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Володимир Бондаренко доручив
комунальникам прозвітувати 
щодо стану готовності міста 
до можливих природних
катаклізмів

Ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè êîìóíàëüí³ ñëóæáè ñòî-
ëèö³ ìàþòü âèêîíàòè ³íâåíòàðèçàö³þ âñ³õ òåõí³÷-
íèõ çàñîá³â òà ïðîçâ³òóâàòè ùîäî ñòàíó ãîòîâíîñò³
ì³ñòà äî ìîæëèâèõ ïðèðîäíèõ êàòàêë³çì³â. Â³äïî-
â³äíå äîðó÷åííÿ êåð³âíèêàì ïðîô³ëüíèõ äåïàðòà-
ìåíò³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â äàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî 11 áåðåçíÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷³ ç êîëåêòèâîì ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

"Ó íàñ äóæå âåëèêå ãîñïîäàðñòâî, âîíî ìàº áà-
ãàòî íàïðÿì³â òà ãàëóçåé ³ íå îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè
äåÿêèìè ïðîáëåìíèìè ïèòàííÿìè. Ïåðåäóñ³ì ìè
ïîâèíí³ áóòè ãîòîâèìè äî ìîæëèâèõ ïðèðîäíèõ
êàòàêë³çì³â. Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî ïîñò³éíî êîíòðî-
ëþâàòè ñèòóàö³þ íà Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿ àåðàö³¿,
ñòàí äîð³ã, à òàêîæ ñë³ä ðîçïî÷èíàòè é ï³äãîòîâêó
äî çèìè",— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Î÷³ëüíèê ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çàêëèêàâ êîëåã
äî àêòèâíî¿ òà êîíñòðóêòèâíî¿ ðîáîòè

Торік місто профінансувало
будівництво житла, відновлення
місць у дитсадках 
та реконструкцію амбулаторій

Ó 2013 ðîö³ ó Êèºâ³ âàëîâèé ðåã³îíàëüíèé ïðî-
äóêò çá³ëüøèâñÿ íà 1,5 %, òîâàðîîá³ã — íà 10,2 %,
ðåàë³çîâàí³ ïîñëóãè — íà 3,3 %, ðåàëüíà çàðïëà-
òà — íà 7,8 %. Ïðî öå ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî.

"Íåçâàæàþ÷è íà îáìåæåí³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè ó
2013 ðîö³, ìè çìîãëè çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî ³ â³ä-
êðèòè ñòàíö³þ ìåòðî Òåðåìêè, ðóõ åñòàêàäîþ òà
òóíåëåì íà Ïîøòîâ³é ïëîù³, øêîëó íà 33 êëàñè íà
æèòëîâîìó ìàñèâ³ Îñîêîðêè. Òàêîæ çàâåðøåíî
áóä³âíèöòâî 5-òè æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ³íæåíåðíè-
ìè ìåðåæàìè, â³äíîâëåíî 23 äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ
çàêëàä³â íà 1 855 ì³ñöü. Êð³ì òîãî, â³äêðèòî 80
ãðóï ó ÷èííèõ äèòñàäêàõ íà 1 600 ì³ñöü. Ó ìèíóëî-
ìó ðîö³ áóëî ïðîâåäåíî ðåêîíñòðóêö³þ òðüîõ äèò-
ñàäê³â, çàâåðøåíî áóä³âíèöòâî àìáóëàòîð³¿ ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ òà ðåêîíñòðóêö³þ àìáóëàòîð³¿ ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Êð³ì òîãî, çàâåðøåí³ ðîáî-
òè ç áóä³âíèöòâà íà 6-òè êàíàë³çàö³éíèõ êîëåêòî-
ðàõ",— çàçíà÷èâ ïàí Êðàìàðåíêî.

Òàêîæ, çà éîãî ñëîâàìè, áóëî ïðîâåäåíî îáëàø-
òóâàííÿ òðàñè øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ íà Òðîºùèí³
â 2013 ðîö³ — îáëàøòîâàí³ ïëàòôîðìè íà ñòàíö³-
ÿõ "Êàøòàíîâà", "Äðàéçåðà" ³ "Öâåòàºâî¿". Çàâåð-
øåíî îáëàøòóâàííÿ ñòàíö³é "Ñàáóðîâà" òà "Ìèëî-
ñëàâñüêî¿" íà 90 %

Прокуратура домоглася
повернення громаді 3 га землі 
на Печерську

Âæèòèìè ñòîëè÷íîþ ïðîêóðàòóðîþ çàõîäàìè
âèêîíàíî ð³øåííÿ ñóäó ùîäî ïîâåðíåííÿ òåðèòî-
ð³àëüí³é ãðîìàä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3 ãà ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ âàðò³ñòþ ìàéæå 50 ìëí ãðè-
âåíü.

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â ïðåñ-ñëóæá³ ñòî-
ëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè, âñòàíîâëåíî, ùî ó 2007 ðîö³
ð³øåííÿì Êè¿âðàäè çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë. Àíð³
Áàðáþñà, 9, ÿêà ïåðåáóâàëà ó ïîñò³éíîìó êîðèñòó-
âàíí³ Êè¿âñüêîãî ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíîãî òåõí³êó-
ìó, áóëî íàäàíî ñòîëè÷íîìó òîâàðèñòâó â îðåíäó
íà 5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëü-
íîãî ³ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ, çàêëà-
äàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïàðê³íãîì.

Îäíàê, ÿê ç'ÿñóâàëîñÿ â õîä³ ïðîêóðîðñüêî¿ ïå-
ðåâ³ðêè, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ ä³-
ëÿíêè ï³ä êîìåðö³éíå áóä³âíèöòâî íå â³äïîâ³äàâ
âèìîãàì çåìåëüíîãî òà ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêî-
íîäàâñòâà. Êð³ì òîãî, ð³øåííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ â
îðåíäó ö³º¿ çåìë³ áóëî óõâàëåíå áåç ïîãîäæåííÿ ç
ðîçïîðÿäíèêîì âêàçàíîãî ìàéíà, à ñàìå Ì³í³ñòåð-
ñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåííÿ ïîðóøåííÿ, ïðîêóðàòó-
ðà ñòîëèö³ çàÿâèëà ïîçîâ äî ñóäó ïðî âèçíàííÿ íå-
çàêîííèì òà ñêàñóâàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè, à òàêîæ óêëàäåíîãî íà éîãî ï³äñòàâ³
äîãîâîðó îðåíäè çåìë³.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿
ïðîêóðàòóðè òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³.

Íàðàç³ ð³øåííÿ ñóäó ðåàëüíî âèêîíàíî, ñï³ðíó
ä³ëÿíêó ïîâåðíóòî òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ Êèºâà

Íîâèíè Крига скресла
Відновилися роботи з будівництва 
Подільсько�Воскресенського мостового переходу
Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

П
ісля тривалої пе�
рерви роботи на
Подільсько�Вос�
кресенському

мостовому переході че�
рез Дніпро відновили�
ся. На висоту 72 метри
над рівнем води підня�
ли п'ятий сегмент із
шести. Для того, щоб
підняти 650�тонну конс�
трукцію зі швидкістю
10 метрів на годину,
знадобилося 7,5 годин.
Наразі елемент арки
знаходиться збоку май�
бутнього місця установ�
ки, наступний крок —
переміщення та закріп�
лення його на своє міс�
це, для чого знадобить�
ся ще декілька діб.

Після тривалої вимушеної

перерви на Подільсько�Вос�

кресенському мостовому пере�

ході відновилися масштабні бу�

дівельні роботи. Так, днями

підняли 650�тонний п'ятий сег�

мент із шести. Процес тривав

7,5 годин, оскільки конструк�

цію підіймали зі швидкістю 10

метрів на годину. Для того, щоб

виконати роботу, елемент пере�

правили із суші до мосту на

спеціально побудований для

цього пірс, де його і закріпили.

За допомогою фермопід'ємни�

ка та чотирьох домкратів п'яту

частину арки підняли на рівень,

де вона має бути встановленою,

та помістили на спеціальну

конструкцію біля місця монта�

жу. Наступний крок — горизон�

тальне переміщення елементу

та його закріплення. Слід за�

значити, що подібні маніпуля�

ції є доволі складним технічним

процесом, тому за декілька днів

до операції проводилися ви�

пробування, під час яких на ме�

талеву конструкцію помістили

додаткову вагу ще на 10 % від

загальної маси та підняли її на

10 см. Випробування пройшли

успішно.

Також слід зазначити, що та�

ка технологія підйому вико�

ристовувалася вперше. Попе�

редні 4 сегменти арки були

встановлені за допомогою кра�

ну "Захарій", який впав у Дніп�

ро у 2011 році і нещодавно був

відремонтований на Миколаїв�

ському суднобудівному заводі

"Океан". Подальша доля плаву�

чого підйомника наразі невідо�

ма.

До кінця березня планується

встановити і останній, шостий,

сегмент. Проте чи відбудеться

це у строк — питання фінансу�

вання проекту. "Ми найближ�

чим часом закріпимо п'ятий

сегмент арки, який був підня�

тий. Після цього проведемо не�

обхідні заходи, підготовчі ро�

боти для встановлення остан�

нього, шостого елементу. Це

має відбутися приблизно через

місяць. Про конкретні строки

здачі проекту я поки що нічого

не можу сказати — це залежить

від фінансування. На даний

момент на це вже виділено 147

млн грн",— поділився з "Хре�

щатиком" заступник директора

Дирекції будівництва дорож�

ньо�транспортних споруд Ки�

єва Микола Васильцов

Квітковий розсадник
Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

У
столичних пар�
никово�оранже�
рейних госпо�
дарствах КО

"Київзеленбуд" закла�
дено та вирощується
понад шість мільйонів
рослин, частину із яких
уже через місяць поч�
нуть висаджувати на
міські клумби у парках,
скверах і транспортних
розв'язках. Як саме
з'являються сіянці і са�
джанці, "Хрещатику"
розповіли і показали в
КУ УЗН Печерського
району, оранжерейно�
тепличне господарство
якого є одним із най�
кращих у місті.

Оранжереї і теплиці, де ви�

рощують розсаду для міста, жи�

вуть за своїм календарем і гра�

фіком. Рік тут починається

фактично із вересня, коли

майстри починають закладати

рослини для наступного сезо�

ну. У січні�лютому триває ак�

тивна посівна "кампанія", а

"жнива" починаються у кінці

квітня — травні.

"Перші квіти — це чорно�

бривці, петунії, агератум — бу�

дуть готові до висадки на клум�

би, як тільки минуть перші

приморозки. Наші дівчата уже

розпікували та розсадили рос�

лини по окремих горщиках",—

розповіла начальник дільниці

оранжерейно�парникового

господарства КУ УЗН Печер�

ського району Тетяна Циганен�

ко.

Потужності цього господар�

ства значні — це дві оранжереї

під одним дахом, які побудова�

ні за голландськими технологі�

ями та вміщають спеціальні

стелажі на понад тисячу квад�

ратних метрів. Вирощують тут

понад 25 найменувань рослин.

Зокрема однолітники, дволіт�

ники, а також багаторічники. В

основному забезпечують озеле�

нення Печерського району.

"Ми вирощуємо мільйон кві�

тів за сезон: 600 тисяч одноліт�

ників і приблизно 400 тисяч ба�

гаторічників чи дворічників.

Змінюється мода на кольори

рослин, а от сорти залишають�

ся традиційними для Києва:

цинерарія, бальзамін, агера�

тум, петунія, бегонія. Також за�

раз повертається інтерес до пе�

ларгонії — у народі їх назива�

ють "калачиками", вони більш

стійкі до примх погоди, здатні

цвісти ціле літо, крім того,

з'явилися дуже красиві нові

сорти",— каже Тетяна Цига�

ненко.

Трендом цього сезону ста�

нуть дворічники та багаторіч�

ники. Зокрема готують для

висадки ромашку, рудбекію —

її називають сонечком, гай�

лардію — циганське око. Крім

того, із незаслуженого забуття

на клумби повернуться кар�

патські дзвіночки. Працівни�

ки оранжереї посіяли їх ще то�

рік у кінці серпня�вересня.

Також садитимуть іриси, лі�

лейники, люпин, астільбу, яка

розростається у пишні кущі і

може здивувати різнобарвним

суцвіттям. Вирощують і рос�

лину, яку садівники називають

королевою осені або тіні —

хосту.

Як тільки перші квіти "виру�

шають" із оранжерей на клумби

і звільняються площі, праців�

ники одразу ж закладають нову

розсаду. До слова, вирощують у

оранжерейному господарстві і

матеріал для створення скульп�

тур для знаменитих виставок

квітів на Співочому полі. Спо�

чатку архітектори і дизайнери

планують, які скульптури бу�

дуть створювати, а потім дума�

ють, за допомогою яких рос�

лин. Зазвичай це звичні колеус,

седум, бегонія, агератум, адже

вони мають багато відтінків.

"Аби виростити таку красу,

треба мати добре серце, лагідні

руки та велике терпіння. Саме

наші майстрині�озеленювачі

творять красу на столичних

клумбах і транспортних роз�

в'язках. Впевнений, що по�

дальша реконструкція столич�

них парниково�тепличних гос�

подарств сприятиме збільшен�

ню вирощування квіткової роз�

сади власними силами",— за�

значив гендиректор КО "Київ�

зеленбуд" Михайло Царенко
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У парниково�оранжерейних господарствах київзеленбудівці
вирощують понад шість мільйонів рослин
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Печерсь і озеленювачі вирощ ють мільйон вітів за сезон: 600 тисяч
однолітни ів і приблизно 400 тисяч ба аторічни ів чи дворічни ів

На б дівництві Подільсь о-Вос ресенсь о о мостово о переход нещодавно підняли 650-тонний п`ятий
се мент із шести спрое тованих
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Шана на найвищому
рівні

У столиці урочистості 

розпочалися з вшанування 

пам'яті поета у парку імені Та�

раса Шевченка. Квіти до мо�

нумента поклали в. о. Прези�

дента України Олександр Тур�

чинов, прем'єр�міністр Укра�

їни Арсеній Яценюк, члени

уряду, народні депутати, голо�

ва Київської міської державної

адміністрації Володимир Бон�

даренко, перший заступник

голови КМДА Богдан Дубас,

депутати Київської міської ра�

ди, представники іноземних

дипломатичних місій, духо�

венство, активісти Майдану,

громадськість.

Опісля твори на слова Тара�

са Шевченка виконали Акаде�

мічна чоловіча хорова капела

ім. Ревуцького, Академічний

камерний хор "Хрещатик", хор

"Благовість", ансамбль україн�

ської музики "Дніпро" та

УАФЕА "Калина".

Далі урочистості перенесли�

ся вже на Майдан Незалежно�

сті, де з нагоди 200�річчя Тара�

са Шевченка пройшло народ�

не віче "Встане Україна — світ

правди засвітить!", на якому

зібралися тисячі людей. Вони

несли з собою квіти, портрети

Кобзаря, плакати з уривками з

його творів.

"Шевченко — справді про�

рок для українського народу.

Майже два століття тому він

заповідав: "Борітеся і поборе�

те!", і зараз ми бачимо, на�

скільки актуальні його слова.

Адже ми продовжуємо боро�

тися за волю та незалежність

нашої країни",— ділиться ки�

янин Микола.

Одним із перших зі сцени з

"шевченковим" словом звер�

нувся міністр культури Євген

Нищук. Він продекламував

кілька віршів Кобзаря, серед

них — "Заповіт". Згодом на

сцені виступили лідери всіх

основних українських релігій�

них конфесій. Їхні слова так

чи інакше стосувалися не ли�

ше постаті Великого Кобзаря,

а й нинішніх подій в країні.

Зокрема Патріарх Київський

Філарет висловив впевне�

ність, що Україна зможе про�

тистояти агресії з боку Росії.

Весь день зі сцени Майдану

лунали твори Тараса Шевчен�

ка у виконанні перекладачів та

послів іноземних держав. По�

кладені на музику вірші Коб�

заря виконували відомі музич�

ні виконавці, а також Націо�

нальна заслужена академічна

хорова капела України "Дум�

ка", хор Київської державної

консерваторії ім. П. І. Чайков�

ського, Муніципальна акаде�

мічна чоловіча хорова капела

ім. Л. Ревуцького, Муніци�

пальний камерний хор "Київ",

Ансамбль солістів "Благо�

вість", Муніципальний камер�

ний хор "Хрещатик". Також

відбулася прем'єра докумен�

тального фільму "Тарас Шев�

ченко. IDентифікація". Про�

ект є переможцем пітчингу до�

кументальних фільмів про Та�

раса Шевченка. Бюджет — по�

над 1,498 млн грн. За концеп�

цією, це "стрічка про народні

уявлення образу Тараса Шев�

ченка, в яких простий україн�

ський люд ідентифікував по�

ета з легендарними героями та

міфологічними постатями".

10 березня, у день смерті Та�

раса Шевченка, на Майдані

відбулася панахида за поетом

усіх християнських конфесій.

Крім того, тут показали відео�

запис музичного твору Євгена

Станковича "Страсті за Тара�

сом", "Наш Шевченко", доку�

ментальні фільми "Експеди�

ція" (режисер Тарас Ткаченко)

та "Кобзар. Історія створення

книги Тарасом Шевченком"

(режисер Богдан Костенко).

Пісні на вірші Тараса Шев�

ченка заспівали гурти "Божи�

чі" та "Хорея козацька", відомі

українські митці.

"Не забудьте 
пом'янути"

Та хоча найбільша кількість

урочистостей припала саме на

9 березня, різноманітні мис�

тецькі та культурні акції, при�

свячені Тарасу Шевченку, роз�

почалися задовго до цієї дати

та тривають і нині. Зокрема у

Музеї історії міста Києві до 21

березня триватиме виставка

робіт учасників арт�пленеру

"Шевченко. Молодий по�

гляд". До експозиції увійшли

понад 150 дитячих художніх

робіт, присвячених 200�річчю

від дня народження Тараса

Шевченка.

Вже сьогодні, 13 березня, у

Національному музеї Тараса

Шевченка, відбудеться ХІІІ

міський конкурс читців поезії

Кобзаря. У конкурсі візьмуть

участь учні 7�11�х класів за�

гальноосвітніх навчальних за�

кладів столиці, які декламува�

тимуть або виконуватимуть у

музичному супроводі поезію

Тараса Шевченка, твори ін�

ших авторів про Кобзаря, а та�

кож власні твори про поета.

Долучилась до відзначення

пам'яті Великого Кобзаря й

київська підземка. Так, на всіх

станціях метрополітену були

розміщені тематичні вітальні

листівки. Та найбільше приді�

лили увагу метрополітенівці

станції "Тарас Шевченко". Тут

привели до ладу люстри та сві�

тильники в середньому залі та

на платформах, замінили в

них лампи розжарювання на

люмінесцентні, оновили сві�

тильники у вестибюлі та касо�

вому залі, а також здійснили

капітальний ремонт мережі

освітлення підземного перехо�

ду станції. Також на станції

провели косметичний ремонт

та реставрували барельєф Та�

раса Шевченка. Прикрасили

колони станції плакатами з

віршами Кобзаря.

А от на Майдані Незалеж�

ності вирізали з дерева скульп�

туру Тараса Шевченка. Долу�

читися до роботи міг кожен

охочий. Ідея мистецької акції

належить скульптору Володи�

миру Зайцю. Він самотужки

вирізав з дерева найскладнішу

частину дерев'яного витво�

ру — обличчя Кобзаря. Виго�

товили скульптуру з 200�річ�

ної осики, яка є ровесником

Тараса Шевченка. Витвір пла�

нують залишити на Майдані,

аби кожен міг до нього дото�

ркнутися та сфотографуватися

поруч. За попередніми підра�

хунками, до створення

скульптури долучилися понад

4 тисячі людей.

А от в Палаці України виста�

вили колаж з тисячі облич,

фото свідків подій на Майда�

ні, які разом утворюють пор�

трет Кобзаря.

До слова, до відзначення

ювілею Тараса Шевченка до�

лучилася вся світова спільно�

та. Так, за ініціативи Україн�

ського католицького універ�

ситету о 12�й годині за місце�

вим часом поезія та проза

Кобзаря лунала в Мельбурні

(Австралія), Владивостоці

(Росія), низці міст України,

Центральної та Західної Євро�

пи та навіть у Кейптауні

(ПАР). Дійшла "шевченків�

ська" естафета до Бразилії та

багатьох міст США та Канади.

Модернізований 
музей

До ювілею Тараса Шевчен�

ка зазнав оновлення і Націо�

нальний музей, що присвяче�

ний його життю та творчості.

За майже півтора століття бу�

дівля, де розміщується куль�

турна установа, ремонтується

вперше. "Звісно, й раніше бу�

ли спроби привести примі�

щення до ладу, однак фактич�

но вони призвели до того, що

все приміщення було вражене

грибком",— ділиться з "Хре�

щатиком" генеральний дирек�

тор музею Дмитро Стус та до�

дає, ще влітку 2012�го через

аварійний стан приміщень до�

велося виселити людей з флі�

геля. А з шести сховищ реаль�

но працювало лише два.

Під час робіт у музеї заміни�

ли покрівлю, провели рестав�

рацію фасаду, балконів та цо�

колів. Окрім того, змонтували

сучасну систему вентиляції,

пожежної безпеки та інші ін�

женерні системи. З новинок:

у музеї з'явився атріум —

укритий склом простір, що

з'єднав головний корпус куль�

турного закладу та флігель.

Саме він тепер слугуватиме

центральним входом. Тут роз�

містили каси, гардеробні,

вбиральні. Атріум вкритий

спеціальним склом, що не

пропускає ультрафіолетове

проміння та має підігрів. Тож

узимку на ньому не буде нако�

пичуватися сніг, а в самому

приміщенні буде тепло. Тут

планують організовувати

змінні, а в перспективі й по�

стійні виставки. Після рекон�

струкції в музеї також з'явився

конференц�зал та дитячий

центр. Останній, правда, ще

не до кінця обладнаний. Як

розповідає вчений секретар

Національного музею імені

Тараса Шевченка Олена Чер�

ненко, дообладнати центр

планують найближчим часом

за спонсорські кошти. Тут

спеціалісти музею проводит�

имуть інтерактивні уроки для

різних вікових груп, серед

яких майстер�класи та лекцій�

ні комплекси, зустрічі з пись�

менниками та митцями. Пла�

нують запровадити і програми

сімейного дозвілля.

Зазнали змін й внутрішнє

оздоблення музею та експози�

ційні конструкції. Аби мати

змогу виставляти графіку

Шевченка, тут встановили су�

часні виставкові комплекси зі

спеціальним освітленням, що

не нагріває повітря. До цього

постійно ці роботи тут не ви�

ставлялися. Їх виносили напе�

редодні 9 березня — дня наро�

дження Кобзаря, а потім знову

зберігали у сховищах.

Подбали в оновленому му�

зеї і про доступність до нього

людей з обмеженими фізич�

ним можливостями. Тут об�

ладнали спеціальні пандуси та

ліфти �

“І мене в сім'ї великій!..”
У столиці відзначили 200�літній ювілей з дня народження Тараса Шевченка

У�столиці�
рочистості�розпочалися�з�по�ладання��вітів�до�пам`ятни�а�Кобзарю�
�пар�
�імені�Тараса

Шевчен�а

Зі�сцени�Майдан
�л
нали�твори�Тараса�Шевчен�а,�я�і�читали�пере�ладачі�та�посли�іноземних

держав,�по�ладені�на�м
зи�
�вірші�Кобзаря�ви�он
вали�відомі�співа�и�та�хорові��оле�тиви�
До�ювілею�Тараса�Шевчен�а�зазнав�оновлення�і�Національний�м
зей,�присвячений�йо%о�життю�

та�творчості

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

9
березня вся українська спільнота відзна�
чала 200�річчя з дня народження Тараса
Шевченка. Мистецькі заходи та акції
вшанування пройшли в усіх куточках

України та багатьох містах світу. Відомі артис�
ти, громадські діячі та пересічні громадяни чи�
тали поезію великого Кобзаря, несли квіти до
визначних місць, що пов'язані з іменем поета,
запалювали свічки. Та найголовніший подару�
нок до річниці Великого Кобзаря зробили самі
українці, які продовжують виконувати його за�
повіт, пам'ятаючи про пророчі слова співця
українського народу.
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Дорогий Крим
Від загострення ситуації у “гарячій точці” втрачають як Україна, так і Росія
Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

С
уперечка за
півострів між
двома держа�
вами вже по�

хитнула світовий ри�
нок, але наслідки мо�
жуть бути серйозні�
шими, адже конфлікт
поглиблюється. Екс�
перти підраховують
вже завдані та можли�
ві збитки. Київ, хоч і
поза цією кризою, але
в самісінькому епіцен�
трі економічного
"шторму".

Мільярд за півострів
Росія має намір виділити

$1,1 млрд (40 млрд руб.) у бю�

джет Криму на підтримку під�

приємств, якщо АРК увійде

до складу Російської Федера�

ції. Натомість український

уряд на засіданні у неділю, 9

березня, висловив наміри на�

правити 125 млн грн крим�

ським військовослужбовцям.

Хто дасть більше?

Складається враження, що

півострів є лотом у геополі�

тичному аукціоні. Звісно, це

не так. Але економічна скла�

дова у тих процесах, що відбу�

ваються навколо Криму та на

території автономії, невпин�

но виходить на перший план.

Київ заблокував казначейські

рахунки АРК, окрім пенсій�

них та інших соціальних.

Крим також заблокував ра�

хунки, але українських війсь�

кових.

Київ начебто далеко від

Криму, але стрибки курсу

гривні напряму впливають на

українську столицю, котра

нині є фактично бастіоном

держави Україна. Від еконо�

мічних кроків та наслідків

змагання за Крим залежатиме

й майбутнє Києва: столицею

якої України він буде.

Не так страшне 
сьогодні, як завтра

Аналітик міжнародної ком�

панії Alpari Олександр Михай�

ленко щодо Криму зазначив,

що, "у першу чергу, треба гово�

рити про втрати, котрі можуть

понести сторони у довгостро�

ковій перспективі", адже "ті

збитки, котрих вже завдано,

нікчемні у порівнянні з май�

бутніми за умови розвитку си�

туації за одним зі сценаріїв,

котрі нині озвучуються". Екс�

перт визнав, що "більших

втрат зазнає українська еконо�

міка з тієї простої причини, що

частка експорту українських

товарів на російський ринок

набагато вища за частку екс�

порту російських товарів на

територію України".

Щодо експорту, то за�

відувач відділу економічного

зростання та структурних

змін в економіці Інституту

економіки та прогнозування

НАН України Лідія Шинка�

рук розповіла, що в Інституті

економіки та прогнозування

дослідили, які товарні групи

Росія могла б безболісно за�

мінити, якби припинилося

постачання української про�

дукції. За словами експерта,

продовольчі товари (АПК)

виробництва України посту�

пилися б місцем білоруським,

обсяги споживання обчис�

люються в $1 млрд щорічно.

Інша велика товарна група,

що постачається Україною на

російський ринок,— це ваго�

ни. "Завершується будівниц�

тво заводу у РФ, який у серед�

ньостроковій перспективі ви�

роблятиме вагони",— зазна�

чила Лідія Шинкарук. Тре�

тьою за обсягами товарною

групою, що постачається з

України до Росії, є дорогоцін�

ні метали, але обсяги склада�

ють $0,5 млрд. "Тобто близько

30 % експорту, у разі торгової

війни між Росією та Укра�

їною, буде заблоковано",—

нагадала експерт. Натомість

Україна не може заблокувати

весь російський імпорт, адже

значну частку складає так

званий "проміжний продукт",

тобто сировина або вироби

для подальшої переробки, без

чого наші підприємства при�

пинять працювати або суттє�

во скоротять виробництво.

Натомість сценарій самостій�

ної адаптації наших підпри�

ємств, за словами експерта,

загрожує втратами у темпах

розвитку ВВП, оскільки "на�

ші виробники не зможуть

швидко знайти ринки збуту

замість російського".

Є й обнадійлива інформа�

ція. Як розповіла Лідія Шин�

карук, "ми провели опитуван�

ня галузевих асоціацій, і вони,

на радість, орієнтуються на

ринки ЄС та третіх країн", себ�

то опрацьовують різноманітні

варіанти виходу з можливого

експортного "глухого кута".

Однак на гострі події укра�

їнський ринок зреагував

значно м'якше, ніж росій�

ський, багато в чому завдяки

вільному формуванню курсу

гривні. Більше того, як зазна�

чив Олександр Михайленко,

"з 21 лютого зростає наш

фондовий ринок, котируван�

ня українських компаній

ідуть вгору на 10 %. Це по�

в'язано з тим, що на наш ри�

нок заходить спекулятивний

капітал, що, у свою чергу, зу�

мовлено очікуваннями на�

дання нам коштів (кредитів) і

підвищення платоспромож�

ності у короткостроковій

перспективі". Та у перспекти�

ві наслідки конфлікту навко�

ло Криму, особливо якщо він

загостриться або затягнеться,

будуть серйознішими: "Золо�

товалютні резерви нашої кра�

їни давно нижчі за критичну

позначку. Тобто наша країна,

на відміну від РФ, балансує

на межі дефолту. Звісно, у та�

кій ситуації геополітичні кон�

флікти можуть призвести до

негативних наслідків", тому

багато що залежатиме "від

стосунків з кредиторами".

Дефіцитний трофей
Але і Росія від напруги нав�

коло Криму має більше втрат,

аніж вигод. Олександр Ми�

хайленко зазначає, що "бук�

вально днями Банком Росії

було ухвалене безпрецедентне

рішення про підвищення об�

лікової ставки з 5,5 % до 7 %.

Основна мета — це збережен�

ня певної валютної стабільно�

сті, стримати зниження рубля

без застосування інтервенцій.

Індекс фондової біржі просів

на 8 %, це відтік капіталів тих

консервативних інвесторів,

чиї гроші були у цінних папе�

рах російських, і вони не по�

вернуться на російський ри�

нок мінімум упродовж двох

років. Тепер російський фон�

довий ринок можна віднести

до категорії спекулятивних,

цікавитися ним будуть відпо�

відні інвестори". У перспекти�

ві, особливо якщо світова

спільнота застосує до Росії

санкції на кшталт аналогічних

заходів проти Ірану (обидві

країни є потужними експорте�

рами вуглеводнів), економіка

РФ може бути втягнена в ре�

цесію, адже "навіть до усіх цих

подій було зниження темпів

зростання ВВП, фінансуван�

ня ж військових операцій ли�

ше погіршить ситуацію".

Та чи є Крим таким коштов�

ним надбанням? З точки зору

економіки, Росії варто було б

сім разів подумати, адже, по�

при курортні доходи, бюджет

півострова останніми роками

більш ніж на 50 % формувався

за рахунок коштів з Держбюд�

жету України. Це приблизно 3

млрд грн, або 321 млн доларів

США, з них саме 1,1 млрд до�

ларів США — пенсії кримча�

нам. Обіцянки підняти пенсії

жителям Криму до російських

показників "накрутять" на 1,1

млрд доларів США ще стільки

ж, коли не більше. Окрім того,

півострів потребує масштаб�

них інвестицій, причому Росії

доведеться “трусонути гаман�

цем”, бо збурені люди при

найменшому утискові наду�

мають відділятися й від Росії.

А обсяги ВВП Криму склада�

ють орієнтовно 1 млрд доларів

США. Плюс проблеми ірига�

ції та енергозабезпечення ре�

гіону. Тим часом станом на не�

ділю, 9 березня, спікер крим�

ського парламенту повідомив,

що регіони РФ почали надава�

ти фінансову допомогу Криму,

завдяки чому вдалося виріши�

ти "гарячі" проблеми з плате�

жами.

Подальший розвиток ситу�

ації навколо Криму, безпе�

речно, буде карколомним.

Директор Українського ін�

ституту публічної політики

Максим Борода зазначив:

"Не варто забувати, що,

окрім США та ЄС, існує, як

мінімум, Китай, який може

бути серйозним торговим

партнером для РФ, і його по�

зиція може зіграти навіть ви�

рішальне значення. У Китаю

є зацікавленість і в РФ, і в

американському ринку. І хто

кого переграє, наскільки

ефективним буде тиск, відпо�

відно, від цього відштовхува�

тиметься Росія у своїх по�

дальших діях навколо Кри�

му". На його думку, "україн�

ській стороні у короткостро�

ковій перспективі, за умови

обмеження доступу на ринок

РФ, буде складно", оскільки

галузі вітчизняної економіки

не всі виробляють продук�

цію, конкурентоспроможну

на інших ринках, окрім ро�

сійського. Натомість "у дов�

гостроковій перспективі

простір для маневру є: "слаб�

кі" галузі відімруть, а "сильні"

отримають більш вільний до�

ступ на європейський ри�

нок". Як приклад, Максим

Борода навів ситуацію з гру�

зинським вином, котрому та�

кож перекрили доступ на ро�

сійський ринок, і було сутуж�

но, але "нині грузинські ви�

ноділи виробляють конку�

рентоспроможний продукт",

що реалізується на ринках

багатьох країн світу

Російський рубль стане ще й кримським
Ïàðëàìåíò Êðèìó 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó óõâàëèâ Äåêëàðàö³þ ïðî íåçàëåæí³ñòü Êðè-

ìó ³ Ñåâàñòîïîëÿ. ßêùî íà ðåôåðåíäóì³ 16 áåðåçíÿ êðèì÷àíè ïðîãîëîñóþòü çà âõî-
äæåííÿ ÀÐÊ äî ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, íà òåðèòîð³¿ ï³âîñòðîâà çàì³ñòü ãðèâí³ "õî-
äèòèìå" ðîñ³éñüêèé ðóáëü. Ïðî öå çàÿâèâ ñï³êåð êðèìñüêîãî ïàðëàìåíòó Âîëîäèìèð
Êîíñòàíò³íîâ. Îäíàê ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó (â³ä òðüîõ äî øåñòè ì³ñÿö³â) ãðèâíÿ áó-
äå ïàðàëåëüíèì çàñîáîì ïëàòåæó ó Êðèìó. Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óêðà¿íè âæå âèñëî-
âèëîñÿ ç öüîãî ïðèâîäó. Çîêðåìà ì³í³ñòð ô³íàíñ³â Îëåêñàíäð Øëàïàê çàçíà÷èâ, ùî ó
ðàç³ çàïðîâàäæåííÿ ðóáëÿ íà òåðèòîð³¿ Êðèìó "íà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íó ñèñòåìó àâòî-
íîì³¿ ÷åêàº õàîñ", îñê³ëüêè öå äåçîð³ºíòóº íàñåëåííÿ òà ì³ñöåâèé á³çíåñ.

ÄÎ ÐÅ×²

ßê çàçíà÷èâ ²ÒÀÐ-ÒÀÑÑ ðåêòîð Ðîñ³éñüêî¿ àêàäåì³¿
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà äåðæàâíî¿ ñëóæáè Âîëîäè-
ìèð Ìàó, åêîíîì³êà ÀÐÊ äîñòàòíüî ðîçâèíåíà é äèâåð-
ñèô³êîâàíà, ïåðåäîâñ³ì öå òóðèçì, åíåðãåòèêà, ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü, ïåðñïåêòèâíèìè º âèäîáóòîê âóãëåâîäí³â íà
øåëüô³ òà ïîðòîâå ãîñïîäàðñòâî. Íàòîì³ñòü ïåðøèé â³-
öå-ïðåì'ºð ÀÐÊ Ðóñòàì Òåì³ðãàë³ºâ âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ
íà òå, ùî ðîñ³éñüêèé á³çíåñ ³íâåñòóº ó êðèìñüê³ ï³äïðè-
ºìñòâà áëèçüêî $5 ìëðä. Êðèìñüêà âëàäà, ó ñâîþ ÷åðãó,
ïëàíóº íàö³îíàë³çóâàòè âëàñí³ñòü Óêðà¿íè íà òåðèòîð³¿
àâòîíîì³¿. Çîêðåìà éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî â³éñüêîâî-ìîð-
ñüêèé ôëîò, à é ïðî ñóäíà êîìïàí¿ "×îðíîìîðíàôòîãàç".
Îêð³ì òîãî, íàö³îíàë³çîâàíèìè áóäóòü òàêîæ îá'ºêòè íà-
äðîêîðèñòóâàííÿ. Àëå âëàäà Êðèìó îñîáëèâî íàãîëî-
øóº, ùî íàö³îíàë³çàö³ÿ íå ñòîñóâàòèìåòüñÿ ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³. Íàñê³ëüêè â³äîìî, îáãîâîðþºòüñÿ òàêîæ ìîæ-
ëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ó Êðèìó â³ëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ çîíè ç
ï³ëüãîâèì ðåæèìîì îïîäàòêóâàííÿ, àëå îô³ö³éíîãî ï³ä-
òâåðäæåííÿ öüîìó íåìàº.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎ
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К
абінет міністрів за
проваджує режим
жорсткої економії, і
перш за все — для

державних структур. Чи
новники мають забути про
купівлю дорогої оргтехні
ки, автомобілів, про ре
монти та заміну меблів,
премії та інші фінансові пе
реваги держслужби. Міс
цеві бюджети повинні ско
ротити видатки мінімум на
1%, а доходи збільшити на
2%. Чи вдасться це?

Життя в кредитах, 
але не в кредит

Достатньо послухати директора

департаменту боргової та міжнарод�

ної фінансової політики Міністер�

ства фінансів України Галину Паха�

чук, як стає зрозуміло, що ці заходи

як мінімум вчасні. Під час круглого

столу у Києві пані Пахачук розпові�

ла, що станом на 31 січня 2014 року

Україна винна 480 млрд грн, з них

279 млрд грн у гривні та 33,7 млрд у

доларах США — $5,8 млрд запози�

чень на внутрішньому ринку і $27,8

млрд на зовнішніх. З валютного

боргу $17,3 млрд складають єврооб�

лігації, але "це не є надвеликий борг,

якщо порівнювати з іншими кра�

їнами світу". Ще $12,7 млрд — борг

перед МВФ, у 2014 р. на обслугову�

вання цього кредиту виділяється

$2,9 млрд, а наступного року випла�

ти по цьому боргу складуть $0,6

млрд, і загалом виплати протягом

двох років (2014—2015 р. р) сягнуть

$3,5 млрд. Решта $7 млрд доларів

США Україна заборгувала іншим

кредиторам, зокрема, ЄБРР, Євро�

пейському інвестиційному банку,

Міжнародному банку реконструкції

та розвитку. За валютною структу�

рою державний борг України скла�

дається на 48 % із гривні, на 47 % з

доларів США та на 15 % — з євро.

Фактичні зобов’язання по всіх бор�

гах у 2014 році складають $10 млрд,

з них вже виплачено $1 млрд, "тобто

під опікою $9 млрд, у тому числі —

наш внутрішній ринок". При цьому

$2,3 млрд — гроші, запозичені під

ОВДП. У середньому, якщо брати

перспективу 2014—2015—2016 ро�

ків, боргове навантаження на дер�

жбюжет складатиме не менше 100

млрд грн. Однак Україна планує бу�

ти сумлінним боржником. "На сьо�

годні однозначно питання ставить�

ся про виконання Україною своїх

зобов’язань, якщо кредитор не вий�

де з іншими альтернативами",— за�

значила Галина Пахачук. Задля цьо�

го буде переписано Держбюджет зі

скороченням дефіциту, принаймні,

до 2—2,5%.

Тим часом, прем’єр�міністр Укра�

їни Арсеній Яценюк під час свого

виступу на пленарному засіданні

Верховної Ради у вівторок, 11 берез�

ня, оголосив про наміри уряду сут�

тєво скоротити видатки Держбюд�

жету на поточний рік та передбачи�

ти подвійне скорочення дефіциту

головного фінансового документа

країни. Отже, доведеться заощад�

жувати, де тільки можливо.

Новопризначений голова КМДА

Володимир Бондаренко у ході бри�

фінгу оголосив про скорочення

штату у рамках бюджетної економії.

І розпочав із себе. У голови КМДА

планується, замість 8�ми заступни�

ків буде тільки один перший заступ�

ник, один заступник і один керу�

ючий справами. Скорочення штатів

чекає і на департаменти, зокрема,

на секретаріати цих структур і на

патронатні служби заступників ке�

рівників. На сесії Київради, що має

відбутися найближчим часом, буде

розглянуто питання внесення змін

до бюджету столиці та до програми

соціально�економічного розвитку

Києва.

Вочевидь, уряд і столична влада

розраховують на власні сили і кош�

ти. Але в Україні працює й місія

МВФ. Прем’єр�міністр Арсеній

Яценюк оголосив про наміри Євро�

союзу допомогти Україні — обсяги

допомоги складуть близько 15 млрд

доларів США протягом найближ�

чих років. Що ж до 610 млн євро

кредитної угоди між Україною та

ЄС, яку Верховна Рада ратифікува�

ла, то наша країна очікує відповід�

них дій Європи. США виділили нам

$1 млрд, Росія, на подив, хоча й по�

вернула старі високі ціни на газ у II

кварталі для України, неодноразово

заявляла про можливість продов�

ження допомоги у рамках програми

обсягом в $15 млрд, підписаної ще

минулою владою. За умови обчис�

лення реального бюджетного дефі�

циту у сумі від 50 до 70 млрд грн —

це суттєва допомога, але вона до�

зволить звести докупи платіжний

баланс. Іншими словами, розплати�

тися по поточних рахунках, у тому

числі за газ — Росії.

Киянам від мільярдів доларів

США чи євро, котрі обіцяні, надані

або у проектах, поки що "ні холодно,

ані жарко". Більшість із нас, спогля�

даючи ціни на долар США та євро в

"обмінниках", рахують або збитки,

або прибутки. Київ поки міцно три�

мається "на плаву", і банкіри та фі�

нансисти підтверджують це.

Гривня похиталася — 
та й стабілізувалася

Ситуація на валютному ринку

України стабілізується, у банків�

ській сфері пристрасті також вщуха�

ють. Про це розповіла директор ге�

нерального департаменту грошово�

кредитної політики НБУ Олена

Щербакова. За її словами, "була

спроба у січні спрацювати класич�

ними інструментами на ринку, але

до кінця місяця ми вимушені були

від них відмовитись", оскільки "пе�

реконалися, що вони не діють". Ре�

гулятор вирішив "відпустити" курс

гривні, натомість ліквідність за по�

требами надається всім банкам шля�

хом відкритих тендерів, а не за схе�

мою індивідуальних угод, як це було

раніше. І "до кінця місяця курсова

невизначеність припинила грати ту

вагому роль, яку відігравала досі...

Ми пішли з ринку і дали йому мож�

ливість спокійно знайти точку рів�

новаги. Стратегічно НБУ прийняв

для себе рішення — ми будемо на

ринку ліквідності. Головною є пла�

тоспроможність банків", щоб стабі�

лізувати настрої на ринку, задля чо�

го обсяги подачі ліквідності банкам

зросли у рази. Також регулятор за�

провадив процедуру відкритих тен�

дерів для банків. Як зазначила Оле�

на Щербакова, "ринок став надзви�

чайно вузьким і моментальним. Ни�

ні простежується тенденція до рів�

новаги. Все це свідчить про те, що

система збалансовується". Як роз�

повіла пані Щербакова, відтік депо�

зитів з вітчизняних банків також

спадає: "З 27 січня це 9—10%", і "на

даний момент вони не є значними

для системи", хоча експерт і не запе�

речує, що це явище неприємне. Тим

не менше, "банки намагаються задо�

вольняти всі заявки на повернення

депозитів". У тому числі — за раху�

нок рефінансування банків, на що

пішло 22 млрд грн у лютому 2014 ро�

ку. Завдяки стабілізації настроїв у

банківській сфері скоротився попит

на іноземну валюту на 300 млн грн

(в еквіваленті) в листопаді�грудні

2013 року, "а з 28 лютого у нас чис�

тий профіцит". Однак НБУ довело�

ся у п’ятницю, 7 березня, вийти на

ринок з інтервенціями. Надалі регу�

лятор утримуватиме курс близько

9,21 грн за один долар США, хоча

Мінфін не виключає протягом року

балансування національної валюти

у "коридорі" 10,00—10,10 грн за один

долар США. Міністр фінансів Олек�

сандр Шлапак запевняє, що за ін�

ших незмінних умов стан торговель�

ного балансу дозволяє стверджува�

ти — до кінця року вдасться утрима�

ти гривню саме в такому діапазоні,

що й буде "точкою рівноваги".

Київ найстабільніший 
для банків і вкладників

Банкіри підтверджують, що

шторм на валютному ринку минув. І

найстабільнішим регіоном у складні

часи виявився Київ. Як зазначив го�

лова правління АТ "Райффайзен

Банк Аваль" Володимир Лаврен�

чук — щодо відтоку депозитів та ку�

півлі іноземної валюти у банках, то

"у Києві та області це стабільна по�

ведінка. Ніяких черг". Загалом, за�

значив експерт, поведінка вкладни�

ків нині суттєво залежить від регіо�

ну. "Центр і Південь країни уже ста�

білізуються",— розповів Володимир

Лавренчук. Натомість продовжуєть�

ся відтік депозитів у Донецькій,

Харківській областях, у Криму, але

темпи цього процесу спадають. "Пе�

редбачити ситуацію складно, але ми

маємо оптимістичні очікування",—

наголосив експерт. При цьому пози�

тивним сигналом є скорочення об�

сягів продажу іноземної валюти. "У

нас у звичайні дні купівля валюти

перевищувала попит у середньому

на $1 млн доларів США, у гарячі

дні — $4—5 млн, доходило і до $11

млн, нині — $1 млн".

Фінансові інституції
мають зіграти у “слабку
ланку”

Загалом, оцінюючи перспективи

банківського сектору в умовах кри�

зи, Володимир Лавренчук висловив

думку про те, що потрібно стабілізу�

вати систему, у тому числі — шля�

хом виводу з ринку слабких банків.

"Селективний підхід мав руйнівний

ефект на банківський сектор. Банки

боялися брати на себе додаткові зо�

бов’язання", оскільки не були впев�

нені у тому, що у них не виникне

проблем з ліквідністю і вони змо�

жуть розраховувати на допомогу.

Відтак це призвело до стримування

темпів зростання обсягів кредиту�

вання, особливо середньостроково�

го. Як зазначив експерт, "коли сис�

тема на межі ліквідності, цю ліквід�

ність треба дати", але "зараз ми мо�

жемо говорити — низка банків на

межі ліквідації".

У свою чергу, член Спостережної

ради "Українського кредитно�бан�

ківського союзу" (УКБС) Ярослав

Колесник звертає увагу на те, що

вітчизняні банки, котрі отримали

від НБУ рефінансування, більшу

частину коштів спрямували на кре�

дитування. Тому "потрібен контроль

за використанням коштів, котрі на�

даються банкам для вирішення

проблем із ліквідністю". Наприклад,

"якщо банки проблемні, обмежити

прийом депозитів", а також приді�

лити увагу і контролю за доходністю

по депозитах в іноземній валюті, аж

до обмеження ставок по депозитах.

Тим не менше, "насправді все наба�

гато краще, ніж можна було очікува�

ти", політика НБУ та Кабміну у по�

доланні кризи більш�менш прозора.

"Банки всі проводили стрес�тести.

Їх потрібно ще раз перевірити і

спрацювати на випередження",—

наголосив експерт.

Думку про необхідність постави�

ти під контроль проблемні банки

поділяє і Володимир Лавренчук.

Фінансист особливо наголосив на

необхідності реформування банків�

ського сектору: "Більш ніж 180 бан�

ків на маленьку хвору економіку —

це багато. У нас немає стільки капі�

талу... звідси високі ставки по кре�

дитах та вічні занепокоєння щодо

повернення депозитів. При цьому...

майте на увазі, що у банків значні

зобов’язання і вимоги до клієнтів в

іноземній валюті". У ході процесу

девальвації гривні капітали банків,

номіновані у національній валюті,

скорочуються, синхронно зроста�

ють борги тих, хто взяв кредити в

іноземній валюті. Тобто банки не�

суть подвійні збитки. Попри все,

банкір переконаний, що, після низ�

ки трансформацій банківський сек�

тор України вийде з кризи міцні�

шим.

Отже, банківський спокій у Києві

виступає чинником стабілізації си�

туації у всій Україні. Хтозна, може,

саме столиця і стане одним із ви�

значних чинників заспокоєння, а то

й фінансового зростання України

Гроші на діжку!
Уряд та вітчизняні фінансисти активізували битву з боргами й дефіцитом



ÊÈ¯Â Ä²ËÎÂÈÉ
Хрещатик 6 13 березня 2014 року

Бізнес у “тіні” не росте
Підприємці та органи влади розробляють план сумісних дій для боротьби з корупцією
Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

На
сьогодні вся
Україна, як і її
столиця, є
"хворими" на

корупцію. Але події, які не�
щодавно сталися в країні,
спонукали підприємців і
державні органи влади сі�
дати за "круглі столи" та
обговорювати наболіле —
як подолати та "вибілити"
всі “чорні плями”, коруп�
ційні схеми, що з'явилися
за роки незалежності.

У київських роботодавців нагаль�

не питання — проведення перевірок

із питань пожежної та техногенної

безпеки, які серйозно ускладнюють

поточну діяльність суб’єктів госпо�

дарювання. Відповідно до інформа�

ції Федерації роботодавців України,

за 6 місяців у 2013 року Державна

служба України з надзвичайних си�

туацій очолює, на жаль, ТОП�5 кон�

тролюючих органів за кількістю пе�

ревірок — 145 628. Питома вага по�

запланових інспекцій у складі всіх

перевірок складає 30 %. Тому з ме�

тою налагодження співпраці дер�

жавних наглядових органів та

суб’єктів господарської діяльності у

Головному управлінні державної

служби України з надзвичайних си�

туацій у м. Києві провели зустріч із

Федерацією роботодавців міста та

столичними підприємцями. Питан�

ня, що розглядались на засіданні,

включали обговорення підвищення

рівня поінформованості суб’єктів

господарювання щодо діяльності ГУ

ДСНС України у м. Києві, проблем�

них питань, які виникають у місце�

вих роботодавців під час дотриман�

ня законодавства та проведення пе�

ревірок з питань пожежної та техно�

генної безпеки, вироблення спіль�

них механізмів співпраці та опера�

тивного реагування на проблемні

питання, що виникають при дотри�

манні законодавства та проведення

перевірок щодо питань пожежної та

техногенної безпеки.

Гідна зарплата 
проти хабарів

Голова Ради федерації роботодав�

ців м. Києва (ФРК) Андрій Анто�

нюк повідомив, що на цей час у сто�

лиці працює майже 10 500 підпри�

ємств, що є виробниками продукції,

також у місті діє понад 72 000 малих

підприємств та понад 200 000 фізич�

них осіб�підприємців.

Саме вони виробляють товари та

надають послуги, створюють робочі

місця в Києві. Їхня діяльність, спла�

та податків, у тому числі й податку

на доходи фізичних осіб, є найваго�

мішим джерелом наповнення доход�

ної частини загального фонду бю�

джету міста та становить понад 75 %.

Нещодавно ФРК проводила розши�

рене засідання за участі столичних

підприємців, на якому обговорюва�

лися причини катастрофічного спа�

ду промислового виробництва, що

становить мінус 10,4 % в 2013 році.

Також порушувалося питання щодо

стрімкого зростання безробіття. За

даними ФРК, рівень зайнятості на�

селення Києва у віці 15—70 років

складає 55 %, а чисельність безробіт�

ного населення в тій самій віковій

категорії — майже 200 000 осіб, а це

близько 8 %. "Основними чинника�

ми такої загрозливої ситуації ФРК

вважає тотальну корупцію, непомір�

ний адміністративний тиск на біз�

нес, податкове самовілля та маро�

дерство, неефективне державне

управління",— зазначив пан Анто�

нюк. — З проблемою корупції в

Україні стикаються суб’єкти госпо�

дарювання всіх без винятку галузей

та сегментів економіки. Залежно від

виду та напрямку діяльності бізнес

останніми роками був змушений

віддавати на хабарі до 50 % від своїх

"оборотів". Кількість осіб суб’єкта

господарювання, що їх притягнуто

до адміністративної відповідально�

сті — 61 317. Частка рішень про зу�

пинення, призупинення, обмежен�

ня господарської діяльності у складі

таких же рішень, прийнятих цен�

тральними органами виконавчої

влади, що здійснюють контрольно�

наглядові функції — 43 %. Значна

кількість позапланових перевірок, за

даними минулого року, серед усіх пе�

ревірок складає понад 41 % та є од�

нією з головних проблем у сфері на�

гляду (контролю). "Часто такі пере�

вірки мають “замовний” характер —

адже достатньо звернення будь�якої

фізичної особи для проведення рап�

тової інспекції без попередження та

дотримання інших процедур, визна�

чених Законом України "Про основ�

ні засади державного нагляду (кон�

тролю) у сфері господарської діяль�

ності". Варто зауважити, що зазначе�

не використовується юридичними та

фізичними особами для тиску на біз�

нес, усунення конкурентів",— наго�

лошує голова Ради Фдерації робото�

давців м. Києва.

"Хочу констатувати, що ситуація у

місті є не найгіршою в межах країни,

і в цьому є певна заслуга як керів�

ництва ГУ Держслужби України у 

м. Києві, так і столичного бізнесу.

Проте ситуація в столиці України та�

кож є непростою",— зазначив Ан�

дрій Антонюк. Серед основних

проблем київських підприємців —

проведення перевірок з питань по�

жежної та техногенної безпеки. "Так,

наприклад, у 2010—2012 роках се�

редня сума хабара за призупинення

дії постанови в Києві становила 10

тис грн, в 2013 році — 15 тис грн. Ми

розуміємо, що саме підприємці час�

то стають об’єктом вимагання хаба�

рів із боку чиновників, але коли біз�

несмени відмовляються задовольня�

ти неправомірні вимоги представни�

ків влади і вступати з ними в коруп�

ційну змову, корупція як соціальне

зло в бізнесі і в державі буде перемо�

жена",— констатував пан Антонюк. І

зауважив, що бізнес має почати —

перш за все — із себе і перестати пла�

тити хабарі суддям, митникам, по�

датківцям, пожежним та іншим кон�

тролюючим органам. "Для того, щоб

щось змінити, потрібно створювати

умови. Якщо ми не створюємо умов,

то штовхаємо людей на провокацію.

Один з елементів боротьби з коруп�

цією — гідна заробітна плата",— за�

значив голова ради директорів Укра�

їнської будівельної асоціації Лев

Парцхаладзе.

Із чистого аркуша
За словами начальника Головного

управління держслужби з надзвичай�

них ситуацій у м. Києві Андрія Ку�

ценка щодо протидії корупції у лавах

державних наглядових органів для

скарг та повідомлень — відкрито та

цілодобово працює телефон довіри

та Консультаційний центр. "Високо�

кваліфіковані спеціалісти центру на�

дають населенню консультації по те�

лефону та за допомогою мережі Ін�

тернет або ж при особистій зустрічі у

приміщенні ГУ ДСНС у м. Києві.

Підприємці можуть отримати всю

необхідну інформацію, яка є в ком�

петенції ДСНС України: питання

щодо цивільного захисту, пожежної

та техногенної безпеки, питання про

терміни подання документів та пра�

вила написання заяв",— наголосив

пан Куценко. "Ми пропонуємо роз�

почати співпрацю роботодавців, ор�

ганів державної влади і представни�

ків контролюючих органів з чистого

аркуша. Але у нас як у роботодавців

єдина принципова вимога: чиновни�

ки, які не готові або не можуть вико�

нувати свої державні обов’язки без

корупційної складової, мають добро�

вільно залишити державну службу,

не чекати, поки відбудеться публічна

люстрація з розкриттям корупційних

схем, імен та прізвищ",— наголосив

Андрій Антонюк.

Діємо за законом
Тож задля зменшення корупціо�

генного впливу на діяльність держав�

них службовців запропоновано роз�

почати практичне застосування ст. 21

Закону України "Про організації ро�

ботодавців, їх об’єднання, права і га�

рантії їх діяльності". Відповідно до

нього, організації роботодавців, їхні

об’єднання мають право представля�

ти та захищати інтереси своїх членів

під час здійснення відповідними

контролюючими органами заходів із

державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності. "За

запрошенням роботодавця, організа�

ції роботодавців, їх об’єднання ви�

значають уповноваженого представ�

ника, який бере участь у процесі

здійснення державного нагляду

(контролю) у сфері господарської ді�

яльності. Уповноважений представ�

ник має право робити заяви та пові�

домлення щодо дій відповідних кон�

тролюючих органів, вчинених ними

під час здійснення державного на�

гляду (контролю) у сфері господар�

ської діяльності, обов’язкові для роз�

гляду відповідними контролюючими

органами",— зазначив пан Антонюк,

пояснюючи принцип статті. Про ре�

зультати розгляду відповідні органи

повідомляють уповноваженого пред�

ставника роботодавця. "Зі свого боку

Федерація роботодавців Києва гото�

ва найближчим часом надати канди�

датуру уповноваженого представни�

ка ФРК, який братиме участь у здійс�

ненні відповідними контролюючими

органами заходів із державного на�

гляду (контролю) у сфері господар�

ської діяльності, в тому числі в про�

веденні перевірок з питань пожежної

та техногенної безпеки",— заявив

пан Антонюк.

"Якщо це дозволено законодав�

ством, то ми почнемо працювати з

Києва — і ми до цього готові. Ми

включаємо вашого представника в

план перемовин. Спільно з нашим

представником, і з вашим, та разом

із працівником ЗМІ підемо на

об’єкт і побачимо реальний стан

справ з пожежної та техногенної

безпеки",— погодився пан Куценко.

Одним із важливих першочерго�

вих завдань для уваги нового уряду

країни бізнес вбачає принципову

зміну якості підприємницького се�

редовища.

"Наше основне завдання — зроби�

ти умови для ведення бізнесу в

Україні комфортними і конкуренто�

спроможними, зняти інфраструк�

турні та інституційні обмеження для

ділової активності, створити ефек�

тивну систему стимулів для інвесту�

вання в реальний сектор, в іннова�

ційні проекти і в регіональний роз�

виток",— зазначив голова Ради фе�

дерації роботодавців м. Києва.

За словами пана Антонюка, всі ці

кроки дозволять зберегти робочі

місця, своєчасно виплачувати гідну

заробітну плату та забезпечувати со�

ціальний захист не лише їхніх пра�

цівників, а й усіх громадян України.

Також він зазначив, що нагальним

є внесення змін до чинного законо�

давства щодо виключення з переліку

підстав для проведення позаплано�

вих перевірок звернень юридичних

осіб (в т. ч. правоохоронних органів

та органів прокуратури) та прове�

дення таких заходів за зверненнями

фізичних осіб лише у разі, коли у

зверненні доведено, що "внаслідок

порушення суб'єктом господарю�

вання вимог законодавства, автору

(авторам) звернення було завдано

матеріальної шкоди або ж порушено

гарантоване Конституцією України

право на належні, безпечні і здорові

умови праці, безпечне для життя і

здоров'я довкілля, безпечність про�

дукції, робіт і послуг". Тож чекаємо

на зміни, бо перші кроки вже зроб�

лено — процес боротьби з "тінями"

розпочався

Êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 
ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³

Àäðåñà: 0160, ì. Êè¿â, âóë. Âî-
ëîäèìèðñüêà, 13

Òåëåôîíè: (044) 278-06-51,
(044) 272-13-11

Ôàêñ: (044) 272-08-25
WEB-ñàéò: www.kyiv.mns.gov.ua
Å-mail: kckyiv@ukr.net

Ó 2013 ðîö³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³, îá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ òà òåðèòî-
ð³ÿ Êèºâà ïðîäîâæóâàëè ïåðåáóâàòè ï³ä íåãàòèâíèì âïëèâîì âðàæà-
þ÷èõ ÷èííèê³â ïðèðîäíîãî òà òåõíîãåííîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ ïðèçâî-
äèëè äî âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, íåáåçïå÷íèõ ïîä³é òà,
íà æàëü, äî çàãèáåë³ ëþäåé.

"Ó 2013 ðîö³ ï³äðîçä³ëàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ áóëî çä³éñíåíî
á³ëüøå 9 òèñÿ÷ âè¿çä³â çà âèêëèêîì, ç íèõ 4530 — íà ïîæåæ³, íà ÿêèõ
çàãèíóëî 54 ëþäåé, îòðèìàëè òðàâìè òà îï³êè 83 îñîáè. Ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò íàøèìè ïðàö³âíèêàìè âðÿòîâàíî æèòòÿ
102-ì ãðîìàäÿíàì. Ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè, ÿê³ çàñòîñîâóâàëèñü ïðîòÿ-
ãîì ìèíóëîãî ðîêó, â ïåâí³é ì³ð³ äîçâîëèëè ñòàá³ë³çóâàòè îïåðàòèâ-
íó îáñòàíîâêó ç ïîæåæàìè òà íàäçâè÷àéíèìè ñèòóàö³ÿìè",— ðîçïî-
â³â Àíäð³é Êóöåíêî.

Êð³ì òîãî, ïàí Êóöåíêî íàãîëîñèâ, ùî ó 2013 ðîö³ ê³ëüê³ñòü ïîæåæ
â Êèºâ³ ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ïîïåðåäíüîãî ðîêó
çìåíøèëàñü íà 8 %, àëå ê³ëüê³ñòü âîãíåâèõ âèïàäê³â íà îá’ºêòàõ
ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çá³ëüøèëàñü íà 15 %. ×àñòêà òàêèõ ïîæåæ
ïî ì³ñòó ñêëàäàº 5 % â³ä ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. ßê ³ ðàí³øå, îñíîâíè-
ìè ïðè÷èíàìè çàãîðÿíü çàëèøàþòüñÿ íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç âîã-
íåì, ïîðóøåííÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ åëåêòðîîáëàäíàííÿ.

ÄÎÂ²ÄÊÀ “ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ”



Кадри навиріст
У "Київводоканалі" організували екскурсію для студентів

Саме у рамках кампанії по за�

лученню молоді фахівці ПАТ

"АК "Київводоканал" влаштува�

ли студентам напрямку "Елек�

тромонтер з ремонту та обслу�

говування електроустаткуван�

ня" Вищого професійного учи�

лища ім. Драгоманова екскур�

сію на один із найважливіших

об'єктів товариства — Дніпров�

ську станцію водопідготовки.

Студентам розповіли про

повний технологічний процес

підготовки питної води. Як саме

це відбувається, показували на

макеті, який розташовано у

диспетчерській. А от ковш, де

відбувається забір річкової води

з Дніпра, хлопцям вдалося по�

бачити на власні очі. Студенти

також побували в історичній бу�

дівлі — трансформаторній під�

станції 1938 року, яка і досі зна�

ходиться в робочому стані та

навіть має історичну цікавин�

ку — слід від фашистської кулі,

назавжди закарбований на таб�

ло в центрі управління енерге�

тичними лініями.

По завершенні екскурсії фахів�

ці "Київводоканалу" розповіли

про історію та функції Товари�

ства, професії, які задіяні у вироб�

ничому циклі, перспективи кар'�

єрного росту на теренах одного з

найбільших підприємств столиці.

Зокрема радник голови правління

з питань інформаційної політики

Вікторія Яковлєва звернула увагу

на соціальний розвиток колекти�

ву та представила широкий

спектр професій, що існують на

підприємстві.

"Варто розуміти, що виробни�

чі професії водоканалу зажди

будуть актуальними — незалеж�

но від часів та подій. Адже цен�

тралізоване водовідведення —

перша ознака цивілізованого

світу, а питна вода — невід'ємне

джерело життя та енергії будь�

якої людини",— зазначила пані

Яковлєва.

Головний інженер ПАТ "АК

"Київводоканал" Костянтин

Павленко наголосив на необ�

хідності залучати до роботи на

підприємстві молоді кадри, які

матимуть змогу перейняти у фа�

хівців неоціненний досвід та

внести своє свіже бачення тех�

нічного розвитку систем водо�

постачання та водовідведення.

Компанія зацікавлена у прито�

ку молоді, бо на сьогодні серед�

ній вік працівників виробничо�

го сектору сягає 60�ти років.

"Багатьом спеціалістам висо�

кого польоту, які добру половину

свого життя пропрацювали на

радянському механічному облад�

нанні, дійсно непросто присто�

совуватись до автоматизації та

комп'ютеризації систем",— під�

креслив пан Павленко �

Олена ЗЕЛЕНКО
"Хрещатик"

Ч
имало вітчизня�
них компаній від�
чувають справж�
ній дефіцит ква�

ліфікованих працівників,
тож серед поважних під�
приємств стало своєрід�
ним трендом готувати
фахівців мало не зі
шкільної лави. Зокрема
постійно таку роботу
проводить "Київводока�
нал", де звичними стали
ознайомчі навчальні
екскурсії на виробничі
об'єкти, а також “круглі
столи” для учнів про�
фільних коледжів та ін�
ститутів.

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ
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Íîâèíè ðàéîí³â

“Ми чуємо тебе, Тарасе,
крізь століття” 

Íåùîäàâíî â ïðèì³ùåíí³ á³áë³îòåêè ³ì.

Ì. Ñòåëüìàõà â³äáóâñÿ ë³òåðàòóðíî-ìó-

çè÷íèé âå÷³ð "Ìè ÷óºìî òåáå, Òàðàñå,

êð³çü ñòîë³òòÿ", ïðèñâÿ÷åíèé 200-ð³÷÷þ

â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî óêðà¿í-

ñüêîãî ïîåòà òà ïèñüìåííèêà Ò.Ã. Øåâ-

÷åíêà. 

Âåäó÷à âå÷îðà – á³áë³îòåêàð Â. Êðóòà

÷èòàëà ïîåç³þ ñëàâíîãî ñèíà óêðà¿íñüêî-

ãî íàðîäó òà ñï³âàëà àêàïåëüíî ï³ñí³ çà

éîãî â³ðøàìè. Îñîáëèâî¿ àòìîñôåðè çà-

õîäó äîäàëè âèñòóïè ó÷í³â øêîëè ¹ 260.

Ç ïî÷óòòÿì ïîâàãè äî òâîð÷îñò³ âåëèêîãî

Êîáçàðÿ âîíè âèðàçíî, ç âåëèêèì íàò-

õíåííÿì, äåêëàìóâàëè éîãî â³ðø³, ÷èì

âèêëèêàëè çàõîïëåííÿ ãîñòåé âå÷îðà.

Âñ³õ ïðèñóòí³õ îá’ºäíàëî ïî-íàðîäíîìó

ãëèáèííå øåâ÷åíê³âñüêå ñëîâî. 

Íà çàâåðøåííÿ çàõîäó ó âèêîíàíí³ âñ³õ

ïðèñóòí³õ ïðîçâó÷àëî Øåâ÷åíêîâå "Ðåâå

òà ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé" �

Спільне забезпечення 
громадського порядку 

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà ôóíêö³î-

íóº øòàá ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ç îõî-

ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî

êîðäîíó. «Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí ñòîëèö³

äðóãèé ó ì³ñò³ çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ. Òî-

ìó âêðàé âàæëèâî ðîáîòó ùîäî ñï³ëüíîãî

ïàòðóëþâàííÿ îðãàí³çóâàòè òàê, ùîá âîíà

áóëà åôåêòèâíîþ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðîâî-

äÿòüñÿ ùîäåíí³ ³íñòðóêòàæ³ íàðÿä³â. Íà

ñüîãîäí³ ïàòðóëþâàííÿ ðàéîíó ç 20.00 äî

24.00 ãîäèíè çä³éñíþþòü 28 ï³øèõ íàðÿ-

ä³â, à ç 23.00 äî 6.00 ãîäèíè – 4 àâòîïàò-

ðóë³ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ ôîðìó-

âàíü, äî ÿêèõ ïðèºäíóþòüñÿ ïðàâîîõîðîí-

ö³”, – ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê Äí³ïðîâñüêîãî

ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ Â³òàë³é ×àé-

êà. 

Êð³ì öüîãî, ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

ñòâîðèëè ”Ãðîìàäñüêó âàðòó”, ÿêà çä³é-

ñíþº ïàòðóëþâàííÿ âóëèöü ó í³÷íèé ÷àñ.

“Íåáàéäóæ³ æèòåë³ ðàéîíó, íåçâàæàþ÷è

íà ð³çí³ ïîë³òè÷í³ óïîäîáàííÿ, îá'ºäíàëè-

ñÿ â äîáðîâ³ëüí³ äðóæèíè, ùîá îõîðîíÿ-

òè ïðàâîïîðÿäîê íà âóëèöÿõ, çàïîá³ãàòè

ï³äïàëàì àâòîìîá³ë³â òà ³íøèì áåç÷èíñ-

òâàì. Çàðàç “Ãðîìàäñüêà âàðòà” Äí³ïðîâ-

ñüêîãî ðàéîíó ñêëàäàº 20 àâòîìîá³ë³â ³

ï³âñîòí³ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïàòðóëþþòü âóëèö³

ðàéîíó â í³÷íèé ÷àñ”, – ïîâ³äîìèâ çàñ-

òóïíèê ãîëîâè ôðàêö³¿ “Óäàð” ó Êè¿âðàä³

VI ñêëèêàííÿ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ. 

Äî òîãî æ, ñàìîîðãàí³çóâàëèñÿ ìåøêàí-

ö³ ðàéîíó, ÿê³ ïðèºäíàëèñü äî àâòîïàòðó-

ë³â ÂÄÀ² òà ñï³ëüíî ç íèìè çä³éñíþþòü

ïàòðóëþâàííÿ íà âëàñíîìó àâòîòðàíñïîð-

ò³. “Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ

ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ðîáîòà òðèâàº çà

âñ³ìà íàïðÿìêàìè”, – ïîâ³äîìèâ ïðåä-

ñòàâíèê êîîðäèíàòîðà ïî Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîíó ñòîëèö³ â³ä øòàáó “Ãðîìàäñüêà

îáîðîíà Êèºâà” Âàëåíòèí Ñòåï'þê �

“Матусю моя дорогенька, 
це свято даруєм тобі …” 

Ùîðîêó, êîëè Ñîíöå âèõîäèòü íà âåñ-

íÿíó îðá³òó é â³ä ïîäèõó òåïëèõ â³òð³â

çàöâ³òàþòü ïðîë³ñêè, ìè â³äçíà÷àºìî ñâÿ-

òî âåñíè, íàä³¿ òà ëþáîâ³ – 8 Áåðåçíÿ.

Öüîãî äíÿ ìè â³òàºìî æ³íêó, â³ä ÿêî¿ ï³ø-

ëî âñå ïðåêðàñíå íå Çåìë³. Ïðèâ³òàëè

óëþáëåíèõ ìàòóñü ³ äîøê³ëüíÿòà Îáîëîí-

ñüêîãî ðàéîíó. Â êîæíîìó äèòÿ÷îìó ñà-

äî÷êó â³äáóëîñÿ ÷óäîâå ä³éñòâî "Ìàòóñþ

ìîÿ äîðîãåíüêà, öå ñâÿòî äàðóºì òîá³ …"

Äëÿ íàéäîðîæ÷èõ ìàì òà áàáóñü, äëÿ âè-

õîâàòåë³â òà â÷èòåë³â ìàëåíüê³ îáîëîíö³

çàñï³âàëè ï³ñåíü, çà÷èòàëè çâîðóøëèâ³

â³ðø³ òà âèêîíàëè âåñåë³ òàíî÷êè: "Ç³ ñâÿ-

òîì, äîðîã³ Ìàòóñ³!". 

À â àêòîâ³é çàë³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå

ïðèâ³òàííÿ íàéêðàùî¿ – æ³íî÷î¿ ïîëîâè-

íè êîëåêòèâó øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 21 Îáî-

ëîíñüêîãî ðàéîíó – ç Ì³æíàðîäíèì æ³-

íî÷èì äíåì 8 Áåðåçíÿ. ×óäîâèé êîíöåðò

ïîäàðóâàâ æ³íêàì òà ä³â÷àòàì îðêåñòð

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó

ì³ñò³ Êèºâ³ “Âîãíåáîðåöü” ï³ä õóäîæí³ì

êåð³âíèöòâîì Âîëîäèìèðà Ìåëüíèêà �
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Собака�компаньйон
У столиці фахівці�кінологи провели тестування 
по програмі слухняності чотирилапих

Як повідомили "Хре�

щатику" організатори за�

ходу, даний курс призна�

чений для цуценят будь�

яких порід для навчання

їх найпростішим коман�

дам, які будуть необхідні

їм у майбутньому вдома

та в умовах міста. Заняття

з послуху з цуценям слід

починати з першого дня

появи собаки вдома. Не

варто втрачати час і чека�

ти, поки собака стане ве�

ликою та некерованою.

Заняття з цуценям у

ранньому віці — це від�

працювання основних

команд слухняності:

ставлення до намордни�

ка; ходіння "поруч" на

повідку; команди "сиді�

ти", "лежати", "стояти";

підкликання собаки —

команда "до мене"; при�

пинення небажаних дій.

Цей курс дресирування

є початковою базою для

подальшого формування

навиків за програмою

"Собака�компаньйон",

яка є обов'язковою, згідно

з Правилами утримання

домашніх собак та котів в

м. Києві (затверджених

рішенням Київської місь�

кої ради від 25.10.2007 р.

№ 1079/3912).

У цьому заході взяло

участь 14 власників собак

зі своїми улюбленцями.

Всі вони успішно склали

свій перший в житті іс�

пит. До іспитів допускаю�

ться брати наші менші ві�

ком від 5�ти місяців. Суд�

дівська комісія відмітила

високий рівень підготов�

ки чотирилапих, їх слух�

няність та керованість в

умовах міста.

Кінолог комунального

підприємства "Центр іден�

тифікації тварин" Ольга

Чарковська розповіла

"Хрещатику": "Центр і на�

далі планує підтримку за�

ходів, спрямованих на

пропаганду гуманного

ставлення до тварин та

обізнаності людей стосов�

но Правил утримання до�

машніх собак та котів в м.

Києві. Займіться вихован�

ням щеняти якомога рані�

ше і тоді у вас виросте ро�

зумна та вихована собака,

від спілкування з якою ви

будете отримувати тільки

позитивні емоції!" �

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Н
ещодавно в зоні вигулу собак Со�
лом'янського Ландшафтного пар�
ку кінологічне об'єднання" ель
Карін" спільно з комунальним

підприємством "Центр ідентифікації тва�
рин" провели тестування по програмі
слухняності молодих собак (ПКД — по�
чатковий курс дресирування). У заході
взяли участь 14 киян разом зі своїми чо�
тирилапими друзями. Всі вони успішно
склали свій перший в житті іспит. Суддів�
ська комісія відзначила високий рівень
підготовки чотирилапих, їх слухняність
та керованість в умовах міста.

С�ддівсь�а��омісія�відзначила�висо�ий�рівень�під!отов�и�чотирилапих,�їх�сл�хняність�

та��ерованість�в��мовах�міста�

У�заході�прийняло��часть�14�власни�ів�соба��зі�своїми

�любленцями



Краща сотня

Зазначимо, що в Україні чи�

мало конкурсів якості продук�

ції, ініціаторами проведення

яких є різні громадські органі�

зації, приватні структури. Всі

вони мають певний статус,

певне визнання як серед спо�

живачів, так і виробників.

Проте Всеукраїнський кон�

курс якості продукції (товарів,

робіт, послуг) — "100 кращих

товарів України" (далі — Кон�

курс) — це єдиний державний

захід, який допомагає спожи�

вачам зробити правильний

вибір серед різноманіття това�

рів та послуг, а підприєм�

ствам — отримати компетент�

ну оцінку своєї продукції.

Так, за словами заступника

генерального директора ДП

"Укрметртестстандарт" зі

стандартизації, інформацій�

ного забезпечення та науко�

вої діяльності Володимира

Місячного, за роки існування

Конкурс набуває дедалі біль�

шої популярності, особливо

серед представників малого

та середнього бізнесу країни.

Кількість учасників та видів

продукції від підприємств�

учасників щороку зростає.

Адже більшість з них нама�

гається представити декілька

видів своєї продукції. "При�

ємно зазначити, що з кожним

роком збільшується кількість

учасників у номінації "Робо�

ти та послуги". Київські під�

приємства та організації ста�

новлять вагому частку серед

учасників конкурсу, і їх кіль�

кість з роками збільшуєть�

ся",— сказав пан Місячний.

Зазначимо, що на Конкурсі

можуть бути представлені

продовольчі та промислові

товари для населення, товари

виробничо�технічного при�

значення, роботи та послуги,

які виконуються або надаю�

ться у побутовій та виробни�

чій сферах, вироби народних

художніх промислів. Як роз�

повів "Хрещатику" Володи�

мир Місячний, цього року

відмічається висока актив�

ність серед підприємств та

організацій столиці. "Кон�

курс тільки стартував, а вже

подано 12 заявок на участь у

ньому. Цього року ми очіку�

ємо велику кількість учасни�

ків, адже вже всім керівникам

підприємств зрозуміло, що

маркетинг і якість товарів —

це ті два ключові питання, що

допоможуть українським то�

варовиробникам посісти на�

лежне місце на ринку Укра�

їни та повноправно вийти на

світовий ринок",— запевнив

пан Місячний.

"Вже надійшла заявка від

столичного підприємства на

продукцію у сфері інформа�

ційних технологій та вперше

заявлено планшетний ПК

ImPAD вітчизняного вироб�

ництва",— додав Володимир

Місячний.

Також експерт назвав де�

кілька столичних підпри�

ємств і організацій, які є най�

більш активними та постій�

ними учасниками Конкурсу,

а саме: ТОВ "Фірма "Фавор",

ТОВ "Бетон Комплекс", ПАТ

"Макаронна фабрика", ТОВ

"Три Ведмеді", ДП ПАТ "Ки�

ївхліб", ВАТ "Комбінат бу�

діндустрії", ДНВП "Електро�

нмаш", ТОВ "Лан�Україна"

тощо. Продукція та послуги

цих підприємств неоднора�

зово ставали переможцями

Конкурсу.

Навіщо змагатися,
якщо можна просто
продатися?

Що ж таки дає підприєм�

ствам участь у даному Кон�

курсі? Адже можна "зварга�

нити" товар, вийти з ним на

ринок і мати собі зиск. Наві�

що зайвий головний біль у

вигляді конкурсів, результа�

тів, відповідності стандар�

там, ліквідації недоліків? Та

споживач нині вимогливий,

це по�перше. По�друге, кож�

на компанія мріє про вихід

на світові ринки, а там треба

відповідати високим стан�

дартам. Тому дедалі більше

компаній�виробників праг�

нуть взяти участь у Конкурсі.

Що вони практично з цього

мають?

Відповідь дуже проста:

— отримати незалежну

оцінку продукції від експер�

тів Конкурсу;

— розширити маркетинго�

ві дослідження та рекламу

своєї продукції;

— підвищити інвестиційну

привабливість та імідж під�

приємства.

"За результатами прове�

дення Конкурсу щорічно ви�

дається каталог "100 кращих

товарів України", який міс�

тить інформацію про продук�

цію та її виробників, які взя�

ли участь у загальнодержав�

ному етапі Конкурсу",— на�

голосив пан Володимир.

Для того, щоб стати учас�

ником, підприємствам по�

трібно подати пакет доку�

ментів, що містить:

— відомості про підприєм�

ство — учасника Конкурсу;

— опис основних спожив�

чих властивостей продукції

(товарів, робіт, послуг), чи�

сельні значення основних

показників;

— копію паспорта виробу,

інструкції щодо його застосу�

вання тощо;

— матеріали, які підтвер�

джують якість продукції (то�

варів, робіт, послуг): копії

протоколів випробувань про�

дукції, копії сертифікатів, де�

кларацій про відповідність,

висновків державної санітар�

но�епідеміологічної експер�

тизи, копії сертифікатів на

системи управління якістю

на підприємстві, систем еко�

логічного управління, доку�

ментів щодо атестації вироб�

ництва тощо. Також, за сло�

вами пана Місячного, учас�

ники Конкурсу додатково

надають відгуки споживачів

та закупівельних організацій,

довідки про надходження

претензій і рекламацій від

споживачів на продукцію

(товар, роботу, послугу), ре�

зультати перевірок контро�

люючих органів за останній

рік, копії дипломів виставок,

конкурсів тощо. Серед ос�

новних вимог до учасників —

документи, що підтверджу�

ють якість та безпечність си�

ровини та матеріалів, що ви�

користовують, описують у

звіті маркетингову політику

підприємства (установи, ор�

ганізації), опис основних

ринків збуту тощо. А підтвер�

дити якість та безпечність

продукції підприємства та

організації можуть у акреди�

тованих або атестованих ви�

пробувальних центрах (лабо�

раторіях), в тому числі і в ДП

"Укрметртестстандарт".

Конкуренція 
за якість
посилюється

Контроль за показниками

якості та безпечності у про�

цесі виробництва — запорука

випуску якісної та конкурен�

тоспроможної продукції. На

цьому наголосив пан Місяч�

ний. "Сучасні методи управ�

ління передбачають кон�

троль не тільки готової про�

дукції, а й періодичний кон�

троль сировини та матері�

алів, що використовуються у

процесі виробництва про�

дукції. Столичні підприєм�

ства проводять оцінку відпо�

відності продукції вимогам

технічних регламентів, обо�

в'язкову та добровільну сер�

тифікацію продукції та по�

слуг, сертифікацію систем

управління, випробування на

вміст генномодифікованих

організмів та за іншими вста�

новленими нормативними

документами показниками,

контролюють сировину та

матеріали",— запевнив він.

Звичайно, умови участі у

Конкурсі стають жорсткіши�

ми, тому що між підприєм�

ствами зростає конкуренція.

Слід зазначити, що за роки

участі у Конкурсі багатьма

підприємствами та організа�

ціями розроблені та впрова�

джені системи управління

якістю, системи екологічно�

го управління, системи

управління безпечністю хар�

чових продуктів, а також інші

сучасні системи управління.

До таких систем відносяться:

— система управління

якістю за ДСТУ ISO 9001;

— система екологічного

керування за ДСТУ ISO

14001;

— система управління без�

печністю харчових продуктів

(НАССР) за ДСТУ 4161 та

ДСТУ ISO 22000;

— система управління без�

пекою та гігієною праці за

OHSAS 18001

Тому конкурс "100 кращих

товарів України" є економіч�

но та соціально важливим

проектом у сфері виробниц�

тва та просування на ринок

високоякісних товарів та по�

слуг, який покликаний спри�

яти підвищенню споживчих

властивостей та конкуренто�

спроможності вітчизняної

продукції, впровадженню на

підприємствах новітніх тех�

нологій та сучасних методів

управління.

"Досвід участі у Конкурсі та

перемога в ньому стає най�

кращим прикладом для наслі�

дування всім тим, хто прагне

підвищувати конкуренто�

спроможність і наближатись

до європейського рівня",—

запевнив пан Місячний.

Як наголошує експерт,

кращі товари (послуги) віт�

чизняних виробників�учас�

ників Конкурсу є прекрас�

ним прикладом і переконли�

вим доказом зорієнтованості

українських підприємств на

задоволення потреб спожи�

вачів. Немає сумніву, що цей

приклад знайде численних

послідовників і сприятиме

зміцненню економіки Укра�

їни. За словами директора

Департаменту промисловості

та розвитку підприємництва

КМДА Людмили Денисюк,

насамперед конкурс "100

кращих товарів України" —

реклама, яка йде усіма засо�

бами масової інформації. "Це

і велика виставка, і відбір, і

комісія — це та процедура,

яка насамперед поширює ін�

формацію про виробни�

ків",— зазначила пані Люд�

мила. Також пані Денисюк

нагадала, що з боку Київ�

ської адміністрації все ро�

биться задля того, щоб ство�

рювати умови для розвитку

бізнесу та промисловості

столиці. "Так, наприклад, з

боку київської влади

робиться програма на телека�

налі ТРК "Київ" — "Зроблено

в Києві", де директори сто�

личних підприємств розказу�

ють про те, як розпочинали

свій бізнес, про продукцію,

яку випускають",— зазначає

пані Денисюк. Як повідоми�

ла пані Людмила, цей Кон�

курс відбирає кращі підпри�

ємства, які отримують ін�

формаційну підтримку і тим

самим заявляють про себе. "А

це — збільшення випуску та

продажу продукції, а для міс�

та — поповнення бюджету,

розширення виробництва та

створення нових робочих

місць",— наголосила пані

Денисюк.

Також не зайвим буде ска�

зати, що підприємства —

учасники Конкурсу — від�

значають, що участь у заході

дозволяє привернути увагу

споживачів до нових видів

продукції та послуг, що

сприяє їх просуванню на

споживчий ринок

Формула якості за Конкурсом
Дедалі більше виробників прагнуть засвідчити відповідність своєї продукції 
високим стандартам
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Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

З
доров'я — річ коштовна, але ми відчуваємо це тоді, коли його
втрачаємо. У цьому нам активно допомагають як продукти хар�
чування, так і промислові товари, котрі не завжди є корисними,
та й просто безпечними. Хоча більше говорять про якість їжі, за�

вдяки чому вислів "ми — те, що ми їмо" набув особливої актуальності,
промислова продукція також може вельми зашкодити. Споживачі нині
грамотні й у магазинах чимало часу проводять біля прилавків, вивча�
ючи маркування продукції. Наразі українські виробники намагаються
усілякими способами донести до споживачів інформацію про корисну
та якісну продукцію. Яскравий доказ цієї турботи — Всеукраїнський
конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) — "100 кращих товарів
України". Даний конкурс — престижне визнання досконалості вітчизня�
них підприємств, які прагнуть підвищити конкурентоспроможність влас�
ної продукції як на внутрішньому, так і на міжнародному споживчих
ринках. Конкурс став традиційним в Україні з 2003 року.

100 кращих товарів України
Ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿ ì³ñòà Êèºâà ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîí-

êóðñ³ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã)
— "100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè" ó 2014 ðîö³.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ó äâà åòàïè — íà Ðåã³îíàëüíîìó òà Çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³â-

íÿõ çà íîì³íàö³ÿìè:
— ïðîäóêö³ÿ (ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè; ïðîìèñëîâ³ òîâàðè äëÿ íàñåëåííÿ; òîâàðè âèðîá-

íè÷î-òåõí³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ; âèðîáè íàðîäíèõ õóäîæí³õ ïðîìèñë³â);
— ðîáîòè òà ïîñëóãè, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ àáî íàäàþòüñÿ ó ïîáóòîâ³é òà âèðîáíè÷³é ñôåðàõ.
Ó÷àñòü ó Êîíêóðñ³ äîçâîëÿº ï³äïðèºìñòâàì:
— îòðèìàòè íåçàëåæíó îö³íêó ïðîäóêö³¿ â³ä åêñïåðò³â Êîíêóðñó;
— áðàòè ó÷àñòü ó íàö³îíàëüí³é âèñòàâö³ "100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè";
— ìàðêóâàòè ñâîþ ïðîäóêö³þ ëîãîòèïîì Êîíêóðñó "100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè";
— ðîçøèðèòè ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ðåêëàìó ñâîº¿ ïðîäóêö³¿;
— ï³äâèùèòè ³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü òà ³ì³äæ ï³äïðèºìñòâà.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâêè — 31 áåðåçíÿ 2014 ðîêó.
Ïîäàòè çàÿâêó íà ó÷àñòü ó Êîíêóðñ³ ìîæíà çà àäðåñîþ:
ÄÏ "Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò" 03115, ì. Êè¿â, âóë. Êðàñíîâà, 7/1, ê³ìíàòà 108 òà íà ñàéòàõ:

www.csm.kiev.ua, www.ukrcsm.kiev.ua ó ðîçä³ë³ "Êîíêóðñ 100 êðàùèõ òîâàð³â Óêðà¿íè"
Êîíòàêòí³ îñîáè:
Ïèòåë³íà Ëþäìèëà Âàñèë³âíà òåë/ôàêñ: +38 044 423-04-26, +38 044 423-20-11
Êóçüìåíêî Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà òåë. +38 044 423-90-80
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“Товарній гвардії” не все дозволено
Як захистити свої права у суперечках з охоронцями супермаркетів

Знай свої права
Коли потенційний покупець пе�

реступив поріг магазину, він може

зіткнутися з некоректною поведін�

кою, а то й відвертим хамством з бо�

ку охорони торговельного закладу.

Окрім того, охорона магазину може,

на свій розсуд, забороняти спожива�

чам входити до магазину з особисти�

ми речами, здійснювати огляд вміс�

ту сумок покупців та наполягати за�

лишати їх в камерах схову. Та якщо

одні відвідувачі магазину виконують

ці забаганки, то інші, знаючи свої

права, уникають подібних ситуацій.

І тут справа в тому, що не всі спожи�

вачі обізнані у своїх правах і не зна�

ють, що багато дій з боку охорони

супермаркету — неправомірні.

Багатьом доводилося бути свід�

ком того, як "сек'юріті" наполегливо

вимагають, щоб покупці показували

вміст своїх сумок, мовляв, таких

правил відвідувачі магазину повинні

дотримуватись на вимогу охорони.

Таким чином охоронці можуть "при�

чепитися" до будь�якого покупця,

мотивуючи свої дії службовими обо�

в'язками. Та насправді, чи має охо�

рона на це право? Виявляється, охо�

ронець не має права зобов'язати від�

відувача залишити речі в камері схо�

ву, реалізація яких не здійснюється в

даному супермаркеті. Якщо ж він на

цьому наполягає, відвідувач має

право звернутися до керівництва су�

пермаркету або залишити відповід�

ний запис у книзі скарг, пояснює

юрист Адвокатської компанії "Кра�

вець і Партнери" Юрій Бабенко і до�

дає, що існує постанова Кабінету

Міністрів України від 15 червня 2006

року № 833 "Про затвердження По�

рядку провадження торговельної ді�

яльності та правил торговельного

обслуговування на ринку спожив�

чих товарів". У п. 21 цієї постанови

чітко визначено, зокрема, наступні

обов'язки супермаркету: забезпечи�

ти доступ споживачів до торговель�

них об'єктів без здавання на збере�

ження особистих речей, крім това�

рів, реалізація яких здійснюється у

таких торговельних об'єктах; ство�

рити умови для збереження речей

споживачів у разі, коли вхід до тор�

говельного об'єкта з товарами, які

реалізуються в таких закладах, 

заборонено.

Як зазначив "Хрещатику" пан Ба�

бенко, що стосується споживачів,

то їм варто знати: охоронець мага�

зину може лише запропонувати від�

відувачу магазину показати вміст

його сумки. І в такому випадку він

може показати її вміст добровільно,

але й має беззаперечне право відмо�

вити. А от проводити огляд власних

речей споживача охоронець не має

права, як і не має права примушува�

ти особу до демонстрації вмісту

сумки.

В свою чергу, адвокат АТ АК "Со�

коловський і Партнери" Василь

Грищенко додає: "Огляд сумки по�

купця має право робити міліція

(співробітники міліції. — Ред.) у

присутності двох понятих. Якщо ж

охоронець вирвав з рук сумку та

порпається в ній, то це все слід

зняти на відео або сфотографувати

для подальшого доведення неза�

конності його дій. А також попро�

сити мінімум двох людей виступи�

ти свідками його дій та залишити

свої координати, щоб у подальшо�

му підтвердити цей факт".

Крім цього, багатьом доводилося

потрапляти або бути свідком ситу�

ації, коли "сек'юріті" забороняли

входити до супермаркету з габарит�

ними речами. Мовляв, це внутрішнє

розпорядження магазину, якого

обов'язково слід дотримуватись.

Адвокат Віталій Сидоренко по�

яснює: "Де б не доводилося стика�

тися з габаритними речами — вони

завжди створюють незручності. То�

му покупець, який зайшов до су�

пермаркету з даною річчю, пови�

нен усвідомлювати, що вона може

створювати реальні проблеми і ста�

ти джерелом конфліктних ситу�

ацій. Наприклад, один покупець не

зможе обійти цю річ, інший — по�

ранитися або вдаритися, третій —

агресивно відреагує, починається

лайка і врешті — трагічне "видво�

рення" порушника на вулицю. То�

му охорона, передбачаючи такі си�

туації, намагається не допускати

подібних інцидентів та не пускати

таких покупців до супермаркету.

На мій погляд, це законно і обґрун�

товано. Адміністрація супермарке�

ту має повне право з метою безпеки

людей у торговому приміщенні

взагалі відмовити в обслуговуванні

даної особи. І розпорядження буде

законним. Інша справа — вимога

охорони магазину залишити габа�

ритну річ біля камери зберігання.

Тому що залишається незрозумі�

лим: чи бере на себе супермаркет

зобов'язання щодо зберігання цієї

речі, поки її господар робить по�

купки, чи ні. Отож остаточне рі�

шення: залишати річ або йти 

з супермаркету, залишається за 

покупцем".

Зі свого боку, правозахисник пан

Грищенко каже: "Якщо ж речі, з

якими покупець хоче увійти до ма�

газину, там не продаються, то охо�

ронець не має права наполягати,

щоб їх покупці залишали у камері

схову, в іншому випадку — нехай

покажуть таке розпорядження. Як�

що воно справді є, його слід сфото�

графувати, а в подальшому можна

скласти скаргу в управління із за�

хисту прав споживачів та приклас�

ти копію розпорядження як доказ

неправомірних дій охоронця". Це

стосується, зокрема, й габаритних

речей.

Хто відповідає за речі 
у камері схову?

Вищезазначені ситуації у магази�

нах обурюють, псують настрій, але

вони видаються легкими неприєм�

ностями порівняно з випадками, ко�

ли речі, здані або залишені у каме�

рах схову, у тому числі й на вимогу

"сек'юріті", зникають. Охоронці у

таких випадках лише знизують пле�

чима та вказують на вивіску "Адмі�

ністрація за збереження цінних ре�

чей відповідальності не несе". Та чи

й справді не несе?

"У ситуації, коли охорона супер�

маркету пропонує залишити речі у

камері зберігання, слід керуватися

правилом, викладеним у статті 936

Цивільного кодексу України, згідно

з яким зберігач зобов'язується збері�

гати річ, яка передана йому на збері�

гання, і повернути цю річ в ціло�

сті,— каже адвокат Віталій Сидо�

ренко.— Кожен супермаркет, який

виступає у ролі хранителя, має каме�

ри для зберігання речей, які закри�

ваються однотипними ключами.

Наявність даних камер свідчить про

те, що супермаркет бере на себе зо�

бов'язання по зберіганню речей по�

купця. А от рішення користуватися

ними чи ні, має приймати покупець,

а не за наполяганням охорони су�

пермаркету".

Думку фахівця у сфері правових

відносин поділяє і юрист Сергій

Бабенко, який також стверджує,

що за речі, які знаходяться у каме�

рах схову, супермаркет несе відпо�

відальність.

"До обов'язків супермаркету

входить створення умов для збере�

ження речей споживачів, навіть

попри наявність повідомлень про

зворотнє. Повідомлення про те,

що суб'єкт господарювання не не�

се відповідальності за речі, які

знаходяться в камерах схову, є та�

ким, що не відповідає дійсності",

— резюмує експерт.

Разом з тим, досить розповсюдже�

не явище, коли під час біганини по

магазину споживачі так метушаться,

що забувають забрати речі у камерах

схову. І згадують про них вже вдома.

Добре, якщо людина, повернувшись

до магазину, забрала їх з комірки.

Однак що робити, коли речі з каме�

ри схову зникли? Чи то скринька бу�

ла відчинена, але порожня, або ж,

навпаки, комірка зачинена, та все ж

речей нема. А тому на підмогу ста�

ють доречні фахові поради право�

знавців.

Зі слів юриста пана Бабенка, зда�

ючи речі на зберігання до камер

схову в супермаркеті, юридично

відвідувач укладає з магазином до�

говір зберігання. Оскільки при цьо�

му строк дії договору не обумовлює�

ться, вважається, що він є укладе�

ним на невизначений строк. Тож,

якщо особа забула забрати свої речі

з камери схову, а на наступний день

їх не виявила, вона має право на

компенсацію, відповідно до чинно�

го законодавства.

"Доказом того, що покупець дійс�

но залишав речі в камері схову су�

пермаркету, є ключ з номером ко�

мірки,— пояснює адвокат Віталій

Сидоренко.— Покупець, який ви�

явив пропажу речей, повинен ви�

кликати міліцію і за фактом крадіж�

ки написати заяву. В заяві потрібно

вказати, що було вкрадено і на яку

суму". Пан Сидоренко наголошує,

міліція зобов'язана прийняти заяву,

оскільки відмова у її прийнятті може

бути оскаржена у прокуратурі. До

того ж, він радить усім покупцям

проконтролювати, щоб представни�

ки міліції одразу ж переглянули

записи на камерах відеоспостере�

ження, поки охорона супермаркету

під будь�яким приводом їх не зни�

щила. Адже відеозапис є основним

джерелом інформації, яка допоможе

встановити злочинця.

Зіпсований товар 
не завжди оплачує 
покупець

Якщо ви під час закупівель в мага�

зині випадково розбили або пошко�

дили товар, не варто поспішати

сплачувати за нього, а слід досте�

менно розібратись у ситуації, радять

юристи.

"Покупець не зобов'язаний опла�

чувати товар, якщо його пошко�

дження або знищення сталося вна�

слідок правомірних дій. Наприклад,

якщо покупець взяв із прилавка

скляну пляшку, і раптом на підлогу

падають інші пляшки, що стоять по�

ряд та які були неправильно вистав�

лені. Але якщо ж покупець навмис�

не своїми неправомірними діями

порушує цілісність товару, що в кін�

цевому результаті це можна розці�

нювати як заподіяну шкоду, тоді він

зобов'язаний оплатити цю шкоду в

повному обсязі",— коментує адво�

кат Сидоренко.

"При цьому, якщо відвідувач роз�

бив чи пошкодив товар, він не є ав�

томатично винним у цьому. Так як�

що, наприклад, полички, на яких

міститься товар, не оснащені борти�

ками, то провину відвідувача буде

дуже складно довести",— наголошує

Сергій Бабенко.

Пан Сидоренко визнає, не варто

поспішати оплачувати заподіяний

збиток добровільно, це завжди мож�

на встигнути зробити. Якщо ж пра�

цівники супермаркету вимагають

відшкодування збитків, нехай звер�

таються до суду.

Або, наприклад, беручи візок для

здійснення покупок, навряд чи

хтось із споживачів може припусти�

ти, що він несправний. А це може

обернутися неприємною ситуацією

для покупців — покупки випадають,

а товар подекуди істотно пошко�

джується. Тож залишається питан�

ня, хто повинен сплачувати за такий

товар?

За словами юриста Адвокатської

компанії "Кравець і Партнери" Сер�

гія Бабенка, якщо візок використо�

вувався відвідувачем за призначен�

ням, то має місце провина праців�

ників суб'єкта господарювання, які

зобов'язані слідкувати за технічним

станом візків.

У свою чергу, правознавець Ва�

силь Грищенко визнає, що факт не�

справності візка слід зафіксувати

одразу після події — сфотографува�

ти, зняти на відео, попросити людей

бути свідками та скласти з представ�

никами магазину акт про його не�

справність та наслідки, до яких це

призвело. Та визнати обов'язок по�

купця зі сплати за пошкоджений то�

вар може лише суд своїм рішенням,

що набрало законної сили. А тому у

судовому засіданні слід буде дово�

дити обставини події та її причину:

несправність візка, що належить

магазину та відсутність вини з боку

покупця.

"Але якщо візок був справний, а

товар пошкодився чи зіпсувався

внаслідок недбалості відвідувача, то

відповідальність, звичайно, лежати�

ме на ньому",— резюмує пан Бабен�

ко.

Тож якщо ви будете обізнаними у

своїх правах та аргументовано їх до�

ведете представникам охорони су�

пермаркету, закон на вашій стороні.

І ніхто не в змозі вас примушувати

до вчинення протиправних дій всу�

переч вашій волі. Однак якщо все ж

виникли негаразди, конфліктна си�

туація з охоронцями магазину — ви�

кликайте міліцію та вирішуйте ситу�

ацію у присутності правоохоронних

органів та свідків �

Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

Ч
имало жителів та гостей столиці після відвідин
супермаркетів отримують не лише повні кошики
товару, але й зіпсований настрій. Адже через не�
знання своїх прав кияни часто опиняються у

пастці та стають об'єктом зловживань охорони магази�
ну, а також жертвами їхніх неправомірних дій. Неодно�
разово до редакції газети "Хрещатик" зверталися читачі
з проханням роз'яснити ситуацію та дати рекомендації,
що робити у тих випадках, коли охорона магазину зло�
вживає своїми обов'язками та поводиться неналежно.
Як захистити свої права та довести "сек'юріті", що їхні
діяння — незаконні та суперечать правовим нормам, чи�
тачам "Хрещатика" розповідають правозахисники.



Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ
Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
13 березня (чт.) — 19.00 "Сто п`ята
сторін а про охання", історія двох
частинах, сценічна омпозиція
М. Рєзни овича, 2 од. 30 хв.
13 березня (чт.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...",
моноспе та ль, 1 од. 25 хв.
14 березня (пт.) — 19.00 "Дерева
помирають стоячи", Алехандро Касона,
2 од. 10 хв.
14 березня (пт.) — 20.00 "Ян олят о,
або Се с альні неврози наших бать ів",
Л. Барф с, 1 од. 50 хв.
15 березня (сб.) — 12.00 прем`єра
"Жін а і чиновни ", омедія, Альдо
Ні олаі, 1 од. 30 хв.
15 березня (сб.) — 18.00 "С ажена
ров", Н р ан Ерп лат, Йєнс Хілльє,
1 од. 40 хв.
15 березня (сб.) — 19.00 "Дон Кіхот.
1938 рі ", драма, Михайло Б л а ов за
Мі елем Сервантесом, 2 од. 10 хв.
15 березня (сб.) — 20.00 "Валентинів
день", драма, Іван Вирипаєв, 1 од. 40 хв.
16 березня (нд.) — 12.00 "Останнє
охання", мелодрама, Валерій
М хар`ямов, 2 од. 15 хв.
16 березня (нд.) — 18.00 "Прощальне
тан о", тра і омедія, Альдо Ні олаі,
2 од. 10 хв.
16 березня (нд.) — 19.00 "Дивна місіс
Севідж", тра і омедія, Джон Патрі ,
2 од. 45 хв.
16 березня (нд.) — 20.00 "Страждання
юно о Вертера", драма, Йо анн
Вольф ан фон Гете, 1 од.
17 березня (пн.) — 19.00 "Бабине

літо", лірична омедія, Айвон Менчелл,
2 од. 40 хв.
18 березня (вт.) — 19.00 прем`єра
"Д-р", омедія, Браніслав Н шич, 3 од.

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

13 березня (чт.) — 19.00 "Поміж небом
і землею", оллів дсь а мрія, І ор
Афанасьєв
13 березня (чт.) — 19.00 "Кін IV",
тра і омедія, Гри орій Горін
14 березня (пт.) — 19.00 "Шельмен о-
денщи ", омедія, Гри орій Квіт а-
Основ`янен о
14 березня (пт.) — 19.00 "Cтара жін а
висидж є", моновистава, Таде ш Р жевич
15 березня (сб.) — 19.00 "Назар
Стодоля", лицарсь а балада, Тарас
Шевчен о
15 березня (сб.) — 19.00 "Увертюра до
побачення", сценічна версія Андрія
Приходь а за новелою Івана Фран а
"Сойчине рило"
16 березня (нд.) — 19.00 "Самотня
леді", мелодрама, І ор Афанасьєв
16 березня (нд.) — 19.00 "Квіт а
Б дя ", за мотивами п`єси Ми оли К ліша
"Ма лена Граса"

17 березня (пн.) — 19.00 "Кін IV",
тра і омедія, Гри орій Горін
18 березня (вт.) — 19.00 "Дві віт и
ольор інди о", хорео рафічна драма,
Оле сандр Білоз б
19 березня (ср.) — 19.00 "Райсь еє
діло", автопортрет перед дзер алом за
творами Івана Мал овича

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
13 березня (чт.) — 19.00 "Сильвія",
лірична омедія, 2 одини
14 березня (пт.) — 19.00 "Чотири
причини вийти заміж", омедія про
охання, Р. Баер, 2 од.
15 березня (сб.) — 15.00 "Три сестри",
А. Чехов, 2 од. 40 хв.
15 березня (сб.) — 19.00 "Ідеальна
пара", Мар Камолетті, 2 од.
16 березня (нд.) — 15.00 "Трохи
вина... або 70 обертів", омічне дійство з
неаполітансь ими піснями, Л. Піранделло,
1 од. 40 хв.
16 березня (нд.) — 19.00 "Опіс ін.
Фома!", е сцентрична омедія, Ф.
Достоєвсь ий, 2 од. 30 хв.
18 березня (вт.) — 19.00 "Мене немає
(Пізно ля ати...)", В. Си арєв, Л.
Проталін, 2 од.
18 березня (вт.) — 19.00 "Анна
Кареніна", Лев Толстой, 2 од. 30 хв.
19 березня (ср.) — 19.00 "Дрібний
біс", тра і омедія, Федір Соло б,
2 од. 35 хв.
19 березня (ср.) — 19.00 "Вечір з
арнень ою та самотньою", лабораторія
молодої режис ри, за п`єсою Оле а
Єрнева, 1 од. 30 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

13 березня (чт.) — 19.00 "La bonne
Anna, або Я збере ти сім`ю", омедія,
1 од. 50 хв., Малий зал Палац "У раїна"
14 березня (пт.) — 19.00 "Я — Марія
Каллас", драма, Терренс Ма Неллі,
2 од. 20 хв., театральна остьова
14 березня (пт.) — 19.00 "Мин ло о
літа в Ч лимсь ", драма Оле сандра
Вампілова, Малий зал Палац "У раїна"
16 березня (нд) — 19.00
"Лю семб рзь ий сад", фантазія-шансон,
1 од. 10 хв., театральна остьова
16 березня (нд) — 19.00 "Гравці",
омедія, 2 од. 10 хв., Малий зал Палац
"У раїна"
18 березня (вт.) — 19.00 "Дива ватий
Ж рден", омедія з м зи ою та танцями,
Малий зал Палац "У раїна"
19 березня (ср.) — 19.00 "Мертві
д ші", омедія за поемою М. Го оля,
2 од. 20 хв., Малий зал Палац "У раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
15 березня (сб.) — 18.00 "Сон літньої
ночі", феєрія, В. Ше спір, 2 од. 30 хв.

16 березня (нд.) — 18.00 "Сон літньої
ночі", феєрія, В. Ше спір, 2 од. 30 хв.
19 березня (ср.) — 19.00 прем`єра
"Шиндай", драма, І. Афанасьєв

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
13 березня (чт.) — 19.00 "Містер І с",
оперета, І. Кальман
14 березня (пт.) — 19.00
"Мадем азель Ніт ш", історія одно о
перевтілення, Ф. Ерве
16 березня (нд.) — 19.00 "Та е
єврейсь е щастя", мюзи л, І. По лад
19 березня (ср.) — 19.00 "Весела
вдова", оперета, Ф. Ле ар

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
13 березня (чт.) — 19.00 "Ромео і
Дж льєтта", балет на 3 дії, С.Про оф`єв
14 березня (пт.) — 19.00 "Кармен",
опера на 3 дії, Ж. Бізе, ви он ється
франц зь ою мовою
15 березня (сб.) — 19.00 "В лонімося
Вели ом Тарас ", онцертна про рама з
на оди 200-річчя Т.Шевчен а
16 березня (нд.) — 19.00 "Аїда", опера
на 4 дії, Дж. Верді, ви он ється
італійсь ою мовою
18 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)
19 березня (ср.) — 19.00 "Т рандот",
опера на 3 дії, Дж. П ччіні, ви он ється
італійсь ою мовою

ÖÈÐÊ 
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
14 березня (пт.) —
19.00, 15 березня
(сб.) — 13.00,
17.00, 16 березня
(нд.) — 13.00,
17.00 "Слони-велетні
повертаються",
Інтернаціональний
цир братів
Гартнерів, дітям до 5-
ти ро ів вхід
без оштовно без
надання вільно о
місця

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, 3
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
16 березня (нд.) — 12.00 "Л с нчи ", мюзи л, Ернест
Теодор Амадей Гофман

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 
Адреса: Червоноармійсь а, 53/3
Тел: (044)287-62-57, www.operetta.com.ua
16 березня (нд.) — 12.00 "Лампа Аладдіна", м зична
аз а, С. Бед сен о

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
16 березня (нд.) — 12.00 "Чіполліно", балет на 3 дію, К.
Хачат рян

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua

15 березня (сб.) — 11.00 "До оридри ом", аз а- ра, К.
Дра нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти ро ів
15 березня (сб.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична
аз а, Г.-Х. Андерсен, 1 од. 30 хв., для дітей від 7-ми
ро ів

16 березня (нд.) — 11.00 "Не хоч б ти соба ою",
аз а- ра на 1 дію, С. Бєлов, С. К ваєв, 1 од. 10 хв., для
дітей від 5-ти ро ів
16 березня (нд.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична
аз а, Г.-Х. Андерсен, 1 од. 30 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
13 березня (чт.) — 13.00 "Білосніж а та семеро номів",
балет на 2 дії, Б. Павловсь ий, 1 од. 45 хв.
14 березня (пт.) — 19.00 "Карміна Б рана", сценічна

антата, К. Орфф
15 березня (сб.) — 12.00 "Попелюш а", балет на 2 дії,
С. Про оф`єв, 2 од.
16 березня (нд.) — 12.00 "При оди Б ратіно", мюзи л
на 2 дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.
16 березня (нд.) — 15.00 "При оди Б ратіно", мюзи л
на 2 дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.
18 березня (вт.) — 19.00 "Кармен.TV", балет на 2 дії на
м зи Ж. Бізе, "Київ модерн-балет"
19 березня (ср.) — 19.00 "Кармен.TV", балет на 2 дії на
м зи Ж. Бізе, "Київ модерн-балет"

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ
Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
15 березня (сб.) — 11.00 "Троє поросят", Г. Усач,
С. Єфремов, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
15 березня (сб.) — 13.00 "Попелюш а", Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
15 березня (сб.) — 17.00 "Чарівна лампа Аладдіна",
Н. Гернет, 60 хв., для дітей від 4-х ро ів
16 березня (нд.) — 11.00 "Таємничий іпопотам",
В. Лівшиць, І. Кичанова, 30 хв., для дітей від 3-х ро ів
16 березня (нд.) — 13.00 "За щ чим велінням",
Є. Тараховсь а, 50 хв., для дітей від 3-х ро ів
16 березня (нд.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Толстой,
65 хв., для дітей від 3-х ро ів

"ÄÀËËÀÑÜÊÈÉ ÊËÓÁ ÏÎÊÓÏÖ²Â" 

Країна: США
Ст дія: Voltage Pictures
Режисер: Жан-Мар Валлі
У ролях: Метью Ма Конахі, Дженніфер
Гартнер, Джаред Лето, Деніс О`Харе
Бюджет: 6 млн дол США
Тривалість: 118 хв.
Ві ові обмеження: 18 ро ів
Техась ом овбою і х лі ан Рон В дроф
ставлять страшний діа ноз - ВІЛ - і дають 30
днів життя. Головний ерой і не д має
здаватися. Після без л здих походів по
лі арях він нала одж є ви ідний бізнес -
онтрабанд неле альних, але та их, що
затрим ють розвито хвороби, лі ів і
ор анізов є "Даллась ий л б по пців" для
ВІЛ-інфі ованих. Допома ає йом цьом
новий др , транссе с ал Рейон. Картина
заснована на реальних подіях і нещодавно
отримала три "Ос ари", в том числі і за р
а торів - Ма Конахі і Джареда Лето.
В інотеатрах "Київ", "Сінема-Сіті Київ",
"Жовтень", мережі інотеатрів
"Баттерфляй"

"NEED FOR SPEED: ÆÀÃÀ
ØÂÈÄÊÎÑÒ²" 

Країна: США
Ст дія: DreamWorks
SKG
Режисер: С отт Во
В ролях: Аарон Пол,
Імоджен П тс,
Доміні К пер,
Май л Кітон
Бюджет: 66 млн дол
США
Тривалість: 122 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
Знятий за мотивами однойменної
омп`ютерної ри - найпоп лярнішо о
сим лятора оно , фільм повертає лядачів до
захоплюючо о жанр іно про автомобілі.
Відсидівши в`язниці за злочин, я о о не

с оював, в личний онщи і механі Тобі
Маршалл виріш є помститися, ви равши
вели ий заїзд с пер арів через сю раїн .
Дізнавшись про це, йо о олишній бізнес-
партнер призначає р лень с м за йо о
олов . У фільмі по аж ть шість с пер арів, а
під час зйомо за ермом знаходились
професійні онщи и.
В інотеатрах "У раїна", "Сінема-Сіті
Київ", мережах інотеатрів "Баттерфляй" і
"Одеса іно"

"Â²ÒÅÐ ÄÓÆ×Àª" 
Країна:
Японія
Ст дія: Studio
Ghibli
Режисер:
Хаяо Міядза і
Тривалість:
126 хв.
Ві ові
обмеження: 12 ро ів
Герой прощальної анімаційної роботи
ос ароносно о Міядза і - Дзіро, він з
дитинства мріє про польоти і літа и, здатні
обі нати вітер. Не ставши пілотом через
орот озорість, Дзіро прид м є моделі літа ів
і стає одним з ращих авіа онстр торів світ .
На шлях до спіх він переживе вели ий
землетр с в То іо, з стріне охання сво о
життя. До Дзіро звернеться і ерівництво
раїни з проханням створити винищ вач, я ий
стане різною зброєю в майб тній війні.
В інотеатрах "Київ", "Жовтень", "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
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26,
тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.ua
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60,
www.kinopalace.net
"Сінема-Сіті Київ", ТРЦ "О шен плаза", в л. Горь о о,
176, тел.: (044) 230-72-30, www.cinemaciti.kiev.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй",
www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а,
тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22,
206-13-24
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www.kinoodessa.com:
ТЦ "У раїна", просп. Перемо и, 3, тел: (044) 496-15-11,
496-15-51
ТЦ "Квадрат", б льв. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70,
538-17-71

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 13 — 19 áåðåçíÿ 
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Рух — це життя

В отців сучасної гімнастики — дав�

ніх греків – існувало таке поняття, як

"арете". На сучасний лад це можна

перекласти як "гідність", "поміркова�

ність". Греки вважали, що кожна лю�

дина може досягти стану "арете", сві�

домо розвиваючи у собі розум, тіло та

душу. Не останнє місце в цьому про�

цесі розвитку греки віддавали саме

фізичному розвитку. Чого варта сис�

тема фізичного виховання людини,

яка починалася із раннього дитин�

ства і продовжувалась все життя. Ось

лише невеликий перелік вправ та ви�

дів спорту, які все життя практикува�

ли греки: біг, стрибки, метання списа,

боротьба, плавання, кулачний бій,

верхова їзда, стрільба з лука, їзда на

колісниці, гра в м'яч. Ідеалом вважав�

ся тип людини, яка досягла успіху од�

наково у філософії, поезії та спорті.

Багато давньогрецьких мислителів

брали участь в Олімпійських іграх

(наприклад, відомо про олімпійський

досвід Демосфена, Демокрита, Со�

крата, Аристотеля і Гіппократа). А та�

кий відомий багатьом нам ще зі шко�

ли філософ, як Піфагор, був багато�

разовим чемпіоном Греції із кулачно�

го бою.

Греки були впевнені в тому, що гім�

настика та спорт — це не тільки кра�

сиво та почесно, але і корисно. "Гім�

настика є цілюща частина медици�

ни" — ці слова приписують відомому

філософу Платону. В Давній Греції

величезну увагу приділяли саме оздо�

ровчому ефекту фізичних наванта�

жень. Потім ці погляди перейшли у

спадок Римській цивілізації, на фун�

даменті якої постав сучасний євро�

пейський світ. Ми перейняли у греків

філософію, медицину, геометрію, по�

езію, театр і багато чого іншого. Але

античне захоплення фізичними

вправами та впевненість у лікуваль�

них впливах фізичних навантажень

сучасні нащадки еллінів поступово

втрачають. І наслідки цього не зму�

шують чекати на себе.

Смерть від лінощів
Серед недоліків сучасної цивілізації

називають багато різних явищ. Зрос�

таюча бідність, екологічне забруднен�

ня, урбанізація, економічні кризи та

локальні війни. Однак на фоні цього

майже зовсім поза увагою залишаю�

ться такі типові для нашого часу яви�

ща, як збільшення кількості людей із

надмірною вагою, поширення тютю�

нопаління серед молоді і дефіцит фі�

зичної активності. Особливо дивує

останній пункт. На противагу вже зга�

даним давньогрецьким принципам

всеосяжної фізичної підготовки, су�

часні європейці, на жаль, віддають пе�

ревагу менш активному способу жит�

тя. Як наслідок, згідно з даними 

ВООЗ, тільки у 2008 році близько 

31 % людей (28 % чоловіків і 34 % жі�

нок) у віці 15�ти років і старше в світі

були недостатньо фізично активни�

ми. А ось наслідки цього справді жах�

ливі. Приблизно 3,2 мільйона щоріч�

них випадків смерті пов'язані з недо�

статньою фізичною активністю. Відо�

мо, що саме недостатня фізична ак�

тивність є четвертим за впливовістю

фактором ризику розвитку неінфек�

ційних захворювань у світі. Кожен

четвертий випадок розвитку раку мо�

лочної залози, майже кожен третій

випадок цукрового діабету та ішеміч�

ної хвороби серця викликаний саме

тим, що людина більшу частину свого

свідомого життя недостатньо актив�

на. Крім цього, люди, які не практи�

кують фізичні вправи або ж ведуть па�

сивний спосіб життя, більш схильні

до депресії, більш вразливі до стресів

та нервових перенапружень, демон�

струють нижчі показники інтелекту�

альної роботи.

Не менший вплив малоактивний

спосіб життя має на економіку країни

та світу. Смертність, зростання захво�

рюваності та суттєве зниження якості

життя завдає суттєвих економічних

втрат. Так, наприклад, в Англії щоріч�

ні збитки від зростання відсотку не�

працездатних громадян складають від

3 до 12 млрд євро. Втрати, пов'язані із

надмірною масою тіла та ожирінням,

можуть досягати 9,6�10,8 млрд євро

щорічно. В іншій європейській кра�

їні — Швейцарії — прямі витрати на

компенсацію наслідків малорухомого

способу життя людей становлять 1,1�

1,5 млрд євро. Ці цифри повністю

руйнують уявлення про те, що питан�

ня "який спосіб життя та відпочинку

обрати", є суто особистим та не зачі�

пає інтересів суспільства. Зачіпає,

причому інтереси всіх громадян.

В чому ж полягає причина того, що

люди стали менше займатися своєю

фізичною формою? На думку екс�

пертів Європейського регіонального

бюро ВООЗ, треба виділяти три ос�

новних детермінанти малоактивного

способу життя:

1) індивідуальні фактори, або

суб'єктивне ставлення самої люди�

ни до фізичної активності.

Цю причину добре описує фраза:

"хто має бажання — шукає можливо�

сті, а хто його не має — шукає ви�

правдання". Фізична активність — це

невиправдане, "неефективне" з точки

зору організму, витрачання власної

енергії. Тому подолати внутрішній

опір організму, який сприймається

нами як лінькуватість, досить важко.

Але зрозумівши користь, яку несуть із

собою фізичні вправи, легше упора�

тися із власним небажанням пробіг�

тися пару кілометрів після роботи.

2) Мікросередовище, яке оточує

людину і до якого належать умови

проживання та праці, правила та су�

спільні норми і т. д.

Регулярно займатися фізичними

вправами або гімнастикою складно,

якщо ви більшу частину дня витрачає�

те на важку фізичну працю або кон�

флікти із оточуючими. Так само важко

подолати традиційні стереотипи лю�

дей, які проживають поряд (особливо

це стосується людей похилого віку, фі�

зична активність яких не завжди зу�

стрічає схвальні відгуки в оточення)

щодо фізичних навантажень.

3) Макросередовище. До цієї групи

причин можна віднести загальну еко�

логічну ситуацію, соціально�еконо�

мічний та політичний стан в країні.

Як відомо, війна та економічна криза

не сприяє регулярній поміркованій

фізичній активності.

Перелік причин пасивного стилю

життя може бути продовжений не в

останню чергу за рахунок таких тра�

диційних для сучасного суспільства

явищ, як зростаюча автомобілізація

суспільства, популярність відпочин�

ку "біля комп'ютера", калорійне та

нездорове харчування і т. д. В той же

час необхідно чітко зрозуміти, що

першою і найголовнішою причиною

малоактивного способу життя є суб'�

єктивне небажання самої людини ви�

трачати сили та час на фізичні впра�

ви. В цьому випадку використовую�

ться найрізноманітніші виправдання:

від віку та робочого графіку до "шкід�

ливих" та трагічних наслідків зайнят�

тя спортом і т. д.

Фізична активність — це не
завжди спорт

Помилковою є думка про те, що

регулярне заняття тільки спортом

або тільки важкими навантаження�

ми має користь для організму. Все ін�

ше (наприклад, прогулянки або

проста гімнастика) несуть скоріше

психологічне заспокоєння. Віра в

подібні твердження відбиває бажан�

ня робити навіть найменші наванта�

ження, що негативно впливає на фі�

зичне та навіть психічне здоров'я лю�

дини. Запам'ятайте: спорт — це зав�

жди фізична активність, але фізична

активність — це далеко не завжди

спорт. Насправді, фізична активність

(physicalactivity), згідно із визначен�

ням європейських вчених, це "будь�

яка робота, що здійснюються скелет�

ною мускулатурою, яка веде до таких

витрат енергії, які перевищують ви�

трати організму у стані спокою". Фі�

зична активність включає в себе

будь�яку м'язову активність, в тому

числі ходьбу, танці, рухливі ігри, ро�

боту в саду чи на городі, а також за�

няття фізкультурою та спортом. У єв�

ропейців поширений такий термін,

як "оздоровча фізична активність"

(health�enhancing physicalactivity), в

якому особливо підкреслюється

взаємозв'язок між фізичними впра�

вами та позитивними наслідками для

стану здоров'я. Це сприяє не тільки

популяризації рухливого способу

життя, а й обумовлює науковий під�

хід до вивчення впливу фізичних

вправ на здоров'я громадян.

Регулярна фізична активність до�

зволяє людині:

— суттєво покращити стан своєї

мускулатури, а також серцевої і ди�

хальної систем;

— покращити стан кісток та функ�

ціональність скелету;

— знизити показники ішемічної

хвороби серця, високого кров'яного

тиску, інсульту, діабету, раку товстої

кишки і молочної залози, а також де�

пресії;

— зменшити ризик падінь і пере�

ломів шийки стегна або хребців;

— легше контролювати та підтри�

мувати нормальну вагу тіла.

Фізичні навантаження для люди�

ни підпадають під дію народної іс�

тини "корисно лише в міру". Те, що

буде прийнятним та ефективним

для підлітка, може призвести до

травми у людини більш похилого ві�

ку. Тут виникає питання про раціо�

нальні межі фізичних навантажень

та особливий підхід до кожної лю�

дини. Як і в медицині, перед тим, як

різко змінити свій традиційний

спосіб життя, варто проконсульту�

ватися зі спеціалістом. Але якщо ви

не ставите перед собою мети олім�

пійських звершень, а просто готові

приділити трохи часу для власного

здоров'я, достатньо буде і власного

бажання. Нижче наведені рекомен�

дації Європейського бюро ВООЗ

щодо фізичної активності відповід�

но до віку.

А що ж в Україні?
У нас так само переймаються проб�

лемою недостатньої фізичної актив�

ності громадян. Згідно з Концепцією

"Загальнодержавної цільової соціаль�

ної програми розвитку фізичної куль�

тури і спорту на 2012�2016 роки", яка

ще три роки тому була схвалена Кабі�

нетом Міністрів України, в нашій

країні спостерігається погіршення

стану здоров'я населення з різко про�

гресуючими хронічними хворобами

серця, гіпертонією, неврозом, артри�

том, ожирінням тощо. Це знижує

кількість фізично підготовлених лю�

дей в країні. Автори документу наво�

дять цифри, згідно з якими, порівня�

но з 2007 роком, кількість осіб (маю�

ться на увазі в першу чергу діти

шкільного віку), які віднесені за ста�

ном здоров'я до спеціальної медичної

групи, збільшилася на 40 %. Які по�

казники погіршення здоров'я через

малорухливий спосіб життя у більш

старшого населення, в документі не

сказано. Але із великою впевненістю

можна стверджувати, що ці цифри не

менші за зазначені "шкільних" 40 %.

Чого лише вартий той факт, що укра�

їнці за показниками смертності від

серцево�судинних, онкологічних за�

хворювань та діабету випереджають

більшість країн ЄС (а як вже зазнача�

лося, малорухливий спосіб життя є

одним із факторів ризику розвитку

цих захворювань). Для вирішення

цієї проблеми пропонується, напри�

клад, створити умови "для розвитку

регулярної рухової активності різних

верств населення для зміцнення здо�

ров'я з урахуванням інтересів, поба�

жань, здібностей та індивідуальних

особливостей кожного".

Не оминає проблеми малорухли�

вості і МОЗ України. У неодноразо�

во згадуваному нами Проекті Зако�

ну України "Про Загальнодержавну

програму "Здоров'я — 2020: україн�

ський вимір" передбачені заходи зі

сприяння фізичній активності та

розвитку інфраструктури здоров'я.

Так, наприклад, пропонується залу�

чати громадян до регулярних занять

фізичною культурою та спортом

шляхом удосконалення програм фі�

зичного виховання, індивідуалізації

програм фізичного виховання. Та�

кож пропонується створити розга�

лужену інфраструктуру та індустрію

здоров'я і активного відпочинку

шляхом будівництва фізкультурно�

оздоровчих комплексів, сучасних

спортивних майданчиків, басейнів,

соціальних спортивних залів і навіть

виділення території для прогулянок

пішки. Однак, як нам відомо, про�

ект закону поки що не прийнятий, і

взагалі — сказати — ще не означає

зробити. Тому поки що в Україні ли�

ше констатують погіршення здо�

ров'я через малорухливий спосіб

життя громадян та покладають надії

на суто громадські ініціативи, які

все частіше з'являються в різних ре�

гіонах країни �

Здоровий спосіб життя сприяє зменшенню ризику захворюваності, 
позбавляє від депресій та стресів, позитивно діє на економіку країни
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Н
а вулиці українських міст прийшла весна. Погода
стає теплішою, сонце радує перехожих, а повітря
наповнюється ароматами пробудження природи.
Все навколо нас починає рухатись, жити, посту"

пово прокидається. Але, на жаль, цього не можна сказа"
ти про людину. Навіть чудова сонячна погода не завжди
може змусити нас залишити стіни офісу чи власної до"
мівки та провести час на свіжому повітрі. Не кажучи вже
про активний відпочинок, якому так сприяє прихід вес"
няної пори. До речі, а чи знаєте ви, що кожного року в
світі від недостатньої фізичної активності вмирає більше
трьох мільйонів людей?
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У основі світогляду Сера�

піона Володимирського ле�

жить ідея величі людини,

створеної Господом: "Гос�

подь створив нас велики�

ми...". І ця велич виявляєть�

ся в заповіді любові, закла�

деної в серця людей Самим

Господом як найголовнішої:

"Владики нашого найваж�

ливіша заповідь — любіть

один одного, милість майте

до всякої людини, любіть

ближнього свого як самого

себе". І лише любов`ю мож�

на влаштувати нормальне

людське життя: "Завжди пе�

ребуваючи в любові, спо�

кійно ми заживемо!". 

Якщо ж люди зможуть

дотримати Божої заповіді,

то Господь дарує їм і радісне

життя на землі, і вічний по�

рятунок, і життя в Царстві

Небесному після смерті, за�

ради якого, власне кажучи, і

були створені люди: "І ми�

лість Господня на нас вил�

лється, і всі ми в радості по�

живемо на нашій землі, піс�

ля відходу від світу цього

прийдемо радісно, як діти

до Отця, до Бога свого і ус�

падковуємо Царство Небес�

не, заради якого Господом

створені були". 

Проте люди не здатні пере�

бувати в Господній благодаті і

дотримувати Його заповідей.

Ті, хто не справляється з ба�

гатьма спокусами, впадають

в гріхи. Саме у етичному зу�

божінні руського народу, в

забутті ним християнських

заповідей Серапіон Володи�

мирський бачить головну

причину нового, рабського,

приниженого положення Ру�

сі, завойованої татарами.

"Хто ж нас до цього довів –

задає він риторичне питання

і дає відповідь: "Наше без�

вір`я і наші гріхи, наша нес�

лухняність, нерозкаяність

наша!". І Серапіон з гіркотою

і болем перераховує гріхи

руського народу: брехня,

наклеп, грабунки, крадіжки,

розбої, лихослів`я, пере�

любство, заздрість, злість,

ненависть, жадібність. Сера�

піон Володимирський не зу�

пиняється на перерахуванні

лише цих етичних гріховних

якостей. До гріхів він відно�

сить погані і немилостиві су�

ди, і неправедні здирства,

безжальне лихварство, тобто

соціальні явища. Таким же

гріховним вважає Серапіон і

відродження язичницьких

звичаїв — чаклунства, воро�

жінь. А зовсім тяжке вражен�

ня на нього справляє відрод�

ження людських жертвопри�

несень: "Але ви ще язичниць�

ких звичаїв тримаєтеся: у

чаклунство вірите і у вогні

спалюєте безневинних лю�

дей, і тим насилаєте на всю

общину і місто вбивство". 

На переконання Серапіо�

на Володимирського, саме

за ці гріхи Русь і покарана

Господом. У "Словах" Сера�

піона предстає яскрава кар�

тина "кар Божих", яким во�

на піддалася, найстрашні�

шим з яких стало татарське

нашестя. Причому, на думку

мислителя, Господь заздале�

гідь попереджав руський на�

род про Свій гнів. Серапіон

перераховує багато ознак,

що сталися задовго до та�

тарського завоювання: го�

лод, мор і землетрус, що об�

рушилися на Русь у 1230 ро�

ці, сонячне затемнення 28

лютого 1206 року, затемнен�

ня місяця 3 лютого 1207 ро�

ку, поява комет у 1223�му і

1230 роках. Всі ці природні

явища і були попереджен�

нями Господніми про грі�

ховність руського народу. 

Як бачимо, у поглядах Се�

рапіона Володимирського

найбільшу роль грає ідея

страху Божого як покарання

за гріхи. Проте випробуван�

ня страхом Божим — це і

шлях до порятунку. У своїх

проповідях він постійно во�

лає до пастви, пояснюючи,

що гнів Господній доти об�

рушуватиметься на Русь,

поки самі руські люди не

покаються і не повернуться

до Господа: "Благаю вас,

брати, кожного з вас: вник�

ніть в помисли ваші, побач�

те очима серця ваші справи,

зненавидьте їх і відлиньте,

до покаяння прийдіть". І

чим щиріше розкаяння, тим

швидше Всемилостивий

Господь пробачить руських

людей і поверне їм своє зас�

тупництво. І недаремно Се�

рапіон упевнений, що Гос�

подь "чекає нашого покаян�

ня, милувати нас хоче, хоче

позбавити від біди, хоче від

зла врятувати!". 

У цьому сенсі Серапіон

Володимирський чітко усві�

домлює і формулює завдан�

ня, що стоять перед Руссю,

— необхідне покаяння, поз�

бавлення від гріхів, духовне

відродження, без якого не�

можливо подолати внутріш�

ні розбрати і об`єднати сили

у боротьбі з ворогом. 

Поза сумнівом, своїми

виступами Серапіон сприяв

духовному очищенню наро�

ду, зміцненню в нім відчуття

патріотизму. Більш того,

проповіді Серапіона Воло�

димирського вселяли в сер�

ця людей міцну надію на

порятунок і на неминуче

звільнення від тяжкого іно�

земного ярма. Адже, по йо�

го щирій вірі, всіх тих, хто

повернулися до заповідей

Христових, Господь проба�

чить і знов наділить Своєю

Благодаттю. І недаремно в

народі аж до XIX століття

Серапіону Володимирсько�

му поклонялися як одному

із заступників у важкі жит�

тєві часи �
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Хрещатик 1913 березня 2014 року

13 березня 
Преподобного Василія сповідника (750).

Преподобного Кассіана Римлянина (435).

Священномученика Арсенія, митрополита

Ростовського (1772). Священномученика

Нестора (250). 

14 березня 
Преподобномучениці Євдокії (160—170). У

народному побуті 14 березня відзначали Яв�

дохи. За стародавньою традицією, це не тіль�

ки перший день весни, а й нового року, адже

у наших предків він починався навесні. Вва�

жалось, що свята Євдокія зберігає ключі від

весняних вод, таких потрібних для майбут�

нього врожаю. На Явдохи повертаються з ви�

рію ластівки. 

* Явдоха красна — вся весна ясна, на огір�

ки врожай. 

* На Явдоху погоже — все літо пригоже.

Явдоха з дощем — літо буде мокрим. На Яв�

доху холодно — худобу годувати зайвих два

тижні. 

Преподобного Мартирія Зеленецького

(1603). 

15 березня 
Поминальна субота. 

Священномученика Феодота, єпископа

Киринейського (326). Святителя Арсенія,

єпископа Тверського (1409). Ікони Божої

Матері "Державна" (1917). Іконі Богородиці

"Державна" моляться про правду, душевну

радість, нелицемірну любов одне до одно�

го, про мир у країні і збереження Батьків�

щини. 

*** 

Причина спомину померлих у ці суботи

полягає у самому подвигу посту, який, за

вченням апостола Павла, втратить своє

значення, якщо не супроводжуватиметься

любов`ю як до живих, так і до тих, хто пі�

шов в інший світ. Саме тому Свята Церква і

поминає померлих у суботи 2�ї, 3�ї й 4�ї

седмиць Великого посту, якщо ці дні не збі�

гаються зі святами. До того ж, оскільки у

Святу Чотиридесятницю не здійснюються

повні літургії, крім суботи та неділі, то зад�

ля того, аби померлі не були позбавлені

спасительного предстательства Церкви,

встановлено замість щоденних поминань

здійснювати тричі вселенські поминання у

вказані суботи, тому що інші суботи прис�

вячені особливим святкуванням: перша —

великомученику Феодору Тирону, п`ята —

для похвали Богородиці, шоста — воскре�

сінню Лазаря. 

16 березня 
Святителя Григорія Палами, архієпископа

Солунського. Мучеників Євтропія, Клеони�

ка і Василиска (308). Волоколамської ікони

Божої Матері (1572). 

17 березня 
Седмиця 3�тя Великого посту. Преподоб�

ного Герасима, іже на Іордані (475). Благовір�

ного князя Даниїла Московського (1303).

Благовірного князя В`ячеслава Чеського

(938). 

* * * 

Святий Даниїл — четвертий, молодший

син Александра Невського. Він першим вис�

тупив супротив татар і полонив їх союзника

— князя Костянтина Рязанського, але вдіяв з

ним як з гостем — відпустив з миром. Багато

разів завдяки мирним переговорам князя

припинялося кровопролиття. Пам`ять свято�

го почали вшановувати після зцілення ку�

пецького сина за часів Івана Грозного. 

Цьому святому моляться при різних неду�

гах, а також про отримання своєї домівки. 

18 березня 
Мученика Конона Ісаврійського (І). Благо�

вірного князя Феодора Смоленського і чад

його, Давида і Костянтина, Ярославських чу�

дотворців (1463). Ікони Божої Матері "Вихо�

вання". 

19 березня 
42�х мучеників в Амореї (845). Знайдення

Чесного Хреста святою царицею Єленою в

Єрусалимі (326). Ікон Божої Матері Ченсто�

ховської і "Благодатне Небо". 

Іконі "Благодатне Небо" моляться про нас�

тавлення на путь, що веде до спасіння і Царс�

тва Небесного �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Надія на порятунок 
Саме її вселяли в серця людей проповіді Серапіона Володимирського 
Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

Н
априкінці XII століття Київська Русь
розділилася на декілька незалежних
держав. Як зазначив відомий історик
Лев Гумільов, державний розпад Русі

відображав розпад етнічної системи: хоча у
всіх князівствах жили, як і раніше, русичі і всі
вони залишалися православними, відчуття
етнічної єдності між ними руйнувалося.
Боролися між собою військово&політичні
угрупування, що стояли за князями,
виражаючи інтереси тих або інших земель
роздробленої Руської держави. Братовбивчі
усобиці знекровили міста, села, князівства, які
невдовзі потрапили під ординську навалу. Вже
незабаром після татаро&монгольского нашестя
у руської людини виникає потреба в
осмисленні причин падіння Русі. Одним з
перших на цю тему почав говорити чернець
Києво&Печерського монастиря, а потім
єпископ Володимирський, Суздальський і
Нижегородський Серапіон (пом. 1275).
Сьогодні відомо п`ять "Слів", що, швидше за
все, складає лише малу частину його творчої
спадщини. 
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Теніс. 
Олександр Долгополов 
переміг першу ракетку світу

Â ²íä³àí-Óåëëñ³ (ÑØÀ) íà òóðí³ð³ ÀÒÐ

BNP Paribas Open ïðîéøëè ìàò÷³ òðåòüîãî

êîëà. 31-øà ðàêåòêà ñâ³òó óêðà¿íñüêèé òåí³-

ñèñò Îëåêñàíäð Äîëãîïîëîâ, ïîñ³ÿíèé ï³ä

28-ì íîìåðîì, ñåíñàö³éíî îá³ãðàâ ÷èííîãî

÷åìï³îíà òóðí³ðó, ë³äåðà ñâ³òîâîãî ðåéòèí-

ãó ³ñïàíöÿ Ðàôàåëÿ Íàäàëÿ (1) ç ðàõóíêîì,

6:3, 3:6, 7:6 (5). Ïîºäèíîê òðèâàâ 2 ãîäèíè

19 õâèëèí. Îáèäâà òåí³ñèñòè âçÿëè ïî ÷î-

òèðè ïîäà÷³ îäèí îäíîãî. Îëåêñàíäð Äîëãî-

ïîëîâ 11 ðàç³â ïîäàâ íàâèë³ò ³ òðè÷³ ïîìè-

ëèâñÿ íà ïîäà÷³ ïðîòè äâîõ åéñ³â ³ îäí³º¿

ïîäâ³éíî¿ ïîìèëêè ó ³ñïàíöÿ. Öå áóëà ïåð-

øà ïåðåìîãà óêðà¿íöÿ ó øåñòè çóñòð³÷àõ ç

Ðàôàåëåì Íàäàëåì. Çà âèõ³ä äî ô³íàëó çìà-

ãàíü Îëåêñàíäð ç³ãðàº ïðîòè 14-¿ ðàêåòêè

ñâ³òó ³òàë³éöÿ Ôàá³î Ôîíü¿í³, ÿêèé çà 1 ãî-

äèíó 49 õâèëèí ó òðüîõ ñåòàõ çëàìàâ îï³ð

ôðàíöóçà Ãàåëÿ Ìîíô³ñà, ÿêèé çàéìàº â

ðåéòèíãó ÀÒÐ 25-òå ì³ñöå, ç ðàõóíêîì 6:2,

3:6, 7:5 �.

Футбол. 
У Києві відбувся матч Єдності
українців

Íà ñòîëè÷íîìó ñòàä³îí³ "Ëîêîìîòèâ" çà

ñïðèÿííÿ Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè â³ä-

áóâñÿ ôóòáîëüíèé ìàò÷ ªäíîñò³ óêðà¿í-

ö³â. Óí³êàëüí³ñòü ö³º¿ çóñòð³÷³ ïîëÿãàëà â

òîìó, ùî íà ïîëå âèéøëè íå ôóòáîë³ñòè-

ïðîôåñ³îíàëè, à ë³êàð³. Ñàìå ìåäèêè

ç'¿õàëèñü ó öåé ñîíÿ÷íèé äåíü ç óñ³õ êó-

òî÷ê³â íàøî¿ êðà¿íè, ùîá îá'ºäíàòèñü íà

çåëåíîìó ãàçîí³ ³ çàêëèêàòè ñï³ââ³ò÷èçíè-

ê³â äî ºäíîñò³ òà âèñëîâèòè ï³äòðèìêó

êðèì÷àíàì, ÿê³ çàðàç ïåðåæèâàþòü ñêëàä-

í³ ÷àñè. Ïåðåä ïðèñóòí³ìè ç â³òàëüíèì

ñëîâîì âèñòóïèëè: Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ

"Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ "Óêðà¿íñüêà

ôóòáîëüíà àñîö³àö³ÿ ìåäèê³â" Ìèêîëà

Øïàêîâñüêèé; ìàéñòåð ñïîðòó ç á³ãó, çà-

ñëóæåíèé ïðàö³âíèê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè,

çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³òåòó ç ïèòàíü ñòà-

ä³îí³â òà áåçïåêè ïðîâåäåííÿ çìàãàíü Ôå-

äåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè Áîðèñ Âîñêðå-

ñåíñüêèé; äèòÿ÷èé õ³ðóðã, òðåíåð çá³ðíî¿

êîìàíäè Óêðà¿íè ñåðåä ë³êàð³â ²ãîð Áîðî-

âèê; ïðåçèäåíò "Óêðà¿íñüêîãî ìåäè÷íîãî

êëóáó" ²âàí Ñîðîêà; àêàäåì³ê ÍÀÌÍ

Óêðà¿íè, äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî íàóêî-

âîãî öåíòðó "²íñòèòóò êàðä³îëîã³¿ ³ì. àêàä.

Ì. Ä. Ñòðàæåñêà" Âîëîäèìèð Êîâàëåíêî.

Íåçâàæàþ÷è íà òîâàðèñüêèé ñòàòóñ çó-

ñòð³÷³, âîíà âèäàëàñü ö³êàâîþ ³ íàïðóæå-

íîþ, çàê³í÷èâøèñü ó ï³äñóìêó áîéîâîþ

í³÷èºþ – 2:2. Òîæ í³õòî íå çàëèøèâ ôóò-

áîëüíîãî ïîëÿ ïåðåìîæåíèì – ïåðåìîãëà

Óêðà¿íà. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìàò÷ó çàñòóï-

íèê ãîëîâè êîì³òåòó ç ïèòàíü ñòàä³îí³â òà

áåçïåêè ïðîâåäåííÿ çìàãàíü ÔÔÓ Áîðèñ

Âîñêðåñåíñüêèé â³äçíà÷èâ êðàùèõ ãðàâ-

ö³â ìàò÷ó, ñóää³â ³ éîãî ó÷àñíèê³â, âðó÷èâ-

øè ¿ì ö³íí³ ïîäàðóíêè, òà ïîîá³öÿâ ó ìàé-

áóòíüîìó ïðîäîâæèòè ñï³âïðàöþ Ôåäåðà-

ö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè ç "Óêðà¿íñüêîþ ôóò-

áîëüíîþ àñîö³àö³ºþ ìåäèê³â" �

Баскетбол. 
"Будівельник" зіграє у
чвертьфіналі Єврокубка

Êè¿âñüêèé "Áóä³âåëüíèê" âèéøîâ ó

÷âåðòüô³íàë ªâðîêóáêà, îá³ãðàâøè íà âè-

¿çä³ ó ìàò÷³-â³äïîâ³ä³ ôðàíöóçüêèé "Íà-

íòåðð" — 76:71 (22:12, 17:18, 18:14, 19:27).

Âæå ó ïåðø³é ÷âåðò³ êîìàíäà äîáèëàñÿ

10-î÷êîâî¿ ïåðåâàãè — 22:12. Çà ï³äñóì-

êàìè äâîõ íàñòóïíèõ ³ãðîâèõ â³äð³çê³â,

"Áóä³âåëüíèê" çóì³â äîäàòè ùå òðè î÷êè.

Íàéâàæ÷îþ âèÿâèëàñÿ çàêëþ÷íà ÷àñòèíà

ìàò÷ó, êîëè ôðàíöóçè âçÿëèñÿ â³ä÷àé-

äóøíî ðÿòóâàòè ãðó. Ó ï³äñóìêó êèÿíàì

âäàëîñÿ â³äñòîÿòè ïåðåìîãó ó ìàò÷³ ³ ïðî-

òèñòîÿíí³ 76:71. Íàéðåçóëüòàòèâí³øèì ó

"Áóä³âåëüíèêà" ñòàâ ÄàÕóàí Ñàììåðñ,

ÿêèé íàáðàâ 18 î÷îê. Óêðà¿íåöü Ñåðã³é

Ãëàäèð çà "Íàíòåðð" íàáðàâ âñüîãî òðè

ïóíêòè. Â 1/4 ô³íàëó "áóä³âåëüíèêè" ç³-

ãðàþòü ç ïåðåìîæöåì ïàðè "Ëåòóâîñ Ð³-

òàñ" (Ëèòâà, Â³ëüíþñ) — "Öðâåíà Çâåçäà"

(Ñåðá³ÿ, Áåëãðàä) �

Україські паралімпійці 
серед лідерів
Вітчизняні спортсмени на зимових Іграх в Сочі завоювали вже
14 медалей різного ґатунку

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

П
ротягом перших
днів виступів на
XI зимових Пара�
лімпійських іграх

у Сочі збірна України за�
воювала 14 нагород. Ве�
лика частина з них була
здобута у змаганнях з бі�
атлону. Найуспішнішим
серед українських біат�
лоністів став Віталій
Лук'яненко, який двічі
вигравав золото у гонках
для спортсменів з пору�
шенням зору.

Щодня зі столиці Паралімпіади

російського Сочі надходять гарні

звістки про результати наших

спортсменів. Наразі там тривають

змагання з біатлону. Вже у перші

дні з'ясувалося, що вітчизняні ат$

лети готові боротися за лідируючі

місця. Вони змогли вибороти 5 ви$

соких нагород, серед яких 1 золо$

та, 1 срібна та 3 бронзові медалі.

Перша нагорода, якою Олена Юр$

ковська — Герой України, багато$

разова чемпіонка та призерка Па$

ралімпіад, відкрила стартовий

змагальний день, була досить не$

простою. Цій біатлоністці

довелося розпочинати україн$

ський медальний залік "бронзою".

І її естафету згодом перейняли усі

жінки (усі виступали у біатлоні на

дистанції 6 км): такі жадані брон$

зові нагороди у Юлії Батенкової та

Оксани Шишкової. Надзвичайно

вражаючим став дебют Максима

Ярового, котрий практично на

всій дистанції (7,5 км, біатлон)

йшов першим, проте в кінці по$

ступився 8 секундами лідеру, вибо$

ровши "срібло". А на завершення

дня яскравим акордом став виступ

багаторазового чемпіона та призе$

ра Паралімпіад Віталія Лук'янен$

ка, котрий завоював першу золоту

нагороду в цих Іграх.

Другий змагальний день також

приніс до скарбнички нашої збір$

ної золоту медаль. Вона на рахунку

досвідченої Людмили Павленко,

котра одна від України змагалась

на найдовшій гонці серед "сидя$

чих" — 12 км. Варто зазначити, що

нинішня Паралімпіада стала для

неї вже третьою, однак нагорода

найвищого ґатунку — перша в її

житті.

Надважким став для усіх

спортсменів без виключення тре$

тій день змагань: від високої тем$

ператури сніг танув просто на

очах, траса здавалась майже нездо$

ланною. Втім і тут наші співвітчиз$

ники не розгубилися. Юлія Батен$

кова спромоглася перетнути фі$

нішну пряму другою у найважчій

дистанції 15 км. Варто зазначити,

що українка практично увесь час

була лідером гонки і лише на кін$

цевому відрізку дещо здала, що й

позначилось на її результаті: яки$

хось 3$х секунд не вистачило до

першого місця на Іграх. Втім сріб$

на нагорода Юлії Батенкової під$

няла збірну України з четвертої

позиції до третього місця у загаль$

нокомандному заліку.

Справжній медальний зорепад

відбувся четвертого змагального

дня. Вже з самого ранку першу

медаль команді принесла Люд$

мила Павленко на середній дис$

танції в біатлоні; до свого дороб$

ку, окрім золота Паралімпіади$

2014, яке вона здобула за два дні

до цього, спортсменка додала ще

й бронзу. Далі медальну естафету

команди продовжила Олексан$

дра Кононова, якій нарешті вда$

лося перемогти себе і вибороти

срібну медаль. Втім у біатлоніст$

ки були усі шанси на лідерську

позицію, лише один невлучний

постріл завадив їй стати першою.

Срібло — це її перша медаль у

Сочі, однак у спортсменки ще є

можливість здобути медалі в ін$

ших дисциплінах.

Справжній неймовірний шквал

переживань, емоцій та почуттів

вирував, коли наші спортсмени з

вадами зору змагались за найвищі

нагороди Паралімпіади на серед$

ній дистанції в біатлоні. Кожне

коло, кожен постріл у цих перего$

нах був на вагу золота, і воно все ж

таки дісталося саме представнику

України. Віталій Лук'яненко, схо$

же, знайшов свій ритм і здобув для

себе друге золото. Далі бронзою

потішила вітчизняних вболіваль$

ників Оксана Шишкова. Втім по$

руч з приємними емоціями були й

прикрі несподіванки: через падін$

ня зійшов з траси Анатолій Кова$

левський, котрий лідирував впро$

довж гонки та вдало провів стріль$

бу — без жодного промаху. Хочеть$

ся відмітити і Ольгу Прилуцьку,

яка вийшла на гонку з пошкодже$

ним коліном, хоча лікарі й застері$

гали її від цього.

Таким чином, завоювавши 3

золоті, 4 срібні та 7 бронзових

медалей, наша національна

команда розташувалася у загаль$

ному заліку змагань на третьому

місці. Випереджають українців

лише Німеччина, у її спортсме$

нів всі п’ять завойовані нагороди

є золотими, а також Росія. В ак$

тиві останньої — 47 медалі (16,

18, 13). Паралімпіада в Сочі три$

ватиме до 16 березня �

Всі�на�ороди�збірній�У�раїни�принесли�представни�и�лижно�о�спорт�

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

У�дороб���Віталія�Л��’янен�а�вже�дві�медалі�найвищо�о�ґат�н���

Ф
от

о 
pa

ra
ly

m
pi

c.
or

g.
ua

Ф
от

о 
pa

ra
ly

m
pi

c.
or

g.
ua



ÑÏÎÐÒ
Хрещатик 2113 березня 2014 року

Футбольний чемпіонат 
відновлюється
В суботу українські команди зіграють 21�й тур
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
суботу, 15 берез

ня, в Україні із за

пізненням на два
тижні нарешті

відновляться змагання у
Прем’єр
лізі. Тепер за
два місяці, які залиши

лися до 18 травня (дата,
коли ФІФА вимагає за

вершити національні
чемпіонати), необхідно
зіграти 12 турів, плюс
чвертьфінал, півфінал і
фінал Кубка України.

У четвер на нараді в Будинку

футболу за участю представників

ФФУ, МВС, СБУ, Міністерства

молоді та спорту, Прем'єр�ліги і

клубів елітного дивізіону виріши�

ли відновити національну пер�

шість 15 березня. Але остаточний

вердикт про розклад матчів так і

не винесли. Увечері того ж дня

клуби отримали два варіанти ка�

лендаря, кожен з яких передбачав

відновлення чемпіонату з 19�го

туру, тобто з моменту, на якому

турнір був перерваний через зи�

мову паузу. Відмінність була лише

в тому, на які дати призначити ре�

зервні дні посеред тижня — в бе�

резні і квітні або двічі зіграти у

другому весняному місяці.

Коли клуби вже сформували

свою думку (ліга просила поін�

формувати її не пізніше 15.00 у

п'ятниці), несподівано з'явився

третій варіант, ініційований

"Зорею", який на згаданій нара�

ді навіть не обговорювався. Від�

повідно до нього пропонувало�

ся відновити чемпіонат з 21�го

туру, а 19�й і 20�й провести від�

повідно 16 і 23 квітня. До варі�

анту "Зорі" приєдналося ще сім

клубів.

Отримавши більшість, викон�

ком ФФУ, природно, затвердив

рішення. Так що тепер матч між

"Динамо" і "Шахтарем", якого всі

так чекали ще 2 березня і який

тоді по відомим об'єктивним

причинам не відбувся, перенесе�

ний на 16 квітня.

Стартує ж команда Олега

Блохіна грою проти сімферо�

польської "Таврії". Зазначимо,

що ця зустріч мала відбутися у

столиці Криму, однак через не�

стабільну ситуацію на півостро�

ві команди домовилися зустрі�

тися у Києві.

Разом з тим, кияни заповнили

довгі канікули досить цікавим

спарингом з ужгородською "Го�

верлою". Команди зіграли чоти�

ри тайми по 35 хвилин кожний.

Перемогу здобули біло�сині з ра�

хунком 3:1. За столичну команду

забивали Джермейн Ленс (1 хв.),

Дьємерсі Мбокані (46 хв.) та

Браун Ідейє (109 хв.). Головний

тренер "Динамо" Олег Блохін

після перемоги прокоментував

гру своїх підопічних: "Хороша

товариська гра. Спасибі "Говер�

лі", що приїхала і зіграла з нами

цей матч. Цей поєдинок важли�

вий для нас, оскільки без ігрової

практики важко, а останню гру

ми провели ще 27 лютого. Так,

ми весь цей час тренувалися, але

нам потрібен був цей спаринг,

щоб перевірити свою ігрову го�

товність. Що стосується самого

матчу, то, думаю, ми зіграли нор�

мально. Звичайно, з якимись за�

стереженнями, адже в товари�

ському поєдинку не можна ви�

магати від футболістів чогось

надприродного. Щодо віднов�

лення чемпіонату, то я давно вже

говорив, що його необхідно від�

новити. Моя команда цілком го�

това спокійно грати і три матчі

на тиждень"

Спортивний подарунок 
для дітей�сиріт
Київське відділення НОК та НСК “Олімпійський” 
організували спільну екскурсію
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Н
апередодні Міжнародного
жіночого свята Київське
міське відділення НОК
України та Державний

Концерн "Спортивні арени Укра

їни" організували тур для дітей
сиріт зі спеціалізованої школи
ін

тернату № 14 міста Києва. В цей
день відбулась знакова подія для
міста та всіх шанувальників спор

ту. Голова Київського міського
відділення Національного олім

пійського комітету України Павло
Костенко та генеральний дирек

тор Державного концерну "Спор

тивні арени України" Сергій Си

мак підписали Меморандум про
співпрацю.

Всім відомо, як приємно отримувати пода�

рунки, особливо коли вони корисні й пізна�

вальні. Ось і для вихованців спеціалізованої

школи�інтернату № 14 міста Києва стало

приємною несподіванкою, коли їх запроси�

ли на головний стадіон країни НСК "Олім�

пійський". У рамках цього туру була органі�

зована тематична екскурсія у компанії по�

чесних гостей та заслужених майстрів спорту.

Дітей зустрічали відомі спортсмени: бронзо�

ва призерка Олімпійських ігор в Афінах Оле�

на Цигиця, срібна призерка Олімпійських

ігор в Сеулі та Олімпійських ігор в Атланті

Світлана Мазій, бронзовий призер Олімпій�

ських ігор в Сеулі Олександр Марченко. Діти

мали змогу поспілкуватися з олімпійцями,

потриматися за олімпійські медалі та сфото�

графуватися на згадку. Окрім цього, для

школярів та спортсменів провели тематичну

екскурсію, присвячену видатним жінкам

українського спорту, під час якої юні гості

відвідали музей 90�річної історії стадіону,

роздягальні гравців та побували у чаші НСК

"Олімпійський".

У цей день відбулась знакова подія для міста

та всіх шанувальників спорту. Голова Київсько�

го міського відділення Національного олімпій�

ського комітету України Павло Костенко та ге�

неральний директор Державного концерну

"Спортивні арени України" Сергій Симак під�

писали Меморандум про співпрацю.

Голова КМВ НОК України Павло Костенко

зазначив: "Ми підтверджуємо, що заняття

спортом є одним з прав людини, і кожен пови�

нен мати таку можливість у відповідності зі

своїми потребами. Ми підписуємо цей мемо�

рандум з метою подальшого розвитку співпра�

ці в галузі спорту, його становлення на шлях

гармонійного розвитку людини, щоб сприяти

створенню мирного суспільства, що піклуєть�

ся про збереження людської гідності".

Генеральний директор Державного кон�

церну "Спортивні арени України" Сергій Си�

мак зазначив: "Цей захід став першим кро�

ком до налагодження ефективної системи

співпраці "Спортивних арен України" та Ки�

ївського міського відділення НОК України.

"Хотілося б зауважити, що двері кожної з на�

ших арен завжди відкриті для відвідувачів.

Ми будемо раді бачити усіх охочих у нас на

матчах, виставках, концертах"

Для дітей-сиріт зі спеціалізованої ш оли-інтернат №14 міста Києва провели ознайомлювіальний т р
НСК “Олімпійсь им”

Наразі иївсь е "Динамо" займає третю позицію чемпіонаті У раїни

Легка атлетика.
Андрій Проценко — призер
чемпіонату світу

Ñòðèáóí ó âèñîòó Àíäð³é Ïðîöåíêî ïðèí³ñ
Óêðà¿í³ áðîíçîâó íàãîðîäó ÷åìï³îíàòó ñâ³òó â
ïðèì³ùåíí³. Ó ïîëüñüêîìó Ñîïîò³ íàø
ñïîðòñìåí ç ïåðøî¿ ñïðîáè ïîäîëàâ ìåäàëüí³
2,36 ì, ÿê³ äî òîãî æ ñòàëè éîãî îñîáèñòèì
ðåêîðäîì. Ïîïåðåäíº äîñÿãíåííÿ óêðà¿íöÿ
áóëî 2,33 ì. Ìåäàëü Àíäð³ÿ ñòàëà òðåòüîþ ó
äîðîáêó íàøèõ ëåãêîàòëåò³â íà ïëàíåòàðí³é
ïåðøîñò³. Íàãàäàºìî, ùî "ñð³áëî" âèáîðîëà
Îëüãà Ñàëàäóõà ó ïîòð³éíîìó ñòðèáêó, à
"áðîíçó" — Àë³íà Ôüîäîðîâà ó áàãàòîáîð-
ñòâ³

Бокс.
“Українські отамани”
перемогли “Команду
Німеччини”

Ó Ôðàíêôóðò³ (Í³ìå÷÷èíà) â³äáóâñÿ çà-
êëþ÷íèé ìàò÷ ãðóïîâîãî åòàïó ÷åòâåðòîãî ñå-
çîíó Âñåñâ³òíüî¿ ñåð³¿ áîêñó (WSB), â ÿêîìó
"Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè" íå çàëèøèëè øàíñ³â
ñâî¿ì ñóïåðíèêàì ç "Êîìàíäè Í³ìå÷÷èíè",
ðîçãðîìèâøè ¿õ ç ðàõóíêîì 5:0. Â³äçíà÷èìî,
ùî Ìèêîëà Áóöåíêî çäîáóâ ïåðåìîãó íîêà-
óòîì ó äðóãîìó ðàóíä³. Òàêèì ÷èíîì, "Óêðà-
¿íñüê³ îòàìàíè" ï³äíÿëèñÿ íà ïåðøó ñõîäèí-
êó ó ãðóï³ "À", ìàþ÷è â àêòèâ³ 25 î÷îê, çäî-
áóâøè 8 ïåðåìîã ³ çàçíàâøè 2 ïîðàçêè, ïåðåä
ïîºäèíêàìè ïëåé-îôô WSB. Ïðîòå â³äçíà÷è-
ìî, ùî äîëÿ ïåðøîãî ì³ñöÿ â ãðóï³ âèð³øèòü-
ñÿ ï³ñëÿ ìàò÷åâî¿ çóñòð³÷³ 12 áåðåçíÿ ì³æ
êîìàíäîþ "²òàë³éñüêèé ãð³ì", ùî ìàº â çàïà-
ñ³ îäèí ìàò÷ — ç "Àëæèðñüêèìè ïåñòóëüíè-
ìè ÿñòðóáàìè". Íà äàíèé ìîìåíò ³òàë³éñüêà
êîìàíäà º ºäèíèì ïåðåñë³äóâà÷åì "Îòàìà-
í³â", çàéìàþ÷è äðóãó ïîçèö³þ — 23 î÷êè 
(8 ïåðåìîã / 1 ïîðàçêà)

Єдиноборства.
В місті відбулися змагання
“Білих поясів” з кіокушинкай
карате

Ó ïðèì³ùåíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 31
(âóë. Áåðåçíåâà, 5) Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
ñòîëèö³, çà ï³äòðèìêè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³äáóâ-
ñÿ òóðí³ð "Á³ëèõ ïîÿñ³â" ç ê³îêóøèíêàé êàðà-
òå ó ðîçä³ë³ "êóì³òå" ñåðåä ä³òåé 6-11 ðîê³â.
Îðãàí³çàòîðîì çìàãàíü âèñòóïèâ ãîëîâà
ñïîðòèâíîãî êëóáó "Äîäæî" ñåíñåé Îëåã Äî-
áêî (4 äàí). Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 120
ñïîðòñìåí³â ³ç 6-òè êëóá³â ì³ñòà Êèºâà òà Êè-
¿âùèíè. Ïåðåìîæöÿìè ñòàëè ñïîðòñìåíè
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó: Ãàííà Ëåíãðåí, Ñîíÿ
Ãåðàñèìåíêî, Äàíèëî Êóõàð, Íàçàð Øòàíüêî,
Ìàð³àííà Öóêàíîâà òà Õðèñòèíà Øòèðõóí.
Âèõîâàíö³ ïîêàçàëè âèñîêèé òåõí³÷íèé ð³-
âåíü òà íåçäîëàííó âîëþ äî ïåðåìîãè

Хокей.
“Сокіл” — чемпіон України 
U+13

Â ñòîëèö³ âèçíà÷èâñÿ ÷åìï³îí, à òàêîæ
ïðèçåðè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ñåðåä þíàê³â
2001-2002 ð. í. ×åòâ³ðêà êðàùèõ íèí³øíüîãî
ñåçîíó îäíîçíà÷íî çá³ãëàñÿ ç ÷åòâ³ðêîþ êðà-
ùèõ ñåçîíó ïîïåðåäíüîãî. Íå çîâñ³ì âäàëî
ô³íàëüíèé òóðí³ð ïðîâåëà êîìàíäà ç Â³ííèö³,
ÿêà ââàæàëàñÿ ðåàëüíèì ïðåòåíäåíòîì íà íà-
ãîðîäè. Ó ï³âô³íàë³ "Ï³ðàíü¿" ïîñòóïèëèñÿ
"Ñîêîëó" — 1:4, à â ìàò÷³ çà áðîíçîâ³ íàãîðî-
äè, ÿê ³ ð³ê òîìó, ïðîãðàëè ÑÄÞÑØÎÐ —
2:6. Ëüâ³â'ÿíè ó ï³âô³íàë³ ïåðåìîãëè õàðê³â-
ñüêèõ þíàê³â ç ðàõóíêîì 6:1. Ó ô³íàë³ æ çó-
ñòð³ëèñÿ ìèíóëîð³÷í³ ô³íàë³ñòè "Ñîê³ë" ³ "Ãà-
ëèöüê³ Ëåâè". ßêáè êîìàíä³ Ìèõàéëà ×³êàí-
öåâà âäàëîñÿ ïåðåìîãòè, òî ï'ÿò³ðêà êðàùèõ
êîìàíä ïåðøîñò³ ïîâí³ñòþ ïîâòîðèëà á ìè-
íóëîð³÷íèé ðåçóëüòàò. Îäíàê î÷åâèäíî, ùî
êèÿíè çðîáèëè ïðàâèëüí³ âèñíîâêè ç ò³º¿ ïî-
ðàçêè ³ öüîãî ðàçó íå â³ääàëè ÷åìï³îíñüêèé
òèòóë. Äóáëü Â'ÿ÷åñëàâà Áîé÷åíêà ³ øàéáà
Äåíèñà Âîðîïàºâà ïðèíåñëè ï³äîï³÷íèì Ìè-
êîëè Ìàéêà ïåðåìîãó — 3:1, à ç íåþ ³ çîëîò³
íàãîðîäè ÷åìï³îíàòó. Ó ëüâ³â'ÿí ºäèíîþ øàé-
áîþ â³äçíà÷èâñÿ Âàëåíòèí Ìèêèòþê

Ñïîðòèâí³ íîâèíè
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Під знаком Риби
У столиці показують авторську колекцію фантазійних витворів
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У
Державному музеї
іграшок дорослим і
малюкам представ�
ляють чудернацьких

мешканців підводного сві�
ту, створених уявою ху�
дожниці Міли Фонрай. Екс�
позиція дивує різноманіт�
тям технік, матеріалів і об�
разів. Авторська колекція
включає понад 200 експо�
натів і претендує на зане�
сення до національної
"Книги рекордів України".

З Людмилою Новицькою, яка

працює під творчим псевдонімом

Міла Фонрай, музей дружить вже

пару років. Розпочалося все з ново!

річних виставок, де, окрім старо!

винних іграшок, показували й ав!

торські роботи, зокрема Людмили

Новицької. "Доля звела нас з чудо!

вим автором — розповідає директор

Музею іграшок Людмила Гладун.—

Міла Фонрай — як печера чи лабі!

ринт. Вона дуже багатогранна, за її

витворами, зробленими швидко й

просто, лежить величезна глибина і

синтез технік".

У невеличкому залі вмістилося зо

дві сотні фантазійних риб — карти!

ни, листівки, аплікації, об'ємні фігу!

ри. Першокласники, які першими

оцінили виставку, зачудовано озира!

лися — навіть важко було їх спряму!

вати до постійної експозиції. "Саме

зараз, у непростий для України час,

потрібно сіяти добре та вічне,—

впевнена Міла Фонрай.— Я ство!

рюю роботи під егідою простоти і

доступності. Хотіла б, щоб у від!

відувачів виникла мотивація до

творчості, адже навіть зі звичайного

паперу можна зробити виставковий

експонат. Важливе саме бажання".

Першу рибку авторка виготовила

років 15 тому і зовсім не намагаєть!

ся відтворити біологічні прототипи.

"Пірнаючи в море, я була в захваті

від риб, чия поведінка нагадувала

певних людей,— пригадує Міла

Фонрай.— Так почала порівнювати

людей і риб, створюючи різні обра!

зи. Буває, кидається в очі шматок

тканини і одразу виникає образ, або

ж навпаки — помічаю цікаву люди!

ну — і в хід йде все, що під рукою".

Тому серед фантазійних риб кожен

знайде для себе щось цікаве, те, що

йому найближче. Розпочавши з ап!

лікацій та авторської техніки з тек!

стилю, що створює враження моза!

їки, Міла з азартом працює з різни!

ми матеріалами — полістерол, муш!

ля, навіть риб'ячі кістки, жолуді, ку!

курудза і пір'я. Без ескізів, адже

остаточний варіант диктує сам ма!

теріал. В планах Міли Фонрай —

відкрити власний музей!майстер!

ню, де, окрім риб, оселилися б й ін!

ші її витвори, зокрема квіти, птахи

та люди.

“Під знаком Риби”, колекція Мі�
ли Фонрай

Коли: до 28 березня, розклад ро!

боти: вт.— пт. з 10.00 до 18.00, сб. з

10.00 до 17.00, нд., пн.— вихідні

Де: Державний музей іграшок,

Кловський узвіз, 8, тел.: (044) 253!

54!00

Вартість квитка: 10 грн для дорос!

лих, 5 грн для дітей, сімейні екскур!

сії (до 10 осіб) — 50 грн, шкільні

екскурсії (до 15 осіб) — 25 грн
У залі м зею вмістилося майже дві сотні фантазійних риб Міли Фонрай,
ви онаних різних техні ах

Таємниці чорної діри
Киян запрошують у космічну мандрівку

Стрічка американської

анімаційної студії Spitz Inc

створена за підтримки На!

ціонального Наукового

Фонду США і НАСА. Це

свого роду віртуальна подо!

рож за зоряну завісу космо!

су у форматі 3D. Сферичне

шоу "Чорні діри: зворотна

сторона Всесвіту" відкриває

таємниці зародження кос!

мосу. Відвідувачі мають уні!

кальну можливість просте!

жити основні етапи наро!

дження та згасання зірок,

стати свідками неймовірних

зіткнень Галактик, опини!

тися в центрі Чумацького

Шляху — за допомогою те!

лескопічних спостережень і

комп'ютерного моделюван!

ня.

Чорні діри є складним

предметом для вивчення

науковців: їх гравітаційне

тяжіння настільки велике,

що "вирватися" звідти не

можуть навіть об'єкти, які

рухаються зі швидкістю

світла, а звичні закони

простору і часу там просто

не працюють. Вважається,

що чорні діри виникають

при вибуху величезних зі!

рок. У центрі майже кожної

галактики, включаючи наш

Чумацький Шлях, вчені

відкривають колосальні

чорні діри, причому деякі з

них в мільйони разів масив!

ніші за наше Сонце. Існує

припущення, що всередині

деяких чорних дір є кротова

нора, що веде в інший Все!

світ. Проте ця версія може

захоплювати лише фантас!

тів, адже перевірити її не!

можливо: будь!який об'єкт,

що потрапляє у чорну діру,

розпадається на найменші

частинки.

"Фільм знятий дуже кра!

сиво, з наукової точки зору

майже правильний, іноді

занадто емоційний,— вва!

жає доктор фізико!матема!

тичних наук Сергій Пар!

новський.— В кінці забага!

то уваги приділено крото!

вим норам — вони наче

морквина, що висить перед

людьми, які прагнуть ро!

мантики. Звісно, людство

ніколи не завоює галактику,

навіть дістатися до най!

ближчих зірок — складне

завдання. Для науковців

чорні діри цікаві як унікаль!

ні явища, це єдині місця у

Всесвіті, де, з точки зору фі!

зики, бувають дійсно сильні

гравітаційні поля. Ми не

знаємо, що там всередині,

тож досліджуємо це явище

лише за допомогою об'єк!

тів, які перебувають зовні.

Чорна діра є джерелом нат!

хнення для фантастів, опи!

сував її в одній з розповідей

і Станіслав Лем. Проте по!

милився — він відправив у

чорну діру корабель зі скар!

бами, щоб пізніше його

змогли витягнути". Побачи!

ти ж сучасні наукові уявлен!

ня про чорні діри можна в

сферичному кінотеатрі

ATMASFERA 360 (вул. Вел.

Васильківська, 57)

Шевченко очима дітей
Роботи молодих митців присвячені життю 
і творчості Кобзаря
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Днями у Музеї іс�
торії міста Києва
відкрилася ви�
ставка дитячих

художніх робіт "Шев�
ченко. Молодий по�
гляд". До експозиції
увійшло понад 150 тво�
рів юних художників
столиці та інших регіо�
нів України, які відтво�
рюють неповторні шев�
ченкові образи і при�
свячені 200�річчю від
дня народження Вели�
кого Тараса.

Сотні школярів взяли торік

участь у шевченківських арт!

пленерах. Зокрема до культур!

но!мистецькій акції в парку

Шевченка, яку у травні мину!

лого року провели Київська

міська державна адміністрація,

Департамент культури та Бла!

годійний фонд "Велика роди!

на", долучилося 360 учнів зі

шкіл естетичного виховання та

дитячих художніх студій. "Ми

збирали кращі роботи пере!

можців конкурсів, присвяче!

них Тарасу Шевченку, в усіх ре!

гіонах України,— зазначила го!

лова наглядової ради фонду

"Велика родина" Віра Ульян!

ченко.— Одержали 380 робіт,

кожна з яких є дивовижною. Ті

твори, які не помістилися у

приміщенні музею, можна по!

бачити на мультимедійних ек!

ранах".

Вернісаж демонструє різно!

барв’я жанрів, сюжетів і технік.

Діти різного віку і рівня май!

стерності на свій манер осмис!

лювали шевченкові образи. На

картинах оживають сторінки

біографії Шевченка: його на!

вчання, період заслання, чис!

ленні портрети, а також образи

з поезій "Заповіт", "Лілея", "Ка!

терина", "Гайдамаки" та інших.

Є й зображення пам'ятників і

Київського університету імені

Тараса Шевченка. 10!річна

Марія Ліщинська з Київської

дитячої академії мистецтв звер!

нулася до найближчої їй те!

ми — дитинства Тараса. "Впев!

нена, що він любив природу,

тож намалювала над малень!

ким Тарасом птахів",— розпо!

віла вона "Хрещатику". В робо!

ті 14!річної Наталі Невінчаної

об'єдналися символи з біогра!

фії Кобзаря. "Я зобразила

"Кобзар", шапку, яка відома з

його портрету, пензлі, які вка!

зують на мистецьку діяль!

ність,— поділилася автор.—

Багато часу він провів у заслан!

ні, звідси — кайдани. Оскільки

Шевченко є народним поетом,

вирішила додати частинку на!

родного мистецтва, зробивши

рамку з елементами петриків!

ського розпису". А у роботі

"Шевченко forever" харків'янин

Василь Бєлов помістив поруч з

українським генієм героїв на!

ших часів.

Виставка дитячих художніх
робіт “Шевченко. Молодий
погляд”

Коли: до 21 березня, графік

роботи: пн. з 10.00 до 16.00,

вт.!чт. з 10.00 до 18.00, пт.!нд.

з 10.00 до 20.00

Де: Музей історії міста Ки!

єва, вул. Б. Хмельницького, 7,

тел. (044) 520!28!26

Вхід вільний
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Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

С
ферична стрічка "Чорні діри: зворо�
тній бік Всесвіту" вперше вийшла в
український прокат у столичному
планетарії. Цей фільм став одним з

найуспішніших і найпопулярніших шоу в сві�
ті за всю історію повнокупольного кіно. За�
вдяки спецефектам та комп'ютерній графіці
"Чорні діри" вважаються однією з кращих
візуалізацій незвичайних космічних явищ.

У фільмі простеж ються основні етапи народження й з асання
зіро , по азані незвичайні осмічні явища

Ш олярі різно о ві і рівня майстерності з сієї У раїни
осмислювали творах образи,створені Шевчен ом
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Вітчизняній моді — бути
Ukrainian Fashion Week пройде в Києві за графіком
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

П
опри складну си
туацію в країні, по
кази Українського
тижня моди, як і за

плановано, пройдуть у
"Мистецькому Арсеналі" з
14 по 20 березня. Поцінову
вачів очікує 38 показів від
46ти дизайнерів, а також
кілька спеціальних проек
тів. Серед них — експози
ція "Ukraine inspired", яка
представить речі україн
ських дизайнерів та амато
рів, навіяних актуальними
історичними подіями.

Дизайнери не стояли осторонь

подій в Україні — приходили на

Майдан, чергували, записувалися у

волонтери. Проте не забували і про

основне заняття, готуючи нові ко�

лекції. "Вже 17 років ми є невід'єм�

ною складовою не тільки побудови

модного бізнесу в країні, а й пози�

тивного іміджу України,— ствер�

джує голова оргкомітету Україн�

ського тижня моди Ірина Данилев�

ська.— Тому як професіонали і пат�

ріоти ми робимо все, щоб у визначе�

ний міжнародним графіком термін

відбулися покази українських ди�

зайнерів. Зараз ми зобов'язані про�

демонструвати ці колекції, створені

у складних політичних і економіч�

них умовах нашими талановитими

співвітчизниками, країні і світу".

34�й Ukrainian Fashion Week пред�

ставить колекції сезону осінь�зима

2014/2015 46�ти дизайнерів. Серед

них — Лілія Пустовіт, Вікторія Гресь,

Віктор Анісімов, Олексій Залев�

ський, Олена Буреніна, Андре Тан і

Лілія Літковська. Творчий тандем

Каменська�Кононова презентує ко�

лекцію під оновленим брендом Lake.

Крім того, в приміщенні "Мистець�

кого Арсеналу" відвідувачам демон�

струватимуть й чотири спеціальні

експозиції. Це проект ARMS дизай�

нера Каті Березницької, в якому ди�

зайнер досліджує історію взаємовід�

носин людини і зброї, колекція аксе�

суарів художниці Алли Жмайло

RECASTING made in Ukraine, ство�

рених з гуми, старих покришок, ка�

мер, ялинкових гірлянд, дроту і ста�

ровинних українських хусток, арт�

об'єкти бренду BOB BASSET. А до

експозиції "Ukraine inspired" збира�

ють витвори вітчизняних дизайнерів

та аматорів, що створювалися під

враженнями від того, що відбуваєть�

ся зараз в країні. Традиційно про�

йдуть і професійні заходи для фахів�

ців, які працюють у фешн�індустрії.

Це круглий стіл "Дизайнери та ба�

єри: стандарти партнерства" та семі�

нар "Креативні рішення том�мене�

джменту дизайнерського бренду від

Стефана Сігела (Not Just a Label, Ве�

ликобританія).

За словами Ірини Данилевської,

через складну ситуацію в країні на

тиждень моди не змогли приїхати ди�

зайнери з Грузії та Великобританії, а

також багато представників закор�

донних засобів масової інформації, в

тому числі і журналісти з Росії. А по�

стійна учасниця показів дизайнер

Анна Бублік не встигла підготувати

колекцію, бо її цех знаходиться в цен�

трі міста, на вулиці Лютеранській.

34�й Ukrainian Fashion Week
Коли: 14—20 березня

Де: Музейний комплекс "Мис�

тецький Арсенал", вул. Лаврська,

10—12

Вхід за запрошеннями, пряма

трансляція показів на сайті 

www. fashionstream.kommersant.ua

На 34-м У раїнсь ом тижні моди по аж ть оле ції сезон осінь—зима
2014/2015 46-ти дизайнерів

Вогонь любові — Майдану
В Києві показують мистецькі роботи,
присвячені подіям в Україні
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В
столичній галереї М17 відкри
ли виставку "Вогонь любові.
Присвята Майдану". В експо
зиції понад 150 робіт — це фо

тографії, інсталяції, картини, плакати
та скульптури. Підготували виставку
у рекордно короткий термін, всього
за дев’ять днів. Вона дає мистецьке
бачення трагічних подій цієї зими,
безпосередніми учасниками яких бу
ли і багато художників.

Емоційні витвори — про страждання, біль і го�

ре, а також про людську гідність, вдячність, шля�

хетність і любов. На думку кураторів проекту Єли�

завети Бєльської та Олесі Авраменко, саме ці ро�

боти зможуть лягти в основу образу нової України,

створюючи символи для сприйняття нас світом.

Крім нових "гарячих" творів в експозиції є й філо�

софські — написані раніше, але які вже передба�

чали драматичні події.

Митці не лишилися осторонь. Деякі художники

писали прямо на барикадах, інші — під час затиш�

шя у майстернях, виплескуючи свої почуття на по�

лотна. Петро Бевза присвятив картину пам'яті

Сергія Нігояна. Група полотен Володимира Вов�

куна, який провів багато часу на барикадах, закар�

бувала події на Грушевського та Інститутській. Се�

ред робіт Миколи Журавля вражає символічна

картина, на якій озброєний беркутівець стоїть по�

руч із роздягненим і принижуваним козаком.

Представлені в експозиції й пророчі роботи

Матвія Вайсберга з серії "Стіна", написані ще у

2010 році, лаконічна картина Олександра Рой�

тбурда "Той, хто піднімає прапор", іронічні полот�

на Ігоря Гусєва (Одеса) про "йолку" і Віктора По�

киданця (Миколаїв) із зображенням славнозвіс�

ного "Золотого батона", надгризеного пацюком.

Відвідувачі побачать також роботи трьох патріо�

тично налаштованих митців "Союзу вольних ху�

дожників" — Олекси Мана, Івана Семесюка та

Андрія Єрмоленка, які розгорнули на Майдані

"Мистецький Барбакан", проводячи виставки, лі�

тературні читання і мистецькі зустрічі. "Місце ху�

дожника — на барикадах,— запевнив Андрій Єр�

моленко.— Тож ми відклали пензлі і вийшли на

захист Вітчизни. Хоча розпочиналося все як мис�

тецька революція проти вихолощеного жлобства".

Окремою частиною експозиції стала добірка пла�

катів, створених колегами дизайнера Антона Сто�

гова, якого ув’язнили ще на початку акції просто

на вулиці, коли він йшов увечері з роботи. Друзі

своїми акціями і підтримкою добилися звільнення

ні в чому не винного товариша.

В центрі одніє із зал височіє трон на доріжці з

чорного ґрунту від групи "Йод" — митці намагали�

ся показати, що не можна отримати владу, не за�

бруднившись, і що кожен трон стоїть на землі. А в

іншій залі цікаве осмислення фанерних щитів

майданівців від Тетяни Гершуні — на них худож�

ниця наче кулями нанесла ноти з "Реквієму" Мо�

царта, віддаючи шану тим, кого розстрілювали "як

по нотах". Яскравих робіт багато — до кожної вар�

то підходити окремо, їх роздивлятися, осмислюва�

ти. Сповнені справжніми емоціями, вони не мо�

жуть залишити байдужими.

Що ж думають про українську ситуацію за кор�

доном, показують на вуличній виставці Міжна�

родної плакатної акції на підтримку України "THE

VOICE OF PEACE". Плакати розвісили на стінах

навколо ЦУМу. Україну підтримали дизайнери�

графіки з 45�ти країн — від Австралії, Китаю, Япо�

нії та Індії — аж до Америки.

“Вогонь любові. Присвята Майдану”
Коли: до 17 березня з 10.00 до 20.00

Де: Центр сучасного мистецтва М17, вул. Ан�

тоновича (Горького), 104.

Вхід вільний

Шевченкіана, 
збережена Юрієм
Меженком
В Музеї книги демонструють
унікальні “Кобзарі”
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

М
айже все життя видат
ний літературознавець
та бібліограф Юрій Ме
женко присвятив ко

лекціонуванню пам’яток, при
свячених Великому Кобзаре
ві — рукописів, книг, бібліогра
фічних видань, спогадів і зраз
ків образотворчого мистецтва.
Завдяки йому збереглися як
прижиттєві видання творів Та
раса Шевченка, так і рідкісні
екземпляри, які з’явилися вже
після його смерті. Частину ко
лекції, що зберігається в Інсти
туті літератури, презентували в
Музеї книги і друкарства до
200річчя Тараса Шевченка.

На виставці представлено майже 250

експонатів книжкової та образотворчої

Шевченкіани. Вона дає змогу частково

відтворити історію видань творів Тараса

Шевченка — зокрема, "Кобзаря", примір�

ник якого був і є у кожній українській сім'ї.

В центрі експозиції — прижиттєві ви�

дання творів Шевченка: "Гайдамаки"

(1841 р.), "Чигиринський Кобзар і Гайда�

маки" (1844 р.), "Нові вірші Пушкіна й

Шевченка" (1859 р.) "Кобзар" (1860 р.), а

також перші випуски українського часо�

пису "Основа" (1981 р.). У вітринах мож�

на побачити різноманітні видання "Коб�

заря" — від першого петербурзького 1867

року до 1969�го — року смерті Юрія Ме�

женка. Серед унікальних експонатів —

женевське видання "Кобзаря" 1881 року,

що збереглося у двох примірниках, та

єдиний зі ста виданих "Кобзар" 1899 ро�

ку, надрукований на гектографі студента�

ми Київського університету. Є й книги�

мініатюри, які легше було перевозити в

Україну з�за кордону. А також "Кобзарі"

для дітей, заборонені видання та пере�

клади різними мовами світу. Сам Юрій

Меженко був упорядником "Кобзаря",

що вийшов у київському видавництві

"Час".

Книжкову Шевченкіану доповнює й

образотворча — це ілюстрації до творів

Шевченка, елементи мистецького

оформлення видань та екслібриси з фон�

дів Музею книги та друкарства України. Їх

автори — такі відомі художники, як Іван

Їжакевич, Василь Кричевський, Софія

Караффа�Корбут, Василь Касіян та ін.

Прикрашають експозицію рушники 1960�

1980�х років, виконані майстрами з Пол�

тавщини, Київщини, Черкащини, які на�

дав Національний музей українського на�

родного декоративного мистецтва.

“Шевченкіана Юрія Меженка і Музею
книги”

Коли: до 6 квітня, з 10.00 до 17.00, крім

вт.

Де: Музей книги і друкарства, вул.

Лаврська 9, корпус 9, на території На�

ціонального Києво�Печерського істори�

ко�культурного заповідника, тел.: (044)

280�79�76

Емоції від пережито о х дожни и виплесн ли своїх
роботах, створюючи нові образи і символи У раїни

В оле ції літерат рознавця Юрія Межен а
— видання творів Тараса Шевчен а
від 1841 до 1969 ро ів, в том числі
рід існі е земпляри "Кобзаря"
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(тюр�с.)
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�ранатомет�

�ри����лісі Х
хлібороб�(Стар.

Спарта)

��орсь�ий

народ.�танець

(2/4)

в�Візантійсь�ій

імперії�–

правитель

Константино-

поля

�орист�ється

найбільшим

авторитетом

м�зей�в�Парижі

Р�
італ.

живописець

15-16�ст.

“Народження

Венери”

столиця

підземно�о

світ��(�ит.�міф.) Е�
ан�.

аристо�рат�а

с�ифсь�а

бо�иня�землі

повлз�ча

рослина

позитивний

полюс�(еле�тр.) Щ�
столітни�

майданчи��для

вист�пів

артистів

пісня�з

відеосюжетом

жіноче�ім’я А�
��р.

письменни�

“Наливай�о”,

“Хмельниць�ий”

��фри�ійсь�ій

міф.�–�бо�

природи,

�оханий�Кібели

дренажний

�анал

частина

житлово�о

приміщення Т
священна

�ни�а

пал�ба�на

пасажирсь�их

с�дах�з

рят�вальними

шлюп�ами

с�цільний�ряд

нито�, шн�р�ів,

що�вільно

звисають

ес��лап

И�
дипломатичний

вист�п��ряд�

підйомний��ран

зі�стрілою К�

Температура +1°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +10°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 47 %

Температура +5°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 64 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 13 áåðåçíÿ 2014 ðîêó

ранок день вечір
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1609 – íà Áåðìóäñüêèõ îñòðîâàõ

çàñíîâàíî ïåðøå àíãë³éñüêå ïîñå-

ëåííÿ – éîãî çàñíóâàëè àíãë³éñüê³

êîëîí³ñòè, ÿê³ íàïðàâëÿëèñü ó Â³ðã³-

í³þ ³ çàçíàëè àâàð³¿. Ç 1684 ðîêó

Áåðìóäè áóëè îô³ö³éíî îãîëîøåí³

êîðîííèì âîëîä³ííÿì Àíãë³¿. 

1633 – ïîëüñüêèé êîðîëü Âëà-

äèñëàâ IV çàòâåðäèâ Ïåòðà Ìîãèëó

ìèòðîïîëèòîì Êè¿âñüêèì ³ Ãàëèöü-

êèì. 

1794 – çàêîëîòîì êàâàëåð³éñüêî¿

áðèãàäè ãåíåðàëà Àíòîíà Ìàäàëèí-

ñüêîãî, ÿêà â³äìîâèëàñÿ ï³äêîðÿòè-

ñÿ ð³øåííþ ïðî ñâ³é ðîçïóñê ó

Ïîëüù³, ïî÷àëîñü àíòèðîñ³éñüêå

ïîâñòàííÿ. Äî ïîâñòàíö³â ïðèºäíà-

ëèñÿ ³íø³ ÷àñòèíè àðì³¿ Ðå÷³ Ïîñïî-

ëèòî¿, ³ ÷åðåç ê³ëüêà äí³â êàâàëåðèñ-

òè Ìàäàëèíñüêîãî îâîëîä³ëè Êðà-

êîâîì, ÿêèé ñòàâ öåíòðîì ïîâñòàí-

íÿ. ×åðåç ê³ëüêà äí³â éîãî î÷îëèâ

ó÷àñíèê àìåðèêàíñüêî¿ ðåâîëþö³¿

ãåíåðàë Òàäåóø Êîñòþøêî. 

1918 – Ìîñêâà îãîëîøåíà ñòîëè-

öåþ Ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿. ×åðåç íàñòóï

í³ìåöüêèõ â³éñüê íàïåðåäîäí³ ñþäè

ç Ïåòðîãðàäà ïåðå¿õàâ ðàäÿíñüêèé

óðÿä. 

2011 – íà ÿïîíñüê³é ÀÅÑ "Ôó-

êóñ³ìà-1", ùî íàïåðåäîäí³ ïîñ-

òðàæäàëà â ðåçóëüòàò³ çåìëåòðóñó ³

öóíàì³, ñòàâñÿ âèáóõ. Ð³âåíü ðàä³à-

ö³¿ á³ëÿ ñòàíö³¿ ïåðåâèùèâ íîðìó â

20 ðàç³â. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Новинка становить ший

ний аксесуар, що міняє колір

і призначений для чоловіків,

які втомилися вивчати в мага

зинах асортимент краваток. 

За словами творця iTi, 33

річного графічного дизайне

ра Томіслава Звонаріка з міс

та Загреба, Хорватія, його

розробка повністю інтерак

тивна і може міняти малюнок

або колір за допомогою лише

одного натиснення кнопки.

Це означає, що в найближчо

му майбутньому представни

кам сильної статі знадобиться

тільки одна краваткахамеле

он, пише directpress. 

Крім того, аксесуар осна

щений гнучким дисплеєм і

може взаємодіяти з iOSдо

датками. Розробник повідо

мив, що незабаром власники

футуристичної краватки змо

жуть викачати спеціальний

пристрій, що відображає різні

фактури тканини. Звонарік

стверджує, що його розробка,

оснащена камерами, матиме і

практичне застосування:

власник гаджета зможе здій

снювати телефонні дзвінки,

відправляти повідомлення і

розмовляти по Skype. 

"Під час розробки концеп

ції майбутнього аксесуара я

спирався на модні вироби,

придатні для використання в

повсякденному житті. Тоді я

подумав, що було б добре ма

ти краватку із змінними візе

рунками і кольорами і при

цьому використовувати її як

додатковий дисплей для iOS

пристроїв, – говорить 33

річний графічний дизайнер.

– Це відмінний вибір для

бізнесмена або хлопця, який

цікавиться модою, адже вся

нижня частина краватки є

дисплеєм, який відображає

додатки. Я думаю, що неза

баром чоловіки зможуть не

тільки змінювати колір і ма

люнок краватки одним на

тисненням кнопки, але і

постійно знаходитися на

зв’язку” �

Чоловік придумав краватку, 
яка здатна міняти колір 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 13 áåðåçíÿ

ОВНИ,� я�що� переб�ваєте� в� е�стремальній� сит�ації,

бла�айте�Всевишньо�о,�аби�дав�смирення�та�роз�м��ви-

рішити�проблеми�з�ма�симальною��ористю�–�я��для�вас,

та��і�для�тих,�з��им�не�випад�ово,�а�за�приписом�долі�опи-

нилися�в�одном��човні.�Йдіть�на�пост�п�и�без�хиз�вань.�

ТЕЛЬЦІ,�вдома�наеле�тризована�атмосфера,�де��рай-

ності,�на��шталт�–� відмовч�ватися�чи�пред`являти�пре-

тензії� близь�им,� –� є� з��бними.� Постарайтеся� знайти

правильний�баланс�між�сімейними�т�рботами,�професій-

ними� справами� і� партнерсь�ими� зобов`язаннями,� тоді

потрібні�слова�знайд�ться�самі.�

БЛИЗНЯТА,�дбайте�про�фаховий�імідж,�робота�вам�доб-

ре�знайома,�тож�має�б�ти�ви�онана�я�існо,���визначений�тер-

мін,�на�висо�ом��творчом��рівні,�попри�ор�анізаційні�тр�дно-

щі.�Не�слід�сперечатися�з�безпосереднім�начальством,��оле-

�ами,�підле�лими,�я�що�це�не�об�мовлено�необхідністю,�–

за�ладається�ф�ндамент�перспе�тив��ар`єрно�о�рост��на�рі�.�

РАКИ,�я�що��ар`єрний�трон�р�хн�в,�значить�надто�захопи-

лися!�Ви�яс�рава�п�блічна�персона,�я���цін�ють�в�дале�их��ра-

ях,�а�тивіз�йте�ділові�стос�н�и�з�зар�біжжям,�але�й�на�домаш-

ні�справи�не�чхайте,�т�т�слід�заверш�вати�давні�проблеми.�

ЛЕВИ,�день�с�ладний,�в�залежності�від�обставин�ви�б�дете�і

на��оні,�і�під��онем.�Вади�та�чесноти�особистої�вдачі�проявлять-

ся�ма�симально.�Зважте�на�це�при�вирішенні�серйозних�питань.�

ДІВИ,� події� дня� мотивовані� �армічно,� пожинатимете

те,� що� засл�жили.� Можливо,� хтось� тест�ватиме� ваші

професійні�нави�и�або�перевірятиме�відповідність�поса-

ді,�внаслідо��чо�о��с�ладняться�стос�н�и�з�начальством,

�оле�ами�по�роботі.�Пле�айте�в�д�ші�смиренність,�робіть

все� добросовісно,� це� допоможе� вам� з� честю� вийти� зі

с�ладної�сит�ації�і�розплатитися�з�бор�ами.�

ТЕРЕЗИ,� �спіх� подій� здебільшо�о� залежить� від� вашої

�часті� в� ролі� посередни�а,� менеджера,� а�тивно�о� члена

�оманди,�що�спрово��є�проблеми�в�матеріальній�сфері,

ор�анізаційних�питаннях.�На�чільном��місці�опиняться�роз-

початі�раніше�прое�ти,�вима�аючи�невід�ладної�реор�ані-

зації,�перестанов�и��адрів,�додат�ово�о�фінанс�вання.�

СКОРПІОНИ,�на��ін�поставлено�майб�тнє��ар`єри,�роди-

ни,�близь�их.�Не�втрачайте�поч�ття���мор�,�але�поставтеся

до�сит�ації� з�ма�симальною�серйозністю,�задіявши��весь

арсенал�дост�пних�засобів�та�ори�інальних�прийомів.�

СТРІЛЬЦІ,�я�що�ви�шан�єте�старих�др�зів,�не��рішите,�дот-

рим�ючись�Божих�та�земних�заповідей,�маєте�чисте�с�мління

–�все�йтиме�ч�дово.�Я�що�похвалитися�нічим,�ждіть�неприєм-

них� сюрпризів,� ваші� таємниці� мож�ть� виплисти� назовні� в

найбільш���ритичний�момент�з�не�ативними�наслід�ами.�

КОЗЕРОГИ, �ни�айте� ризи�ових� е�спериментів� без

на�альної� потреби,� невдача� призведе� до� неприємних

наслід�ів���майб�тньом�.�Я�що���вас�є�непо�ашені�забор-

�ованості,�нічо�о�не�позичайте,��тримайтеся�від�доро�их

по��по�.� Тримайтеся� старих� др�зів,� �оханих,� заводити

любовні�романи�протипо�азано.�

ВОДОЛІЯМ,�на�жаль,�доведеться�жити�за�подвійними

стандартами,�що�с�перечить�єств�.�Ви�б�дете�залежні�від

ч�жих�д�мо��і�витребеньо�,�де��омпроміс���оді�й�че�ати.

Ймовірні�розбіжності�з�партнером,�начальством�по�давніх

принципових�питаннях,�заздрість���творчом���оле�тиві.�

РИБИ,�я�що�живете�за�давніми�пра�матичними�принципа-

ми,�маєте�сформовані�сталі�по�ляди,�що�свідчить�про�зрілість

особистості�–�це�нормально,�форт�на�з�вами.�Одна��сьо�од-

ні�потрапите�під�вплив�жорст�их�обмежень�на�роботі�

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

ГОРОСКОП
н а 1 3  б е р е з н я

Винахідник з Хорватії створив футурис�
тичну краватку, яка ідеально підійде до
будь�якої сорочки. Річ у тому, що новий

аксесуар здатний міняти колір. Якщо ви не
вважаєте себе експертом в питанні вибору
краватки або, навпаки, витрачаєте велику
кількість часу, щоб підібрати сорочку і аксе�
суар, що ідеально поєднуються, то вам неод�
мінно припаде до смаку футуристичний чо�
ловічий гаджет iTie. 


