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Київ зменшує кількість кіосків
Щотижня у місті демонтують близько 50�ти тимчасових споруд
Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

М
алі архітектурні фор�
ми — питання для меш�
канців Києва наболіле.
Адже ці здебільшого не�

долугі на вигляд тимчасові спо�
руди захаращують проходи до
зупинок, торгують неякісними
продуктами та просто нівечать
зовнішній вигляд нашого пре�
красного міста. Міські комуналь�
ники активно борються з засил�
лям нелегальних яток, та аби
повністю навести лад з кіосками
в столиці, розробили схему роз�
міщення тимчасових споруд.

Столичні комунальники проводять

значну роботу задля того, щоб звільнити

місто від засилля тимчасових споруд. Як

повідомили “Хрещатику” в КП “Київбла�

гоустрій”, з початку 2014 року силами пра�

цівників підприємства спільно з РДА в

місті було демонтовано 285 тимчасових

споруд. У середньому з території столиці в

тиждень зникає близько 50�ти нелегально

встановлених яток. А от найбільш активні

роботи з демонтажу відбувалися в Голосіїв�

ському, Дарницькому, Святошинському,

Солом’янському та Шевченківському

районах. Насамперед комунальники де�

монтують ті кіоски, які розміщені біля

станцій метрополітену, заважають вільно�

му пересуванню пасажирів та встановлені

з порушенням державних будівельних

норм. У підприємстві зазначають, у зв’язку

з відсутністю фінансування наразі роботи з

демонтажу тимчасових споруд призупине�

ні, однак будуть відновлені найближчим

часом.

Навести лад з тимчасовими спорудами у

місті можна лише впровадженням ком�

плексної схеми з розміщення МАФів. Про

це “Хрещатику” заявив директор Департа�

менту міського благоустрою та збереження

природного середовища Сергій Садовой.

“Фахівці повинні чітко сказати, де пови�

нен розміщуватися кіоск, щоб не порушу�

вати державні будівельні норми, які саме

продукти там мають продаватися, і третя

умова, яка має бути висунута підприєм�

цям — це належний, привабливий вигляд

тимчасової споруди. Якщо ці умови вико�

нані, то можна давати дозвіл років на п’ять,

і нехай спокійно здійснюють свою діяль�

ність”,— зазначив пан Садовой та наголо�

сив: зносити всі ятки в столиці недоцільно,

адже якби вони не користувалися популяр�

ністю серед населення — давно б зникли як

явище.

Зазначимо, що в місті розроблена схема

розміщення малих архітектурних форм Де�

партаментом містобудування та архітекту�

ри. Відповідно до неї буде накладене табу на

встановлення яток за 20 метрів від пере�

хресть, підземних переходів та виходів з

метро, в радіусі 10�ти метрів від капітальних

споруд, поблизу шкіл, дитсадків та медуста�

нов. Не облаштовуватимуть кіоски у безпо�

середній близькості до проїжджої частини,

на території зелених зон та пам’яток садо�

во�паркового господарства. Розроблений і

єдиний дизайн кіосків, й, окрім того, всі во�

ни будуть промарковані кольором відповід�

но до призначення. Планується, що стосов�

но цієї схеми будуть проведені обговорення

з громадськістю та підприємцями �

Рівень сплати киянами 
за спожиті ЖКП у лютому 
становить 91,54 %

Ó ëþòîìó 2014 ðîêó ñåðåä áóäèíê³â óñ³õ

ôîðì âëàñíîñò³, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÊÏ “Ã²-

ÎÖ”, ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿

çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàäàº 91,54 %, ð³âåíü ïîòî÷íî¿

îïëàòè — 85,48 %. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äî-

ìèëè â ÊÏ “Ã²ÎÖ”.

Ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿ çà-

áîðãîâàíîñò³ ñåðåä áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ ôîð-

ìè âëàñíîñò³ ñòàíîâèòü 92,52 %. Íàéêðàù³ ïî-

êàçíèêè ó Äàðíèöüêîìó (95,91 %) òà Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó (95,09 %) ðàéîíàõ.

Ð³âåíü ïîòî÷íî¿ ñïëàòè ñåðåä áóäèíê³â êîìó-

íàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ñêëàäàº 86,4 %. Ë³äå-

ðàìè òàêîæ º Ãîëîñ³¿âñüêèé (89,17 %) òà Äàð-

íèöüêèé (88,85 %) ðàéîíè.

Îñòàíí³ìè â ðåéòèíãó öüîãî ì³ñÿöÿ º Øåâ-

÷åíê³âñüêèé òà Ïå÷åðñüêèé ðàéîíè — ÿê çà

ð³âíåì ïîòî÷íî¿ îïëàòè (82,49 % òà 81,2 % â³ä-

ïîâ³äíî), òàê ³ çà ð³âíåì îïëàòè ç óðàõóâàííÿì

ïîãàøåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ (87,97 % òà 87,54 %

â³äïîâ³äíî).

Ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿ çà-

áîðãîâàíîñò³ ñåðåä áóäèíê³â ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ, ùî

îáñëóãîâóþòüñÿ ÊÏ “Ã²ÎÖ”, ñòàíîâèòü 92,68 %

òà 90,32 % â³äïîâ³äíî �

“Київзеленбуд” готується 
до відзначення 200)річчя 
від Дня народження 
Тараса Шевченка

Íàðàç³ ñòîëè÷í³ äèçàéíåðè ï³äãîòóâàëè ìà-

êåòè òåìàòè÷íèõ êëóìá òà âèçíà÷èëèñÿ ç

àñîðòèìåíòîì ðîñëèí. Ó êîæíîìó ðàéîí³ áó-

äå âëàøòîâàíà êëóìáà, ïðèñâÿ÷åíà ð³÷íèö³

â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïðî

öå ïîâ³äîìëÿþòü ó ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”.

Íàïðèêëàä, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó òà Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîíàõ òåìàòè÷í³ êëóìáè áóäóòü îôîðì-

ëåí³ ó âèãëÿä³ ïîðòðåòà ïîåòà ç ñåäóìó, àëü-

òåðíàòåðè òîùî.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîí çàïðîïîíóâàâ îôîðì-

ëåííÿ êâ³òíèêà ó ñòèë³ ëåíä-àðò, äå ñóãîëîññÿ

ñó÷àñíîñò³ òà ìèíóëîãî îá’ºäíàþòüñÿ â ë³í³ÿõ

ç óêðà¿íñüêèõ êâ³ò³â, êàìåíþ, ÿê ñèìâîëó îñ-

íîâè, òà íàñêð³çíîãî ïîðòðåòà ç îðàêàëó.

Ïå÷åðñüê³ ìèòö³ îáëàøòóþòü òà îçåëåíÿòü

òåðèòîð³¿ íàâêîëî ïàì’ÿòíîãî çíàêó “Ñîíöå-

õðåñò Øåâ÷åíêîâî¿ ïðàâäè” (Íàáåðåæíå øî-

ñå). Êð³ì êâ³òêîâîãî îôîðìëåííÿ êëóìá, ïëà-

íóþòü âñòàíîâèòè ìîá³ëüí³ êàäêè ç êâ³òàìè òà

âèñàäèòè âåðáè — ÿê ñèìâîë òóãè â óêðà¿í-

ñüêîìó ôîëüêëîð³.

Êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ñòîëè÷í³ çåëåíáó-

ä³âö³ çäèâóþòü åòíî-êâ³òíèêàìè (íà âóëèöÿõ

Ãîëîñ³¿âñüê³é, Ïîòºõ³íà, ó ïàðêó Áåðåçîâèé

ãàé), â ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ íàö³î-

íàëüí³ ðîñëèíè: äåêîðàòèâíèé ñîíÿøíèê,

÷îðíîáðèâö³, ìàëüâè òîùî.

“Ìè íàìàãàºìîñÿ òîíêî ïåðåäàòè óêðà¿í-

ñüêèé êîëîðèò, îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî

ìåíòàë³òåòó, éîãî ùåäð³ñòü òà çâîðóøëèâ³ñòü

ñàìå ó íþàíñàõ. Ïåâíîþ ì³ðîþ íàì öå

âäàñòüñÿ, àäæå çåðíî ïðàâäè, ùî éîãî ïîñ³ÿâ

Òàðàñ Øåâ÷åíêî, ïîçíà÷àºòüñÿ ³ íà ñüîãîäåí-

í³”,— ï³äêðåñëèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ

“Êè¿âçåëåíáóä” Ìèõàéëî Öàðåíêî �

У Будинку вчителя відбудеться
літературно)мистецький вечір
“Співаймо шану Кобзареві”

6 áåðåçíÿ î 18.00 ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó

áóäèíêó â÷èòåëÿ â³äáóäåòüñÿ ë³òåðàòóðíî-

ìèñòåöüêèé âå÷³ð “Ñï³âàéìî øàíó Êîáçàðå-

â³”, îðãàí³çîâàíèé ó ñï³âïðàö³ ç³ Âñåóêðà¿í-

ñüêèì òîâàðèñòâîì “Ïðîñâ³òà” ³ìåí³ Òàðàñà

Øåâ÷åíêà.

Ó çàõîä³ â³çüìóòü ó÷àñòü Ïàâëî Ìîâ÷àí —

ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà “Ïðîñâ³-

òà” ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ëàóðåàò Íàö³î-

íàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-

êà, Îëåñü Õàð÷åíêî — íàðîäíèé àðòèñò Óêðà-

¿íè, ëàóðåàò Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìå-

í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Âàäèì Êðèùåíêî — ïî-

åò-ï³ñíÿð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè,

Íàòàëÿ Õîìåíêî — íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà-

¿íè, Òåòÿíà Íåãð³é — Çàñëóæåíà àðòèñòêà

Óêðà¿íè, Ðóñëàíà Ëîöìàí — ëàóðåàò ì³æíà-

ðîäíèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñ³â, à òàêîæ

êîíöåðòíèé àíñàìáëü “×óðà¿âíà” �

Íîâèíè

Громадський транспорт Києва
тепер доступний онлайн
На сьогодні в столиці вже можна відслідкувати рух 
123�х маршрутів — усі автобусні, тролейбусні та частково
трамвайні

Проект реалізований повністю за рахунок

розробника, з бюджету міста не виділено

жодної копійки. Про це повідомив заступ�

ник голови КМДА Руслан Крамаренко. “Че�

рез свою сторінку на Facebook я звернувся

до розробників та стартаперів, готових до�

помогти місту реалізувати такий проект.

Одразу відгукнулися кілька розробників,

згодних до співпраці. Найбільш вигідну для

міста пропозицію зробили власники проек�

ту “EasyWay”, які вже запустили подібний

сервіс у кількох містах України. Вони за 10

днів змогли запустити послугу”,— зазначив

Руслан Крамаренко. Знайти київський

транспорт онлайн можна за посиланням:

http://www.eway.in. ua/ua/cities/kyiv

За даними компанії EasyWay, протягом

місяця планується підключити решту

трамваїв та міську електричку. Стосовно

маршрутних таксі — вивчається ситуація

щодо можливості отримання даних не ли�

ше від КП “Київпастранс”, а також і при�

ватних перевізників. З керівництвом КП

“Київпастранс” є розуміння щодо по�

дальшого поширення інформації, зокре�

ма її завантаження безпосередньо до

Google Maps, Yandex. Maps та картографії

Here.

Також мобільні додатки EasyWay вже

адаптовані для відображення GPS даних,

тож кожен користувач мобільних телефонів

на базі IOS/Android має можливість не ли�

ше спостерігати за рухом транспорту, а й

окремо на кожній зупинці отримувати акту�

альний розклад прибуття транспорту.

Варто зауважити, що систему запущено в

тестовому режимі, протягом певного часу

можливі перебої у роботі сервісу. Прохання

поставитись до цього з розумінням.

Мешканці столиці схвалюють запрова�

дження системи он�лайн для контролювання

руху громадського транспорту. Сергій Ляхо�

вич, який мешкає на Воскресенці, вважає, що

таке нововведення зручне і комфортне на�

самперед для пасажирів. “Адже можна на зу�

пинці відслідковувати, коли приїде автобус,

наприклад, мого 46�го маршруту,— каже пан

Ляхович.— Тобто скільки чекати на прибуття

бусу чи знати, що він затримується в разі ут�

ворення заторів на дорозі” �

Меш�анці	столиці	мож�ть	відслід�ов�вати	і

�онтролювати	р�х	�ромадсь�о�о	транспорт�

Насамперед	�ом�нальни�и	демонт�ють	ті	�іос�и,	я�і	розміщені	біля	станцій	метрополітен�,

заважають	вільном�	перес�ванню	пасажирів	та	встановлені	з	пор�шенням	державних

б�дівельних	норм

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

З
п’ятниці на платформі
проекту EasyWay доступ�
ні GPS дані наземного
громадського транспорту

Києва. На даний момент в он�
лайн�режимі можна відслідкува�
ти рух 123�х маршрутів — усі ав�
тобусні, тролейбусні та майже
всі трамвайні. Протягом місяця
планується підключити решту
трамваїв та міську електричку.
Стосовно маршрутних таксі —
вивчається ситуація щодо мож�
ливості отримання даних не ли�
ше від КП “Київпастранс”, а та�
кож і приватних перевізників.
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Країна в режимі
жорсткої економії

Перші обмеження ново

призначений уряд на чолі з

прем’єрміністром Арсенієм

Яценюком розпочав із себе.

Зокрема встановив жорстку

економію державних коштів.

Відповідну постанову “Про

економію державних коштів

та недопущення втрат бю

джету” Кабмін прийняв на

засіданні 1 березня 2014го

року. Зокрема вводиться за

борона на придбання форме

ного одягу, автотранспорту,

мобільних телефонів та

здійснення витрат на їх об

слуговування, купівлю ноут

буків, проведення ремонтів

та оплату чартерних рейсів.

Окрім того, встановлюється

обмеження на здійснення

відряджень за кордон, вико

ристання бюджетних коштів

для проведення святкових

заходів тощо. Відтепер без

дозволу Кабміну забороняє

ться утворювати нові бю

джетні установи, збільшувати

чисельність працівників та

заповнювати вакантні поса

ди, видавати одноразові гро

шові винагороди держслуж

бовцям за сумлінну безпере

рвну працю, здешевлювати

вартість харчування для пра

цівників.

Водночас планується про

ведення інвентаризації дер

жавних резиденцій, дач, бу

динків відпочинку, оздоров

чих закладів, що перебувають

на балансі органів державної

влади та інших держорганів

та підприємств. За її резуль

татами Фонд держмайна вне

се пропозиції щодо їх по

дальшого використання.

Цікаво, що відтепер вста

новлюються певні обмежен

ня на кількість заступників

керівників органів виконав

чої влади. Тож відтепер мі

ністр матиме їх не більше чо

тирьох, голови обласних,

Київської та Севастополь

ської державних міських ад

міністрацій — не більше

трьох, а голови районних ад

міністрацій в Києві та Севас

тополі — не більше двох. Та

кож органам місцевого само

врядування та об’єктам

держвласності рекомендова

но вжити заходи щодо еко

номного та раціонального

використання держкоштів.

Окрім того, Кабмін підго

тував проект постанови,

який передбачає скорочення

автопарку центральних орга

нів виконавчої влади. Відпо

відно до документа, в одному

міністерстві залишиться

всього один автомобіль для

керівника відомства. Решта

автівок, а це 1500 одиниць,

будуть оцінені та продані під

наглядом громадськості

впродовж місяця.

Вчора на засіданні уряду

Арсеній Яценюк заявив, що

першочерговим завданням є і

реформа місцевого самовря

дування.

“Наше завдання як нового

уряду — це децентралізація

влади. Ми бачимо сьогодні

один з основних пунктів,

який має зробити україн

ський уряд, — це демонтаж

дії централізованої влади,

яка була сформована протя

гом останніх 4х років”,—

наголосив пан Яценюк, від

криваючи засідання Кабміну,

та наголосив, що права по

трібно віддавати в регіони,

адже мешканці обирали

районні та облради й ці орга

ни повинні мати відповідні

повноваження.

Також уряд прийняв рі

шення про ліквідацію Мініс

терства доходів та зборів кра

їни, підпорядкувавши утво

рені на базі міністерства по

даткові і митні служби Мініс

терству фінансів.

Та основне завдання, над

яким зараз доводиться пра

цювати новообраному уря

ду, — це стабілізація еконо

мічної ситуації. Зокрема Ар

сеній Яценюк оголосив про

намір провести секвестр дер

жавного бюджету на цей рік.

За його словами, чинна ре

дакція головного фінансово

го документа країни ухвалю

валася на нереальних макро

економічних показниках та

доходах держбюджету. Мова

може йти про скорочення

держбюджету на 65—80 млрд

грн. “Це катастрофічні циф

ри, однак у разі стабілізації

економічної ситуації в країні

макроекономічні показники

у третьому та четвертому

кварталах можуть покращи

тися”,— додав прем’єрмі

ністр.

Окрім того, в Києві розпо

чала роботу місія МВФ з ме

тою оцінити поточну ситу

ацію та визначити розміри й

умови надання Києву допо

моги. У столиці України місія

перебуватиме до 14 березня.

Напередодні візиту представ

ників Міжнародного валют

ного фонду Арсеній Яценюк

заявив, що Київ готовий ви

конати всі умови, які раніше

не дозволяли відновити спів

працю, у тому числі й непо

пулярні: підвищення тарифів

на газ для населення та пере

хід до політики гнучкого кур

соутворення. Україна розра

ховує отримати від МВФ до

15 млрд доларів впродовж 2,5

року. А міністр фінансів

Олександр Шлапак сподіває

ться, що перший транш із

нового кредиту може надійти

до України вже на початку

квітня.

Також у вівторок, 4 берез

ня, стало відомо, що США

готують законопроект про

надання Україні позикових

гарантій на 1 млрд доларів на

підтримку стабільності укра

їнської економіки. “Головні

напрямки використання цих

коштів — підготовка до про

зорих виборів, боротьба з ко

рупцією та підтримка грома

дянського суспільства”,—

йдеться у повідомленні мі

ністра фінансів США Джей

коба Лью.

Окрім того, Верховна Рада

ратифікувала Меморандум

щодо надання Україні 610

млн євро макрофінансової

допомоги від ЄС. Втім, цю

допомогу Україна зможе от

римати лише після того, як

буде відновлено співпрацю з

МВФ.

Боротьба за Крим
Та найболючіша проблема,

з якою довелося зіткнутися

новообраній владі, це неви

правдана агресія військови

ків східного сусіди на терито

рії Автономної Республіки

Крим. Перші непорозуміння

на півострові розпочалися 27

лютого, коли невідомі озбро

єні люди захопили будівлі

Ради міністрів і Верховної

Ради АРК.

Під їх наглядом відбулася

сесія парламенту автономії,

на якій було відправлено у

відставку уряд Криму на чолі

з Анатолієм Могильовим.

Новим главою Радміну про

російськи налаштовані депу

тати призначили лідера пар

тії “Русскоє єдінство” Сергія

Аксьонова. Невизнаний но

вою владою України прем’єр

закликав президента Росії

Путіна “забезпечити мир і

спокій” у Криму. На в’їзді на

півострів з’явилися блокпо

сти, що охороняються людь

ми зі зброєю. На півострові

було відзначено несанкці

оноване пересування пред

ставників Чорноморського

флоту РФ.

1 березня Путін запросив у

Ради Федерації РФ дозволу

“у зв’язку з екстраординар

ною ситуацією, що склалася

в Україні, загрозою життю

громадян Російської Федера

ції, наших співвітчизників,

особового складу військово

го контингенту Збройних сил

РФ” використовувати росій

ські війська “до стабілізації

суспільнополітичної ситу

ації в цій країні”. Рада Феде

рації прохання задовольнила.

Таким чином, на території

Криму з’явилися російські

військові, але без розпізна

вальних знаків. Упродовж

кількох діб їх перекидали на

півострів повітряним та мор

ським шляхами. Голова

Служби безпеки України Ва

лентин Наливайченко пові

домив: “Ми з таким ще не

стикалися. Треба створювати

групу для протидії. Близько

16 000 військовослужбовців

Збройних сил РФ знаходять

ся в Криму. За домовленістю,

їх може бути до 25 000, але

справа не в кількості, а у ви

користанні. Те, що відбуває

ться зараз, — грубе порушен

ня всіх домовленостей”.

Солдати Російської Феде

рації блокують українські

військові частини, намагаю

ться заволодіти зброєю, за

кликають українських війсь

кових переходити на сторону

кримського уряду, погрожу

ють штурмом. Прямих боє

вих зіткнень поки не було,

проте росіяни використову

вали світлошумові гранати,

від ініціації однієї з яких було

поранено українського офі

цера. Проте військовослуж

бовці ЗСУ на провокації не

піддавалися та залишилися

вірними українському наро

дові. Зважаючи на обстанов

ку, Рада національної безпе

ки і оборони України дору

чила Міністерству оборони

провести військові збори для

військовозобов’язаних. Ве

лика частина населення

сприйняла це як мобілізацію.

Так, більше 12 тисяч україн

ців записалися у військкома

ти добровольцями. Виявили

бажання захистити Батьків

щину навіть ті, хто свого часу

“відкосив” від служби в ар

мії.

Світова спільнота засуди

ла дії російської влади щодо

Криму і пригрозила можли

вими санкціями — як еконо

мічними, так і військовими.

На фоні цих подій Росія

опинилася на межі еконо

мічного краху — рубль по

стійно падає на ринку валю

ти. Проте президент РФ Во

лодимир Путін стверджує,

що він лише отримав дозвіл

на введення військ до Укра

їни, та фактично відхрестив

ся від своїх солдатів: “Поди

віться на пострадянський

простір — там повно форми,

що схожа на російську. Пі

діть в магазини та придбай

те. Ні, це сили місцевої са

мооборони. І Росія не брала

участі у їх підготовці”. Проте

самі військові не прихову

ють свого громадянства:

“Ми з Росії і не хочемо во

ювати, але ми військові й

змушені виконувати нака

зи”,— неофіційно кажуть

вони. Тож наразі захоплені

кілька українських військо

вих частин: Окрема радіо

локаційна рота ВПСУ біля

Судака, Кіровський війсь

ковий аеродром, військова

частина протиракетної обо

рони біля Севастополя, інші

частини заблоковані війсь

ковиками та місцевим насе

ленням, які агітують особо

вий склад переходити на

сторону Криму. Вільним за

лишається Сімферополь:

невідомі озброєні люди по

кинули місто, місцевий

аеропорт працює у штатно

му режимі. Акваторія також

блокована російськими ко

раблями. За даними Дер

жавної прикордонної служ

би України, 1 березня в порт

Севастополя зайшли два ве

ликих десантних судна Бал

тійського флоту Російської

Федерації “Калінінград” і

“Мінськ”, 2 березня цього

року туди ж зайшли великі

десантні кораблі “Оленігор

ський Гірник” Північного

флоту і “Георгій Побідоно

сець” Балтійського флоту

РФ. Захід військових кораб

лів здійснено без дозволу

Адміністрації державної

прикордонної служби Укра

їни. Наразі Організація з

безпеки і співробітництва в

Європі направила в Україну

групу військових спостері

гачів

Новий уряд — нові виклики
Новообраний Кабінет Міністрів України розпочав роботу над стабілізацією ситуації в країні

Новообраном ряд У раїни довелося сти н тися з цілою низ ою давнішніх проблем вітчизняної е ономі и – незначними обся ами
золотовалютних резервів, надмірно "розд тим" бюджетом, нестабільністю ривні
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Олена ЗАРЕЦЬКА,
Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

М
инулого тижня, 27 лютого, Верховна
Рада України затвердила новий склад
уряду. “За” проголосував 331 народ�
ний обранець. “Уряд камікадзе” чи

“уряд рятівників” — як в народі вже тільки не
йменують новий склад Кабінету Міністрів.
Адже відразу йому довелося зіткнутися з ці�
лою низкою давнішніх проблем вітчизняної
економіки — незначними обсягами золотова�
лютних резервів, надмірно “роздутим” бю�
джетом, нестабільністю гривні. Серед нових
викликів — неправомірна агресія російських
військових на території Автономної Республі�
ки Крим.
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Рятувати економіку 
мають політики
Україна отримала унікальний шанс вирватися з полону боргів та змінити депресивну
економічну модель на модель розвитку

Списання боргів 
під реформи

Коли свистять кулі та бряз�

кає крупнокаліберна зброя,

вести мову про економіку на�

чебто й не на часі, головне —

пережити складний період.

Аж ні, навпаки, саме ситуація

протистояння, доведеної до

апогею кризи, відкриває, як

не дивно, нові можливості, бо

змушує вдаватися до нестан�

дартних ходів.

Наприклад, коли в нашій

країні працює місія МВФ, а

прем’єр Арсеній Яценюк за�

являє, що готовий брати кре�

дит від фонду на будь�яких

умовах, оскільки без нього

не вижити, голова Комітету

економістів України Андрій

Новак радить піти іншим

шляхом. “Враховуючи над�

звичайну складність ситу�

ації: наслідки політичної

кризи і дуже важкі наслідки

економічної кризи, Україна

повинна просити і вимагати

списання більшої частини

державного боргу перед зов�

нішніми і внутрішніми кре�

диторами держбюджету”,—

вважає Андрій Новак. За йо�

го словами, “це зараз міні�

мально необхідна дія, яка

дійсно зможе реально оздо�

ровити державні фінанси

України. На сьогодні обслу�

говування держборгу у тій

ситуації, в якій ми опини�

лись, є непосильним... Жод�

ні нові кредити, чи на сумму

35 млрд доларів США чи на

суму 50 млрд, не врятують,

тому що це ж кредит, це не є

фінансовий подарунок, от�

же, це є нові борги, котрі по�

трібно буде повертати з від�

сотками. Тобто насправді

більша частина цих нових

кредитів піде на повернення

існуючого державного боргу,

і тільки невелику частину

можна буде використовувати

для того, що називається

“економічний розвиток”.

Натомість у своїй пропозиції

експерт не вбачає нічого

надзвичайного, адже, як

стверджує Андрій Новак, за

історію існування, напри�

клад, Паризького клубу (дер�

жав�кредиторів), з 1956 року,

було укладено 440 угод про

реструктуризацію і списання

державних боргів на загальну

суму понад 700 млрд доларів

США. При цьому, країна мо�

же розраховувати, за анало�

гією, на списання від 50 % до

80 % боргів. Якщо для зов�

нішніх кредиторів це має бу�

ти прохання, то для внутріш�

ніх — вимога. “Жодному олі�

гарху чи крупному бізнесме�

ну держбюджет України в

умовах економічної та полі�

тичної кризи зараз не має бу�

ти нічого винен”,— зазначив

він. Списання боргів, вважає

Андрій Новак, підвищить

кредитний рейтинг України,

і нові кредити ми зможемо

отримати на кращих умовах,

під порівняно невисокі від�

сотки.

Натомість президент Цен�

тру ринкових реформ Укра�

їни Володимир Лановий на�

голошує, що “ситуація вкрай

погана, і питання не в пакеті

фінансової допомоги, до

якого зводять функції та роль

нового уряду, а в зміні еконо�

мічної моделі, яка продовжує

діяти як репресивна, руйнує

економіку, скорочує робочі

місця, розбалансовує фінан�

сову систему, призводить до

нових боргів та зростання

платежів. Ви знаєте, що кож�

ного місяця зростає “газо�

вий” борг перед Росією, і по�

ки що ми не чуємо ні в пуб�

лічних дискусіях, ні від ліде�

рів якихось конструктивних

ідей щодо цього. Взагалі,

жодного слова про рефор�

ми”. Тим не менше, експерт

переконаний, що, “в усякому

разі, у нас повітря стало чис�

тішим, ми можемо думати

про цікаві плани щодо бізне�

су, інформаційних проектів”.

Зокрема, вважає Володимир

Лановий, є сенс серйозно пі�

дійти до “питання інформа�

ційних технологій, інформ�

проектів”, яке “постає пер�

шочерговим”, оскільки це

“те, що може витягти нас,

зробити конкурентоспро�

можними і дати імпульс для

розвитку іншим галузям еко�

номіки України”. Експерт

наголошує, що нині надзви�

чайно важливою є фінансова

стабілізація з одночасною

підтримкою приватного під�

приємництва: “Треба створи�

ти сприятливі умови для ка�

піталізації, для відкриття

фірм, для інвестування”. Це

те, що дасть нам тенденцію з

падіння до зростання, зокре�

ма у створенні робочих місць.

За словами фахівця, безпосе�

редньо ця ініціатива має бути

підкріплена ліквідацією по�

даткової міліції, яка “має

право карати, арештовува�

ти”, а також із термінового

повернення експортерам

сплаченого наперед податку

на додану вартість (ПДВ).

Без стратегічної 
моделі будемо 
не жити, а животіти

Нова влада швидко сфор�

мувала уряд, і це добре. Але

самого факту появи нового

Кабміну недостатньо для то�

го, щоб дати позитивний

сигнал економіці. За слова�

ми президента Українського

аналітичного центру Олек�

сандра Охріменка, “Майдан

і революція згубили україн�

ську економіку”, і нині вона

перебуває у дуже поганому

стані через політичне проти�

стояння. Як вважає експерт,

“Кабінету міністрів насам�

перед доведеться повернути

довіру бізнесу до влади. А

для цього Кабмін має лікві�

дувати загони самооборони,

які тероризують бізнес і не

дають йому працювати, і на�

дати жорсткі гарантії, що не

буде перерозподілу власно�

сті. Без цих заходів бізнес не

повернеться до нормальної

роботи, й українську еконо�

міку очікуватиме реальний

колапс”. Щодо поточної си�

туації, Олександр Охріменко

зазначив, що “нині українці

та бізнес ще проїдають дохо�

ди, отримані у докризовий

період. Але скоро ці гроші

скінчаться, і якщо Кабмін не

наведе порядок у країні, то

це може спровокувати і

зростання безробіття, і ма�

сову невиплату зарплат, що,

у кінцевому підсумку, дуже

небезпечно для економіки в

цілому”.

Отже, потрібні не лише гра�

мотні перші кроки, але й план

розвитку економіки, щоб біз�

нес мав уявлення, куди рухає�

ться країна. Такою є думка

експертів. Зокрема Андрій

Новак зазначає, що, у плані

оперативного реагування,

уряд має переписати держав�

ний бюджет на 2014 рік, “ос�

кільки той, який був сформо�

ваний попередньою владою,

складений на нереальних по�

казниках і на нереальному

макроекономічному прогнозі

на поточний рік. А це озна�

чає, що держбюджет є загалом

нереальним ні в доходній, ні у

витратній частинах”. Нато�

мість, наголошує експерт, пе�

рероблений держбюджет “має

продемонструвати реальні

нові підходи, безумовно, він

має бути бездефіцитним або зі

скороченням дефіциту, обся�

гів доходів і витрат, звісно,

збалансованим”. Але це опе�

ративне реагування. Для за�

поруки економічного розвит�

ку потрібно продемонструва�

ти план реформ або план дій.

“План реформ має бути біль�

шим, ніж на 1�2�3 роки. На�

решті, треба сформувати мо�

дель, стратегію економічного

розвитку України... Наша

проблема у тому, що немає та�

кої моделі, і кожен новий

уряд починає відміняти під�

ходи попереднього уряду. Ні�

якої стратегії, ніякої спадко�

вості”,— зазначив пан Новак.

Натомість він вважає необхід�

ним ухвалити Фіскальний ко�

декс, в якому поєднати По�

датковий і Бюджетний кодек�

си, а також Соціальний ко�

декс і Монетарний кодекс. У

цих документах зафіксувати

основні параметри, яких має

дотримуватися будь�який

уряд, а у Монетарному кодек�

сі — визначити орієнтири ро�

боти НБУ, який усі роки неза�

лежності працює у режимі

“вільного плавання”. За сло�

вами експерта, “якщо цього

не буде, а ми обговорювати�

мемо посади, імена, то немає

звідки чекати результатів еко�

номічних”.

Слід зазначити, що перші

дії уряду Арсенія Яценюка

спрямовані поки що на тер�

мінову стабілізацію поточно�

го платіжного балансу. Зокре�

ма прем’єр у понеділок, 3 бе�

резня, на засіданні Європей�

ської бізнес�асоціації наголо�

сив на важливості отримання

Україною фінансової допо�

моги та оголосив про наміри

секвеструвати держбюджет,

який назвав “нереальним”,

на 50�80 млрд грн.

Тим часом “Велика сімка”

обіцяє Україні “потужну фі�

нансову підтримку”. Отже,

без грошей не залишимося.

І пенсіонери з “бюджетни�

ками” можуть не турбувати�

ся, адже саме ці статті видат�

ків з держбюджету є першо�

черговими і фінансувати�

муться за будь�яких умов:

“Бюджетний процес є безпе�

рервним, і немає ситуації, ко�

ли в держбюджеті відсутні

кошти. Я не уявляю ситуації,

коли в казначействі не буде

грошей на ці першочергові

статті”,— зазначив Андрій

Новак.

Тим не менше, експерти

переконані, що витрати на

дострокові вибори у сумі 

2 млрд грн є виправданими,

оскільки сприятимуть стабі�

лізації ситуації �

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

С
лова прем’єр�міністра Арсенія Яценюка
про те, що “казна порожня”, повторив і
міністр економічного розвитку Павло
Шеремета. На тлі стрімкого знецінення

гривні нестача коштів у головному “гаманці”
країни викликає острах: чи не доведеться по�
вертатися у 90�ті роки минулого століття, коли,
зокрема, кияни брали та обробляли городи за
містом, аби виконати власну “продовольчу
програму”? Експерти вважають, що перспек�
тиви не такі похмурі, навпаки — є шанс покін�
чити з економічними негативами назавжди.

Росія може зубожіти через битву за Крим
Ä³ëîâèé ïî÷àòîê âåñíè ñòàâ äëÿ Óêðà¿íè åêîíîì³÷íî íåãàòèâíèì, àëå ïî-ñïðàâæíüî-

ìó “÷îðíèì” — äëÿ Ðîñ³¿. ßêùî àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ó ïîíåä³ëîê, 3 áåðåçíÿ,

íà Âàðøàâñüê³é á³ðæ³ îáâàëèëèñÿ â³äðàçó íà 16 % (íà òë³ ïàä³ííÿ îñíîâíèõ ³íäåêñ³â á³ð-

æ³ ìàéæå íà 5 %), òî ³ ðîñ³éñüê³ àêö³¿ âòðàòèëè â³ä 8 äî 12 %. Îñîáëèâî ñòð³ìêèì áóëî

ïàä³ííÿ àêö³é “Ãàçïðîìó”, â³äðàçó íà 12 %, ÷îãî ðàí³øå íå òðàïëÿëîñÿ. Îáâàëèâñÿ é ðî-

ñ³éñüêèé ðóáëü, òà òàê, ùî Áàíê ÐÔ âèìóøåíèé áóâ âèéòè íà ðèíîê ç ³íòåðâåíö³ºþ, îá-

ñÿãè ÿêî¿ ñòàëè ³ñòîðè÷íèì ðåêîðäîì. Çàãàëîì âòðàòè Ðîñ³¿ ò³ëüêè â³ä ïåðøèõ äí³â â³é-

íè ç Óêðà¿íîþ çà Êðèì îö³íþþòüñÿ ó $55 ìëðä.

ÄÎ ÐÅ×²
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Релакс для грошей

Вільне плавання
гривні: кому збитки, 
а кому й прибутки

Власне, лихоманка для

всіх, хто має заощадження,

розпочалася з того моменту,

як національна валюта —

гривня — відправилася у

“вільне” курсове плавання по

ринкових хвилях. Не потону�

ла, і це позитив. Але й про

твердий курс говорити поки

що зарано. На вівторок, 4 бе�

резня, тільки офіційний курс

гривні від НБУ склав майже

символічні 9,99 грн за один

долар США. Власники грив�

невих депозитів уже підрахо�

вують збитки. Зокрема і зна�

йома автора, котра, піддав�

шись на привабливі відсотко�

ві ставки по гривневих депо�

зитах, перевела одну тисячу

доларів США у національну

валюту й поклала на депозит

під “смачні” 16 %. Нинішні

підрахунки її вельми засмути�

ли: виходить, вона вже втра�

тила 1 500 грн на курсовій різ�

ниці, й ці збитки майже по�

глинули річний прибуток від

депозиту, залишивши від ньо�

го лічені гривні. Натомість

власники валютних депозитів

задоволено потирали руки,

адже попри низькі відсоткові

ставки вони мають нині не�

поганий зиск. Щоправда,

після того, як НБУ обмежив

зняття валютних депозитів

сумою у 15 тисяч гривень (в

еквіваленті) на добу, й влас�

ники валютних депозитів от�

римали привід для занепоко�

єння.

Як перші, так і другі пиль�

но стежать за курсом гривні.

Цими вихідними, котрі для

багатьох виявилися трудови�

ми буднями, більшість киян

жили звичним життям. Але

їхні розмови були не звични�

ми для уїк�енду. Переважна

більшість із тих, то відвідував

магазини, ходив на ринок,

їхав у маршрутках та метро,

говорили про курс гривні.

Підраховували, хто скільки

втратив чи надбав. Обміню�

валися порадами. Узагальню�

ючий висновок такий: гривня

впала далі нікуди, але ж надто

швидко. Щось тут таки є. І це

“щось” збиває з пантелику.

Долар США може
утримати високі 
позиції

До речі, збиває не лише

простих пересічних киян, а й

економічних експертів. Зок�

рема президент Центру рин�

кових реформ України Воло�

димир Лановий зазначив, що

“таке стрімке падіння гривні

не є результатом збалансу�

вання попиту і пропозиції...

Є така думка, що НБУ хоче

заощадити резерви, а курс

нехай падає. Але це помилка,

тому що резерви існують для

того, щоб у пікові моменти

допомагати економіці, а не

для того, щоб просто мати

резерви НБУ”. Експерт пе�

реконаний, що Нацбанк

України навряд чи у най�

ближчій перспективі вдава�

тиметься до активної під�

тримки курсу гривні, “і це

погано, бо впаде рівень жит�

тя населення”. Тим не мен�

ше, цілком реально, що

“курс далі не падатиме за

жодних умов”, вважає він.

Для цього потрібно, окрім

інших заходів, припиняти

торги на міжбанку, якщо

гривня падає нижче певного

рівня.

Але гривня, якщо і не впа�

де, то і не підніметься, вва�

жає голова Комітету еконо�

містів України Андрій Но�

вак. “Безумовно, ніколи курс

гривні не повернеться до рів�

нів на початку кризи (8,2 грн

за один долар США) і до за�

кладених у держбюджеті на

2014 рік 8,5 грн. Ми прой�

шли психологічну межу в 9

грн і в 10 грн, і зараз треба

говорити про показник 10

грн. Але це у випадку, якщо

НБУ і новий уряд почнуть

реагувати на ситуацію на

ринку. Якщо не будуть реагу�

вати, девальвація гривні три�

ватиме”,— говорить він. При

цьому, на думку експерта,

“зараз працюють не еконо�

мічні, не політичні, а спеку�

лятивні чинники”.

Експерт Інформаційно�

аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Марія Саль�

нікова зазначила, що ті рівні,

яких досягла гривня, можуть

зробити купівлю валюти не�

привабливою для населення,

і ринковий максимум у 11,50

грн за один долар США нав�

ряд чи буде перекрито. До то�

го ж певну підтримку гривні

може надати факт приїзду мі�

сії МВФ в Україну.

Де знайти спокій?
Гроші люблять тишу, а як�

раз тиші в Україні нині об�

маль. Тому перше, що екс�

перти радять, — це перегля�

нути свій “мультивалютний

кошик” на користь твердішої

валюти. І тут багато що зале�

жить від того, чи буде повно�

форматна війна між Росією та

Україною, скажімо, за абхазь�

ким сценарієм, чи справа об�

межиться “страшилками”, й

ситуацію вдасться стабілізу�

вати дипломатичним шля�

хом.

У разі загострення конфлік�

ту долар США може зміцнити

свої позиції на світовому ва�

лютному ринку як традиційна

валюта�”сховок”. Разом з тим,

дорожчатиме й золото. Але

широка різниця між цінами

купівлі та продажу долара

США на українському валют�

ному ринку суттєво знижує

зиск від оборудки обміну гри�

вень на “бакси”. Можна звер�

нути увагу на альтернативні

валюти, зокрема на більш�

менш стабільний швейцар�

ський франк або на британ�

ський фунт, хоча у випадку

відкритого збройного кон�

флікту у Криму валюти євро�

зони можуть здешевшати.

Альтернативою грошам є

нерухомість. Звісно, за умо�

ви достатніх коштів на її ку�

півлю. Але тут є нюанс. По�

перше, квартира чи будинок

надійні доти, доки війна чи

інші катаклізми (у тому чис�

лі соціальні й політичні) да�

леко. По�друге, комунальні

тарифи можуть зрости. Опе�

ратори вітчизняного ринку

нерухомості взяли до уваги

різні чинники ризику й про�

понують придбати нерухо�

мість за кордоном. Теж варі�

ант �

Як не втратити заощадження у розпал економічної кризи 
та в умовах передвоєнного стану

Зберігайте гроші в банках, а не в склянках
Різноманітні варіанти збереження заощаджень “Хрещатик” попросив прокоментувати 

експерта Інформаційно&аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Марію Сальнікову.

— Якщо є заощадження у гривнях чи у валюті “на руках”, що з ними робити для захисту від девальвації: зробити велику покупку,
покласти на депозит чи тримати вдома?

— В умовах девальваційного тиску на гривню з початку поточного року (протягом перших двох місяців гривня знизилася на

32,86 % до рівня 11,10 грн за один долар США), найбільших втрат зазнали якраз ті, хто тримав заощадження “на руках”. Як�

що грамотно розглядати ситуацію, то при наявності заощаджень та відсутності необхідності здійснення крупних покупок най�

більш правильним буде розмістити ці гроші на депозитних рахунках. Нині найбільш вигідними є депозити у національній ва�

люті на термін 6—12 місяців, оскільки протягом цього періоду політична ситуація у країні може стабілізуватися, і не буде об�

межень на зняття депозитів. Придбання валюти й розміщення валютних депозитів нині є нерентабельним. Різниця між ціна�

ми купівлі та продажу валют (спред) по долару США складає 11,40 %, по євро 12,95 %, по фунту 13,41 %. Тобто, щоб отрима�

ти прибуток або, як мінімум, не втратити у момент зворотного обміну — валюти мають подорожчати у майбутньому на вели�

чину спреду (або прибутковіть по депозиту має принести цю суму). Тільки у такому випадку купівля іноземної валюти буде

рентабельною.

— Наскільки у даній ситуації пріоритетними можуть бути покупки, і якщо так, то що є пріоритетним (вигідним): нерухомість, тех&
ніка, ювелірні вироби?

— Якщо говорити про великі покупки, то придбання нерухомості з метою вберегти заощадження від девальвації не є критич�

ним, оскільки підстав для зростання вартості квадратного метра в умовах політичної невизначеності немає. Для купівлі техні�

ки час не найгірший — нині ще можна знайти ціни з урахуванням курсу у 8 грн. У найближчому майбутньому (березень—кві�

тень) при нових надходженнях до магазинів ціни на техніку зростуть у зв’язку з девальвацією гривні. Купівля ювелірних при�

крас не є способом збереження коштів, оскільки у виробі завжди закладено і вартість золота, і вартість роботи. Безумовно, у

майбутньому ціни на ювелірні вироби також зростуть, що зробить покупки невигідними, однак пріоритет даних покупок у по�

точних умовах є низьким.

— Що робити з депозитами: знімати, конвертувати, переводити гроші у закордонні банки?
— Поточні депозити, термін яких ще не сплив, варто залишити у банках до кінця терміну.

Єдине, якщо, наприклад, у вас є можливість розміщення депозиту під більш вигідний відсоток і ви при цьому не втратите вже

отриманої доходності, то у приватному порядку можна переглянути внесок. Якщо термін дії доларового депозиту вже сплив, то

нині вигідно перевести його у національну валюту й також розмістити у банку, який, на думку вкладника, найбільше відпові�

дає вимогам. Дійсно, за умови, що вкладники купували валюту по 8 грн, а нині поміняють по 9,03 грн (середній курс купівлі на 

5 березня), то й без доходності по депозиту прибуток складе 12,87 %. Якщо говорити про розміщення заощаджень в іноземні

банки за кордоном, то це може бути привабливим для великих вкладників, і доцільно розглядати перспективність кожного

окремого вкладу окремо.

— Якщо є квартира або інші об’єкти для продажу, передбачалося їх продати, чи має сенс почекати або, все&таки, зважитися на
оборудку?

— На нашу думку, причин для призупинення даних процесів (продажу нерухомості) нині немає, оскільки зростання цін на

нерухомість не очікується. Подорожчання нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринку у перспективі на рік при�

зведе тільки до зниження попиту. Основними причинами виступають уповільнення темпів зростання номінальних заробітних

плат населення та відсутність відновлення активності на кредитному ринку.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÅÊÑÏÅÐÒÀ

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Ч
ерез не оголошену, але реальну війну у
Криму лихоманить ринки всього світу. Що
вже казати про пересічного українця? По�
терпають за себе, за рідних і близьких, за

країну, за народ. Але у цьому переліку є місце й
грошам. Власні заощадження можуть бути чин�
ником виживання, та й державі не завадять. То
як врятувати все, що нажите “тяжкою працею”,
від знецінення?
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Операція “Консолідація”
В результаті тривалої нервової напруги не лише активісти Майдану, 
а багато хто з громадян потребує психологічної допомоги та взаємопідтримки

До завершення 
ще довго

До нинішніх подій, які від�

буваються в державі, навряд

чи хоч хтось залишається

байдужим. І якщо одні за по�

діями спостерігали вдома по

телевізору, то інші — активіс�

ти Євромайдану — безпосе�

редньо брали участь у бойо�

вих діях та протистоянні з си�

ловиками. І, врешті, незлам�

ність сили й непохитність ду�

ху, а також віра в перемогу

об’єднали український народ

в боротьбі за докорінну зміну

системи влади та свої права,

гарантовані Конституцією. Та

все ж в умовах сучасних ре�

алій та незалежної демокра�

тичної держави більшість

громадян до розвитку таких

подій не були готові, і, насам�

перед, психологічно. Тож у

результаті тривалого психо�

емоційного навантаження не

лише майданівці, але й інші

мешканці країни потребують

психологічної допомоги. А

тому після пережитих подій

психологи та психіатри Май�

дану закликають у жодному

разі не соромитися звертати�

ся до них по фахову безкош�

товну психологічну допомогу,

аби в подальшому в результа�

ті отриманого стресу не ви�

никло суттєвих порушень у

психіці.

“От уявіть — людина живе

та працює в нормальному

ритмі, а тут трапляються такі

події, що розгортаються не

день, не два — вже три місяці

минуло, й люди мають намір

на Майдані перебувати до

червня місяця. А це тривалий

період постійного безперер�

вного стресу. Який організм

до цього підготовлений? Та

ніякий!” — говорить психо�

лог�волонтер Світлана Мар�

ківська.

Зі свого боку, психіатр�во�

лонтер Дар’я Сапон зазначає,

що люди в Україні за сучасної

історії ніколи не потрапляли

в епіцентр бойових дій. “І ось

такий посттравматичний

стресовий розлад дещо відріз�

няється від постстресових

розладів, які людина отрима�

ла в ході бойових дій. Він зов�

сім інший і працювати з ним

потрібно по�іншому”,— ви�

знає вона.

Фахівці одностайні в тому,

що людям сьогодні обов’яз�

ково потрібно звертатися по

психологічну допомогу. “Це

стосується всіх, але найбіль�

ше тих, хто пережив стреси та

екстремальні ситуації. Їм по�

трібна допомога, але зараз во�

ни цього не розуміють, адже

наш мозок працює не так

швидко. Надалі якщо не звер�

татись по психологічну допо�

могу, то наслідки будуть

плачевними. Це може при�

звести і до депресій, і до су�

їцидальних дій, і до втрати

здорового глузду”,— резюмує

пані Марківська.

На сьогодні те, що ми бачи�

мо — психологічно подавле�

ний настрій серед населен�

ня — лише верхівка айсберга.

“Всі психопатологічні наслід�

ки дадуться взнаки трохи піз�

ніше. Тільки через місяць піс�

ля психотравмуючої події

можна говорити про пост�

травматичний стресовий роз�

лад,— розповідає психіатр

Дар’я Сапон.— Психологи і

психотерапевти говорять про

те, що такі захворювання

тільки починають зароджува�

тися і люди повинні це розу�

міти”. А тому вона радить

уважно придивлятися до сво�

їх друзів, рідних, близьких.

Наприклад, як вони сплять,

їдять, як змінюється їх на�

стрій. Якщо ж людина ходить

сумна три, чотири дні, тиж�

день, два тижні, а потім си�

дить, вперіщившись у ком�

п’ютер і не відходить від ньо�

го, то їй однозначно потрібна

допомога. Адже в такому ви�

падку вона сама вже не звер�

неться по неї, пояснює ме�

дик.

Суспільні забобони
За словами охоронця 34�ї

сотні Майдану Ігоря, в Укра�

їні не прийнято звертатись по

допомогу до психолога. Їх

стороняться, а більшість лю�

дей переконані — якщо вони

підуть до фахівця, то оточу�

ючі будуть сміятися.

Вважається, що людина са�

ма в своїй проблемі розбе�

реться, але реально нині кож�

ному другому потрібна пси�

хологічна допомога — розпо�

відає пан Ігор і додає, — вна�

слідок сильних стресів, бойо�

вих дій, коли багато хто втра�

тив друзів та знайомих, а то�

му починає зловживати алко�

голем. Тому особливо зараз

потрібна допомога професіо�

налів, які зможуть підказати

людині, дати їй розуміння, як

далі жити.

“По психологічну допомо�

гу люди ще не звертаються

масово. Хтось соромиться, а

хтось не до кінця усвідомлює

трагедію, яка з ним трапила�

ся. Я вважаю, що це траге�

дія — тому що це і психози, і

неврози, і посттравматичний

синдром. Але пересічні гро�

мадяни цих термінів і проявів

не знають, вони думають, що

це просто напруження, скар�

жаться на безсоння, відчува�

ють дискомфорт, у них трем�

тить все тіло, а це — перена�

пруга”,— діляться з “Хреща�

тиком” психологи.

Так, зі слів пані Марків�

ської, кожна людина пережи�

ває ці всі події, незалежно від

того, втратила вона когось із

близьких чи ні. Людина зна�

ходиться у цьому вакуумі, во�

на крутиться у цьому негати�

ві, який стоїть смогом абсо�

лютно над усіма. А тому вона

закликає не боятися й зверта�

тися до фахівців по допомогу,

яку надають на Майдані без�

коштовно.

“Втім, існує дуже суттєва

проблема — всі, хто дійсно

потребує психологічної реабі�

літації та хто безпосередньо

перебував у епіцентрі бойо�

вих дій, по допомогу не звер�

нуться. Це зумовлено тим, що

статус героя не дозволяє йти

до психологів чи психіатрів.

Адже є наслідок радянського

менталітету: “хто звернувся

до психіатра, належить до

числа божевільних”,— визнає

медичний представник пси�

хотерапевтичного напрямку.

Як розповіла “Хрещатику”

волонтер Світлана Марків�

ська, на Майдані вночі пра�

цюють мобільні групи психо�

логів та психіатрів. Вони хо�

дять по наметах та розпиту�

ють, кому потрібна допомо�

га. Адже не всі мають змогу

прийти самі. От, наприклад,

якщо людина охороняє об�

’єкт, то вона не може його

покинути.

У взаємопідтримці —
сила

Психологи та психіатри на�

дають корисні поради, як

оговтатись від пережитих по�

дій та уникнути посттравма�

тичного стресового розладу.

“Наше життя — це спілку�

вання, без спілкування не бу�

ло б життя. А тому необхідно

обов’язково говорити один з

одним. І якщо людину щось

тривожить, то їй не потрібно

усамітнюватись, а навпаки —

якомога більше спілкуватися.

І бажано зі спеціалістами,—

говорить психіатр Дар’я Са�

пон.— Але якщо людина розу�

міє, що не знаходить вихід для

себе, а розмови з друзями не

дають позитивних результатів,

вона продовжує сумувати,

плакати, тривожитися, то в та�

ких випадках потрібно безза�

перечно звертатися до фахів�

ця. Не варто затягувати із візи�

том до спеціаліста і в ситуації,

коли людина починає

почуватися гірше: зміни в

емоціях, поведінці тощо. Як�

що із цим зволікати, то дове�

деться довго лікуватися та

приймати психотропні препа�

рати. Але навіщо?”. Також ме�

дик визнає, що люди, які

спостерігають за перебігом

подій по телевізору, більше

страждають від тривожно�фо�

бічних розладів.

В свою чергу, психолог Світ�

лана Марківська радить менше

дивитися новини. Для пересіч�

ного громадянина достатнім

буде показати “сьогоднішній”

репортаж, адже у нього психіка

і так вражена. А демонструючи

ролики подій, які відбулися 18,

19, 20 лютого, ЗМІ тільки по�

глиблюють ту ситуацію, в яку

потрапила особа. Тому, вважає

психолог, наразі потрібно по�

давати матеріал більш зважено.

Все, що людина побачила по

телевізору, дізналася з газет,

вся ця інформація вже відкла�

лась у неї на рівні підсвідомо�

сті. Якщо ж ця інформація по�

вторюється і надалі, то вже від�

бувається зомбування насе�

лення, переконує вона.

А тому, щоб позбавитись

від психологічної напруги

після перегляду новин, варто

присвятити час перегляду

концертів, комедій, аби змі�

нювати ситуацію та не знахо�

дитись постійно в одному й

тому самому негативному

стані. Крім того, треба актив�

но займатися улюбленим хо�

бі, читати книжки, слухати

музику.

“Люди мають змінювати

свої вподобання — переключа�

тися з одної реакції на іншу.

Більше приділяти уваги дітям,

особливо маленьким. В сім’ї

повинна бути взаємопідтрим�

ка: якщо людина щось не так

робить, коли вона трохи роз�

дратована, потрібно намага�

тись відволікти її від турбот,

щоб вона не зациклювалась та

не усамітнювалась. Також при�

діляйте більше уваги спілку�

ванню, причому не по телефо�

ну, а живому”,— резюмує пані

Марківська.

Загалом фахівці констату�

ють, що події, які розгорнулися

на теренах нашої держави, зок�

рема в серці України — Києві,

яскравий приклад того, на�

скільки український народ не�

подільний, згуртований та го�

товий за будь�яких обставин

прийти на допомогу один од�

ному. Люди стали більш від�

критими, а тому потрібно і на�

далі не втрачати такий міцний

зв’язок один з одним, який на�

разі утворився, а отже, і поділу

на “своїх” і “чужих” не має бу�

ти. Адже найвищі духовні цін�

ності існують для кожного з

нас. Варто не забувати, ра�

зом — ми сила, яка всіх нас об�

’єднує та робить ще сильніши�

ми. Слава Україні — Героям

Слава!

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

П
одії на Майдані стали найдраматичні�
шими у вітчизняній новітній історії та
справжнім випробуванням на міцність
українського народу. Внаслідок постій�

них стресів, тривог і переживань багато хто
потребує психологічної та психотерапевтичної
допомоги. Однак українці соромляться звер�
татися навіть до фахівців�волонтерів, та й не
всі ще повністю усвідомили масштаб та тра�
гізм усіх подій. Лікарі вже починають бити на
сполох, адже якщо і надалі люди не зважати�
муть на наявні проблеми психолого�психіат�
ричного характеру, це може призвести до
вкрай негативних наслідків. Сьогодні кожному
потрібно віднайти сили жити далі, а спільні зу�
силля та взаємопідтримка допоможуть у цьо�
му. Адже український народ яскраво проде�
монстрував, що разом — ми сила.

Ви збуджені, роздратовані або відчуваєте паніку — це може бути адекватна реакція на

складні події, на горе або травматична реакція. Адже травма — це подія, яка виходить за межі

звичайного повсякденного досвіду, наприклад, коли виникає загроза вашому життю або

близьких вам людей.

Не залишайтеся наодинці, шукайте можливість спілкуватися з людьми, особливо з добри�

ми друзями. Розповідайте про свої почуття від пережитих подій.

Не відмовляйтесь від допомоги інших, навіть якщо вам здається, що вони вас не можуть

зрозуміти.

Рухайтесь, займайтесь щоденними справами, спортом, щоб позбутись напруги і страхів.

Уникайте вживання алкогольних напоїв, заспокійливого та снодійного (ви тільки захова�

єте проблему, проте не вирішите її).

Зменшіть споживання стимулюючих речовин (кава, цигарки). Не “накручуйте” організм,

адже він і так перенапружений.

Зверніться по допомогу до психолога або психотерапевта.

Сьогодні на Майдані працює 4 пункти психологічної допомоги — у КМДА, в Українському домі, в
Макдональдсі по вул. Софіївська 1/2, а також медична служба на Трьохсвятительській, 7.

Телефони довіри психологічної служби Майдану: 
(068) 699-41-71; (099) 093-80-10; (093) 436-67-33
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Екологічний стандарт

Сьогодні за допомогою осо�

бливих знаків маркування ви�

робник має можливість як в

Україні, так і за кордоном під�

твердити споживачеві якість,

безпеку і природну користь

продукції своєї торгової марки.

Досить важливим є і той факт,

в якій мірі споживання чи ви�

користання продукції вплине

на стан здоров’я людини та

навколишнього середовища.

За даними Всесвітньої органі�

зації охорони здоров’я (ВО�

ОЗ), третина різноманітних за�

хворювань людства пов’язана

зі споживанням неякісних та

забруднених продуктів і напо�

їв, а також негативними впли�

вами від різноманітних това�

рів, матеріалів, виробів, прила�

дів, якими ми себе оточуємо.

Екологічна гарантія
Впевненість споживачу при

виборі продукції надає еколо�

гічна сертифікація та знак еко�

логічного маркування. Але до�

недавна деякі виробники, ко�

ристуючись прогалинами в за�

конодавчій базі, вводили спо�

живачів в оману, розміщуючи

на етикетках такі самодеклара�

ції, як “натуральний”, “еколо�

гічно чистий”, “органічний”.

Однак за останні роки ситуація

змінилася, бо була проведена

значна робота щодо вдоскона�

лення законодавства у галузі

контролю безпеки, якості та

маркування продукції. Розроб�

лені нові закони, технічні рег�

ламенти та стандарти, які регу�

люють різні види сертифікації

продуктів харчування, в тому

числі й добровільні. Наразі в

Україні вже діють “екологічна”

і “органічна” сертифікаційні

системи. Коли покупець ба�

чить на етикетці товару, напри�

клад, український знак “Зеле�

ний журавлик”, то він може

бути певен, що купує безпеч�

ний, якісний продукт, що під�

тверджено екологічною серти�

фікацією на відповідність між�

народним стандартам. Цим

знаком в Україні маркується

продукція, яка пройшла оцін�

ку всіх етапів життєвого циклу

на відповідність стандартам,

що встановлюють екологічні

критерії до продукції певної

категорії. Якщо символ “орга�

нік” знайомий багатьом завдя�

ки рекламі, то знак екологічної

сертифікації “Зелений журав�

лик” поки ще не настільки ві�

домий. Разом із тим, вимоги

екологічних стандартів на сьо�

годні вважаються одними з

найбільш суворих. За словами

президента ВГО “Жива плане�

та” Світлани Берзіної, спожи�

вач стикається з дилемою, як

правильно вибрати продукт,

прочитати маркування. “Всі

продукти, представлені на

ринку легально, відповідають

державним нормам безпечно�

сті. Це і норми технічного рег�

ламенту, санітарно�ветеринар�

ні, санітарно�гігієничні, але

все одно — прірва між євро�

нормами”,— зазначає пані

Берзіна. Вона додає, що харчо�

ві добавки, які є онкоутворю�

ючими, тобто провокуючими

онкологічні захворювання і за�

боронені директивно, законо�

давчо в ЄС ще на початку 90�х

років, дозволені в Україні. “З

більш ніж 1400 харчових доба�

вок, які у нас допущені, тільки

4 заборонені, одна з яких —

формальдегід, який добавляв�

ся як консервант, та кілька

барвників, що є серйозними

алергенами та мають іще низку

побічних ефектів. Всі решта

допускаються”,— наголосила

пані Берзіна.

Різниця між якістю 
та безпекою

За словами президента На�

уково�дослідного центру неза�

лежних споживчих експертиз

“Тест” Валентина Безрукого,

споживач повинен пам’ятати,

що якість та безпечність —

зовсім різні речі. “Безумовно,

поняття "якість" широке і

включає в себе і показники

безпеки. Держава відповідає

тільки за показники безпеки.

Іноді, в окремих випадках, в

нормативних документах при�

сутні показники якості, але це

не пріоритет держави”,— за�

значив пан Безрукий. Щодо

маркування продукції, то все

почалося з радянських держ�

стандартів. “А оскільки з’яви�

лася незалежна держава, то ці

стандарти стали міждержав�

ними, тобто до того часу, поки

не почали запроваджувати на�

ціональні — ДСТУ. Частина

міждержавних ДЕСТів (рос.

ГОСТ) залишається досі, на�

приклад, по червоній ікрі. На�

ступне покоління нормативів,

яке є, — технічний регламент,

який повинен заміняти ці

стандарти. Можна сказати, що

цей регламент — аналог відо�

мих європейських директив,

параметрів, кодексів, які від�

носяться до ООН”,— додав

експерт.

Новітнє маркування
Але не все так сумно, як

здається. В Україні є виробни�

ки, що, як і всі у світі, прагнуть

розвиватися, покращувати

якість своєї продукції, піклую�

ться про споживача та свою

репутацію. Вони вкладають ін�

вестиції у виробництво для то�

го, щоб покращити низку по�

казників, зберегти природну

цінність продукту. Та ці вироб�

ники зіткнулися з такою проб�

лемою — як донести до спо�

живача про ці фактори, не по�

рушуючи при цьому законо�

давства та принципів ВТО. То�

му міжнародна організація

стандартизації розробила се�

рію стандартів. Так, у 1970�х

роках був розроблений орга�

нічний стандарт та з’явилася

всесвітня організація органіч�

ного руху, у 1990�х роках —

екологічна сертифікація. За

словами президента ВГО

“Жива планета” Світлани

Берзіної, однією з найголовні�

ших особливостей екологічної

сертифікації є метод оцінки

життєвого циклу продуктів —

від “сировини” до “упаков�

ки”, який дає споживачеві га�

рантії їх якості, безпеки і по�

ліпшених екологічних харак�

теристик. Рішення про прохо�

дження еко�сертифікації

приймається виробниками на

добровільних засадах. Україн�

ський орган екологічної сер�

тифікації та маркування ви�

знаний на міжнародному рів�

ні, а український екологічний

сертифікат визнається в 60

країнах світу, в тому числі в

Євросоюзі і США. Еко�серти�

фікація в Україні з року в рік

стає все більш затребуваною.

По суті, цей вид сертифікації

дозволяє виробникові, згідно з

вимогами міжнародного стан�

дарту ISO 14024, ідентифікува�

ти продукцію з поліпшеними

характеристиками щодо впли�

ву на навколишнє середовище

та здоров’я людини. Екологіч�

на сертифікація в Україні від�

повідає всім міжнародним ви�

могам і стандартам ISO 14024

та вимогам технічного регла�

менту.

За словами пані Берзіної, ця

система акредитована на на�

ціональному та міжнародному

рівнях, вона міжнародно ви�

знана, адмініструється неза�

лежним органом сертифікації,

який є партнером Міністер�

ства екології й Міністерства

економіки, і галузевими мініс�

терствами. “Наша система на

сьогодні має 48 екологічних

стандартів на різні категорії

продукції та послуг, які гармо�

нізовані з міжнародними базо�

вими критеріями глобальної

мережі екологічного марку�

вання. Також видано 376 лі�

цензій, тобто угод на право пе�

редачі використання знаку

екологічного маркування, яке

видається виробнику тільки

екологічно сертифікованої

продукції і по відношенню

тільки до екологічної продук�

ції”,— зазначає Світлана Бер�

зіна. Тобто виробник може ви�

робляти і іншу продукцію на

тих потужностях, яка не прой�

шла з деяких причин екологіч�

ну сертифікацію. Як зазначає

експерт, це доволі трудоміст�

кий процес, але в подальшому

будуть самі переваги. “Для

споживача наявність екологіч�

ного знаку “Зелений журав�

лик” на упаковці та екологіч�

ного сертифікату означає те,

що продукція була оцінена

третьою незалежною компе�

тентною стороною. Наразі ор�

гани сертифікації проходять

аудит, акредитацію на міжна�

родному та національному рів�

нях як в Україні, так і в інших

країнах Європи”,— запевнила

експерт. Також споживач розу�

міє, що дана продукція є кра�

щою з точки зору впливу на

навколишнє середовище та на

здоров’я людини.

Боротьба 
за споживача

Що стосується проходжен�

ня виробниками сертифікації,

то, за словами експертів, сьо�

годні 70 % заявок завертають

на етапі первинного розгляду

документів. “Були такі випад�

ки, коли виробники вирішува�

ли йти далі, та ми з ними пра�

цювали доти, поки вони не до�

сягали певних результатів та

проходили сертифікацію, ця

процедура тривала понад три

роки. Для нас — гордість, що

ми так позитивно впливаємо

на те, що виробник починає

покращувати технологію й по�

чинає працювати над продук�

том, хоче досягти результату у

вигляді міжнародно визнаного

сертифікату”,— зазначила

Світлана Берзіна. За її слова�

ми, сертифікат видається на 3

роки й лише на ту продукція,

яка пройшла сертифікацію, а

не на виробництво. “Вироб�

ник не має права використо�

вувати сертифікат та знак мар�

кування як елемент торгової

марки, а має право тільки роз�

міщувати його на продукції,

яка пройшла сертифікацію.

Щороку ми проводимо обо�

в’язкові планові технічні на�

гляди над сертифікованою

продукцією”,— запевнила

експерт. Також перевіряються

заяви та скарги з боку спожи�

вача. “Бувають випадки, коли

ми стикаємося з фальсифіка�

том. Наприклад, було кілька

епізодів, коли були сфальси�

фіковані продукти, які прохо�

дили екологічну сертифіка�

цію, тому комунікація зі спо�

живачем дозволяє нам про�

ідентифікувати та вжити захо�

ди безпеки на рівні звернення

до органів державного нагля�

ду — державної екологічної ін�

спекції”,— резюмувала пані

Берзіна.

За словами Валентина Без�

рукого, в маркуванні продук�

ції багато чого використовує�

ться — і те, що пов’язано з еко�

логією, органікою. Також є і

“даремні” написи, особливо

те, що стосується соняшнико�

вої олії — наприклад, “без хо�

лестерину”, оскільки холесте�

рину в соняшниковій олії не�

має, не було і ніколи не буде.

Але це все інформація, яка бу�

ла зроблена для покупця. “Не�

хай буде зайва інформація, ніж

її буде недостатньо”,— зазна�

чив експерт.

Отже, перед тим, як купува�

ти продукцію, уважно подиві�

ться на маркування, які саме

знаки там присутні та який

склад товару. Будьте уважні й

обережні!

Вітчизняні виробники намагаються надати споживачеві якісний 
та безпечний товар

“Зелений журавлик”
Цей знак зображує журавлика, стилізованого під зелений паросток,

на фоні Землі й символізує життя на нашій планеті. За 10 років свого

існування в народі він отримав назву “Зелений журавлик”. Знак заре�

єстрований Міністерством юстиції України, свідоцтво про реєстрацію

від 18.02.2002 року № 444, права охороняються Законом. Знак “Зелений

журавлик” можна побачити на упаковці, етикетці різноманітних продук�

тів, товарів, виробів, матеріалів та на інформаційних носіях організацій, які надають послуги.

Він підтверджує екологічну перевагу та безпеку маркованої ним продукції, що пройшла еко�

логічну сертифікацію та контроль за дотриманням вимог екологічних стандартів на всіх ета�

пах життєвого циклу. Під знаком розташовується код екологічного стандарту, на відповідність

якому пройшла сертифікацію маркована ним продукція.

ÄÎ ÑÑËÎÂÀ

Харчові домішки

ÄÎÂ²ÄÊÀ ""ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

О
станнім часом на споживчому ринку
України простежується тенденція еколо�
гічного маркування продуктів харчуван�
ня та побутових послуг. Більшість укра�

їнців вважає, що серед основних ознак якісного
продукту харчування — його натуральність і еко�
логічність. Але мало хто знає, що деякі марку�
вання на продуктах несуть і загрозу для життя.
Слід розуміти — для того, щоб вибрати у магази�
нах як якісний, так і безпечний продукт, треба
володіти певними знаннями щодо маркування
продуктів харчування та інформацією про небез�
печні барвники й стабілізатори, які несумлінний
товаровиробник у них додає.

Харчові домішки додають до продук�

тів харчування для того, щоб надати їм

бажаних властивостей. За допомогою

харчових домішок можна поліпшити

смак і вигляд продукту, запобігти окис�

ленню, псуванню, утворенню плісня�

ви. Як правило, харчові домішки мар�

куються індексом “Е” відповідно до

номеру класифікатора ЄС.

Харчові домішки поділяються на

кілька класів:

Е100�Е182 барвники;

Е200�Е299 консерванти;

Е300�Е399 антиоксиданти (запобіга�

ють окисленню, а отже, подовжують

термін зберігання продукту);

Е400�Е499 стабілізатори (зберігають

потрібну консистенцію продукту);

Е500�Е599 емульгатори (за дією схо�

жі на стабілізатори);

Е600�Е699 поліпшувачі смаку й аро�

мату;

Е700�Е799 запасний діапазон позна�

чок;

Е900�Е999 газифікатори, посилювачі

смаку;

Е1000 та інші — глазурувальні речо�

вини, підсолоджувачі, домішки, що за�

побігають утворенню грудочок у цукрі,

борошні, солі, крохмалю.

Системне споживання харчових до�

мішок ненатурального походження

призводить до хімічного забруднення

організму, яке, в свою чергу, спричиняє

появу різноманітних захворювань.

У розвинених країнах дозволено за�

стосування лише близько 60 % від наяв�

ного списку харчових домішок. Заборо�

нені в Україні — небезпечні барвники

Е102, 103, 105, 110, 111, 120, 121, 124,

123, 125, 126, 127, 130, 152 та дуже не�

безпечний формальдегід Е240, який ра�

ніше використовувався як консервант.

Решта харчових домішок допущена в

нашій країні до вільного використання

в складі харчів чи напоїв. Але не всі з

них нейтральні до організму людини.

Потенційно небезпечні (або підозрі�

лі) харчові домішки: Е104, 122, 141,

150, 171, 173, 180, 241, 477.

Консерванти й стабілізатори, що на�

лежать до канцерогенних речовин:

Е131, 142, 210 — 213, 215 — 217, 240,

330.

Викликають розлади шлунково�

кишкового тракту — Е221 — 226.

Подразнюють шлунок: Е338 — 341,

407, 450, 461 — 463, 465, 466.

Шкідливі для шкіри — домішки

Е230 — 232, Е238.

Протипоказані людям із серцево�су�

динними захворюваннями — Е250,

Е251.

Підвищують рівень холестерину в

крові — Е320 — 322.

Харчові домішки натурального похо�

дження, нейтральні до організму люди�

ни*: E100, 101, 140, 141, 160а, 160b,

160с, 160d, 160e, 160f, 163, 242, 297, 301,

302, 304, 306, 308, 309, 335, 340, 343,

350�354, 356, 415, 417, 442, 470a, 470b,

471, 472a, 472b, 472e, 472f, 474�477, 481,

493, 507, 513, 528, 530,535, 538, 551, 574,

577, 905a, 938, 939, 942, 948, 948, 957,

959, 966.

* за умови відсутності алергічної ре�
акції або індивідуальної непереносимості
компоненту.
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“Іду з дитинства 
до Тараса”
Під такою назвою у столичній гімназії № 283 відбулися
урочистості з нагоди ювілею Т. Г. Шевченка

У Києві відзначають 200�ту

річницю від народження ви�

датного українського поета,

художника, суспільного ді�

яча — Тараса Григоровича

Шевченка. На честь цього

свята у столичній гімназії

№ 283, що на Троєщині, про�

вели урочисте дійство. На

ньому учні гімназії презенту�

вали пісні — як народні, так і

ті, що були написані самим

поетом. У теплій атмосфері

української культури гляда�

чам також розповіли про жит�

тєдіяльність Тараса Шевчен�

ка, труднощі, з якими йому

довелося стикатися. Актор�

ський дитячий колектив пре�

зентував уривок із п’єси мит�

ця “Назар Стодоля”. Під час

заходу стало зрозуміло, що ді�

ти не по літах розуміють проб�

леми сучасного українського

суспільства і готові робити

його кращим. “Образ Шев�

ченка століттями надихав

патріотів України на те, щоб

любити нашу землю й народ.

На те, щоб вірою і правдою

служити нашій Батьківщині.

Ми також відчуваємо тут час�

тинку душі наших дітей, які

люблять цю людину та свою

країну. Ми проводимо низку

заходів, присвячених дню на�

родження нашого національ�

ного світоча: це і виставки,

конференції, художні читан�

ня віршів, інші заходи”,—

розповів директор гімназії

Володимир Гнатюк.

Важливо зазначити, що

це — не звичайний навчаль�

ний заклад. Гімназія № 283 —

козацька. Кожен клас в ній —

це козацький загін, який на�

зивається на честь того чи ін�

шого гетьмана України. Діти

вивчають його життєвий, по�

літичний та військовий

шлях, дають обітницю бути

чесним козаком та любити

свою Батьківщину. Козацька

старшина погоджує план ро�

боти Всеукраїнської громад�

ської козацької дитячої орга�

нізації “Дніпровська Січ” на

рік, і усі заходи в гімназії про�

водяться після узгодження з

нею. Таким чином можна

сказати, що вечір пам’яті ви�

датного поета — це ініціатива

самих дітей. І було видно, що

вони поставилися дуже від�

повідально до реалізації своєї

мети. У гімназії поглиблено

вивчається англійська мова,

художня культура, математи�

ка; відкриті класи з профіль�

ним навчанням: математич�

ний, іноземна філологія, еко�

логічний, художньо�естетич�

ний.

Саме в ній десять років тому

було створено Всеукраїнську

громадську козацьку дитячу

організацію “Дніпровська

Січ”, яка займається патріо�

тичним, культурним, інтелек�

туальним та фізичним розвит�

ком підростаючого поколін�

ня. Петро Даневич, перший

заступник голови наглядової

ради організації, розповів:

“Кожна людина робить свій

внесок у розвиток “Січі”. Ми

співпрацюємо із афгансько�

чорнобильським братством

“Побратими”. Це хлопці�вій�

ськові, які пройшли війну в

Афганістані, брали участь у

ліквідації аварії на Чорно�

бильській АЕС. Дуже великий

внесок у патріотичне вихован�

ня дітей робить керівництво

гімназії. Ми проводимо зльо�

ти, на яких вивчаємо моральні

норми козацтва, привчаємо

дітей любити сім’ю, допомага�

ти слабким, поважати та захи�

щати близьких. Вони носять

козацькі однострої, що накла�

дає відповідальність на пове�

дінку, дисциплінує”.

Це лише підтверджує, що

пам’ять про видатного укра�

їнського діяча живе у серцях

дітей, які ростуть справжніми

патріотами своєї Батьківщи�

ни, інтелектуалами та май�

бутньою елітою нашої держа�

ви, гідними свого видатного

пращура, який був вірним на�

роду України навіть на чуж�

бині. На урочистому заході

також були присутні пред�

ставники районного науково�

методичного центру управ�

ління освіти Деснянського

району. Галина Серба, дирек�

тор Центру, поділилася з

“Хрещатиком”: “Щоденно у

кожній школі нашого району

проводяться заходи, присвя�

чені двохсотій річниці від на�

родження Тараса Григорови�

ча Шевченка. Звісно, вони

відбуваються на різних рів�

нях, оскільки не завжди вдає�

ться залучити такий творчий

колектив, як тут, проте у кож�

ному класі відзначають це

свято. Урочистості будуть

тривати ще протягом усього

березня”.

По завершенню свята лу�

нали дружні оплески голов�

ному режисеру�постановни�

ку свята, заступнику директо�

ра з виховної роботи, козаць�

кій берегині Марії Швед, ке�

рівнику театру�студії “Дзвін”

Катерині Самійленко, керів�

нику естрадно�духового ор�

кестру “Візерунки” Олексан�

дру Кулішу, учителю музики

Олені Євтушенко, вчителям

української мови та літерату�

ри Ларисі Сівковській, Кате�

рині Єршовій, Ірині Білен�

чук, юним артистам — учням

гімназії �

Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

Н
а честь двох�
сотої річниці
від народжен�
ня видатного

українського поета і
художника Тараса
Григоровича Шевчен�
ка у гімназії № 283,
що в Деснянському
районі столиці, про�
вели урочистий кон�
церт “Іду з дитинства
до Тараса”, на якому
юні таланти предста�
вили глядачам твор�
чість та життєвий
шлях митця. Захід
відбувся за підтрим�
ки управління освіти
Деснянського району
та Всеукраїнської
громадської козаць�
кої дитячої організа�
ції “Дніпровська Січ”.

Íîâèíè ðàéîí³â

“Віч�на�віч з Тарасом”
Íåùîäàâíî â ïðèì³ùåíí³ á³áë³îòåêè ³ì. Ìàðêî Âîâ÷îê

ÖÁÑ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó â³äáóëàñü çóñòð³÷ ó÷í³â 

8 êëàñó øêîëè ¹ 122 ç íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì Ë³òåðà-

òóðíî-ìåìîð³àëüíîãî áóäèíêó-ìóçåþ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà

Îëüãîþ Êàðïåíêî.

Ðîçïîâ³äü Îëüãè Âàñèë³âíè áóëà ïðèñâÿ÷åíà âèñâ³òëåí-

íþ òâîð÷îãî øëÿõó âåëèêîãî Êîáçàðÿ òà éîãî ñâ³òîãëÿäó

â ð³çí³ ïåð³îäè, çîêðåìà ÷àñè ïåðåáóâàííÿ ïîåòà â Êè-

ºâ³.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â÷èòåëü øêîëè ¹ 122 Ë. Ìèðîíåíêî

çà÷èòóâàëà â³ðø³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà.

Çàâäÿêè ïðîâåäåí³é çóñòð³÷³ øêîëÿð³ ìàëè çìîãó ä³çíà-

òèñÿ ÷èìàëî ïîäðîáèöü, ÿê³ äîçâîëÿþòü óÿâèòè óìîâè é

îáñòàâèíè æèòòÿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà �

Дарничани взяли участь в суботнику
1 áåðåçíÿ â ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî ñó-

áîòíèêà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ îðãàí³çîâàíî ïðèáèðàí-

íÿ òåðèòîð³¿, ÿêà íå çàêð³ïëåíà çà æîäíèì áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷åì. Çîêðåìà â öåé äåíü âïîðÿäêîâóâàëè òåðèòîð³þ

íà ðîç³ âóë. Çäîëáóí³âñüêî¿ òà ïðîñï. Ï. Ãðèãîðåíêà. Ó

çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ñï³âðîá³òíèêè àïàðàòó Äàðíèöüêî¿

ÐÄÀ. 

Öüîãî æ äíÿ íà âñ³õ áàëàíñîâèõ òåðèòîð³ÿõ êîìóíàëü-

íèõ ï³äïðèºìñòâ ðàéîíó ïðîâåäåíî çàõîäè ïî ï³äòðèìö³

çàçíà÷åíèõ ä³ëÿíîê ó íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó

ñòàí³, ïðàö³âíèêàìè ÆÅÊ³â ïðîâåäåíî ïðèáèðàííÿ òà

âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Çàãàëîì ïî ì³ñòó Êèºâó, â³äïîâ³äíî äî

³íôîðìàö³¿ ì³ñüêîãî Äåïàðòàìåíòó áëàãîóñòðîþ, â

ñóáîòíèêó âçÿëè ó÷àñòü á³ëüø í³æ 6 òèñÿ÷ êîìóíàëüíè-

ê³â òà áëèçüêî 10 òèñÿ÷ âîëîíòåð³â.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâå-

äåííÿ ùå íèçêè ñóáîòíèê³â íà âñ³é òåðèòîð³¿ Äàðíèöü-

êîãî ðàéîíó, îñîáëèâó óâàãó áóäå ïðèä³ëåíî ì³ñöÿì â³ä-

ïî÷èíêó äàðíè÷àí — ïàðêàì òà ñêâåðàì �

Деснянський район — лідер з видачі
“Карток киянина”

Äåñíÿíñüêèé ðàéîí, ÿê ³ ðàí³øå, óòðèìóº ë³äåðñòâî ñå-

ðåä ðàéîí³â ì³ñòà ç âèäà÷³ áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ åëåê-

òðîííî¿ ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè “Êàðòêà êèÿíèíà”.

Ñüîãîäí³ ïðîåêò óñï³øíî âïðîâàäæóºòüñÿ: âëàñíèêàìè

êàðòêè âæå ñòàëè 57 òèñÿ÷ 195 ìåøêàíö³â Äåñíÿíñüêîãî

ðàéîíó. Ëèøå ç ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó áóëî îôîðì-

ëåíî 2 òèñÿ÷³ 737 “Êàðòîê êèÿíèíà”, à öå — íàéêðàùèé

ïîêàçíèê. Ç ìåòîþ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíîãî

ïðîåêòó ùîäî çàïðîâàäæåííÿ “Êàðòêè êèÿíèíà”

óïðàâë³ííÿì ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó çàáåçïå÷åíî ôóíêö³îíóâàííÿ 5-

òè ðîáî÷èõ ñòàíö³é, îáëàäíàíèõ äëÿ âèäà÷³ “Êàðòêè

êèÿíèíà”; çì³íåíî ðåæèì ðîáîòè óïðàâë³ííÿ òà îðãà-

í³çîâàíî ó â³ää³ëåíí³ ùîäåííèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ç

9.00 äî 18.00; çàáåçïå÷åíî ðîáîòó òåëåôîííèõ “ãàðÿ-

÷èõ ë³í³é” 

(546-97-04, 515-43-39, 545-14-14); ðîçì³ùåíî òà ïîñò³é-

íî îíîâëþþòüñÿ îãîëîøåííÿ íà ï³ä’¿çäàõ æèòëîâèõ

áóäèíê³â, ðàéóïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè,

â³ää³ëåííÿõ Îùàäáàíêó, Óêðïîøòè, ìåäçàêëàäàõ òà àï-

òåêàõ; ïîñò³éíî ïðîâîäèòüñÿ ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà

áåçïîñåðåäíüî ç ï³ëüãîâèìè êàòåãîð³ÿìè ãðîìàäÿí íà

îñîáèñòèõ ïðèéîìàõ â óïðàâë³íí³, ó òåëåôîííîìó ðå-

æèì³. Òàê, íà òåðèòîð³¿ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó äî ó÷àñò³ ó

ñîö³àëüíîìó ïðîåêò³ çàä³ÿí³ 7 àïòåê ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”, ó

ÿêèõ íàäàºòüñÿ ñïåö³àëüíà ðîçäð³áíà ö³íà ç³ çíèæêîþ íà

ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè, ñóïåðìàðêåòè “Á³ëëà-Óêðà¿íà”,

“Íîâóñ-Óêðà¿íà” òà “Òîðãîâèé ä³ì “Âåñò-Ëàéí”, äå óòðè-

ìóâà÷àì “Êàðòêè êèÿíèíà” òàêîæ íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³

çíèæêè �

Святошинці провели панахиди 
за загиблими під час збройних 
протистоянь у столиці

Ó ñóáîòó ñâÿùåíèêè ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä Ñâÿòîøèíà

îá’ºäíàëèñÿ ó ìîëèòâ³ çà âñ³ìà óêðà¿íöÿìè, êîòð³ çàãèíó-

ëè ïî îáèäâà áîêè áàðèêàä ï³ä ÷àñ ïðîòåñòíèõ àêö³é ó

Êèºâ³. Çàóïîê³éí³ áîãîñëóæ³ííÿ çà çàãèáëèìè ó äí³ ñèëî-

âîãî ïðîòèñòîÿííÿ â³äñëóæèëè â ïàðàô³¿ Ñâÿòî-Îëåêñàí-

äðî-Íåâñüê³é íà Ãàëàãàíàõ, ïàðàô³¿ Ââåäåííÿ â Õðàì

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ (áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà, 10-À), ïà-

ðàô³¿ Êàçàíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ (âóë. Ñèìèðåíêà,

12), ïàðàô³¿ Ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêîãî (ïåðåòèí

ïðîñï. Ïåðåìîãè òà âóë. ×îðíîáèëüñüêî¿), ïàðàô³¿ Òðüîõ

Ñâÿòèòåë³â (âóë. Ðèêîâà, 4), Õðàì³ Ñâÿòîãî Ñïèðèäîíà

Òðèì³ôóíòñüêîãî (ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà, 7-Ä (ïàðê

“Þí³ñòü”), ïàðàô³¿ “Çà÷àòòÿ ²îàííà Õðåñòèòåëÿ” (âóë.

×îðíîáèëüñüêà, 15-À). Âøàíóâàòè ïàì’ÿòü ãåðî¿â, çàãèá-

ëèõ ï³ä ÷àñ çáðîéíèõ ïðîòèñòîÿíü ó öåíòð³ ñòîëèö³, äî

õðàì³â ç³áðàëàñü ÷èñëåííà ãðîìàäà Ñâÿòîøèíñüêîãî

ðàéîíó, êåð³âíèöòâî òà ïðàö³âíèêè ÐÄÀ �
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Небо для вільних
Незрячі українські парашутисти, серед яких є й кияни, встановили три світових рекорди

Закохані в небо
Киянин Володимир Петровський

втратив зір у ранньому дитинстві. А

зараз він не лише очолює Всеукраїн�

ську профспілку працездатних інва�

лідів, проводить Міжнародні фести�

валі творчості людей з обмеженими

можливостями, а й стрибає з пара�

шутом і опускається з аквалангом на

морське дно.

Уявіть себе під куполом парашуту!

У мирний час. Відпускаєш від себе

літак і опиняєшся наодинці з небом

і вітром! Смикаєш за кільце, дивиш�

ся вгору, чи з’явився над головою

купол, кидаєш погляд униз — чи там

усе в порядку: запаска на місці, зем�

ля плавно наближається... І упива�

єшся неземною красою неба й яс�

кравими барвами землі. Ось земля

все ближче... Підгинаєш ноги, гру�

пуєшся, підтягуєш стропи, вибира�

єш рівну місцину для приземлен�

ня... Вдивляєшся у земну поверхню і

відчуваєш тяжіння землі...

Парашутний спорт — для фізично

здорових людей. І цей постулат ні в

кого не викликає сумнівів. Якби ме�

ні хтось сказав, що стрибати з пара�

шутом можуть навіть повністю сліпі

люди — сприйняла б це як невдалий

жарт. А даремно!

Три роки поспіль на День Незалеж�

ності України інваліди по зору, або,

як кажуть, тотально сліпі відчайдухи,

закохані в перемогу над хворобою,

простором і часом, здійснюють екс�

тремальний стрибок з парашутом.

Аналогічні стрибки інвалідів по зору

вже проводилися в 2009 році з висоти

400 метрів (було встановлено 5 світо�

вих рекордів!), у 2011 — 600 метрів

(ще один рекорд). 2013 року відважні

парашутисти підкорили 1000�метро�

ву висоту. Світовий рекорд у вільному

падінні встановили шестеро чолові�

ків і двоє жінок з різних регіонів

України, зокрема з Києва, Криму, Во�

лині, Донецька й Харкова. Всі стриб�

ки незрячі парашутисти здійснювали

самостійно, без інструктора.

Рекорд у рекорді
Рекорд у рекорді — так можна на�

звати участь у груповому стрибку 52�

річної донеччанки Галини Понома�

рьової. Також уперше в світі у масо�

вому стрибку незрячих з парашутом у

відкрите море без інструктора стриб�

нула найменша незряча жінка�пара�

шутист, зріст якої складає 120 см, ва�

га — 42 кг. Рекордами можна назвати

й те, що вперше у світі в стрибку не�

зрячих з парашутом без інструктора

брали участь дві жінки. Також упер�

ше двоє незрячих людей, які не є

професійними спортсменами, вико�

нали норматив 3�го розряду з пара�

шутного спорту, вперше у масовому

стрибку взяла участь сімейна пара

незрячих. На думку організаторів ак�

ції, кожен з восьми незрячих україн�

ців зробив дуже важливу річ і зали�

шив свій слід в історії. Навіть най�

прискіпливіші судді оцінили стрибок

усіх учасників на “відмінно”.

Головна мета заходу — встановити

світовий рекорд із групового стриб�

ка з парашутом серед інвалідів по

зору, які не є спортсменами. Але ор�

ганізатор цього мужнього безумства,

голова Всеукраїнської профспілки

працездатних інвалідів Володимир

Петровський зізнається, що, окрім

намагань занести український пара�

шутний рекорд до Книги рекордів

України та Книги рекордів Гіннесса,

ініціатива народилася з більш сер�

йозних причин.

“Ми хотіли показати інвалідам,

що кожна людина за бажання може

здійснити будь�яку свою мрію,—

розповідає Володимир Борисо�

вич.— З іншого боку, цей стрибок —

яскравий приклад того, що не варто

марнувати життя на алкоголь, нар�

котики та інші шкідливі речі, краще

робити щось гідне”.

Три роки тому з нагоди 20�річчя

Незалежності України незрячі пара�

шутисти здійснили змагання на точ�

ність. Точкою відліку, до якої по�

трібно було максимально наблизи�

тися, виступав буй, заякорений у

морське дно. І все це — під час силь�

ного вітру, під грозовими хмарами та

й у шторм. Звісно, більшість із нас,

пересічних громадян, назве це

безумством ба навіть самогубством.

А з іншого боку — це мужність, пом�

ножена на холодний розум і складні

тренування! Доведення всіх дій до

автоматизму.

У планах — байдарний
сплав Дніпром

За словами організаторів акції, ін�

валіди налаштовані не тільки підко�

ряти повітряний простір держави.

Так, у кошику спортивних досяг�

нень людей з обмеженими можли�

востями — сплави Дністром, масові

заходи, пов’язані з кінним спортом.

У планах Всеукраїнської профспіл�

ки працездатних інвалідів — здійс�

нити байдарний сплав найбільшою

в Україні річкою — Дніпром.

Володимир Петровський — дуже

красивий і веселий чоловік в україн�

ській вишиванці. Він, незважаючи

на повну сліпоту, вільно пересуває�

ться Києвом, веде значну громад�

ську роботу.

“Під час попереднього стрибка я

найбільше хвилювався про Галю (Га�

лину Пономарьову), значно більше,

ніж про самого себе,— розповідає

незрячий парашутист.— До того ж

ми потрапили у шторм. Хвилі на�

кривали! Куди рухатися — невідо�

мо... Взагалі найбільш хвилюючим

був перший стрибок, бо ми свідомо

йшли у безвість, у безодню, на най�

важчому рівні — на воду. Але ми

повністю довірилися парашутному

клубу “Пара�Крим” і його керівни�

ку Борису Нєбрєєву з інструктора�

ми�парашутистами, серед яких є

учасники бойових дій в Афганіста�

ні,— люди, які вміють цінувати жит�

тя. Вони єдині, хто пішов нам назу�

стріч і взяв на себе таку страшну від�

повідальність за життя й здоров’я

людей. Адже це великий ризик! Хо�

ча для незрячих ризик є завжди. На�

віть просто на вулиці. На Бориса

Нєбрєєва, до речі, був страшенний

тиск з боку представників влади,

щоб він не дозволяв стрибати незря�

чим інвалідам. Але керівник пара�

шутного клубу “Пара�Крим” добре

розуміє проблеми інвалідів. Він сам

здійснив близько двох тисяч стриб�

ків. Під час одного зі стрибків Борис

врятував у повітрі колегу, в якого не

розкрився парашут, але сам тоді по�

страждав — в результаті отриманої

травми йому ампутували ногу. Але

навіть з протезом відважний пара�

шутист продовжує підкорювати не�

бо. І навіть встановив два світових

рекорди: 16 парашутних стрибків за

один день і стрибок на точність.

Відбір у команду 
досить жорсткий

Тренувальна база, де готувалися не�

зрячі парашутисти, розміщена на горі

Клементьєва в Коктебелі. Тут знахо�

диться єдиний в Україні музей пара�

шутного і планерного спорту. Саме на

цьому аеродромі ще з 20�х років ми�

нулого століття тренувалися такі відо�

мі авіатори, як Туполєв, Антонов,

Яковлєв... Після Великої Вітчизняної

війни аеродром втратив своє значен�

ня. Зараз використовується лише для

тренувань планеристів і парашутис�

тів — тут завжди дме вітер.

“Ця база взагалі ніколи не вико�

ристовувалася не те, що для стриб�

ків, а навіть для тренувань інвалідів,

тим паче, сліпих,— розповідає Во�

лодимир Петровський,— на ній рос�

те багато дерев, кущів. І от після

першого стрибка я сам узяв до рук

ножівку й пішов розчищати терито�

рію, аби мої друзі могли вільно хо�

дити, а не з усього розмаху втулюва�

тися в гілля, травмуючись. Мене

часто запитують: “Ваші акції — це

стрибок у безодню чи імунітет на все

життя?”. Знаєте, головне — це подо�

лати самого себе. Бо не подолавши

себе — не можна вчити інших. Ми,

інваліди, хочемо, щоб для нас були

створені як рівні умови, так і рівні

вимоги. Тоді суспільство перестане

нас сприймати як тягар, як особли�

вих людей. Ми — такі.

Пан Володимир розповів, що від�

бір у команду був дуже жорстким.

Відбирали за схожістю характерів,

витримкою й витривалістю, вмін�

ням вживатися в колектив, адекват�

но реагувати на позитивні й нега�

тивні ситуації тощо. Бажаючих було

багато. Довелося багато кому від�

мовляти, навіть тим, хто вже здійс�

нив один стрибок.

“Головне — не бути на цьому світі

рослинами! Адже скільки цілком

здорових людей марно витрачають

своє життя!!! Думаю, що наш рекорд

може стати поштовхом до дії, до са�

мовдосконалення для здорових лю�

дей”,— переконаний Володимир

Борисович.

До речі, пан Володимир, окрім

стрибків з парашутом, захоплюється

ще й дайвінгом, проводить Всеукра�

їнські й Міжнародні фестивалі твор�

чості людей з обмеженими можли�

востями. Разом із ним завжди їздить

його дружина Світлана, підтриму�

ють троє синів і донька. Дітей Воло�

димир Борисович з дитинства вчив

відповідати за свої вчинки.

Про свою хворобу пан Володимир

розповідає не дуже охоче. Він почав

втрачати зір ще в ранньому дитин�

стві, після ускладнення грипу. За�

кінчив столичний інтернат для дітей

з вадами зору. Потім — університет

ім. Т. Г. Шевченка (уже будучи пов�

ністю сліпим). Навчався за допомо�

гою диктофона й унікальної пам’яті.

Допомагали друзі�студенти. Потім

Володимир Борисович якийсь час

працював вчителем у звичайній

школі, викладачем вищої школи.

Поблизу одного 
із кримських мисів 
під водою встановлять
пам’ятник ліквідаторам
аварії на ЧАЕС

Серед захоплень Володимира

Петровського — вишиванки. Він

має вдома велику колекцію вишитих

сорочок. Професійно у них розби�

рається, вибираючи дуже прискіп�

ливо навпомацки. Віддає перевагу

західноукраїнським вишиванкам.

Особливо йому подобаються черво�

ні, зелені (найбільше) і жовті кольо�

ри. Їх він відчуває дотиком. Зелений

колір, за словами пана Володимира,

має дуже багато граней, які можна

відчути на дотик.

У найближчих планах Володими�

ра Петровського і його колег — на

рівні держави підняти питання без�

бар’єрності для людей з обмежени�

ми можливостями. І не просто під�

няти питання, а й добитися його ви�

рішення.

А ще пан Володимир дуже хотів би

розповісти журналістам про всі не�

подобства ба навіть злочини, які коя�

ться за вивіскою УТОС (Украинское

товарищество общества слепых (ми�

нуло вже 23 роки, як Україна — неза�

лежна держава, а ми все ще користу�

ємося російською назвою й абреві�

атурою), про відмивання грошей і

зникнення підприємств і оздоровчих

закладів та навчальних центрів для

інвалідів по зору. Але вважає, що в

суспільстві сьогодні й так страшенно

багато негативу. Зачекаємо. Володи�

мир Борисович сподівається, що всі

проблеми нашої держави вирішаться

мирним шляхом, і влітку він з друзя�

ми знову зможе стрибнути з парашу�

том. А поблизу одного із кримських

мисів глибоко під водою встановити

пам’ятник ліквідаторам аварії на

ЧАЕС, який минулого року не вдало�

ся встановити через брак коштів.

Гроші зібрали небайдужі активісти.

Але країну знову лихоманить. Хоча

усі з оптимізмом дивляться у майбут�

нє, сподіваються і вірять у мирне ви�

рішення проблем

Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для “Хрещатика”

Т
ри роки поспіль громадська організація “Всеукра�
їнська профспілка працездатних інвалідів” прово�
дить акцію “Небо — для вільних” — стрибок групи
інвалідів з парашутом у відкрите море поблизу м.

Коктебель. Минулого літа було встановлено 3 світових
рекорди, занесених до Книги рекордів Гіннесса! А групі
інвалідів по зору (шість чоловіків і дві жінки) були при�
своєні спортивні розряди з парашутного спорту! Вперше
у світовій історії розряди отримали неспортсмени. У
планах Всеукраїнської профспілки працездатних інвалі�
дів — здійснити байдарний сплав найбільшою в Україні
річкою — Дніпром. А ще — поблизу одного із кримських
мисів глибоко під водою встановити пам’ятник ліквідато�
рам аварії на ЧАЕС.

ГО "Все раїнсь а профспіл а працездатних інвалідів" проводить а цію "Небо – для вільних" — стрибо р пи незрячих
з параш том від рите море поблиз м. Ко тебель. Торі ними б ло встановлено 3 світових ре орди,
занесених до Кни и ре ордів Гіннесса

Володимир Петровсь ий, незважаючи
на повн сліпот , вільно
перес вається Києвом, веде досить
значн ромадсь робот



Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ
Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
6 березня (чт.) — 19.00 "Пізансь а ве-
жа", фарс, Надія Пт ш іна, 1 од. 50 хв.
7 березня (пт.) — 19.00 "Любовне бо-
жевілля", м зична вистава, Жан Франс а
Рен'яр, 1 од. 50 хв.
8 березня (сб.) — 12.00 № 13 ("Боже-
вільна ніч, або Весілля Пі дена"), омедія,
Рей К ні, 2 од. 30 хв.
8 березня (сб.) — 18.00 "Жін и. Фра -
мент. С андал без антра т ", драма,
Оле сандр Мардань, 2 од.
8 березня (сб.) — 19.00 "Пані міністер-
ша", омедія, Браніслав Н шич, 3 од.
8 березня (сб.) — 20.00 "Страждання
юно о Вертера", драма, Йо анн Воль-
ф ан фон Гете, 1 од.
9 березня (нд.) — 12.00 "Занадто щас-
ливий бать о", омедія, Рей К ні, 2 од.
20 хв.
9 березня (нд.) — 19.00 прем'єра
"Усюди один...", сценічна омпозиція Ми-
хайла Рєзні овича, 200-річчю з дня наро-
дження Тараса Шевчен а присвяч ється,
1 од. 20 хв.
9 березня (нд.) — 20.00 "Edith Piaf:
життя в рожевом світлі", О. Гаврилю , 1
од. 10 хв.
10 березня (пн.) — 19.00 "Останнє о-
хання", мелодрама, Валерій М хар'ямов,
2 од. 15 хв.
10 березня (пн.) — 19.00 "Сімейна ве-
черя", омедія, М. Камолетті, 2 од. 20 хв.
11 березня (вт.) — 20.00 "Жирна сви-
ня", Ніл ЛаБ т, 1 од. 35 хв.
12 березня (ср.) — 19.00 прем'єра
"Жін а і чиновни ", омедія, Альдо Ні о-
лаі, 1 од. 30 хв.

12 березня (ср.) — 20.00 "Страждання
юно о Вертера", драма, Йо анн Воль-
ф ан фон Гете, 1 од.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
6 березня (чт.) — 19.00 "Кайдашева
сім'я", омедія, Іван Неч й-Левиць ий
7 березня (пт.) — 19.00 "Та а її до-
ля...", інсценізація Станіслава Мойсеєва
за поезією Тараса Шевчен а
8 березня (сб.) — 19.00 "Момент о-
хання", інсценізація Тараса Жир а за тво-
рами Володимира Винничен а, слідчий
е сперимент
8 березня (сб.) — 19.00 "Дами і са-
ри", омедія, Оле сандр Фредро
9 березня (нд.) — 19.00 "Та а її до-
ля...", інсценізація Станіслава Мойсеєва
за поезією Тараса Шевчен а
10 березня (пн.) — 19.00 "Одр ження",
Ми ола Го оль
11 березня (вт.) — 19.00 "Гол офа", ін-
сценізація Юрія Розстально о за мотива-
ми драматичних поем Лесі У раїн и
12 березня (ср.) — 19.00 "Весілля Фі-
аро", П'єр-О юстен Бомарше

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
6 березня (чт.) — 19.00 "Глядачі на ви-
став не доп с аються!", М. Фрейн, 3
од. 40 хв.
7 березня (пт.) — 19.00 "Корси ан а",
історичний ане дот, І. Г бач, 2 од. 10 хв.
8 березня (сб.) — 15.00 "Ти, о о лю-
бить д ша моя...", еротична драма, Надія
Пт ш іна, 2 од. 10 хв.
8 березня (сб.) — 19.00 прем'єра "Чо о
хоч ть жін и?", на основі омедій Аристо-
фана, 2 од. 10 хв.
9 березня (нд.) — 15.00 "Дні проліта-
ють зі свистом", омедія і драма охання,
М. Коляда, 1 од. 40 хв.
9 березня (нд.) — 19.00 прем'єра "Весе-
лощі сердечні, або еп а з арасями", ін-
сценізація Д. Бо омазова за збір ою роз-
повідей "Чистий Дор" Юрія Коваля, 2 од.
11 березня (вт.) — 19.00 "Ночі охан-
ня" ("Білі ночі", "Фре ен Жюлі"), лабора-
торія молодої режис ри, 1 од. 30 хв.
11 березня (вт.) — 19.00 "Лоліта", Во-
лодимир Набо ов, 3 од. 20 хв.
12 березня (ср.) — 19.00 "Карнавал
плоті", спе та ль- онцерт, Геор Бюхнер,
1 од. 40 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
7 березня (пт.) — 19.00 прем'єра "Ста-
ромодна омедія", лірична омедія, теат-
ральна остьова

8 березня (сб.) — 19.00 прем'єра "Ста-
ромодна омедія", лірична омедія, теат-
ральна остьова
8 березня (сб.) — 19.00 прем'єра, "Ле-
бедине озеро. С тін и", м зичний спе -
та ль, 2 од. 40 хв., Малий зал Палац
"У раїна"
9 березня (нд.) — 19.00 "Амнезія", лі-
ричний олаж, 1 од. 30 хв., театральна
остьова
9 березня (нд.) — 19.00 "Тра тирщи-
ця", омедія, Карл Гольдоні, 2 од., Ма-
лий зал Палац "У раїна"
11 березня (вт.) — 19.00 "Звід и бе-
р ться діти", лірична омедія, 2 од. 30
хв., Малий зал Палац "У раїна"
12 березня (ср.) — 19.00 "Фараони",
омедія-фарс, 2 од. 15 хв., Малий зал
Палац "У раїна"
12 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
7 березня (пт.) — 19.00 "Обережно —
жін и!", мелодраматична омедія, А. К -
рейчи , 2 од. 30 хв.
7 березня (пт.) — 19.00 "Сирена та
Ві торія", омедія, О. Галін

8 березня (сб.) — 18.00 "Обережно —
жін и!", мелодраматична омедія, А. К -
рейчи , 2 од. 30 хв.
9 березня (нд.) — 18.00 "Лісова пісня",
драма-феєрія, Леся У раїн а, 2 од. 30 хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
6 березня (чт.) — 19.00 "За двома зай-
цями", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов
7 березня (пт.) — 19.00 "Тобі, оханій",
свят овий онцерт до 8 березня
9 березня (нд.) — 19.00 "Ціл й мене,
Кет!", мюзи л, К. Портер

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
6 березня (чт.) — 19.00 "Ромео і
Дж льєтта", балет на 3 дії, С. Про оф'єв
7 березня (пт.) — 19.00 "Травіата",
опера на 4 дії, Дж. Верді, ви он ється іта-
лійсь ою мовою
8 березня (сб.) — 19.00 "Норма", вічна
історія любовно о "три тни а" та само-
пожертви в ім'я охання. В. Белліні, ви о-
н ється італійсь ою мовою
9 березня (нд.) — 19.00 "Аїда", опера
на 4 дії, Дж. Верді, ви он ється італій-
сь ою мовою
11 березня (вт.) — 19.00 "Віденсь ий
вальс", балет на 2 дії, Йо ан Штра с (бать-
о), Йозеф Штра с, Йо ан Штра с (син)
12 березня (ср.) — 19.00 "Мадам Бат-
терфляй (Чіо-Чіо-Сан)", опера на 3 дії,
Дж. П ччіні

ÖÈÐÊ 

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
8 березня (сб.) — 13.00, 17.00, 9 березня (нд.) —
13.00, 17.00 "Слони-велетні повертаються", Інтернаціо-
нальний цир братів Гартнерів, дітям до 5-ти ро ів вхід
без оштовно без надання вільно о місця

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, 3
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua

8 березня (сб.) — 12.00 "Попелюш а", аз а-мюзи л,
Єв ен Шварц

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
8 березня (сб.) — 12.00 "Білосніж а та семеро номів",
балет на 2 дії, Б. Павловсь ий

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
8 березня (сб.) — 12.00 "Вождь червонош ірих", тра і-
омедія, за мотивами оповідання О'Генрі, 1 од. 45 хв.,
для дітей від 7-ми ро ів
8 березня (сб.) — 12.00 "Троє поросят", м зична аз а

на 1 дію, за мотивами омі сів Волта Діснея, 1 од., для
дітей від 5-ти ро ів
9 березня (нд.) — 11.00 "Велосипед з червоними оле-
сами", неймовірна при ода на 1 дію, Т. Власова, 1 од. 10
хв., для дітей від 5-ти ро ів
9 березня (нд.) — 12.00 "Чарівна Пеппі", м зична виста-
ва на 2 дії, А. Лінд рен, 1 од. 40 хв., для дітей від 7-ми
ро ів
12 березня (ср.) — 12.00 "Король Дроздобород", м -
зична вистава, Г. Чеховсь і, 1 од. 50 хв., для дітей від 7-
ми ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ 
ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
8 березня (сб.) — 12.00 "Спляча рас ня", балет-феєрія
на 2 дії, П. Чай овсь ий, 2 од.
9 березня (нд.) — 19.00 "Шевчен ові доро и", м зи о-
драматична вистава на 1 дію

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
8 березня (сб.) — 11.00 "Про роч Ряб та сонеч о
золоте", М. Петрен о, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
8 березня (сб.) — 13.00 "Попелюш а", Є. Шварц, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів
8 березня (сб.) — 15.00 "Царівна-Жаба", А. Дєж ров,
40 хв., для дітей від 4-х ро ів
8 березня (сб.) — 17.00 "Червона Шапоч а", Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
9 березня (нд.) — 11.00 "Наш веселий олобо ",
Г. Усач, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
9 березня (нд.) — 13.00 "Про сміливе поросят о",
Я. Мірса ов, М. Т ровер, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
9 березня (нд.) — 15.00 "Нові при оди Піфа", Є. Ж ов-
сь а, М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
9 березня (нд.) — 17.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі ало за
Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів

"300 ÑÏÀÐÒÀÍÖ²Â: 
Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß ²ÌÏÅÐ²¯"

Країна: США
Ст дія: Warner Bros. Pictures
Режисер: Ноам М рро
У ролях: Родрі о Санторо, Єва Грін, Салліван Степлтон
Тривалість: 102 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Після перемо и над царем Леонідом пот жна
армія персь о о царя Ксер са і арійсь ої ца-
риці Артемісії р хається на північ. На її шлях
опиняються Афіни, де флотом ер є адмірал
Фемісто л. Сили противни ів не рівні, і Феміс-
то л зм шений вст пити в союз із за лятим
с перни ом афінсь ої держави Спартою. Тіль-
и об'єднавшись, воро ючі поліси-держави
матим ть шанс протистояти мо тньом
Ксер с .
В інотеатрах "У раїна", "Київ", IMAX, "Сі-
нема-Сіті Київ", "Жовтень", мережах іно-
театрів "Баттерфляй" і "Одеса іно"

"ËÞÁËÞ. ÍÀÇÀÂÆÄÈ"

Країна: США
Ст дія: Universal Pictures
Режисер: Шана Фест
В ролях: Але с Петтіфер, Габріелла Уалд, Роберт Пат-
рі , Джоелі Річардсон
Тривалість: 103 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

Романтична історія с часних Ромео і Дж льєт-
ти. Джейд — расива блондин а з пристойної
і ба атої родини, Девід — хлопець, схиблений
на тач ах, і, здається, зовсім їй не пара. Бать-
и Джейд дивляться на їхні стос н и ос дливо
і роблять все, щоб плани молодих про спільне
майб тнє зазнали рах . Чи змож ть ерої, не-

зважаючи на перепони і заборони, збере ти
свою любов?
В інотеатрах "Кінопалац", "У раїна", "Сі-
нема-Сіті Київ", мережах інотеатрів "Бат-
терфляй" і "Одеса іно"

"Ì²ÑÒÅÐ Ï²ÁÎÄ² ÒÀ ØÅÐÌÀÍ"

Країна: США
Ст дія: Twentieth Century Fox, DreamWorks Animation
Режисер: Роб Мін офф
Тривалість: 90 хв.

Містер Пібоді — це пес- еній, я ий разом з
прийомним сином — хлопчи ом Шерманом
відправиться в небезпечн подорож різь
простір і час завдя и винайденій машині
WABAC. Містер Пібоді і Шерман стан ть ми-
мовільними часни ами подій, що мають сер-
йозне історичне значення для всієї планети.
Одна оли Шерман пор ш є правила подоро-
жі в часі, ерої зм шені терміново виправляти
історію, щоб врят вати майб тнє.
В інотеатрах "Київ", "Сінема-Сіті Київ,
мережі інотеатрів "Баттерфляй"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ
Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50,
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60,
www.kinopalace.net
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26,
тел.: (044)417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.ua
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в, тел.: 0-800-300-
600, www.planeta-kino.com.ua
"Сінема-Сіті Київ", ТРЦ "О шен плаза", в л. Горь о о,
176, тел.: (044)230-72-30, www.cinemaciti.kiev.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй",
www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044)200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а,
тел.: (044)206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22,
206-13-24
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www.kinoodessa.com:
ТЦ "У раїна", просп. Перемо и, 3, тел: (044)496-15-11,
496-15-51
ТЦ "Квадрат", б льв. Перова, 36, тел: (044)538-17-70,
538-17-71

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 6 — 12 áåðåçíÿ 
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Коли не вистачає повітря

Жити без повітря неможливо, так

само як і без води та їжі. Про це знає

кожен. Але водночас людство по�

ступово залишає себе без цих необ�

хідних ресурсів. На сторінках газети

ми вже писали про загрози продо�

вольчої кризи та дефіцит чистої во�

ди на планеті. Не менш небезпеч�

ною є ситуація з повітрям. Некон�

трольоване промислове виробниц�

тво, видобування кустарними мето�

дами небезпечних природних ре�

сурсів, неефективне використання

сучасних технологій — все це та ба�

гато іншого призвело до погіршен�

ня екологічної ситуації у світі. На�

слідком цього стало забруднення

колись найчистішого повітря у Гі�

малайських горах та Тибеті, що не�

гативно позначається на здоров’ї

людини — незалежно від місця її

проживання. Один із результатів

поганої екологічної ситуації — рі�

шення Всесвітньої організації охо�

рони здоров’я визнати ХХІ сторіччя

“сторіччям алергії”. Сьогодні респі�

раторні захворювання б’ють всі ре�

корди в розвинених країнах за тем�

пами поширення серед населення.

За останні 10 років подвоївся рівень

захворюваності на алергічний ри�

ніт, бронхіальну астму, атопічний

дерматит. “Погане повітря — погане

здоров’я — передчасна смерть”: ця

жорстока послідовність стає зако�

ном для більше ніж трьох сотень

мільйонів мешканців нашої плане�

ти, яким було поставлено діагноз

“бронхіальна астма”. За даними

ВООЗ, рівень поширеності БА в

різних країнах складає до 10 % від

загальної кількості населення і біль�

ше, а серед дорослого населення пе�

ревищує 5 %. Астма — це саме той

випадок, коли страх лишитися без

життєдайного повітря перетворює�

ться на одвічного супутника.

Отже, бронхіальна астма — згідно

із загальним визначенням — хро�

нічне неінфекційне захворювання

дихальних шляхів, яке призводить

до приступів задухи та часто є при�

чиною передчасної смерті. Чому

люди хворіють на астму, до цього

часу точно не відомо. Провокує її

розвиток запалення дихальних

шляхів, яке викликає періодичні

спазми бронхів. Під час нападів лю�

дині вдається вдихнути повітря, але

видихнути нормально вже немож�

ливо, й вона починає задихатися.

Виникає страх, стресове напружен�

ня провокує новий спазм, і так по�

ступово людина впадає в паніку, ви�

йти з якої вкрай важко.

Астму не можна вилікувати. На�

пад та спазми можуть виникнути

будь�коли. Особливо небезпечні

нічні загострення хвороби. Щороку

в світі від нападів астми досить

швидко помирають 200 тисяч осіб.

В деяких випадках цей час складає

буквально кілька хвилин. Пацієнт

навіть не має часу доїхати до лікар�

ні. Хоча поширеність смертельних

випадків серед хворих на астму не

така велика, як від інших неінфек�

ційних захворювань, наприклад,

діабету чи раку, цифри загиблих від

хвороби поступово збільшуються.

Трагічність ситуації додає той факт,

що в абсолютній більшості леталь�

них випадків, а саме: у 86 %, смерті

астматика можна було б уникнути.

Провокатори астми
Вчені виокремлюють кілька фак�

торів, які можуть викликати появу

астми. Окрім згаданої вже вище

екологічної ситуації, погіршення

якої провокує алергію, а та, в свою

чергу, викликає астму, це може бути:

1) інші алергени в приміщенні, в

якому знаходиться людина. Най�

частіше “провокаторами” нападу є

“постільні” кліщі, шерсть домашніх

тварин та пил, а також зовнішні

алергени — пилок рослин;

2) продукти горіння тютюну. Вар�

то окремо звернути увагу на цей

фактор. Тютюновий дим не тільки

порушує роботу серця, легенів та

мозку, а ще й провокує задуху та на�

пади астми. Ураженню однаково

піддаються як активні курці, так і ті,

хто тривалий час знаходиться в їх�

ньому оточенні;

3) хімічні речовини, які подраз�

нюють дихальну систему. Це може

бути і бензин чи лакофарбові виро�

би, і пил. Напад задухи може бути

спровокований хімічними консер�

вантами в їжі та воді.

Також спровокувати спазми мо�

жуть такі звичайні на перший по�

гляд фактори як холодне повітря,

крайнє емоційне збудження, стрес

та навіть фізичні вправи. Лікарі по�

переджають про те, що і лікарські

засоби можуть стати причиною на�

паду астми. Популярне серед укра�

їнців самолікування та неконтроль�

оване вживання протизапальних за�

собів суттєво підвищує небезпеку

появи проблем із диханням.

Бронхіальна астма є прикладом

хронічного захворювання, яке вра�

жає людей різного віку, соціальної

групи та місця проживання. Але

найчастіше, все ж таки, від астми

страждають діти. За даними амери�

канських вчених, у США від 5 % до

12 % дітей мають діагноз БА. Часті�

ше хворіють хлопчики (6 % порів�

няно з 3,7 % у дівчаток), однак для

дорослішого віку частота захворю�

вання стає однаковою у обох статей.

Так само географічно випадки ви�

явлення бронхіальної астми частіше

реєструються в містах, аніж в

сільській місцевості (важливу роль

в цьому відіграє фактор поганої

екології). Хоча захворювання зу�

стрічається і в розвинених країнах, і

в країнах так званого "третього сві�

ту", однак 80 % випадків смертей від

астми припадають на країни з низь�

ким і середнім рівнем доходу. При�

чина — відсутність можливостей

для адекватного лікування та до�

ступних лікарських засобів.

Основні симптоми астми
Донині в світі не існує універ�

сального стандарту визначення ти�

пу, ступеня тяжкості або частоти

симптомів астми. Лабораторним

шляхом дати чітку відповідь щодо

особливостей захворювання у окре�

мої людини неможливо. Тому лікарі

спочатку завжди звертають увагу на

симптоми та наявність обструкції

дихальних шляхів. В свою чергу,

симптоми астми часто схожі на

симптоми інших захворювань —

одишка, хрипи в легенях, кашель є

типовими ознаками як астми, так і

простуди чи бронхіту. Лікарі радять

при появі таких симптомів звертати

уваги на зовнішні фактори, які мо�

жуть призвести до появи цих симп�

томів. Наприклад, наявність побли�

зу потенційних подразників�алер�

генів (якщо люди починають зади�

хатися в присутності домашніх тва�

рин або ж у закритому приміщенні,

то, скоріше за все, це саме реакція

на подразник, а не бронхіт), сезон

та погодні умови, фізичні наванта�

ження або їх відсутність допомо�

жуть виявити ознаки саме астми.

Типовими для астми симптомами

є напади задухи, виникнення бо�

льових відчуттів у районі нижньої

частини грудної клітини (це пов’я�

зано з активною роботою діафрагми

та спазмами), виразні хрипи під час

дихання. В будь якому разі, при по�

яві найменших симптомів, особли�

во у дитини, необхідно звертатися

до лікаря. Дуже допомагають під час

визначення симптомів астми ре�

зультати спірометрії — визначення

життєвого об’єму легень за допомо�

гою спірометра. Дорослі (особливо

чоловіки, які проходили медогляд у

військкоматах) повинні пам’ятати

цей пристрій, в який треба щосили

видихнути повітря, щоб побачити

об’єм власних легенів. Результати

спірометрії у поєднанні зі спостере�

женням повторних симптомів до�

зволяють з великою вірогідністю

визначити наявність захворювання.

Не варто лякатися
Після прочитання всього вищеза�

значеного, може скластися помил�

кове враження про приреченість

пацієнтів із астмою. Однак, на щас�

тя, з діагнозом “бронхіальна астма”

можна повноцінно жити. Головне —

лікувати астму та контролювати її.

Для цього від пацієнта вимагається

бути відповідальним та уважно ста�

витись до власного здоров’я. Поло�

ження Глобальної ініціативи ВООЗ

з профілактики та терапії астми

(GINA 1992) визначають основні

напрями лікування захворювання.

Передусім — це медикаментозне лі�

кування. Лікарські засоби тут поді�

ляються на дві групи: 1) ліки

“швидкого реагування”, які прий�

мають під час нападів астми; 2) кон�

тролюючі ліки, що регулярно вжи�

ваються пацієнтом для підтримки

стабільного стану. Яку саме програ�

му варто обрати, залежить від осо�

бливостей захворювання. Але, зно�

ву ж таки, варто наголосити на не�

припустимості самолікування та

необхідності звернення до лікаря,

перш ніж приймати самостійні рі�

шення.

Дуже важливу роль в повноцінно�

му житті з астмою відіграє профі�

лактика. До профілактичних захо�

дів, рекомендованих лікарями, на�

лежать такі:

1) уникання аероалергенів. Осо�

бливо необхідно обмежити вплив

алергену кліща домашнього пилу,

який провокує появу алергії та роз�

виток астми у дітей:

2) уникання харчових алергенів.

Слідкуйте за хімічним складом про�

дуктів, які вживає ваша дитина. Са�

мостійно контролюйте якість їжі та

її вплив на ваш організм та організ�

ми ваших близьких;

3) грудне вигодовування. Дослі�

дження довели його ефективність

для профілактики алергії. При цьо�

му цей метод профілактики ефек�

тивний для всіх дітей, незалежно від

алергічної спадковості;

4) риб’ячий жир. В ході дослі�

дження було виявлено, що введен�

ня в раціон риб’ячого жиру, почи�

наючи з раннього дитинства, асоці�

ювалися зі значним зменшенням

хрипів у дітей у віці 18 місяців;

5) уникнення тютюнового диму

та інших забруднювачів повітря. Тут

все і так зрозуміло;

6) імунотерапія. Дослідження

більш ніж 8000 пацієнтів показали,

що імунотерапія алергенами осіб з

алергією знижує кількість випадків

подальшого розвитку нової алергіч�

ної чутливості впродовж трьох�чо�

тирьох років спостереження.

Бронхіальна астма 
в Україні

За словами директора Національ�

ного інституту фтизіатрії і пульмо�

нології імені Ф. Г. Яновського

НМАН України Юрія Фещенка, в

Україні нараховується майже 200 ти�

сяч дорослих громадян, які стражда�

ють на бронхіальну астму. Цей по�

казник постійно зростає за рахунок

діагностування дев’яти тисяч нових

випадків захворювання щороку.

Причинами цього медики вважають

збільшення забрудненості навко�

лишнього середовища алергенами,

безконтрольне застосування в хар�

човій промисловості барвників, аро�

матизаторів, підсилювачів смаку,

безконтрольне застосування анти�

біотиків, повальне куріння доросло�

го населення країни. Зрозуміло, що

знешкоджувати зазначені фактори

ризику необхідно, однак ця пробле�

ма є комплексною, тому вирішувати

її так само необхідно комплексно. У

поки що не прийнятому Верховною

Радою України проекті Закону Укра�

їни “Про затвердження Загально�

державної програми “Здоров’я —

2020: український вимір” передбаче�

но низку завдань саме для обмежен�

ня впливів зазначених негативних

факторів. Так, наприклад, щодо по�

кращення екологічної ситуації в

країні планується провести технічне

переоснащення виробничого ком�

плексу через впровадження новітніх

технологій, інноваційних проектів,

енергоефективних і ресурсозберіга�

ючих технологій, маловідходних,

безвідходних та екологічно безпеч�

них технологічних процесів, рекон�

струкцію застарілого обладнання.

Також пропонується здійснювати

постійний екологічний контроль за

параметрами викидів автотранс�

портних засобів, оптимізувати до�

рожній рух, підтримувати розвиток

екологічно безпечного транспорту.

Не оминули увагою і питання безпе�

ки харчових продуктів. Міністерство

охорони здоров’я України пропонує

в проекті закону “удосконалити тех�

нологію виробництва харчових про�

дуктів, забезпечити контроль якості і

сертифікації, забезпечувати підпри�

ємства, що виготовляють продукти

дитячого харчування, екологічно

чистою сировиною”. Але поки що це

тільки проект, а жодних практичних

кроків до цього часу не зроблено.

Для пацієнтів із астмою чекати на рі�

шення держави не означає бути без�

діяльним.

“Бронхіальна астма — не вирок,

хоча це захворювання носить хро�

нічний характер, його досить легко

контролювати і, будучи астматиком,

можна вести активний спосіб життя.

Зокрема відомо багато випадків, ко�

ли хворі на бронхіальну астму люди

навіть ставали олімпійськими при�

зерами. Важливо, щоб люди розумі�

ли: після першого нападу задухи не

можна лікуватись підручними засо�

бами або методами, а слід негайно

звернутись до фахівця”.— вважає

завідувач відділення діагностики,

терапії і клінічної фармакології за�

хворювань легень Національного

інституту фтизіатрії і пульмонології

імені Ф. Г. Яновського НМАН Люд�

мила Яшина.

Міжнародні фахівці розробили

кілька порад для того, як повноцін�

но жити з астмою:

1. Навчання хворих (або батьків

хворих дітей) та формування парт�

нерських відносин.

2 Оцінка і постійний моніторинг

тяжкості бронхіальної астми.

3. Усунення впливу провокуючих

факторів (у тому числі алергенів).

4. Складання індивідуального

плану підтримуючого лікування.

5. Складання індивідуального

плану лікування загострень.

6. Динамічне/диспансерне спос�

тереження за хворим.

Як контролювати астму (поради

для пацієнтів):

1. Завжди носіть ліки від астми із

собою.

2. Тримайтеся подалі від речей,

які спричиняють напади астми.

3. Два або три рази на рік обсте�

жуйтесь у лікарів.

4. Будьте обізнані про симптоми

нападів астми та те, як із ними впо�

ратися.

Не залишаються осторонь проб�

леми і громадські організації. Так,

в Україні вже діє проект з розвитку

мережі “астма�шкіл”, метою якого

є покращення поінформованості

та рівня життя пацієнтів з бронхі�

альною астмою. Проводяться регу�

лярні тренінги не тільки для самих

пацієнтів, але й для лікарів. Орга�

нізатори проекту впевнені в тому,

що навчання пацієнтів з астмою

правильно використовувати ліки, а

також дотримуватись правил про�

філактики може значно вплинути

на якість життя тисяч людей в

Україні

Фахівці стверджують, що з діагнозом “бронхіальна астма” людина може повноцінно жити
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Ч
и відчували ви колись страх від того, що вам не
вистачає повітря, страх задихнутися? Це відчуття
добре відоме дайверам, льотчикам, альпіністам
та дітям, коли вони пірнають у воду та затриму�

ють дихання. Нестача повітря може викликати небезпеч�
ні реакції в організмі людини, провокуючи появу галюци�
націй, паніку та психічні розлади. Але уявіть собі людину,
яка вимушена все життя боротися з цим, кожної хвилини
очікуючи на небезпеку залишитись без повітря. Й таких
людей десятки і сотні мільйонів на нашій планеті.



З історії відомо, шо у VI—X ст.

християнство поступово стає офі�

ційною, державною релігією

практично в усіх існуючих тоді єв�

ропейських країнах. При цьому

саме християнське учення, будучи

по суті позанаціональною релі�

гією, виявилося у результаті при�

стосованим до різних національ�

них особливостей тих або інших

народів. Недаремно в цей період в

Європі існувало кілька церковних

організацій.

Найбільш могутніми і впливо�

вими були Східна церква (у неї

входили олександрійське, анти�

охійське, єрусалимське, констан�

тинопольське патріаршества, при

цьому константинопольський

патріарх іменувався Вселенським)

і Західна церква, очолювана рим�

ським папою.

Впродовж VI—X ст. між Схід�

ною і Західною церквами (і осо�

бливо між Константинополем і

Римом) все більше посилювалися

розбіжності. З одного боку, це бу�

ло пов’язано з їх боротьбою за по�

літичне верховенство в європей�

ських державах. З іншого боку — з

особливостями самосвідомості

тих народів, які потрапляли до

сфери впливу Константинополя і

Риму. Саме тому на Сході і Заході

формується різний християн�

ський догматизм. Наприклад,

східним і південним слов’янам

ближче стало християнство у тому

вигляді, як його розуміли на Схо�

ді, і у них воно утвердилось у ви�

гляді православ’я; а німецьким

народам — західне християнство,

яке і понині існує в його римсько�

католицькій версії.

Східна церква будувалася на ін�

ших засадах, ніж Західна. Перш за

все, на Сході не прийняли вчення

про догматичний розвиток, бо тут

підтримувалося якнайглибше пе�

реконання, що догмати, затвердже�

ні на перших Семи Вселенських

Соборах, не підлягають зміні і

уточненню не тільки за змістом, а й

за формою.

Саме тому Східна церква вва�

жається істинно православною,

такою, що зберігає стародавню

(“праву”) християнську віру, а

учення, що затвердилося на Схо�

ді, називається православ’ям. Ві�

росповідну основу православ’я

складають Священне Писання і

Священний Переказ (рішення

перших Семи Вселенських Собо�

рів і праці отців церкви). Для пра�

вослав’я характерна велика увага

до обрядової сторони віри і де�

тально розроблені богослужіння,

що включають тривалі ритуали.

Проте священики і звичайні віру�

ючі не розділені жорсткою цер�

ковною обрядовістю — напри�

клад, і ті, й інші причащаються

хлібом і вином. В той же час у

православ’ї підтримується турбо�

та про чистоту духовного керів�

ництва церкви. Духівництво ді�

литься на біле (одружені приход�

ські священики) і чорне (ченці,

які дають обітницю безшлюбно�

сті), і стати єпископом, митропо�

литом або патріархом можуть

тільки ченці.

Центрами православ’я стали

київська митрополича кафедра,

яку зазвичай займали митрополи�

ти�греки, і Києво�Печерський

монастир. Він був заснований

преподобним Антонієм Печер�

ським (983—1073), але значення

спільноруського духовного центру

придбав при ігуменові Феодосії

Печерському. Саме у Києво�Пе�

черському монастирі християн�

ська віра проповідувалася як

практичний спосіб життя, відпо�

відний етичним нормам Єванге�

лія. А ідеалом справжнього хрис�

тиянського життя для печерських

ченців служило єгипетське чер�

нецтво III—IV віків. У XII столітті

найбільш талановитим представ�

ником цього напряму став Кири�

ло Туровський.

У XI—XII ст. християнське віро�

вчення з чернечих і церковних

верств все ширше розповсюджує�

ться серед мирян, поступово ви�

тісняючи язичницькі вірування.

Тривало це довго і проходило вель�

ми складно. 

Стародавня Русь, освоюючи ба�

гатовіковий християнський досвід,

приймає і багато християнських

святих. Перш за все, на Русі вста�

новлюється особливий культ Пре�

святої Божої Матері, виражений,

крім іншого, в шануванні чудо�

творних ікон. Крім того, чествують

святого Климента, святого Мико�

лая Мир Лікийського і святого Ге�

оргія. В той же час з’являються і

перші власне руські святі. Причому

цікаво, що першими святими на

Русі були визнані не служителі

церкви, а князі�брати Борис і Гліб.

Виникають житія святих, що

склали з часом величезний пласт

вітчизняної агіографічної літерату�

ри (від грецьких слів “агіос” — свя�

тий і “графо” — пишу, описую).

Перші житія, перекладені переваж�

но з грецької мови, з’явилися в Ста�

родавній Русі вже в перші десяти�

ліття після прийняття християн�

ства, а може бути, і раніше. З XI сто�

ліття з’являються і житія руських

святих. Православна віра торже�

ствує на теренах нашої землі. Госпо�

да славлять по всіх куточках Русі�

України.

Славослів’я, за вченням Святих

Отців, є найвищою сходинкою мо�

литви: це чиста і безкорислива ра�

дість душі про свого Господа. Увесь

сенс духовного життя полягає в то�

му, аби навчити людину не тільки

правильно богословствувати, а й

правильно молитися... За такого —

літургічного — розуміння Право�

слав’я, як вміння хвалити Господа,

правильно будувати своє духовне

життя, стає зрозумілим, чому день

Торжества Православ’я припадає

саме на першу неділю Великого по�

сту. Коли ж людина більш здатна до

славослів’я, як не в цю неділю:

увесь тиждень ми провели в пока�

янні, в сповіданні перед Богом сво�

їх гріхів, і ось, оплакавши свою про�

вину, ми приступаємо до Чаші, то�

му що Господь “прийшов кликати

не праведних, але грішників до по�

каяння” �
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Хрещатик 196 березня 2014 року

6 березня
Преподобного Тимофія у Символех (795).

Святителя Євфстафія, архієпископа Антіохій�

ського (337). Козельщанської ікони Божої

Матері (1881).

7 березня
Мучеників Маврикія і 70�ти воїнів (305).

Преподобних Фалассія, Лімнія та Вардата

пустинників Сірійських (V). Преподобного

Афанасія сповідника (821).

8 березня
Великомученика Феодора Тирона (306).

Священномученика Полікарпа, єпископа

Смирнського (167). Преподобного Полікарпа

Брянського (1621).

9 березня
Неділя 1�ша Великого посту. Торжество

Православ’я. Перше (IV) і друге (452) обрітен�

ня глави Іоанна Предтечі. Преподобного

Еразма Печерського (1160).

* * *

П і с л я

усікновін�

ня глава

Іоанна бу�

ла схована

спочатку в

п а л а ц і

Ірода, а

потім в го�

рі Елеон�

ській. При

Констан�

тині Вели�

кому двоє

ченців, які

прийшли

в Єруса�

лим, обрі�

ли главу на

горі. Після

цього вона переходила від одних до інших і

нарешті потрапила до Євстафія, який перебу�

вав у печері, де згодом виник монастир. Ігу�

мен цього монастиря Маркелл у 452 році вдру�

ге віднайшов главу Іоанна Хрестителя. Святи�

ню перенесли в Халкідон, а звідти за часів ім�

ператора Феодосія Великого — в Константи�

нополь.

Ті, хто молиться до святого Іоанна, не зали�

шаються без його заступництва перед Богом і

дістають всілякі духовні і тілесні зцілення.

10 березня
Седмиця 2�га Великого посту. Святителя

Тарасія, архієпископа Константинопольсько�

го (806).

11 березня
Святителя Порфірія, архієпископа Газького

(420). Мученика Севастіана (66). Преподоб�

ного Севастіана Пошехонського (1500).

12 березня
Всіх преподобних отців. Преподобного

Прокопія Декаполита, сповідника (750). Пре�

подобного Тита, пресвітера Печерського, у

Ближніх печерах (1190), Преподобного Тита, у

минулому воїна, у Дальніх печерах (XIV) �
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Православ’я торжествує!
З часів прийняття християнства наша віра, попри все, 
залишається незмінною
Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

Н
е випадково те, що днем Православ’я названо
першу неділю Великого посту. Цей день є він�
цем тижня особливих молитовних трудів.
Грецьке слово “ортодоксія” означає і “пра�

вильне величання”, і “правильне вчення”, тобто його
можна перекласти не тільки як “Православ’я”, а й як
“Правовір’я”. Християнство стало тим життєдайним
джерелом, на витоках якого і виникла наша віра.

Постяшеся 
тілесно, 
постимось 
і духовно
Протоієрей 
Анатолій ЗАТОВСЬКИЙ
Благочинний Шевченківського 
благочинія м. Києва

3березня у православних
християн України розпо�
чався великий 40�денний

піст, який закінчується 11 квіт�
ня напередодні вербної неділі.
Крім цього, до посту також до�
дається Страсний тиждень, під
час якого Церква згадує земні
страждання Спасителя, Його
розп’яття на Хресті, смерть,
що передували Його славному
Воскресінню (цьогоріч це 20
квітня).

Більшість людей в Україні, як і в усьо�

му світі, святкують Пасху Христову. Та,

на жаль, це святкування у більшості лю�

дей обмежується гастрономічним за�

стіллям.

“Постяшеся тілесно, постімося й ду�

ховно”,— закликає Церква своїх вірних.

А це означає, що піст — лише засіб пе�

ремогти свої пристрасті, свої гріхи.

Піст — це час покаяння, духовного очи�

щення, відродження, виправлення.

Піст — час самоаналізу, переосмислен�

ня свого життя, примирення з Богом, зі

своєю совістю, з іншими людьми. Свя�

тий Василій Великий вчить: якщо твоє

обличчя має блідий вигляд від посту, а

потім позеленіло від зла на інших — твій

піст недійсний.

А скільки зла зараз переповнює наші

серця! Сьогодні ми переживаємо най�

драматичніший період в новітній історії

України: перед нашим стомленим та

розчарованим народом постає відпові�

дальне завдання встояти перед споку�

сою ідеологічного чи політичного розб�

рату.

Піст — час спокути, час єднання, час

любові. Святе Письмо, що увібрало в

себе “глаголи життя вічного”, навчає

нас: “Бог є любов”. А любов закликає до

порозуміння.

Хай Господь об’єднає нас як грома�

дян, як співвітчизників, як християн,

нарешті.

Наше суспільство, та й усе людство,

сьогодні як ніколи потребує морального

та духовного відродження. У цьому про�

цесі вирішальне значення надається

Церкві. У минулому столітті наш народ

уже пережив трагічний період свого бут�

тя, коли тоталітарний безбожний режим

намагався збудувати “рай на землі” без

Бога, без Церкви. Від наслідків того пе�

ріоду ми страждаємо і досі...

Треба пам’ятати, що 1025 років історія

України нерозривно пов’язана з Право�

славною Церквою — а це періоди дер�

жавотворення, піднесення духовності,

культури.

24 травня 1989 року, в день пам’яті

святих Мефодія і Кирила — учителів

Словенських, на святкуванні в Києві

днів слов’янської писемності один відо�

мий кінорежисер сказав: “Має прийти

до влади покоління, яке з молоком ма�

тері увібрало в себе основи православ�

ної моралі та культури”.

Якщо з ласки Божої нам вдасться від�

родити себе духовно, укріпити в своїх

душах істинно християнські чесноти —

терпіння, смирення, любов до ближніх,

то я вірю, що Україна стане багатим

краєм, де житимуть у злагоді українці та

росіяни, поляки, люди інших національ�

ностей. Я вірю, що в нашій рідній Укра�

їні пануватимуть мир, спокій, злагода.

Хай допоможе нам у цьому Господь.

А щодо дотримання строгого посту у

цей період — порадьтесь зі своїм духів�

ником і також із лікарем �

Др��е�обрітення��лави�
Іоанна�Предтечі
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Олімпійський рух. 
Київська гімназія провела
спортивну естафету

Äíÿìè â Ñêàíäèíàâñüê³é ã³ìíàç³¿ ñòîëèö³ ç
ìåòîþ ïðîïàãàíäè îë³ìï³éñüêîãî ðóõó òà çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ â³äáóëàñÿ ñïîðòèâíà
åñòàôåòà “Îë³ìï³éñüê³ çàáàâè”. Îðãàí³çàòî-
ðàìè âèñòóïèëè ñï³ëüíî êåð³âíèöòâî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó òà Êè¿âñüêå ì³ñüêå â³ää³-
ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè. Ïî÷åñíèìè ãîñòÿìè íà
çàõîä³ áóëè: çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòà-
ìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè Âàäèì Êîñòþ÷åíêî ³
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ, îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³-
îí Â³êòîð Áóðàêîâ. Òðè êîìàíäè êëàñó “Ëåî-
ïàðäè”, “Á³ë³ âåäìåä³” ³ “Çàé÷åíÿòà” ïðîáóâà-
ëè ñèëè â ð³çíèõ åñòàôåòàõ ³ ðàçîì ç áàòüêà-
ìè âèáîðþâàëè ïåðåìîãó â êîæíîìó çìàãàí-
í³. Óñ³ ó÷àñíèêè îäåðæàëè ö³íí³ ïðèçè â³ä
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà-
¿íè

Стрільба. 
Українські юніори здобули
шість нагород на старті 
чемпіонату Європи

Ó Ìîñêâ³ (Ðîñ³ÿ) ïðîõîäèòü ÷åìï³îíàò ªâ-
ðîïè ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ç ïíåâìàòè÷íî¿
çáðî¿. Çîëîòó íàãîðîäó ó êîìàíäíèõ çìàãàí-
íÿõ çäîáóëè óêðà¿íêè Äàð³ÿ Ðîæíÿòîâñüêà,
Íàä³ÿ Äºíüã³íà òà Þë³ÿ Òèìîøêî. Â ³íäèâ³äó-
àëüí³é ïåðøîñò³ “ñð³áëî” âèáîðîëà Ïîë³íà
Êîíàðàºâà, “áðîíçó” — Äàð³ÿ Ðîæíÿòîâñüêà
òà Íàä³ÿ Äºíüã³íà. Ó þí³îð³â â îñîáèñò³é ïåð-
øîñò³ “çîëîòî” çäîáóâ Ïàâëî Êîðîñòèëüîâ. Â
êîìàíäíèõ çìàãàííÿõ ïåðåìîãó ñâÿòêóâàëà
çá³ðíà êîìàíäà Óêðà¿íè â ñêëàä³ Ïàâëà Êîðî-
ñòèëüîâà, Îëåêñ³ÿ Ñèäîðåíêà òà Â³òàë³ÿ ªâòó-
øåíêà

Фехтування. 
Ольга Харлан — срібна 
призерка етапу Кубка світу

Óêðà¿íñüêà øàáë³ñòêà Îëüãà Õàðëàí çàâî-
þâàëà ñð³áíó íàãîðîäó íà åòàï³ Êóáêà ñâ³òó
â ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³ Áîëüöàíî. Ó ô³íàë³ Îëü-
ãà ïîñòóïèëàñÿ äâîðàçîâ³é îë³ìï³éñüê³é ÷åì-
ï³îíö³ àìåðèêàíö³ Ìàð³åëü Çàãóí³ñ ç ðàõóí-
êîì 10:15. Íàãàäàºìî, ùî Îëüãà Õàðëàí ñòà-
ëà ïåðåìîæíèöåþ òðüîõ ïîïåðåäí³õ åòàï³â
Êóáêà ñâ³òó, à ïîðàçêó â³ä Çàãóí³ñ çàçíàëà
âïåðøå ç ê³íöÿ ëþòîãî 2013 ðîêó. Íàðàç³
ñïîðòñìåíêà ïðîäîâæóº óòðèìóâàòè çâàííÿ
íàéñèëüí³øî¿ øàáë³ñòêè ïëàíåòè, âèïåðå-
äæàþ÷è ñâîþ íàéáëèæ÷ó îïîíåíòêó — âñå
òó æ Çàãóí³ñ — íà 80 î÷îê ó ñâ³òîâ³é êëàñè-
ô³êàö³¿. Ó êîìàíäíèõ çìàãàííÿõ, ÿê³ â³äáó-
ëèñÿ ñë³äîì çà ³íäèâ³äóàëüíèì òóðí³ðîì, íà-
øà çá³ðíà çàâîþâàëà 5-òå ì³ñöå. Ó ÷âåðòüô³-
íàë³ óêðà¿íêè — ÷èíí³ ÷åìï³îíêè ñâ³òó —
íåñïîä³âàíî ïîñòóïèëèñÿ çá³ðí³é Ïîëüù³ ç
ðàõóíêîì 36:45, à äàë³ ïåðåìîãëè óãîðîê
(45:40) ³ êîðåÿíîê (45:41)

Спортивне життя. 
Голосіївці провели змагання 
з футзалу серед команд 
професорсько$викладацького
складу вишів району

Â ïðèì³ùåíí³ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó Íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëî-
ã³é â³äáóëèñÿ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ç ôóòçàëó ó
ðàìêàõ Ñïàðòàê³àäè ñåðåä çá³ðíèõ êîìàíä
ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿,
ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³. Ïåðåìîãó ó çìàãàííÿõ çäîáó-
ëà çá³ðíà êîìàíäà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà; ïî÷åñ-
íå ²² ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòó-
âàííÿ Óêðà¿íè, ²²² ì³ñöå — êîìàíäà Íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é.
Ïåðåìîæö³ áóëè â³äçíà÷åí³ êóáêàìè, ìåäàëÿ-
ìè, ãðàìîòàìè â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³
òà ñïîðòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

“Школа боротьби” 
відкрила сезон

Боротьба
Так склалося, що початок вес�

ни “Школа боротьби” зустрічає у

притаманному для неї стилі —

змагаючись. Цей рік не став ви�

ключенням, тому минулими ви�

хідними у вихованців ДЮСШ

відбулося подвійне свято. Пер�

шими, хто випробував свої сили

на килимах, стали борці. Приєм�

но відзначити, що змагання про�

ходили у зовсім “свіжому” спор�

тивному залі, що знаходиться у

столичній гімназії № 179. При

цьому можна з упевненістю ска�

зати, що випробування “боєм”

відбулося на “відмінно”. Понад

100(!) дітлахів, зовсім не шкоду�

ючи, що проводять вихідні дні з

боротьбою, довели — в Україні

підростає гідне покоління

справжніх чоловіків.

Турнір традиційно зібрав як до�

свідчених юнаків, так і новачків,

які прийшли на захід, аби випро�

бувати свої сили. Звісно, їм було

важко протистояти вже загарто�

ваним у боях суперникам, і поде�

куди поразки супроводжувалися

сльозами розчарування юних

учасників. Однак сама атмосфера

змагань не давала змоги довго су�

мувати спортсменам, адже всі ви�

хованці “Школи боротьби” — це

як одна сім’я, що завжди знайде

потрібні слова та поради, аби під�

тримати після невдач. І навіть 

8�річні хлопчаки знають: кожен

програш — це лише додатковий

стимул на наступних тренуван�

нях працювати більше.

Варто зазначити, що хлопці,

попри свій юний вік, розуміють

усю важливість цього виду спор�

ту. Зокрема один з вихованців

школи — Андрій, учень 6 класу,

зазначив: “У цю секцію мене

привели батьки. Спочатку було

важко, адже я до цього не любив

спорт. Однак тренери допомогли

мені захопитися боротьбою, і те�

пер я щоразу просто таки “лечу”

на тренування. Мені запам’ята�

лися слова видатного спортсмена

Михайла Маміашвілі: “Бороть�

ба — це не просто вид спорту, це

чудова школа виховання особис�

тості”. За часи мого відвідування

секції я став набагато дисциплі�

нованішим.

Дзюдо
Майже ті самі слова повторю�

вали і представники дзюдо. Вони

з такою ж радістю перехопили ес�

тафету. Варто відзначити, що

пристрасті тут також вирували

неабиякі. Учасники змагань про�

демонстрували високий рівень

підготовленості і волю до перемо�

ги. Юних спортсменів прийшли

підтримати їхні батьки, які спос�

терігали за дуже захоплюючими

поєдинками своїх дітей. І, що

найголовніше, переважна біль�

шість вболівальників були саме

жінки. Навіть бабусі прийшли

подивитись на  це видовище.

“Мій онук був дуже невпевненим

у собі. Часто жалівся, що його об�

ражали інші хлопці,— говорить

Ірина Миколаївна, бабуся одного

з вихованців “Школи бороть�

би”.— Коли він почав займатися

дзюдо, справи кардинально змі�

нилися. В нього одразу ж з’яви�

лися друзі, він почав залюбки хо�

дити на тренування. До того ж, і

навчатися став краще. Зізнаюсь,

спочатку я була проти дзюдо, од�

нак мушу визнати, що дуже по�

милялася. Зараз я з впевненістю

можу сказати, що дзюдо — це

круто!”.

Секрет такого успіху в обох ви�

дах спорту дуже простий, але й

водночас досить складний. За

словами засновника “Школи бо�

ротьби” Віталія Даниленка, “ре�

цепт” полягає в наступному: “На

мою думку, наш успіх залежить

від злагодженої роботи всіх пра�

цівників. У нас чудова команда.

Колись ми взяли до себе не зов�

сім досвідчених тренерів, утім, на

сьогодні вони стали справжніми

майстрами своєї справи. Діти їх

люблять, а це найкраща оцінка

їхньої роботи. Зараз нашим на�

ставникам доводиться важко,

адже з кожним днем до нас при�

ходять все більше охочих займа�

тися боротьбою або дзюдо. Але

вони анітрохи не засмучуються,

навпаки, коли на змаганнях пе�

ремагає їхній вихованець, раді�

ють більше за самих спортсменів.

Я впевнений, що ми рухаємось у

правильному напрямку в популя�

ризації здорового і спортивного

способу життя”

Ñïîðòèâí³ íîâèíè
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Ц
ими вихідними ДЮСШ “Школа боротьби”
влаштувала для своїх вихованців справжнє
спортивне свято. Протягом двох днів діти
мали можливість позмагатися у боротьбі та

дзюдо. Традиційно турніри зібрали величезну кіль'
кість учасників і пройшли, як'то кажуть, на одному
диханні.

В місті відбулися змагання з боротьби та дзюдо

У зма аннях з боротьби взяло часть понад 100 вихованців "Ш оли боротьби"

Усі призери т рнірів отримали ори інальні медалі та дипломи
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“Динамо” та “Шахтар” 
розійшлися миром
В місті відбувся матч між ультрас лідерів чемпіонату 
з футболу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

2
березня, в день,
коли повинна була
відбутися зустріч
динамівців та “гір�

ників” у рамках чемпіо�
нату України, на смараг�
довий газон київської
арени вийшли фанати
клубів. “Матч єдності”,
як охрестили саму гру
його учасники, був орга�
нізований загальною
громадською ініціати�
вою київських та до�
нецьких ультрас, в якій
Державний концерн
“Спортивні арени Укра�
їни” виступив співорга�
нізатором.

Поки вітчизняна першість з

футболу взяла паузу для віднов�

лення весняної частини, вболі�

вальники двох найкращих ко�

манд України “Динамо” та

“Шахтаря” взяли справу до сво�

їх рук і зіграли між собою. Зага�

лом мало кому вірилося, що два

непримиренних на стадіоні фа�

натських табори зможуть ось так

спокійно зустрітися і зіграти у

гру мільйонів. А місцем для про�

ведення такої непересічної зу�

стрічі став головний стадіон

країни — НСК “Олімпійський”.

“Сьогодні ми провели матч

єдності. Це яскравий приклад

того, як спорт об’єднує людей.

Це перший матч і крок до об’єд�

нання всіх ультрас України. Та�

кож ми сподіваємося, що нашу

спільну ініціативу підтримають

ультрас й інших клубів. І вже

зовсім скоро такі ж матчі єдності

пройдуть на всіх стадіонах кра�

їни”,— запевнив Генеральний

директор концерну “Спортивні

арени” Сергій Симак.

Сама ж гра проходила у рівній

боротьбі і, як належить товари�

ським зустрічам, завершилася

нічиєю 1:1. Варто зазначити, що

незначною перевагою володіли

ультрас “Шахтаря”, втім, кияни

значно відповідальніше стави�

лися до своїх нагод.

Гостями матчу стали футболь�

ні зірки Олександр Шовков�

ський та Володимир Єзерський,

які по закінченню зустрічі при�

вітали своїх шанувальників.

“Мало хто вірив, що таких два

непримиренних напрямки фа�

натського руху зможуть спокій�

но зіграти на полі у футбол,—

розповів воротар “Динамо”

Олександр Шовковський.— Це

чудовий приклад того, як спіль�

на мета може об’єднувати”.

Яскравим підтвердженням слів

динамівця стало загальне сканду�

вання відомого гасла “Схід і Захід

разом”, яке увінчало це проти�

стояння. Самі ж ініціатори і учас�

ники зустрічі були єдині у своїх

висловах після матчу. Зокрема

27�річний киянин Андрій, який

понад 15 років вболіває за “Дина�

мо”, зазначив: “Нас часто вважа�

ють хуліганами, і ми до цього

звикли. Так склалося, що з вболі�

вальниками “Шахтаря” у нас,

м’яко кажучи, напружені стосун�

ки, втім, коли справа доходить до

долі країни і народу — ми єдині у

своїх думках. Нікому не хочеться,

щоб була війна, насильство і ги�

нули люди. Тому у такій справі не

важливо, хто ти — вболівальник

“Динамо”, “Шахтаря”, “Металі�

ста” чи “Дніпра”. Ми — українці,

і це найголовніше”.

По закінченню гравці обох

команд подякували своїм гру�

пам підтримки. До слова, свій

гол від “синьо�білих” забив Па�

ляк, а від команди ультрас

“Шахтар” — Тимченко.

Під час матчу на стадіоні про�

лунали і козацький марш, і

“Слава Україні”. Зазначимо, що

вболівальники однаково підтри�

мували обидві команди, а в кін�

ці разом з гравцями виконали

Гімн України �

Кияни перемогли французький “Нантерр”

Попри те, що київському “Бу�

дівельнику” довелося грати до�

машній матч в іншій країні, цей

факт аж ніяк не вплинув на саму

зустріч. Чотири з половиною ти�

сячі литовських уболівальників

прийшли подивитися баскетбол

і не просто подивитися, а дійсно

повболівати за український

клуб. Відмінна звукова підтрим�

ка, сотні українських прапорів

різних розмірів, скандування

“Київ!” і “Україна!” — усе це ро�

било матч для команди Айнарса

Багатскіса насправді досить

комфортним.

В цілому перша половина зу�

стрічі пройшла в досить спокій�

ному ритмі. Відчувалося, що це

перша половина двоматчевого

протистояння, тобто основна

боротьба ще попереду. І “Буді�

вельник”, і “Нантерр” грали не

рівно, не перенапружувалися в

захисті і давали грати суперни�

кові. При цьому кияни весь час

були трохи попереду, а на велику

перерву пішли з шестиочковою

перевагою — триочковий з вось�

ми метрів з сиреною вдався

Блейку Ехерну — 47:41. Не до�

поміг французам навіть Сергій

Гладир, який виконав кілька

своїх фірмових кидків.

Більшу частину третьої чверті

гравці “Нантерру” не могли ні�

чого вдіяти з натиском “буді�

вельників”. Кияни почали захи�

щатися трохи активніше, і це

принесло плоди у вигляді швид�

ких відривів. Укупі з кількома

хорошими влучаннями це дало

свій результат — за три хвилини

до кінця чверті “Будівельник”

повів у 14 очок. Зрозуміло, на�

ставника французів Паскаля

Донадьє подібна ситуація не

влаштовувала. Хвилина фран�

цузького фахівця для консульта�

цій з командою дала певний

ефект — “біло�зелені” видали

ривок 0:8 і помітно скоротили

різницю.

Втім, саму гру контролювали

саме українці. Перевага киян

стабільно трималася на позначці

7—8 очок. Вагомим фактором в

останній чверті став ранній ліміт

командних фолів у французької

команди — п’ять фолів вони от�

римали вже на третій хвилині,

чим “Будівельник” намагався

постійно користуватися. Прав�

да, трохи підводив “жовто�си�

ніх” відсоток реалізації. За п’ять

хвилин до кінця зустрічі кияни

вели з рахунком 76:70.

У наступні дві хвилини арбіт�

ри зробили все, щоб трохи під�

тягнути гостей. Спершу не були

зафіксовані очевидні фоли на

Даріуші Лавриновичі, а згодом

литовський легіонер “Будівель�

ника” сам був “винагородже�

ний” кількома порушеннями.

“Нантерр” підібрався на міні�

мальну дистанцію і навіть мав

шанси вийти вперед, але у за�

тяжній атаці двічі не влучив

триочкові. Надалі “будівельни�

ки” вміло контролювали гру, то�

му не дивно, що фінальна сире�

на зафіксувала перемогу киян з

рахунком 87:82 �

Столичний	"Б�дівельни�"	здоб�в	важлив�	перемо��	�	боротьбі	за	1/4

Євро��б�а

Плавання. 
Ольга Свідерська — 
претендентка 
на спортивний “Оскар”

Î ð ã à í ³ ç à ò î ð è

íàéïðåñòèæí³øî¿ ó

ñâ³ò³ ñïîðòó ïðåì³¿

Laureus World

Sports Awards îãî-

ëîñèëè ³ìåíà ïðå-

òåíäåíò³â íà íàãî-

ðîäè çà ï³äñóìêàìè

2013 ðîêó. Ó íîì³-

íàö³¿ “ñïîðòñìåíè-

³íâàë³äè” çíà÷èòü-

ñÿ é óêðà¿íêà Îëü-

ãà Ñâ³äåðñüêà. Âî-

íà º âîëîäàðêîþ

ñåìè çîëîòèõ ìåäàëåé ×åìï³îíàòó ñâ³òó ç

ïëàâàííÿ ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç óðàæåííÿì

îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó òà âàäàìè çîðó.

Îêð³ì òîãî, Ñâ³äåðñüêà º ñð³áíîþ ïðèçåð-

êîþ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð-2012 ó Ëîíäîí³.

Âðó÷åííÿ ïðåì³¿ Laureus World Sports

Awards â³äáóäåòüñÿ 26 áåðåçíÿ â Êóàëà-Ëóì-

ïóð³ (Ìàëàéç³ÿ) �

Бокс.
Василь Ломаченко зазнав 
поразки від Орландо Салідо

Óêðà¿íöþ Âàñèëþ Ëîìà÷åíêó (1-1, 1 ÊÎ) íå

âäàëîñÿ óâ³éòè â ³ñòîð³þ áîêñó ³ çàâîþâàòè

òèòóë ÷åìï³îíà WBO â íàï³âëåãê³é âàç³ ó ñâî-

ºìó äðóãîìó ïðîôåñ³éíîìó ïîºäèíêó ïðîòè

Îðëàíäî Ñàë³äî (41-12-2, 28 ÊÎ). Ìåêñèêà-

íåöü ïåðåì³ã ðîçä³ëüíèì ð³øåííÿì ñóää³â.

Ï³ñëÿ äâàíàäöÿòè ðàóíä³â ðàõóíîê íà ñóää³â-

ñüêèõ çàïèñêàõ áóâ 115-113 íà êîðèñòü Ëîìà-

÷åíêà ³ 115-113, 116-112 íà êîðèñòü Ñàë³äî. “ß

âäÿ÷íèé çà íàäàíèé ìåí³ øàíñ çàâîþâàòè

÷åìï³îíñüêèé òèòóë â äðóãîìó áîþ. ß çðîáèâ

âñå, ùî áóëî ñüîãîäí³ â ìî¿õ ñèëàõ. Ïðîêîìåí-

òóâàòè ðîáîòó ðåôåð³? ß ñóää³âñüê³ ð³øåííÿ

íå êîìåíòóþ. Òàê, Ñàë³äî ³íîä³ áèâ áðóäíî. Íå

çíàþ, íàâìèñíå ÷è âèïàäêîâî â³í öå ðîáèâ. ß

ïîâòîðþâàòè çà íèì íå çáèðàâñÿ, òîìó ùî

áðóäíèé áîêñ íå ëþáëþ”,— çàÿâèâ Ëîìà÷åí-

êî â³äðàçó ï³ñëÿ áîþ. Íàãàäàºìî, ùî Ñàë³äî íå

çóì³â ïîêàçàòè íà çâàæóâàíí³ ïîòð³áíó âàãó ³

òîìó áóâ ïîçáàâëåíèé ïîÿñó WBO. Òàêèì ÷è-

íîì, òèòóë WBO çàëèøèâñÿ âàêàíòíèì �

Футбол. 
U#18: збірна України 
перемогла однолітків 
з Азербайджану

Þíàöüêà çá³ðíà Óêðà¿íè, ó ñêëàä³ ÿêî¿ ôóò-

áîë³ñòè 1996 ðîêó íàðîäæåííÿ, âèéøëà ó ô³-

íàë ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó, ùî çàðàç òðèâàº â

Ëàòâ³¿. Â ï³âô³íàëüíîìó ìàò÷³ ï³äîï³÷í³ Îëåê-

ñàíäðà Ãîëîâêà ç ðàõóíêîì 3:1 îá³ãðàëè îäíî-

ë³òê³â ç Àçåðáàéäæàíó. Ìàò÷ ðîçïî÷àâñÿ ç

àòàê óêðà¿íñüêî¿ çá³ðíî¿, ³ âæå íà 2-é õâèëè-

í³, ï³ñëÿ ñåð³¿ êóòîâèõ, ðàõóíîê íà òàáëî çì³-

íèâñÿ. ²ãîð Ê³ðþõàíöåâ ïðîáèâ ³ç-çà ìåæ

øòðàôíîãî ìàéäàí÷èêà, à Àðòåì Áåñºä³í âäà-

ëî ï³äñòàâèâ íîãó ï³ä öåé óäàð — 1:0. Íàäàë³

çá³ðíà Óêðà¿íè âîëîä³ëà ³í³ö³àòèâîþ, àëå

àçåðáàéäæàíñüê³ õäîïö³ ³íîä³ ïðîâîäèëè äî-

âîë³ íåáåçïå÷í³ êîíòðàòàêè. Ïî÷àòîê äðóãî¿

ïîëîâèíè çíîâó áóâ çà íàøîþ êîìàíäîþ. Íà

48-é õâèëèí³ ÷åðãîâà àòàêà ë³âèì ôëàíãîì

ïðèçâåëà äî äðóãîãî ãîëó ó âîðîòà Ãàñ³ìîâà.

Âàëåð³é Ëó÷êåâè÷ â³ääàâ òî÷íó ïåðåäà÷ó íà

Ìàð’ÿíà Ìèñèêà, à òîé ïîòóæíèì äàëüí³ì ïî-

ñòð³ëîì óâ³ãíàâ ì’ÿ÷ â ñàì³ñ³íüêó äåâ’ÿòêó âî-

ð³ò ñóïåðíèêà — 2:0. Ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà

Ãîëîâêà ïðîäîâæèëè òèñíóòè íà âîðîòà ñó-

ïåðíèêà, àëå íàòîì³ñòü îòðèìàëè ïåíàëüò³ ó

ñâî¿ âîðîòà íà 66-é õâèëèí³. Íà ùàñòÿ, ãîëê³-

ïåð óêðà¿íö³â Äìèòðî Áåçðóê â³äáèâ öåé 11-

ìåòðîâèé óäàð. Õî÷à çà ÷îòèðè õâèëèíè éîìó

âñå-òàêè äîâåëîñü âèòÿãàòè ì’ÿ÷ ³ç ñ³òêè âëàñ-

íèõ âîð³ò ï³ñëÿ óäàðó Ìàõ³ðà Ìàäàòîâà — 2:1.

Â³äíîâèâ ð³çíèöþ â äâà ì’ÿ÷³ Àíäð³é Áîðÿ÷óê,

ÿêèé çàâåðøèâ ñîëüíèé ïðîõ³ä óäàðîì òî÷íî

â êóò âîð³ò àçåðáàéäæàíö³â — 3:1. Òåïåð ó ô³-

íàë³ þíàöüêà çá³ðíà Óêðà¿íè U-18 ç³ãðàº ç

ãîñïîäàðÿìè òóðí³ðó — çá³ðíîþ Ëàòâ³¿, ÿêà

ïåðåãðàëà çá³ðíó Ô³íëÿíä³¿ ç ðàõóíêîì 2:0.

Ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ ñüîãîäí³ î 13.45 �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Протя�ом	матч�	незначною	територіальною	перева�ою	володіли

�льтрас	"Шахтаря",	втім,	прихильни�и	"Динамо"	(�	білій	формі)	значно

відповідальніше	ставилися	до	своїх	на�од

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
вівторок у Єврокубку відбулися перші мат�
чі. Столичний “Будівельник”, який через
нестабільність ситуації в країні змушений
був провести свою домашню зустріч у Лит�

ві, зумів налаштуватися і вирвати перемогу у чин�
ного чемпіона Франції “Нантерра”. Головною ру�
шійною силою “гладіаторів” став литовський ле�
гіонер Даріуш Лавринович, який допоміг своїй
команді 28 очками та 9 підбираннями. Поєдинок
завершився з рахунком 87:82.

“Будівельник” зробив перший
крок у топ�8 Еврокубка
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Літопис життя та
безсмертне слово

З невідомими і маловідо�

мими сторінками з життя

Шевченка знайомить експо�

зиція фото� та архівних доку�

ментів і матеріалів “На вічно�

му шляху до Тараса (1814�

1861)”, що триває у виставко�

вій залі Центрального дер�

жавного архіву�музею літера�

тури і мистецтва України. Її

підготували у співпраці з дер�

жавними архівними служба�

ми Литви, Казахстану, Поль�

щі та Росії, Національним

музеєм Тараса Шевченка та

Інститутом літератури ім. Т. Г.

Шевченка НАН України.

Експозиція складається із

восьми розділів за періодами

життя, де представлені 450 ар�

хівних документів. Вона дає

уявлення не лише про життя

Кобзаря, а й про людей з ото�

чення поета, вплив його твор�

чості на розвиток всієї україн�

ської культури. Багато доку�

ментів рідко показували рані�

ше. Це метричні записи, які

зберігають відомості про роди�

ну Шевченків, батька Григорія

Івановича і матір Катерину

Бойко, записи про їхнє соці�

альне походження, народжен�

ня Тараса. “Найменше відомо

про дитинство і ранню юність

Шевченка, в документах він

з’являється в кінці 30�х років, є

довідка про викуп з кріпацтва і

матеріали про навчання в Ака�

демії мистецтв у Санкт�Петер�

бурзі, дружбу з передовими ді�

ячами російської культури,—

розповів начальник відділу ви�

користання документів архіву�

музею Василь Шепелюк.—

Всього у нас зберігається

близько 100 документів, серед

яких п’ять оригінальних уні�

кальних пам’яток — автографи

поезій “Думка”, “Сон”, “Ми�

колі Костомарову”, лист до

друга — актора Миколи Щеп�

кіна, який теж був кріпаком”.

Документи розкривають пері�

од навчання Тараса Шевченка

в Академії мистецтв, станов�

лення його як художника, пе�

ріод роботи у Київській архео�

графічній комісії. Представле�

ні свідоцтва про діяльність Ки�

рило�Мефодіївського товари�

ства, арешт, суд і вирок Тараса

Шевченка. Період заслання

відображається у репродукціях

малюнків Шевченка, а про по�

вернення та останній період

життя розповідають поліцей�

ські рапорти та листування з

друзями.

Окремі блоки присвячено

смерті, похованню та перепо�

хованню Кобзаря, вшануван�

ню його пам’яті в Україні та

за її межами — заснуванню

Республіканської премії,

створенню музеїв, встанов�

ленню пам’ятників. Присвя�

ти українських поетів�класи�

ків, ілюстрації, монографії,

вистави і пісні на його поезії

демонструють, що Тарасове

слово живе й після його смер�

ті.

У Київському будинку учи�

теля відкрилася виставка “Та�

рас Шевченко на сторінках

українських еміграційних ви�

дань”. Її основою стали кни�

ги, періодичні видання, бук�

лети, які протягом ХХ століт�

тя видавалися представника�

ми українських громад в різ�

них країнах світу, а зараз є

складовою частиною фондів

Центрального державного ар�

хіву зарубіжної Україніки. До�

кументи розповідають, як

українська спільнота за кор�

доном вшановує та популяри�

зує постать Тараса Шевченка.

Серед них — переклади його

творів різними мовами, про�

грами, повідомлення, оголо�

шення про вечори пам’яті,

вірші і статті, присвячені жит�

тю та діяльності поета, а та�

кож ілюстративний матеріал

еміграційних видань.

“Тарас Шевченко 
на сторінках українських 

еміграційних видань”
Коли: до 21 березня

Де: Київський міський

будинок учителя, вул. Воло�

димирська, 57

Вхід вільний

“На вічному шляху 
до Тараса (1814%1861)”

Коли: до травня

Де: Центральний держав�

ний архів�музей літератури і

мистецтва України, вул. Во�

лодимирська, 22�а, 2�й по�

верх (Софія Київська)

“Шевченко/Mania” 
у картинах і фільмах

У “Мистецькому Арсеналі”

триває проект “Шевчен�

ко/Mania”, який презентує 50

художніх робіт Тараса Шев�

ченка — його офорти та аква�

релі, серед яких як знані, так і

маловідомі твори митця. “Тут

є акватинта, акварель, олі�

вець — їх можна виставляти

лише упродовж дуже корот�

кого часу,— розповідає ди�

ректор Національного музею

Тараса Шевченка Дмитро

Стус.— Ці оригінали прак�

тично не експонувалися. Ви�

ставка доповнить уявлення

про Шевченка як про

видатного митця, досконалі

лінії якого і сьогодні вража�

ють професійних художни�

ків”. Серед них — роботи, які

він малював під час Араль�

ської описової експедиції,

зображення Новопетрівсько�

го укріплення, малюнки,

зроблені в Петербурзькій ака�

демії мистецтв, портрети,

пейзажі і автопортрети.

Також на виставці — серія

портерів Кобзаря, створених

художником з Черкащини

Федором Кучером, панно

“Ліс”, в основу якого покла�

дено офорт Шевченка “Вечір

в Альбано поблизу Рима”. На

50�ти екранах транслюється

відео�інсталяція режисера

Сергія Проскурні “Наш

Шевченко” — 365 роликів, на

яких люди різного віку та

професій читають вірші Коб�

заря. “Це підсумок року

Шевченка, і це виключно йо�

го тексти, що звучать із уст

дуже різних людей з різних

куточків України й усього сві�

ту”,— зазначив режисер. У

рамках проекту “Стіна про�

рока” проходить акція “Лист

у майбутнє” — кожен може

долучитися до створення

листа для наступних поко�

лінь, висловити свої надії і

побажання. А в дальньому за�

лі Державне агентство з пи�

тань кіно та Національний

центр Олександра Довженка

підготували для кіноманів

показ колекції фільмів “Шев�

ченко 200” — збірку найвідо�

міших художніх фільмів про

Тараса Шевченка або за його

творами. Серед них — пер�

ший байопик 1926 року “Та�

рас Шевченко” Петра Чарди�

ніна, де роль Кобзаря вико�

нав Амвросій Бучма, одна з

перших повоєнних стрічок —

“Тарас Шевченко” 1951 року

Ігоря Савченка, “Наймичка”

і “Сон” 1960�х років. А також

кілька картин вже незалежної

України — документальна

стрічка “Шевченко. Спадщи�

на” (1994), “Шевченко. На�

дії” про пізній період життя

поета (1995) і науково�пізна�

вальний фільм про мангиш�

лацький період життя Шев�

ченка “Дві долі” (2007). Роз�

клад кінопоказів шукайте на

сайті “Мистецького Арсена�

лу”. Для дітей працюватиме

освітній проект “Арсенал

ідей”, де в Лабораторії мис�

тецтва їм запропонують спе�

ціальну програму, присвячену

творчості Тараса Шевченка.

Кульмінацією проекту ста�

не відкрита ніч “Доба Шев�

ченка” (з 9 на 10 березня з

20.00 до 24.00) — ніч кіно, му�

зики, поезії. Зокрема відві�

дувачів очікує прем’єра філь�

му Сергія Проскурні “Тарас

Шевченко. IDентифікація”.

“Шевченко/Mania”
Коли: до 10 березня, з

11.00 до 20.00

Де: “Мистецький Арсе�

нал”, вул. Лаврська 10�12,

www.artarsenal.in.ua

Вартість квитка: 40 грн,

пільговий 20 грн, для дітей

до 12�ти років безкоштовно

Рукописи та картини
Тараса он%лайн

В рамках проекту “Шев�

ченко/Mania” презентували і

науково�освітній портал “Та�

рас Шевченко” (www. kobzar.

ua), який найближчим часом

стане доступним в будь�якій

точці земної кулі. Над оциф�

руванням найповнішого зі�

брання літературної та худож�

ньої спадщини Кобзаря — а

це 20 тисяч сторінок рукопи�

сів та 800 картин, 335 з яких

вже викладені на сайті,— сім

місяців працювали фахівці

МАН. Портал дозволяє роз�

гледіти роботи українського

генія до найменших дріб�

ниць, крім того, ознайомити�

ся з інтерактивним життєпи�

сом Тараса Шевченка, по�

мандрувати місцями його пе�

ребування та заслання, здійс�

нити 24 віртуальні тури музе�

ями. Також на сайті викладе�

но близько 380�ти докумен�

тальних фільмів і відео� та

аудіозаписів, а також інфор�

мацію про пам’ятники гені�

альному поету в Україні та за

кордоном.

Кобзар очима 
сучасних митців 
і студентів

В Будинку художника про�

ходить Всеукраїнська вистав�

ка до 200�річчя Тараса Шев�

ченка. Вона презентує всі ви�

ди образотворчості вітчизня�

них митців. Роботи не обме�

жуються лише зображенням

Шевченка і сюжетів його тво�

рів, а й демонструють сучасне

бачення авторами літератур�

но�художньої спадщини по�

ета, філософського розумін�

ня його творчості.

У галереї мистецтв імені

Олени Замостян на виставці

“Знаходимо в собі Шевченка”

представлені плакати студен�

тів майстерні графічного ди�

зайну професора Віталія

Шості Національної академії

образотворчого мистецтва і

архітектури. Тарас Шевчен�

ко — мислитель, борець за со�

ціальні свободи, а головне —

українець, який є в кожному з

нас. Студенти рухаються до

Шевченка у собі і спонукають

глядачів через виставку, екс�

позиція якої навмисне побу�

дована в образі шляху, пройти

у своїй свідомості цей симво�

лічний шлях у напрямку до

Шевченка. Роботи створені

протягом останніх п’яти ро�

ків, а їх основний заклик: чи�

таймо Шевченка, знаходьмо в

собі Шевченка, звертаймося

до нього і діймо

Всеукраїнська виставка 
до 200%річчя 

Тараса Шевченка
Коли: до 16 березня

Де: Центральний будинок

художника (вул. Артема, 

1�5)

Вхід вільний

“Знаходимо 
в собі Шевченка”

Коли: до 5 квітня

Де: Галерея мистецтв іме�

ні Олени Замостян (вул. Іл�

лінська, 9, Культурно�мис�

тецький центр Києво�Мо�

гилянської академії)

Вхід вільний 

Шевченко у документах і мистецтві
До 200�річчя видатного поета і
художника тривають численні виставки
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У
ювілейний рік музеї та галереї міста
презентують масштабні проекти, що
демонструють широкому загалу спад�
щину Тараса Шевченка та його вплив

на вітчизняну культуру. Уявлення про постать
Кобзаря та вшанування його пам’яті поперед�
німи поколіннями з першоджерел дають екс�
позиції архівних матеріалів. “Мистецький Ар�
сенал” знайомить з графікою та аквареллю
видатного українця, а сучасне бачення і розу�
міння Кобзаря втілено на картинах і плакатах
відомих і молодих митців.
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Архівні до менти роз риють лядачам с хі, але промовисті фа ти, пов’язані з Тарасом Гри оровичем
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Хрещатик 236 березня 2014 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Т
аку назву має
спільний вистав�
ковий проект
вшанування па�

м’яті Тараса Шевченка,
що відбувається одра�
зу на трьох майданчи�
ках в центрі столиці.
Він складається з мис�
тецьких творів, присвя�
чених великому україн�
цю. Сама ж назва про�
екту — “Від Подолу до
Золотих воріт” — прий�
шла з однойменного
фільму режисера Ро�
діона Юхименка, при�
свяченого монумен�
тальним пам’ятникам
Івана Кавалерідзе в Ки�
єві.

Музей гетьманства запрошує

ознайомитися з екслібрисами

художника Бориса Романова.

Його мініатюрні графічні робо#

ти — книжкові знаки, створені

для шевченкіан багатьох відо#

мих особистостей, серед яких

Дмитро Павличко, Іван Дзюба,

Борис Олійник. Організатор

проекту — музей#майстерня

Івана Кавалерідзе представляє

скульптури Івана Кавалерідзе та

Яна Роздобудька, графіку 

М. Сліпченка і К. Козловського,

емалі Олександра Бородая то#

що. Зокрема відвідувачі поба#

чать портрет Тараса Григоровича

невідомого художника з фондів

музею, картини, що зображають

епізоди з життя Кобзаря, макет

зруйнованого пам’ятника Шев#

ченку у Сумах, а також видання,

присвячені його творчості. По#

ряд з витворами видатних мит#

ців представлені кращі роботи

студентів Київської дитячої ака#

демії мистецтв, яка також під#

тримала проект.

На четвертому поверсі Му#

зею історії міста Києва показу#

ють різнопланові роботи сучас#

них авторів, серед яких В. Гу#

рін, В. Франчук, С. Сова, 

А. Гук. Серед портретів Тараса

Григоровича — й картина, ви#

конана грузинськими майстра#

ми А. Гугренідзе і Г. Ануіонурі.

“Робота над проектом тривала

протягом 2#х років, він підтри#

маний митцями Андріївського

узвозу, нашими колегами з га#

лереї “Фортуна”, працівника#

ми всіх трьох столичних музеїв

та Київською дитячою акаде#

мією мистецтв,— розповів

“Хрещатику” ініціатор проек#

ту, директор музею Івана Кава#

лерідзе Олександр Юнін.—

Проект є соціальним, втілений

без коштів держави. А біль#

шість мистецьких робіт вистав#

лена вперше. Вони залишаться

в фондах музею Івана Кавале#

рідзе для подальших експози#

цій. Завдання нашого проек#

ту — виховання поваги, патріо#

тизму та збереження культур#

ної спадщини українського на#

роду, тож сподіваємося, що йо#

го побачить якнайбільша кіль#

кість відвідувачів” �

“Від Подолу до Золотих воріт”
Постать Кобзаря об’єднала три київських музеї

В�М�зеї�історії�міста�Києва�по�аз�ють�різнопланові�роботи�с�часних

авторів,�присвячені�вели�ом����раїнцю
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День народження Тараса 
з літургією, бандуристами 
і дитячими творами

9 áåðåçíÿ Íàö³îíàëüíèé ìóçåé íàðîäíî¿ àð-

õ³òåêòóðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè â Ïèðîãîâ³ çàïðî-

øóº ðàçîì âøàíóâàòè ïàì’ÿòü òà â³äçíà÷èòè

200 ðîê³â â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åí-

êà.

Çàõ³ä ðîçïî÷íåòüñÿ îá 11.00 ç ë³òóðã³¿ â öåðê-

â³ ñâÿòîãî Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà. Î 12.00 â³äáó-

äåòüñÿ Õðåñíà õîäà â³ä öåðêâè äî ñàäèáè ³ç ñå-

ëà Øåâ÷åíêîâå Çâåíèãîðîäñüêîãî ðàéîíó ×åð-

êàñüêî¿ îáëàñò³. Çà ïåðåêàçàìè, õàòó ñòàâèâ

ð³äíèé äÿäüêî Òàðàñà — Ïåòðî ²âàíîâè÷ Øåâ-

÷åíêî — ó XIX ñòîë³òò³ â ñåë³ Êèðèë³âö³ Çâåíè-

ãîðîäñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ (íèí³

ñåëî Øåâ÷åíêîâå). Ó ö³é õàò³ ïðîæèâ ñâ³é â³ê

îíóê ñòàðøîãî Òàðàñîâîãî áðàòà Ìèêèòè —

Òèì³ø Ïåòðîâè÷ Øåâ÷åíêî òà éîãî ðîäèíà.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ ë³òóðã³¿ ïàì’ÿò³ ïîåòà â ñàäè-

á³ ç ð³äíîãî ñåëà Øåâ÷åíêà ðîçïî÷íåòüñÿ õó-

äîæíüî-ìèñòåöüêà ÷àñòèíà çàõîäó. Äëÿ ïðèñóò-

í³õ ïðîçâó÷àòü òâîðè Êîáçàðÿ, ÿê³ âèêîíàþòü

íàðîäíèé àìàòîðñüêèé õîð ïðîôñï³ëîê Óêðà-

¿íè âåòåðàí³â ïðàö³ ÏÀÒ “ÀÇÎÒ” ç ×åðêàñ, ó÷-

í³ ñòîëè÷íî¿ øêîëè ¹ 286, áàíäóðèñòè ç Êèºâà

òà îáëàñò³.

Íà çàâåðøåííÿ â³äêðèþòü âèñòàâêó äèòÿ÷èõ

ðîá³ò ó÷í³â Äåðæàâíî¿ õóäîæíüî¿ ñåðåäíüî¿

øêîëè ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, ïðèñâÿ÷åíèõ æèò-

òþ ³ òâîð÷îñò³ ïîåòà, òà åêñïîíàò³â ôîíäîâî¿

çá³ðêè Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ íàðîäíî¿ àðõ³òåê-

òóðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè �

Шанувальникам мистецтва —
нові експозиції

Äî 19 áåðåçíÿ â ãàëåðå¿ “Òðèïòèõ” (Àíäð³¿â-

ñüê³é óçâ³ç, 34) ïðîõîäèòü ïåðñîíàëüíà âèñòàâ-

êà âñåñâ³òíüî â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ìèòöÿ ²âà-

íà Ìàð÷óêà. Íàðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè, ëà-

óðåàò Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-

÷åíêà — ºäèíèé ç óêðà¿íö³â, õòî ïîòðàïèâ äî

ñïèñêó 100 æèâèõ ãåí³¿â ñâ³òó. Öèêë ç òðèäöÿ-

òè êàðòèí ï³ä íàçâîþ “Âèõîäÿòü ìð³¿ ç áåðå-

ã³â” — öå àáñòðàêòí³, åêñïðåñ³îí³ñòè÷í³ òâîðè,

â ÿêèõ çíàéøëà ñâîº íàéïîâí³øå âò³ëåííÿ àâ-

òîðñüêà òåõí³êà “ïëüîíòàí³çìó”, àëå â öüîìó

âèïàäêó íå ÿê ôîðìàëüíèé ïðèéîì, à é ñàìà

ñóòü ïëàñòè÷íî¿ ôîðìè.

Â àðò-öåíòð³ “ß. Ãðåòåðà” (âóë. Âàäèìà Ãåòü-

ìàíà, 6) òðèâàº àðò-ïðîåêò “Ñõ³ä”, ùî ïðåä-

ñòàâëÿº îïòèì³ñòè÷í³ òà ÿñêðàâ³ ðîáîòè êðèì-

ñüêèõ ìèòö³â. Íàòþðìîðòè Îëåêñàíäðè Ñèðáó

äîâîäÿòü, ùî áóäü-ÿêèé ôðóêò, îâî÷ ÷è äåðåâî

ìàº ñâîþ íåçð³âíÿííó åíåðãåòèêó, çàïîçè÷åíó

â³ä çåìë³. Ñþæåòí³ ðîáîòè Ðåíàòà Ðàìàçàíîâà

ïåðåäàþòü æèòòÿ Êðèìó î÷èìà ñó÷àñíî¿ ëþäè-

íè êð³çü ïðèçìó äîñâ³äó ïðåäê³â. Öå áàðâèñò³

êàðòèíè â ñòèë³ñòèö³ ñõ³äíî¿ êàçêè, ïðåêðàñí³

æ³íêè â òàíö³ ³ êîëîðèòíå æèòòÿ áàçàðó.

Íà ÷åñòü ï’ÿòèð³÷÷ÿ ñòîëè÷íîãî Ìóçåþ Øî-

ëîì-Àëåéõåìà (âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 5) òà

155-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî ïèñü-

ìåííèêà ó çàêëàä³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà òâîð³â

æèâîïèñó ºâðåéñüêî¿ òåìàòèêè ç ïðèâàòíèõ êî-

ëåêö³é. ×³ëüíå ì³ñöå â í³é ïîñ³äàþòü ðîáîòè â³-

äîìîãî êè¿âñüêîãî õóäîæíèêà Ìàòâ³ÿ Âàéñáåð-

ãà �

Український революційний 
живопис поїде до Нью*Йорка

Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ïåðøó ÷àñòèíó ì³æíà-

ðîäíîãî àðò-ïðîåêòó “Ìè ïðîñòî éøëè...”, ÿêó

ç 27 áåðåçíÿ ïî 27 êâ³òíÿ åêñïîíóâàòèìóòü â

ìóçå¿ Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó â Àìåðèö³. Ðîáî-

òè â³ò÷èçíÿíèõ õóäîæíèê³â — Ïåòðà Áåâçè òà

Ìèêîëè Æóðàâëÿ — ñòâîðåí³ ï³ä âðàæåííÿì

â³ä ïîä³é â êðà¿í³ çà îñòàíí³ ì³ñÿö³. Ïðîåêò

ïðèñâÿ÷åíèé 200-ð³÷÷þ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ³

ðîçêðèâàº ðîëü ãåí³ÿ ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòî-

ñò³ êîæíîãî óêðà¿íöÿ ³ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿, ºä-

íàííÿ íàö³¿ â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ. Êàðòèíè

ìàéñòð³â âèêîíàí³ ó ñòèë³ ì³ôîïîåòè÷íîãî íà-

ïðÿìêó ³ ïîêàçóþòü àêòóàëüíîãî Øåâ÷åíêà.

Çíàéøëè ñâîº ì³ñöå ó òâîðàõ ³ ñó÷àñíèêè —

îäíó ç ðîá³ò Ìèêîëà Æóðàâåëü ïðèñâÿòèâ êî-

çàêîâ³ ÷åòâåðòî¿ ñîòí³ — Ìèõàéëîâ³ Ãàâðèëþ-

êó, à Ïåòðî Áåâçà íàïèñàâ êàðòèíó ç ïîñâÿòîþ

ãåðîºâ³ “Íåáåñíî¿ ñîòí³” Þð³þ Âåðáèöüêîìó.

Äðóãó ÷àñòèíó ïðîåêòó ³ç çàëó÷åííÿì á³ëüøî¿

ê³ëüêîñò³ õóäîæíèê³â, ÿê³ çàðàç ïðàöþþòü íàä

êàðòèíàìè, ïëàíóºòüñÿ ïðåäñòàâèòè â ñòîëèö³

20 ñåðïíÿ �

Íîâèíè êóëüòóðè

Проект “Від Подолу до Золотих воріт”
Музей гетьманства (вул. Спаська, 16#б), виставка екслібрисів

художника Бориса Романова — до 14 березня

Музей�майстерня І. П. Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21), ви#

ставка живопису, графіки та скульптури українських митців — до

16 березня

Музей історії міста Києва (вул. Б. Хмельницького, 7), виставка

художніх творів — до 28 березня

Життя і творчість генія на сцені
Столичні театри підготували низку прем’єр
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До відзначення
ювілею Велико�
го Кобзаря до�
лучилися і про�

відні київські театри.
Цього місяця глядачі
побачать постановки за
творами Тараса Шев�
ченка — балади “У тієї
Катерини...”, поеми
“Сон”. А також дізнаю�
ться маловідомі фраг�
менти його біографії, як
життя в Петербурзі та
період заслання і сол�
датчини.

7, 9 та 22 березня у Націо#

нальному академічному театрі

імені Івана Франка презенту#

ють виставу “Така її доля...”.

Вона є певною мірою візуалі#

зацією балади Тараса Шевчен#

ка “У тієї Катерини...” 1848

року. Головна героїня відріз#

няється від більшості інших

жіночих образів Кобзаря з не#

щасним зрадженим коханням і

трагічною долею. Катерину

можна порівняти із героїнями

античних трагедій — сильни#

ми, харизматичними натура#

ми, які заради почуттів і при#

страсті здатні переступити ме#

жу загальноприйнятих люд#

ських цінностей. Історія запо#

зичена Шевченком з народної

пісні: красуня Катерина ста#

вить своїм шанувальникам#

козакам умову звільнити її

брата з турецького полону, і

вони спокушаються на цю

смертельну угоду. Сюжетна ос#

нова балади для творців виста#

ви — автора інсценізації, ре#

жисера#постановника Стані#

слава Мойсеєва та режисера з

пластики Сергія Швидкого —

стала поштовхом для заглиб#

лення у сутність творчості

Шевченка, спробою через не#

ординарність образної мови

вистави наблизитися до відпо#

відей на запитання: як наро#

джується слово, яке здатне і

піднести, і вбити, що перетво#

рює натовп у народ, та заради

чого людина приходить у цей

світ. Театр на Липках готує по#

станову ще одного твору Шев#

ченка — “Сон”, прем’єра якої

запланована на 22 березня.

“Взявши за основу вистави

поезію Кобзаря, ми вибудову#

ємо її структуру навколо одвіч#

ного конфлікту митця і су#

спільства,— розповідає режи#

сер вистави Віктор Гирич.—

Необхідність кардинальних

змін, яку відчуває нині україн#

ське суспільство, робить нашу

виставу дуже злободенною”.

За його словами, ніхто із на#

ших митців настільки не пе#

реймався за країну, у кожному

Шевченковому слові, у кож#

ному звуці його поезії відчу#

вається біль за те, що його

Україна невільна.

Київський академічний Мо#

лодий театр підготував дві ви#

стави, які пройдуть на камер#

ній сцені. 7 та 20 березня пока#

жуть прем’єру спектаклю “Ря#

довий Шевченко!” режисера

Романа Семисала, який, влас#

не, і зіграє поета. Тарас Григо#

рович постає у найтяжчий пе#

ріод його життя — заслання та

солдатчини, коли знущальна

муштра виснажує тіло, а забо#

рона писати і малювати — ду#

шу. Україна стає далекою, при#

марною, безнадійною мрією.

Єдине, що підтримує його —

листування з найвідданішими

друзями — княгинею Варварою

Рєпніною, Михайлом Лазарев#

ським та Миколою Костомаро#

вим. Автори розкривають пота#

ємний світ душі Тараса Шев#

ченка, його переживань, думок

та надій, що попри все не по#

лишили поета і допомогли йо#

му вижити в нелюдських умо#

вах. 13 березня усіх шануваль#

ників поетичної творчості те#

атр запрошує на вечір “Молода

поезія — Молодий театр”. Мо#

лоді українські поети читати#

муть власні твори, а актори те#

атру — поезію Тараса Шевчен#

ка. В такому поєднанні сучас#

ного і класичного спробують

створити перегук часів, безпе#

рервний діалог минулого і сьо#

годення.

9 березня Київський муніци#

пальний академічний театр

опери і балету для дітей та

юнацтва пропонує переглянути

музично#драматичний спек#

такль “Шевченкові дороги”.

Глядачі зможуть відкрити для

себе Шевченка як живу люди#

ну. Чому він був шанований се#

ред петербурзької інтелігенції

та які події не вивчаються у

школі — саме на цьому акцен#

тує вистава. У постановці, ре#

жисером та автором сценарією

якої став Дмитро Тодорюк, ви#

користана поезія Тараса Шев#

ченка, спогади сучасників про

нього. Музичне оформлення

складають твори Д. Бонков#

ського, Дж. Верді, М. Вериків#

ського, Дж. Гершвіна, К. Дань#

кевича, М. Лисенка, Б. Лято#

шинського, М. Мусоргського,

М. Римського#Корсакова, 

Я. Степового, І. Стравінського,

Д. Шостаковича тощо �

Вистава�"Шевчен�ові�доро и"�по�аз�є��іль�а�маловідомих�моментів�із

життя�Кобзаря
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Температура +5°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 98 %

Температура +8°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +6°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 88 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 6 áåðåçíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1521 — Фердинанд Магеллан під

час навколосвітньої подорожі від�

крив острів Гуам. 

1853 — у Венеції відбулася

прем'єра опери Джузеппе Верді

"Травіата". 

1857 — Верховний суд США пос�

тановив, що раби є майном, а не гро�

мадянами. 

1939 — у Києві відкрито пам'ят�

ник Тарасові Шевченку на честь

125�ї річниці від дня його народ�

ження. 

1960 — у Швейцарії жінки отри�

мали право брати участь у муніци�

пальних виборах. 

1990 — з'їзд народних депутатів

СРСР ухвалив закон про власність,

що визнавав існування в СРСР різ�

них форм власності, включно із при�

ватною. 

1992 — у день народження італій�

ського скульптора Мікеланджело ти�

сячі комп'ютерів по всьому світу ста�

ли жертвами нового масового вірусу

"Мікеланджело", який активізується

лише 6 березня і знищує інформацію

на гнучких і жорстких дисках. Збит�

ки, що були завдані всіма вірусами в

1992 році, оцінюються спеціалістами

в 1 мільярд доларів. 

2003 — Верховна Рада України ух�

валила Закон "Про Державний гімн

України"

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

На заняттях власники со�

бак вальсують зі своїми при�

рученцями під мелодії групи

ABBA, виконують латино�

американські самбу, румбу і

ча�ча�ча. Собак навчають

кружлятися навколо своїх

господарів.

“Під хорошу музику будь�

який собака затанцює — і

чихуахуа, і сенбернар. На�

віть вік тут не має значен�

ня”,— стверджує викладач

танців Майумі Озума. За�

няття в танцювальних шко�

лах проводяться двічі на мі�

сяць, а деякі пари навіть де�

монструють свою майстер�

ність на сцені, розповідає

bez�sms. net.

Індустрія товарів і розваг

для домашніх тварин в Япо�

нії переживає справжній

бум. Це пов’язано з тим, що

кішок і собак в країні біль�

ше, ніж дітей до 15 років —

ось результат старіння нації

та низької народжуваності.

На вулицях Токіо часто�гус�

то можна бачити жіночок із

дитячими візочками, в яких

замість малюків лежать ко�

шенята або цуцики.

Для багатьох власників со�

бак танцювальні уроки —

спосіб розважитися і провес�

ти час із вихованцями. Для

решти — можливість “по�

командувати” і відчути свою

владу над твариною.

А Сейжі Осава, напри�

клад, радіє тому, що він, на�

решті, зможе встановити зо�

ровий контакт зі своїм соба�

кою: “Тепер мій собака ди�

витиметься на мене”

Японці відкривають школи танців 
для собак

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 6 áåðåçíÿ

ОВНИ, не смітіть рошима, поставтеся важніше до
план вання бюджет , офіційних виплат. Не доп с ай-
те перевитрат оштів, тримайтеся від позичань, іна -
ше опинитеся в бор овій ямі. К плені речі мож ть ви-
явитися недоброя існими, з бра ом. Зробіть розван-
таж вальний день і посидьте на дієті.
ТЕЛЬЦІ, стос н ах з оточенням намічаються роз-

біжності, я і не вдасться подолати відраз , знадоб-
ляться терпіння й онстр тивний підхід. Шлюбній с -
п тни може б ти незадоволений вашим бажанням
зростати в ар’єрі.
БЛИЗНЮКИ, зійдіть з п блічної сцени, поб дьте на

самоті, мовчання — золото. Події дня мають армічний
підте ст, нічо о не план йте, все, що слід робити, до-
ля пошле. Насамперед це вирішення ч жих проб-
лем — людям, з я ими доведеться мати справи, ви
зобов’язані.
РАКИ, перспе тивні почини за альм ються через

матеріальн с ладов . Переймайтеся не приб т ами,
а збереженням фінансових на опичень. “Занач ” не
чіпайте, бо розтринь аєте на без л зді речі.
ЛЕВИ, я що ви зайняті пош ами престижної робо-

ти чи ви ідних замовлень, немає шансів реаліз вати
зад мане. Мрії про підвищення зарплати (повернення
зароблено о), щедро о аванс теж розіб’ються об а-
міння розчар вань.
ДІВИ, сила ваша в армонійній парі, мінні поб ти в

ч жій ш рі, ділити щастя й оре порівн . А я що з -
силля спрямовані на особисті цілі, можете зіт н тися з
вельми специфічною проблемою. Не жалійте час ,
аби розібратися в ній і довести процес до переможно-
о фінал .
ТЕРЕЗИ, на сл жбовом фронті аряча пора. Фі-

нансова ви ода від співпраці з іншими людьми б де
вельми значною, тіль и не пере ніть палицю з ори і-
нальністю, не люньте на шахрайсь пропозицію чи
не вс очте в с мнівн авантюр .
СКОРПІОНИ, в сім’ї ймовірні свари на поб товом ,

осподарсь ом пі р нті, одна це нормально. І не
розпалюйте себе претензіями. Просто нині с ладно
відраз ся н ти взаємороз міння в базових питаннях
с місно о існ вання. Зате в сфері плотсь их та роман-
тичних тіх ви б дете неперевершені.
У СТРІЛЬЦЯХ про инеться витончений рман,

остинний осподар. Тож оли хтось завітає в ості,
б де ситим від ваших виш аних лінарних витіво та
обі рітий теплом домашньо о во нища, і йо о вдяч-
ність, я і рідних, повернеться сторицею.
КОЗЕРОГИ, відпочивайте, творіть, розважайтеся,

охайтеся, ні в чом не відмовляючи серцю, д ші, тіл ,
шл н . Грошей не жалійте, тіште себе і робіть те, що
хочеться!
ВОДОЛІЇ раюватим ть в рідних стінах, а те, що від-

б ватиметься за поро ом домів и, вас менше всьо о
ці авитиме. Лінощі, жа а любовних тіх та харчових
насолод, омфортно о б ття позитивно позначиться
на д шевном стані.
РИБИ, б ти найвпливовішими та найроз мнішими

вас є золоті шанси, демарш самоствердження роз-
палі. Престижні фартові персони притя атим ться, не-
мов ма нітом, тож не зволі айте, а зав’яз йте ви ідні
знайомства, я им с дилося віді рати доленосн
роль
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коли танців для хатніх звірів стають все
популярнішими в Японії. Перелік послуг
для собак, що включає собачі готелі,

кафе, ресторани й спеціальні автомобілі, не$
щодавно поповнився уроками бальних танців
для чотирилапих улюбленців їхніх господарів.


