят українців розпочи�

нає Масляна. Відвідувачам

музею запропонують скушту�

вати різноманітні традиційні

страви, які наші предки вжи�

вали під час Масниці: варе�

ники з сиром, млинці, пиріж�

ки, узвар.

Народні майстри з усієї

України представлять гостям

свої кращі вироби декоратив�

но�ужиткового мистецтва.

Завершить захід спалення

“Кострубатого діда” як сим�

волу всього недоброго. Це

знак початку весняного онов�

лення. У зв’язку з трагічними

подіями в країні розважальна

програма заходу скасована.

Зараз музей знаходиться

під охороною загону само�

оборони, який був сформова�

ний на його території. Музей

пам’ятає героїв Майдану. В

п’ятницю 28 лютого у музей�

ній церкві Архістратига Ми�

хаїла відбудеться поминальна

служба на честь Небесної

Сотні. Також на днях від�

криється виставка плакатів

Майдану, яка присвячена

трагічним подіям, що відбу�

валися в останні місяці в сер�

ці України.

Коли: 1 і 2 березня з 10.00

Де: Національний музей

народної архітектури та по�

буту України в Пирогові,

тел. для довідок (044) 526�

25�27

Вартість програми: 30 грн,

для школярів і студентів —

15 грн, для дітей 6�10 ро�

ків — 5 грн

Святкування 
з зірками

Веселу зустріч весни влаш�

тують на Співочому полі. На

фестивалі народних колекти�

вів “Масляна прийшла” зву�

чатимуть фольклорні пісні.

Відвідувачів розважатимуть

атракціонами та конкурсами,

а шеф�кухар влаштує май�

стер�клас із виготовлення

млинців. Протягом двох днів

гості почують виступи бага�

тьох зірок естради. 1 березня

співатимуть Лавіка, Яросла�

ва, брати Борисенки, Таня

Піскарьова, Віталій Козлов�

ський, Петро Чорний, гурти

“Авіатор” та “НеАнгели”, а 2

березня — “ДіОфільми”,

“Час і Скло”, “ММDаnce”,

Ірина Білик, Наталія Валев�

ська, М’ята, Еріка і Світлана

Тарабарова.

Коли: 1 і 2 березня

Де: Співоче поле, 

вул. І. Мазепи, 31 (станція

метро “Арсенальна”)

Вартість квитка: 75 грн

Народні гуляння 
у районах

Традиційне районне фоль�

клорно�мистецьке театралі�

зоване дійство “Голосіївська

Масляна” розпочнеться в не�

ділю о 12.00 в Голосіївському

парку культури і відпочинку

імені М. Т. Рильського

(просп. 40�річчя Жовтня, 87).

У програмі: концерт за учас�

тю професійних і аматор�

ських творчих колективів та

майстрів мистецтв, масово�

розважальні заходи, театралі�

зована зустріч весни та шоу

вогню. В бібліотеках Голосіїв�

ського району тривають

книжкові виставки і просвіт�

ницькі заходи на тему “Мас�

ляна на прощання — свято

зимове останнє!”.

Дарничан запрошують від�

святкувати Масляну у суботу

з 11.00 в парку культури та

відпочинку Партизанської

слави. А допитливих — відві�

дати народознавчі заходи

“Прийшла масляна з млин�

цями”, “Традиції та звичаї

українців на Масляну” в

районних бібліотеках.

Загальнорайонне культур�

но�мистецьке свято “Проводи

зими. Масляна�2014” для

мешканців та гостей Деснян�

ського району проходитиме 1

березня з 12.00 до 14.00 на жит�

ловому масиві Вигурівщина�

Троєщина біля приміщення кі�

нотеатру “Флоренція” (пр.

Маяковського, 31), а також на

житловому масиві Лісовий на

вулиці Братиславській.

Дніпровський район орга�

нізовує святковий ярмарок із

пригощанням млинцями та

народне гуляння “Масляна”

у Центрі культури та мис�

тецтв (вул. Алма�Атинська,

109). Захід проходитиме у су�

боту з 12.00 до 15.00.

В Оболонському районі

свято Масляна розпочнеться

1 березня о 12.00 на Оболон�

ській набережній (вул. Героїв

Сталінграду, 20�А). Відвідува�

чів розважатимуть виступами

аматорських колективів на�

родної творчості, спортивни�

ми змаганнями, іграми, кон�

курсами, купаннями моржів,

забавою “Дістань приз”, спа�

ленням Дідуха. Охочі змо�

жуть пригоститися вареника�

ми, млинцями, кашею та

чаєм.

Мешканців Печерського

району запрошують на свят�

ковий ярмарок “Масляна йде

до нас”, що триватиме на

площі Лесі Українки з 28 лю�

того по 2 березня. У п’ятницю

в Центрі народної культури

відбудеться обрядодійство

“Колодія”, а в територіально�

му центрі району (вул. Кікві�

дзе, 11�Б) — захід “Святкуємо

масляну разом”. Оцінити ро�

боти гуртківців студії “Візе�

рунок”, “Чарівна ниточка”,

“Барви” на тему “Зиму про�

воджаємо — весну зустрічає�

мо” можна до 2 березня у клу�

бі “Веселка”, а витвори гурт�

ка декоративно�прикладного

мистецтва “Зимові фанта�

зії” — у клубі “Юність”. Та�

кож до 2 березня розважальні

заходи з нагоди святкування

Масляної за участю творчих

колективів триватимуть на

естраді Хрещатого яру Ком�

плексу возз’єднання України

з Росією.

В Подільському районі

Масляну відзначатимуть з

виступами творчих колекти�

вів та ігротекою у сквері біля

пам’ятника Петра Сагайдач�

ного (Контрактова площа) 1

березня з 12.00 до 15.00. А у

Святошинському районі

свято “Ой прийшла весна,

ой прийшла красна” відбу�

деться у суботу з 12.00 до

14.00 в парку “Інтернаціо�

нальний” (проспект Леся

Курбаса).

Солом’янчан у суботу з 

12�ї години чекатимуть мис�

тецькі заходи “Масляна

об’їдуха” у парку “Відрад�

ний” (вул. Героїв Севастопо�

ля, 39) та в мікрорайоні Жу�

ляни (вул. Героїв Війни, 14).

А мешканців Шевченків�

ського району запрошують

до книгозбірень: в бібліотеці

ім. І. Котляревського до 3 бе�

резня триватиме тематичний

перегляд “Масляна — весни

свято”, а в бібліотеці ім. 

С. Скляренка до 4 березня

увазі відвідувачів пропонує�

ться експрес�виставка “Як

на Масляній неділі”.

Масляна 
у давньоруських 
традиціях

У “Парку Київська Русь”

проведуть Масляну як дани�

ну традиціям предків, захис�

никам вітчизни всіх часів.

Програма розпочнеться з

хвилини мовчання, щоб

вшанувати пам’ять загиблих

героїв Євромайдану. В ході

програми відвідувачі Древ�

нього Києва почують історії

про героїв минулого, богати�

рів, які поклали своє життя

за те, щоб сьогодні люди жи�

ли щасливо на землі Київ�

ської Русі.

Відновлюючи старовинні

традиції, гостей запросять у

коло любові, в хоровод єд�

нання. Символічним стане

спалення опудала Масляної,

як перемоги весни над зи�

мою, відхід від старого і при�

хід до нового. Відвідувачі ста�

нуть учасниками театралізо�

ваного обряду змагання зими

і весни, перегонів за щастям,

середньовічного футболу, по�

бачать виступ кінного театру

та зможуть поворожити на су�

дженого.

Також буде безкоштовне

катання на колісницях, яр�

марок майстрів народних ре�

месел і традиційна страва

Масляної — млинці. У неді�

лю відбудеться відкриття і

пройдуть перші змагання в

рамках Міжнародного турні�

ру з історичного середньовіч�

ного бою “Витязь Київського

Дитинця “

Коли: 1 і 2 березня з 10.00

Де: “Парк Київська

Русь”, с. Копачів Обухів�

ського району

Вартість квитків: 100 грн,

для пенсіонерів 50 грн, для

школярів 10 грн, дітям до�

шкільного віку безкоштовно

Козацька Масляна 
із варениками

З нагоди свята українського

вареника з сиром як головної

страви на Масляну господиня�

ми “Мамаєвої Слободи” буде

виліплено понад 20 000 варени�

ків із солоним та солодким си�

ром. Крім відтворення давньо�

го українського обряду “Коло�

дія”, на слобідському ярмарко�

вому майдані вже традиційно

відбудуться командні змагання

на найшвидше поїдання укра�

їнських вареників із сиром та

російських “блінов”. Дружні

змагання відбудуться під ко�

зацьким гаслом: “Вареники

чи Бліни?”.

У козацькому селищі обі�

цяють відтворити святкуван�

ня Масляної, як у 1850 році в

газеті “Петербуржские ведо�

мости” її описав для росіян

етнограф М. Маркевич. Гурт

дівчат, троїсті музики та коза�

ки допоможуть відчути коло�

ритну атмосферу козацької

Наддніпрянщини.

Кожна незаміжня дівчина чи

парубок отримають на “Мама�

євій Слободі” колодку, яку їм

прив’яжуть до лівої руки.

“Власники” колодок будуть

змушені “викуплятись” (затан�

цювати спільно з фольклорним

колективом). Охочі зможуть

гайнути вулицями селища на

запряжених кіньми санях, по�

катати своїх дітей на гойдалці

чи поторгуватись із перекупка�

ми, придбавши собі традиційні

українські сувеніри на Слобід�

ському ярмарковому майдані.

Коли: 1 і 2 березня з 12.00

Де: “Мамаєва Слобода”,

вул. М. Донця, 2

Вартість квитка: 100 грн,

для громадян України 50

грн, для школярів і студен�

тів 20 грн

Святкування 
Колодія 
в “Українському селі”

Народні гуляння на свято

Масниці проводять фольклор�

ні гурти автентичного співу. Го�

ловне дійство триватиме з 12.00

до 14.00. Відвідувачам пропо�

нують приєднатися до ігор на

галявині, “сповивання коло�

дки”, розспівування весняних

пісень, танців і народних забав.

Неодруженим почіплять коло�

дки, а в кінці всі разом спалять

солом’яну бабу Марену.

Також під час свята прохо�

дитимуть майстер�класи з тра�

диційних народних промислів.

Просто неба готуватимуться

млинці, козацький куліш,

шурпа, шашлик і гарячі напої.

Коли: 1 та 2 березня з

12.00

Де: Етнографічний ком�

плекс “Українське село”,

вул. Поляна Лісова, 60, 

с. Бузова, Києво�Святошин�

ський р�н, Київська обл.

Вхід на територію ком�

плексу, споглядання та

участь у народних гулян�

нях — 10 грн

Масляна в Долині
страусів

Відвідувачам Ясногород�

ської страусиної ферми підго�

тували вікторини з призами,

пісні і танці, веселі конкурси,

традиційний “стовп” з пода�

рунками, стрибки через вогонь

та спалення солом’яної ляльки

Морени — символу зими.

У святковій програмі за�

плановано антракти, під час

яких можна здійснити екс�

курсію фермою, поласувати

млинцями або ж фірмовими

стравами зі страусиного м’яса

і гарячим домашнім вином.

Коли: 1 і 2 березня з 12.00

до 16.00

Де: Ясногородська стра�

усина ферма, Київська обл.,

Макарівський р�н, с. Ясно�

городка, вул. Підлісна, 32

Вартість квитка: 40 грн, з

екскурсією для дорослих 60

грн, для дітей 50 грн

Масляна зі співами, варениками 
і страусами
“Хрещатик” дізнався, куди запрошують
святкувати киян
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Д
авнє народне свято пов’язане із провода�
ми зими і зустріччю весни. Цьогоріч
останні дні Масляного тижня ще й

збігаються з початком календарної весни. За
традицією, на Масницю, або, як її ще назива�
ють, Сирницю чи Колодій, влаштовують на�
родні гуляння, готують смачні млинці та варе�
ники, а всі дійства покликані розбудити при�
роду від сну. В столиці Масляну відзначати�
муть у всіх районах. А відчути колорит свята
запрошують у Пирогів, “Парк Київська Русь”,
“Мамаєву Слободу” та “Українське село”.
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Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Т
иждень тому, вночі 19 люто�
го, фонди Музею історії міс�
та Києва, які знаходилися
на четвертому та п'ятому

поверхах Українського дому, за�
знали нападу та викраденню.
Опівночі в приміщенні спрацювала
сигналізація. Музейники змогли
потрапити у будівлю лише зранку,
побачивши розгромлені фондо�
сховища.

За словами головного зберігача музею Люд�

мили Сургай, у фондах нараховувалося близь�

ко 250�ти тисяч одиниць зберігання. Зокрема

це кремнієві знаряддя праці давніх киян, сло�

в'янський і скіфський посуд, прикраси з

бронзи і міді, вироби з золота і срібла. Також

тут були зібрані церковне начиння, старовин�

ні меблі киян і унікальні картини.

В даний час проводиться інвентаризація, за

підсумками якої стане ясно, яку саме кіль�

кість експонатів невідомі забрали або знищи�

ли. Імовірно, були вкрадені скульптура Кате�

рини II, створена на заводі Гарднера, і порце�

ляновий посуд XVIII століття. Також на під�

лозі фондосховища співробітники знайшли

уламки астрономічного приладу Ертеля,

зробленого у 1825 році, і рештки скульптури

хлопчика, створеної на фабриці Миклашев�

ського і датованій початком XIX століття.

Крім того, були розкриті археологічні фонди

музею, розбита оргтехніка. Як повідомила

"Хрещатику" Людмила Сургай, найбільше по�

страждали матеріали Музею подарунків мерії.

Адміністрація Музею історії міста Києва та

керівництво Департаменту культури КМДА

склали акт про несанкціоноване проникнен�

ня до приміщення Музею історії міста Києва

на четвертому поверсі "Українського дому". З

відповідною заявою працівники звернулися і

до Головного управління МВС України в міс�

ті Києві 

Столиця лишилася
частини раритетів
Постраждали експонати фондів 
Музею історії Києва

Приміщення фондосховищ б ло роз ромлене
невідомими, а частина е спонатів потрощена

У театрі опери і балету для дітей — новий керівник
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ÊÌÄÀ ïðåäñòàâèâ íà çáîðàõ êîëåêòèâó íîâîãî âèêîíóþ÷îãî îáî-

â'ÿçêè õóäîæíüîãî êåð³âíèêà Êè¿âñüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè ³ áà-
ëåòó äëÿ ä³òåé ³ þíàöòâà. Íèì ñòàâ â³äîìèé óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð ²ãîð Ùåðáàêîâ. Âëà-
äèñëàâ Òðî¿öüêèé, ÿêèé ìèíóëîãî ðîêó áóâ ïðèçíà÷åíèé õóäîæí³ì êåð³âíèêîì, õâîð³º ³
ïðîõîäèòèìå êóðñ ë³êóâàííÿ. Òîæ íà òåðì³í éîãî â³äñóòíîñò³, à öå ïðèáëèçíî ÷îòèðè ì³ñÿ-
ö³, éîãî çàì³íèòü ²ãîð Ùåðáàêîâ.

²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ — ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè êîìïîçèòîð³â Óêðà¿íè, ïðîôåñîð êà-
ôåäðè êîìïîçèö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ï. ×àéêîâñüêîãî, îðãàí³çà-
òîð ³ ìóçè÷íèé äèðåêòîð ôåñòèâàë³â "Ì³æíàðîäíèé ôîðóì ìóçèêè ìîëîäèõ" ³ "Ìóçè÷í³
ïðåì'ºðè ñåçîíó" òà ³íøèõ. Â³í äîáðå çíàº òåàòð ³ äðóæèòü ç éîãî êîëåêòèâîì. Á³ëüøå òî-
ãî, çà âèñòàâó "Ïàñòêà äëÿ â³äüìè", ïîñòàâëåíó â öüîìó òåàòð³, ó 1999 ðîö³ â³í çäîáóâ Øåâ-
÷åíê³âñüêó ïðåì³þ

У Києві визначили Шевченківських лауреатів
Öüîãîð³÷ íà çäîáóòòÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî Êîì³òåòó

áóëî ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî 60-òè òâîð³â ³ ïðåòåíäåíò³â. Äî "êîðîòêîãî" ñïèñêó, òîáòî îñòàí-
íüîãî òóðó, ïîòðàïèëè 11 ïðåòåíäåíò³â íà íàéâèùó äåðæàâíó ïðåì³þ Óêðà¿íè. Ìèíóëîãî
òèæíÿ, çà ðåçóëüòàòàìè òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ, áóëî âèçíà÷åíî ï'ÿòü ëàóðåàò³â. Äîñòàòíüî¿
ï³äòðèìêè íå çíàéøëè êàíäèäàòè â êàòåãîð³ÿõ "Ïóáë³öèñòèêà ³ æóðíàë³ñòèêà", "Ê³íåìàòî-
ãðàô³ÿ" ³ "Íàðîäíå ³ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî".

Â íàïðÿì³ "Ë³òåðàòóðà" ïðåì³þ ïðèñóäèëè ïèñüìåííèêó Ìèðîñëàâó Äî÷èíöþ. Éîãî ðî-
ìàí "Â³÷íèê" ïðî çàêàðïàòñüêîãî ìóäðåöÿ Àíäð³ÿ Âîðîíó íîì³íóâàâñÿ íà Øåâ÷åíê³âñüêó
ïðåì³þ ³ ìèíóëîãî ðîêó. Öüîãîð³÷ ïðåì³þ Ìèðîñëàâ Äî÷èíåöü îòðèìàº îäðàçó çà äâ³ êíèæ-
êè — "Êðèíè÷àð. Ä³ÿð³þø íàéáàãàòøîãî ÷îëîâ³êà Ìóêà÷³âñüêî¿ äîì³í³¿" ³ "Ãîðÿíèí. Âîäè
Ãîñïîäí³õ ðóñåë". "²ëþñòðîâàíà åíöèêëîïåä³ÿ â³ðìåíñüêî¿ êóëüòóðè â Óêðà¿í³" ²ðèíè Ãàþê
â³äçíà÷åíà â íàïðÿìêó "Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî òà ìèñòåöòâîçíàâñòâî". Âîíà íàïèñàíà íà ìà-
òåð³àë³ ôîíä³â 44-õ äåðæàâíèõ ìóçå¿â òà çàïîâ³äíèê³â ì³ñò Óêðà¿íè, äå ³ñíóâàëè â³ðìåíñüê³
ãðîìàäè, ïîêàçóº æèòòÿ â³ðìåí ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà ðîçâèòîê ¿õ êóëüòóðè.

Â íàïðÿì³ "Òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî" ïðåì³þ çäîáóâ òâîð÷èé êîëåêòèâ Äîíåöüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè òà áàëåòó ³ìåí³ À. Á. Ñîëîâ'ÿíåíêà çà îïåðó "Ëåòþ÷èé
ãîëëàíäåöü" Ð³õòåðà Âàãíåðà. Öå óí³êàëüíèé óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèé êóëüòóðíèé ïðîåêò,
ïðèñâÿ÷åíèé 200-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ êîìïîçèòîðà, ³ ïåðøå â Óêðà¿í³ âèêîíàííÿ
öüîãî òâîðó í³ìåöüêîþ ìîâîþ çà îðèã³íàëüíîþ ïàðòèòóðîþ.

Çà öèêë æèòòºïèñíèõ òâîð³â "Ðåì³í³ñöåíö³¿" Íàö³îíàëüíó ïðåì³þ â íàïðÿì³ "Îáðàçîòâîð-
÷å ìèñòåöòâî" îòðèìàº ëüâ³âñüêèé ìèòåöü Ëþáîìèð Ìåäâ³äü. Íàä ô³ëîñîôñüêîþ ñåð³ºþ
õóäîæíèê ïðàöþâàâ îñòàíí³ ï'ÿòü ðîê³â. Ó íàïðÿì³ "Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî" â³äçíà÷åíà îïåð-
íà ñï³âà÷êà Ëþäìèëà Ìîíàñòèðñüêà (ë³ðèêî-äðàìàòè÷íå ñîïðàíî) çà ïðîâ³äí³ ïàðò³¿ â îïåð-
íèõ âèñòàâàõ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà¿íè â 2009-2013 ðîêàõ.

Öüîãîð³÷ ðîçì³ð Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çá³ëüøåíèé ó äâà
ðàçè — ç 260-òè äî 520-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàãîðîäæåííÿ ëàóðåàò³â â³äáóäåòüñÿ 9 òðàâíÿ —
â Êèºâ³ àáî Êàíåâ³

Íîâèíè êóëüòóðè

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

Київсь ий національний а адемічний театр оперети
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о х дожни а.

Кваліфі аційні вимо и до претендентів:
- вища освіта відповідно о напрям під отов и
- досвід роботи на анало ічній посаді або на посаді х дожни а-постановни а не

менше 3-х ро ів.

Для часті он рсі необхідно подати наст пні до менти:
- заяв на часть он рсі;
- заповнен в становленом поряд особов арт з в леєною фото рафією;
- завірен відповідно до за онодавства опію до мента, що посвідч є особ ;
- завірен відповідно до за онодавства опію тр дової ниж и;
- завірен відповідно до за онодавства опію до мента про освіт за

відповідною спеціальністю;
- інформаційні матеріали про творчі дося нення за останні три ро и: списо

поставлених вистав, онцертних номерів, онцертних про рам тощо;
- опії до ментів про ла реатство он рсах, фестивалях (за наявності);

До менти для часті он рсі приймаються з 01 березня по 31 березня
2014 ро за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 53/3

Довід и надаються за тел. 289-76-12.

Лівандовсь ий Михайло Ми олайович, що зареєстрований за
адресою: м. Київ, пр-т П. Гри орен а, 3-б, в. 2, необхідно з'явитися
5 березня 2014 р. о 9.00 до Дарниць о о районно о с д м. Києва
(м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, зал № 209), для часті в с довом засіданні
по цивільній справі за позовом ТОВ РОСВЕН ІHВECТ УКРАЇНА до
Лівандовсь о о М.М. про стя нення рошових оштів.

У разі неяв и до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами ваш відс тність в поряд ст. 169, ч. 4 ЦПК

У раїни. У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д
про причини своєї неяв и.

С ддя Н.О. Киричен о

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за
адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва,
аб. 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в.м

Запропонована заяв-
ни ом мета ви орис-
тання приміщення

Стро оренди,
запропонований

заявни ом

Орендна пла-
та за 1 в.м,

рн.

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн.

1

Ком нальне підприємс-
тво "Київпастранс"
(02090, Празь а, 7,

559-75-95, 559-67-95,
559-74-95)

1, 2 по-
верхи

Панельна,
2

155,00
Кафе, я е не здійснює
продаж товарів піда -

цизної р пи

Станом на 31.12.2013

2 ро и 364 дні 46,98 7282,54

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що

відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 24.02.2014 № 159 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення)
з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни
березні 2014 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 березня 2014 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення, населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од

81,11 16,22 97,33 103,24 20,65 123,89

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від
17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про
внесення змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005 № 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

Повідомлення про наміри
ПАТ"У рпласти "

ПАТ "У рпласти ", що розташоване за адресою: місто Київ,
в л. М. Рас ової, 1, повідомляє про наміри б дівництва та
влашт вання на існ ючій території підприємства омпле с станово
по очищенню вентиляційних ви идів повітря від др арсь их машин
методом ре перації та повернення виробництво розчинни ів, що
ви идаються атмосфер ви ляді парів з повітрям. Техноло ічний
процес відповідає с часним вимо ам безпе и, повністю
автоматизований, широ о застосов ється в Європі та не має анало ів
в У раїні.

Підприємство засноване в 1927 році, спеціаліз ється на
виробництві н ч их па вальних матеріалів для потреб харчової,
фарма оло ічної, осметичної та інших ал зей промисловості,
спираючись на новітні техноло ії.

Метою б дівництва, що здійснюється в рам ах партнерства з
Європейсь им Бан ом Ре онстр ції та Розвит , є зниження ш ід-
ливих ви идів та по ращення е оло ічної обстанов и в Дніпровсь ом
районі міста Києва, енер озбереження та продовження термін дії
дозвол на ви иди.

За важення та пропозиції щодо намірів підприємства просимо
надсилати в місячний термін до Дніпровсь ої районної в місті Києві
адміністрації за адресою: б льв. Верховної Ради, 1, тел. 292-21-25.

формат А2 (660х560 мм): 01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,
репроцентр азети «Хрещати ». repro.kreschatic.kiev.ua
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Температура 	2°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +3°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура 	2°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 81 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 27 ëþòîãî 2014 ðîêó

ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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Загальний наклад 131855. Замовлення 34175

425 – ó Êîíñòàíòèíîïîë³ (ñüî-

ãîäí³ – Ñòàìáóë) çàñíîâàíî óí³-

âåðñèòåò. 

1844 – Äîì³í³êàíñüêà ðåñïóá-

ë³êà ïðîãîëîñèëà ñâîþ íåçàëåæ-

í³ñòü. 

1848 – ó Ìàíãåéì³ (Í³ìå÷÷èíà)

òà ³íøèõ ì³ñòàõ Áàäåíñüêîãî ãåð-

öîãñòâà â³äáóëèñü ìàñîâ³ íàðîäí³

çáîðè, ÿê³ âèìàãàëè ïðèéíÿòòÿ

êîíñòèòóö³¿, â³äì³íè ôåîäàëüíèõ

ïîâèííîñòåé ³ ïðîãîëîøåííÿ äå-

ìîêðàòè÷íèõ ñâîáîä. Âîíè çíàé-

øëè ï³äòðèìêó â ³íøèõ í³ìåöü-

êèõ äåðæàâàõ ³ ïåðåðîñëè â Áå-

ðåçíåâó ðåâîëþö³þ. 

1900 – ó Ìþíõåí³ çàñíîâàíî

ôóòáîëüíèé êëóá "Áàâàð³ÿ". Íà

ñüîãîäí³ íàéòèòóëîâàí³øèé êëóá

Í³ìå÷÷èíè – "Áàâàð³ÿ" – 15 ðà-

ç³â ñòàâàâ ÷åìï³îíîì ³ 22 ðàçè

âèãðàâàâ êóáîê êðà¿íè. 

1917 – â õîä³ Ëþòíåâî¿ ðåâî-

ëþö³¿ â Ðîñ³¿ ïîâñòàëèìè ó Ïåòåð-

áóðç³ çàõîïëåíî ïîøòó, òåëåãðàô,

âîêçàë; ðîçïóùåíî Äåðæàâíó äó-

ìó, ì³í³ñòð³â çààðåøòîâàíî. Çà-

ì³ñòü Äóìè ñòâîðåíî Òèì÷àñîâèé

óðÿä ³ âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Ïåò-

ðîãðàäñüêî¿ ðàäè ðîá³òíè÷èõ äå-

ïóòàò³â. 

1919 – ó Â³ëüíþñ³ ïðîãîëîøåíî

Ëèòîâñüêî-Á³ëîðóñüêó Ðàäÿíñüêó

Ñîö³àë³ñòè÷íó ðåñïóáë³êó; ïðî³ñ-

íóâàëà äî ëèïíÿ öüîãî æ ðîêó. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Вікова практика екзорциз�
му оновлюється завдяки
використанню сучасних

технологій � в цьому упевне�
ний священик із США, який
навчився виганяти демонів че�
рез Skype. 

Преподобний Боб Ларсон є досить ві�

домою особою в місті Скоттсдейл, штат

Арізона, оскільки за останні чотири де�

сятиліття він провів більше 20 000 обря�

дів екзорцизму (процедура вигнання бі�

сів). 

З впровадженням в життя сучасних

технологій священик привніс у практи�

ку екзорцизму новий спосіб вигнання

нечисті, що полягає у використанні

Skype. 

Така послуга, як 60�хвилинний обряд

Skype�екзорцізму, вартістю 295 доларів

не підлягає обкладенню прибутковим

податком, оскільки вважається пожер�

твуванням програмі міжнародної місії. 

Дешеві тарифи Skype дозволяють пре�

подобному Бобу спілкуватися з нібито

одержимими людьми зі всього світу. За

приклад своїй міжнародній допомозі

священик приводить випадок з жителем

Норвегії Девідом, в тілі якого "посели�

лося" цілих чотири демони. 

За словами служителя церкви, йому

часто доводиться стикатися з неперед�

бачуваною реакцією клієнтів: побачив�

ши хрест, одні з них починають шипіти,

інші ж заливаються маніакальним рего�

том. 

Примітно, що преподобний є автором

численних відео на YouTube, зокрема

ролика, в якому він заявляє про свою

здатність виганяти гей�демонів, розпо�

відає svit24.net. 

Деякі скептики вважають його витів�

ки з порятунком душі всього лише шоу,

але Боб категорично заперечує такі зви�

нувачення. 

"Це реально, – стверджує він. – Не�

має ніяких підстав і причин вважати мої

дії награними або театральними. Я

уявлення не маю, чому ніхто інший цьо�

го не робить". 

Проте інші релігійні діячі мають на�

мір присікти подальші спроби Skype�

екзорцизму. 

Директор Міжнародної Католицької

асоціації екзорцистів –організації, яка

навчає нових екзорцистів, – говорить,

що обряд вигнання духів не може бути

здійснений через Інтернет. 

"Якщо людина насправді одержима,

то демон, що знаходиться в ній, не доз�

волить їй сидіти перед екраном

комп`ютера, – пояснив преподобний

Ісаак Крамер. – Швидше, вона почне

крушити все навколо, у тому числі і

комп`ютер" �

Служитель церкви виганяє дияволів
через Skype 
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ОВНИ,�налашт�йте�д�шевн��лір��на�про!ресивний

лад,�прям�йте�новими�неходженими�стеж�ами�-�це

один�із�тих�днів,��оли�непередбачені�повороти�долі

виявляються�самими�ці�авими�й�пізнавальними.�

ТЕЛЬЦІ,� !еть� �онсервативність,� переходьте� на

ле!�і�витончені�вібрації,�подр�жіться�з��оле!ами,�вне-

сіть�до�взаємин�нот���ори!інальності,�що�від�риє�но-

ві�щасливі�шляхи�до�мети,�перед�сім�в��ар`єрі.�Збе-

рі!айте�вірність�давнім�др�зям,�але�й�не�відмовляйте-

ся�від�перспе�тиви�знайти�нових�соратни�ів�по�д�х�.�

БЛИЗНЯТА,� !оді� тов�тися� �� мин�лом�,� запалюйте

свіч���майб�тньо!о!�Віддалені�масштабні�прое�ти,�!ран-

діозні�зад�ми,�яс�раві�ідеї,�весь�цей�барвистий�водевіль

вітається�долею�і�з!одом�матеріаліз�ється�в�реальність.�

РАКИ,�форт�на�вас�пест�є,�мерщій�реалізов�йте

зад�мане.�Аби�р�хатись�впевнено�вперед�і�не�зійти

з�правильно!о�шлях�,�від�вас�вима!ається�здатність

мислити� про!ресивно� і� с�часно,� доля� поставить

завдання,� я�і� без� �реативно!о� хист�,� ори!інальної

винахідливості�не�вирішити.�

ЛЕВИ,� прибор�айте� е!оїзм� і� неодмінно� присл�-

хайтеся�до�порад�др�зів,�партнерів�по�шлюб�,�діло-

вих��омпаньйонів.� Їх� інтереси�святі!�Я�що�ваша�ді-

яльність�має�п�блічний�хара�тер,�неодмінно�візьміть

до��ва!и�тенденції�в�соці�мі.�

ДІВАМ�слід�зосередитися�на��дос�оналенні�інно-

ваційних� робочих� техноло!ій� з� метою� поле!шення

повся�денної� праці� та� підвищення� прод��тивності.

Йдіть�в�но!��з�про!ресом,�в�ролі�раціоналізатора�та

е�спериментатора�ви�б�дете�неперевершені.�

ТЕРЕЗИ,�при!от�йтеся�до��ардинально!о�поворот�

��тр�довій�діяльності,� �ар`єрі.�Атмосфера�дня�сприяє

веселим�розва!ам,�любовним�захопленням,�створити

свято�собі�і�тим,��о!о�послала�доля,�можна�!раючись!

Ба!атьох�очі��є�несподівана�з�стріч�з�давніми�др�зями.�

СКОРПІОНІВ сімейні�та�сл�жбові��лопоти�не�вис-

нажать,�а�додад�ть�ент�зіазм�.�Форт�на�працює�на

вас,� сприяючи� щасливом�� збі!�� обставин,� сміливо

р�хайтеся�непроторенним�шляхом�–�най�оротшим�і

найпрод��тивнішим.�

СТРІЛЬЦІ,�об`явіть�"вихідний"�р�тині,�відірвіться

від�поб�тових�проблем,�бо�це�о!р�блює,�заземляє

ваш�волелюбний�творчий�д�х,�я�ий�за�ли�ає�до�ре-

волюційних�змін,�модернізацій�на�всіх�рівнях.�

КОЗЕРОГИ,�займіться�домашнім�бла!о�строєм.�От-

римаєте�величезне�задоволення�від�б�дь-я�о!о�проце-

с�,� пов`язано!о� із� модернізацією� житлово!о� простор�.

Можливі� несподівані� додат�ові� витрати� на� здійснення

ори!інальних�зад�мо�,�пов`язаних�з�ор!анізацією�поб�т�.�

ВОДОЛІЇВ день�за�ли�ає�до�психоло!ічної�тран-

сформації,�я�що�!рішите�вадами�чи�по!аними�звич-

�ами� і� донині� не� змо!ли� вольовими� з�силлями� їх

позб�тися,� мерщій� до� діла!� Приберіть� д�шевний

храм� –� там� все� має� сяяти� �расою� –� і� не� заб�дьте

про� зовнішність,� ос�іль�и� "фасад"� –� це� віддзер�а-

лення�вн�трішніх�метаморфоз.�

РИБИ,� події� дня� мотивовані� �армічно,� позб�вай-

теся�давніх��армічних�бор!ів,�насамперед�з�жін�ами,

(це�б�де�ле!�о�зробити),�бо�саме�вони�!альм�вали

ваш� трі�мфальний� пост�п� вперед,� відтепер� нездій-

сненні�мрії�перетворяться�з�міраж��на�реальність�
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