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Свято комунальників
Голова КМДА привітав працівників житлово�комунального господарства столиці
Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

Н
апередодні
Дня працівни�
ків житлово�
комунального

господарства і побу�
тового обслуговуван�
ня населення голова
КМДА Володимир
Бондаренко привітав
столичних комуналь�
ників із професійним
святом. Очільник
міськдержадміністра�
ції вручив почесні гра�
моти Кабінету Мініс�
трів України та подя�
кував присутнім за
сумлінну працю у не�
простий час.

Напередодні Дня праців�

ників ЖКГ і побутового об�

слуговування населення го�

лова КМДА Володимир Бон�

даренко у стінах Голосіївської

РДА привітав столичних ко�

мунальників із професійним

святом. “Іноді ми навіть не

усвідомлюємо, яку роль у на�

шому житті відіграє сфера

житлово�комунального гос�

подарства і побутового обслу�

говування населення. Замис�

лившись, розуміємо, що саме

ця галузь є особливо важли�

вою для забезпечення нор�

мальної життєдіяльності міс�

та, а її працівники, безумов�

но, заслуговують на пошану.

Адже саме комунальники ці�

лодобово, за будь�якої погоди

створюють необхідні умови

для життєдіяльності Києва:

сталу роботу складних інже�

нерних мереж, санітарний

стан вулиць і парків. Щиро

вітаю столичних комуналь�

ників, бажаю міцного здо�

ров’я, родинного благополуч�

чя та всіляких життєвих га�

раздів. Вони — це перша лінія

боротьби за нормальні життє�

ві умови, за сучасну європей�

ську країну”,— зазначив Во�

лодимир Бондаренко.

Також під час заходу кому�

нальники отримали подяки

за сумлінну та плідну працю,

високий професіоналізм, ва�

гомий особистий внесок у

забезпечення розвитку жит�

лово�комунального госпо�

дарства міста. Загалом від�

знаки отримали 93 особи. Го�

лова КМДА вибачився за те,

що влада не змогла на сього�

дні відзначити робітників

більш значними подарунка�

ми. Він пояснив це тим, що

навіть пам’ятні медалі були

викрадені мародерами з бу�

дівлі міської адміністрації.

Володимир Дмитрович та�

кож вказав на необхідність

реформування сфери житло�

во�комунального господар�

ства, створення новітніх

умов для працівників. З цим

погоджуються й інші поса�

довці.

“Знаєте, я у Києві починав

свою трудову діяльність із двір�

ника. Це дуже тяжка робота,

яка і фінансово не престижна.

Якщо раніше працівникам да�

вали квартири, то зараз з цим

тяжкувато. Це система, яка

працює з радянських часів. Ро�

бітникам треба дякувати за те,

що вони працюють за цю ма�

леньку зарплату. Але однією

подякою ми проблему житло�

во�комунальної сфери не вирі�

шимо. Треба проводити дуже

потужну реформу, забезпечити

людей гідними оплатою та

умовами праці, соціальним за�

безпеченням. На жаль, сього�

дні всього цього немає”,— роз�

повів “Хрещатику” директор

Департаменту міського благо�

устрою та збереження природ�

них ресурсів Сергій Садовой �

Боротьба 
зі зсувами ґрунту

Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

П
роведена реві�
зія КП
“СУППР” ви�
явила на сьо�

годні 55 найбільш ава�
рійних ділянок у місті.
Більше десяти з них
через зсуви ґрунту
отримали торік статус
надзвичайної ситуації
природного характеру
регіонального рівня.
Зокрема аварійним
визнали дніпровський
схил: від пам’ятника
Святому Володимиру
до Ландшафтного
парку.

Про висновки аналізу стану

зсувної і зсувонебезпечної те�

риторії “Хрещатику” розпові�

ли у КП “Спеціалізоване

управління протизсувних під�

земних робіт”. Навіть після

повені, що спіткала Київ ми�

нулого року, роботи з укріп�

лення схилів не проводилися.

Проте є приклади виконання

нового протизсувного будів�

ництва суб’єктами господарю�

вання: схили Києво�Печер�

ської лаври підтримуються у

відносно стійкому стані за

участю духовенства: “Загроза

зсувів там є і завжди була. На

території дуже багато проти�

зсувних споруд, серед яких

більшість експлуатує наше

підприємство”,— розповів го�

ловний гідрогеолог підприєм�

ства, заслужений будівельник

України Василь Боковой. Слід

зазначити, що проблемних

схилів у столиці вистачає, і

55 — це лише невелика їх час�

тина. У місті з’являються не

тільки нові проблемні зсувні

ділянки, а й приходять у не�

придатність старі укріплюючі

споруди. Така ситуація склала�

ся на вулиці Трьохсвятитель�

ській: за 10 років аварійної си�

туації капітальних робіт так і

не проводили, попри велику

кількість комісій. Подібних

об’єктів, які вимагають заміни

підпірних стін, у Києві виста�

чає: вони є на Уральському

провулку, вулиці Підвисоць�

кого тощо. Окрема проблема

існує у приватному секторі:

багато з цих територій не ма�

ють побутової та дощової ка�

налізації, а воду споживають.

В результаті вона потрапляє у

грунт та руйнує схили. Звісно,

що наслідки можуть бути ка�

тастрофічними. “Суб’єкт гос�

подарювання відповідає за

свою ділянку землі та прилеглі

території, зокрема за проти�

зсувний режим. Але прогали�

ни у законі дозволяють не про�

водити роботи із закріплення

схилів власникам малоповер�

хових будинків, які не більше

300 кв. м площею. Це можна

зрозуміти, адже виконання та�

ких робіт вимагає додаткових

матеріальних витрат”,— пояс�

нює Василь Петрович. Подіб�

них проблем із законами ви�

стачає, адже з 2011 року діє но�

ве законодавство стосовно

містобудування, яке послаби�

ло контроль за забудовою ді�

лянок, віднесених до зсувоне�

безпечної зони, що зокрема

ставить під небезпеку стан

схилів через відсутність відпо�

відальності за порушення

норм протизсувного режиму.

КП “СУППР” було створе�

но 1 листопада 2012 року і до�

сі не має налагодженої матері�

альної�технічної бази: “Ми не

маємо інформації стосовно

закладення коштів на нове

протизсувне будівництво у

місті, але відомо, що повністю

відсутнє фінансування капі�

тального ремонту споруд,

проте передбачені гроші на

поточне утримання проти�

зсувних споруд, які знахо�

дяться на балансі нашого під�

приємства, в розмірі

15 546 000 грн �
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Понад півсотні проблемних схилів міста 
потребують термінового  укріплення

Проведена	ревізія	КП	"СУППР"	виявила	�	столиці	55	найбільш

зс�вонебезпечних	діляно�	

Голова	КМДА	Володимир	Бондарен�о	привітав	столичних

�ом�нальни�ів	з	Днем	працівни�ів	ЖКГ	і	поб�тово(о

обсл�(ов�вання	населення	

Києвом крокує
“Шевченкоманія”
В університеті імені Бориса Грінченка
відбулася урочиста академія

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У
країна відзна�
чила 200�річчя
з дня наро�
дження Тараса

Шевченка. Готувались
до цієї визначної дати
давно, і упродовж
усього 2014 року про�
ходитимуть різнома�
нітні заходи з вшану�
вання Кобзаря. Зок�
рема днями в Київ�
ському університеті
імені Бориса Грінчен�
ка відбулась презен�
тація Всеукраїнського
науково�популярного
проекту “Шевченко�
манія”.

У рамках урочистої події

відбулася презентація уні�

кальних видань “Кобзаря”

(факсимільне видання 1860

року), “Листування Тараса

Шевченка” за редакцією ака�

деміка Сергія Єфремова (ре�

принтне видання раритету

1929 року) та науково�літера�

турної праці Василя Паха�

ренка “Шевченко як геній”.

Модератором заходу висту�

пив завідувач науково�до�

слідної лабораторії літерату�

рознавства Київського уні�

верситету імені Бориса Грін�

ченка, доктор філологічних

наук, професор Ярослав По�

ліщук.

З особливою увагою сту�

денти та викладачі слухали

виступи спеціальних гос�

тей — професора Київського

лінгвістичного університету

Тетяни Мейзерської та ди�

ректора видавництва “Бра�

ма�Україна” Олександра Тре�

тякова, яке видало “Листу�

вання”. До слова, пан Олек�

сандр розповів, що у книзі

вміщено 225 листів самого

Тараса Шевченка та ще понад

200 листів, адресованих пись�

меннику. 

Визначній даті було при�

свячене виконання вокаль�

ного циклу “Три колискові”.

Музику написав композитор

Віталій Вишинський, а вико�

нала заслужений діяч мис�

тецтв України Оксана Петри�

кова у супроводі автора.

Цикл був створений ще по�

над десять років тому і від�

значений малою Шевченків�

ською премією. Перша і тре�

тя частини — це покладений

на музику вірш “За сонцем

хмаронька пливе”, друга час�

тина — народна колискова

“Ой спи, дитя, колишу тя”.

“Багато Шевченкових тво�

рів стали народними пісня�

ми, тому думаю, будь�якому

композитору дуже важливо

знайти “свої” слова у Тара�

са,— розповів “Хрещатику”

автор, член національної

Спілки композиторів Укра�

їни Віталій Вишинський.— У

циклі “Три колискові” Шев�

ченко — не борець чи бунтар,

а екзистенціаліст, який не за�

кликає до спротиву світу, а

шукає лад і спокій у своїй ду�

ші. Цього року ми мали уні�

кальне святкування ювілею

нашого генія. Через револю�

ційні події на Майдані і зміну

влади усі заходи, що відбува�

лися з вшанування дня наро�

дження Тараса Шевченка,

пройшли без театралізованої

помпезності. На мою думку, і

Шевченко, і ми від цього

тільки виграли” �

В	Київсь�ом�	�ніверситеті	імені	Бориса	Грінчен�а	відб�лась	презентація	Все��раїнсь�о(о	

на��ово-поп�лярно(о	прое�т�	"Шевчен�оманія"
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Організувати таке прибирання за

участю городян очільник столиці

Володимир Бондаренко доручив

профільним структурним підрозді�

лам під час апаратної наради, при�

свяченої питанням санітарного ста�

ну міста.

“Першу загальноміську толоку

ми організуємо вже у найближчу су�

боту — 22 березня. Я доручив усім

службам, які забезпечують приби�

рання і благоустрій у столиці, а та�

кож районним держадміністраціям

організувати роботу таким чином,

аби кожен мешканець Києва мав

змогу долучитися до цієї справи.

Протягом двомісячника з благо�

устрою роботу буде сплановано так,

аби локальні толоки пройшли у

кожному мікрорайоні столиці. Ми

інформуватимемо киян і запрошу�

ватимемо їх вийти і допомогти у

благоустрої тих вулиць, де вони

мешкають. А комунальні служби

будуть готові надати весь необхід�

ний інвентар. Я впевнений, що се�

ред мешканців столиці буде багато

ініціативних людей, які долучаться

до спільної благородної справи”,—

підкреслив Володимир Бондаренко.

Він розповів і про плани щодо

благоустрою майдану Незалежності

та Хрещатика, зауваживши, що ці

питання залишаються досить

складними.

“По�перше, активісти Майдану

просять не чіпати місця, де загину�

ли їхні товариші, принаймні до то�

го, як мине 40 днів. Ми з повагою і

розумінням ставимося до цього

прохання. Таку думку висловлюють

і кияни під час наших зустрічей.

По�друге, важливим питанням є

відновлення бруківки на централь�

них вулицях у тих місцях, де вона

використовувалась активістами під

час протестних акцій. У майбутньо�

му ці місця ми плануємо позначити

іншим кольором бруківки, аби збе�

реглася пам’ять про межі тих трагіч�

них і водночас унікально героїчних

днів.

Також ми плануємо оголосити

конкурс на проект меморіалу, який

навіки залишився б у пам’яті на�

щадків. Але для того, аби розпоча�

ти роботи з відновлення центру,

потрібно прибрати деякі барикади,

існування яких уже не має сенсу.

Разом із активістами Майдану ми

прийшли до спільної думки, що

вже пора братися за згортання де�

яких барикад, які розміщені на

Парковій алеї, на вулиці Грушев�

ського, на вулиці Прорізній, на

Трисвятительській тощо. Водночас

сам Майдан продовжуватиме

функціонувати, зберігаючи свою

сутність та устрій. Активісти ствер�

джують, що стоятимуть на Майдані

принаймні до виборів Президен�

та”,— розповів Володимир Бонда�

ренко.

Підтримує ініціативу столичної

влади і колектив редакції газети

“Хрещатик”. Журналісти видання

разом з мешканцями Києва та ко�

мунальниками візьмуть участь у за�

гальноміському суботнику. Адже не

секрет, що тільки спільними зусил�

лями можна зробити місто більш

красивим, затишним, комфортним

і по�справжньому європейським.

До того ж, подібні заходи об’єдну�

ють, стимулюють мешканців не

смітити там, де вони прибрали

У столиці відбудеться масштабне 
прибирання
Голова КМДА Володимир Бондаренко ініціює щосуботні толоки під час весняного
двомісячника з благоустрою

Дол читися до бла о строю столиці вже цієї с боти матим ть можливість
сі меш анці Києва
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

В
есняний двомісячник з благоустрою триватиме з
24 березня до 8 травня — у цей період місто при�
биратимуть та озеленюватимуть після осінньо�зи�
мового періоду. Долучитися до благоустрою сто�

лиці матимуть можливість усі мешканці Києва — голова
КМДА Володимир Бондаренко ініціює проведення щосу�
ботніх толок. Уже 22 березня в місті планується провести
масштабне санітарне прибирання територій після зими.

Лише за перших два місяці по�

точного року у Києві відбулося 195

сільськогосподарських ярмарків,

на яких було реалізовано понад

16,3 тисячі різної продукції. За ци�

ми статистичними даними, нада�

ними Департаментом промислово�

сті та розвитку підприємництва

КМДА, “ховається” унікальний

важіль міської влади на регулю�

вання цін на продукти. Взяти

участь у ярмарках може будь�який

фермер чи підприємець — єдина

вимога, аби продукція була дешев�

ша на 10�15 відсотків за ринкову.

Таким чином місто змогло без ад�

міністративного впливу стримува�

ти зростання цін на продукти у

місті.

“Київ — не сільськогосподар�

ський регіон, забезпечення потреб

сільськогосподарською продукцією

здійснюється за рахунок її завезен�

ня з регіонів,— нагадав заступник

директора Департаменту промисло�

вості та розвитку підприємництва

Станіслав Голубов.— Підприємства,

які у попередніх роках здійснювали

закладку та переробку овочів на те�

риторії районів Києва, на сьогодні у

приватній власності, і ми, відповід�

но до закону “Про місцеві державні

адміністрації”, не маємо повнова�

жень втручатися у їхню господар�

ську діяльність. Тож у переважній

більшості кияни купують овочі та

фрукти на стаціонарних ринках,

магазинах та, звичайно ж, сільсько�

господарських ярмарках, які за ми�

нулі два роки значно розширили

свою “географію” та проходять за

70�ма адресами”.

У профільному управлінні ка�

жуть, що найкраще організовують

ярмарки в Оболонському, Соло�

м’янському та Шевченківському

районах. Причому у місті намагаю�

ться максимально збільшити кіль�

кість майданчиків у мікрорайонах,

де можна влаштувати таку торгівлю.

Отак і виходить, що ярмарки “йдуть

до киян”.

Щотижня (враховуючи ярмарки у

будні) понад 3,5 тисячі фермерів та

підприємців приїжджають до сто�

лиці, аби реалізувати свій крам. Ті,

кому дозволяють потужності, ви�

ставляють свої палатки за кількома

адресам одночасно. Майже 70 %

учасників — представники Київ�

ської області, хоча є виробники з

Житомирської, Вінницької, Пол�

тавської, Чернігівської та інших ре�

гіонів.

Цікаво, що Управління торгівлі

та побуту Департаменту промисло�

вості та розвитку підприємництва

на підставі моніторингу цін, про�

веденого профільним міністер�

ством України, розробляє реко�

мендовані ціни щотижня! Таким

чином, навіть після стрибків валю�

ти і зростання вартості пального

продукти на ярмарках все одно за�

лишаються дешевші, ніж у стаціо�

нарній мережі.

“Рекомендовані ціни на сільсько�

господарських ярмарках діють на

продукти 20�ти найменувань, зо�

крема м’ясо та птицю, молокопро�

дукти, борошно та крупи, а також

овочі,— повідомив Станіслав Голу�

бов.— Так, минулого тижня ціни на

яловичину були в межах 40�55 грн

за кілограм, свинину — 40�50 грн,

картоплю — 3,00�6,50, капусту —

1,50�3,50, моркву та буряк — 3�4,50,

цибулю — 5�7 грн за кілограм”.

Якщо кілька років тому ярмарки

відбувалися по п’ятницях та субо�

тах, то уже більше, ніж півроку, ор�

ганізовують торгівлю п’ять днів на

тиждень, влаштовуючи у будні не�

великі майданчики у тих мікро�

районах, де не надто добре розвину�

та мережа супермаркетів чи стаціо�

нарних ринків. Побутує думка, що

головні клієнти сільськогосподар�

ських ярмарків — пенсіонери, які

навчені рахувати кожну копійку.

Проте “нев’януча” популярність та�

кої торгівлі серед киян свідчить про

її доречність і затребуваність.

“Ви подивіться, хто торгує на на�

ших стаціонарних ринках. Біль�

шість — перекупки! — безапеляцій�

но ставить діагноз сфері торгівлі

пенсіонер Володимир Пелих.— А

на ярмарках у мене є шанс придба�

ти продукти у господаря, який сам

посадив і виростив картоплю, бу�

ряк. Крім того, помітив, що коли у

нас у районі проводять ярмарок, то

у місцевому супермаркеті одразу ж

з’являються акційні ціни на овочі.

Пенсіонерські гаманці від такого

“змагання” за покупця тільки ви�

грають”

Стратегічні постачальники
Селяни з Київської та прилеглих областей забезпечують Київ дешевими 
і натуральними продуктами

Сьо одні селяни та фермерсь і осподарства з Київсь ої та приле лих областей забезпеч ють меш анців столиці
дешевими і нат ральними прод тами

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

С
ьогодні важко уявити Київ без традиційних сіль�
ськогосподарських ярмарків, які щотижня відбу�
ваються у всіх районах міста. Селяни і підприєм�
ці з більшості областей центральної України от�

римали максимально спрощений і безплатний доступ до
величезного ринку збуту, а кияни, своєю чергою, мож�
ливість поруч із домом купувати продукти з перших рук
за помірними цінами.
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Імпорт поступиться експорту
Як позначиться нестабільна ситуація в державі на зовнішньоекономічній діяльності

Ці дані говорять про те, що

наша держава вперто фінансує

економіки всього світу, одначе

не свою власну, купуючи зару�

біжних товарів більше, ніж

експортує своїх за кордон. Ли�

ше невеликою втіхою можуть

стати дані, що від’ємне сальдо

зовнішньої торгівлі товарами

зменшилося на 14,57 % у по�

рівнянні з минулим роком.

Одначе цифри вражають! Ми

за два останніх роки вивели з

країни 29,6 млрд доларів. У

2013 році загальний обсяг екс�

порту України склав 63,3 млрд

дол. США (зниження на 7,8 %

порівняно з 2012 роком). Най�

більшу частку в експорті тра�

диційно зайняв агропромис�

ловий комплекс — 17 млрд

дол. США, другими за обсяга�

ми йдуть товари металургійної

промисловості — 14,3 млрд

дол. США. Замикає трійку лі�

дерів хімічна промисловість —

4,9 млрд дол. США. Що сто�

сується показників імпорту, то

за 2013 рік вони зменшилися

до 77 млрд дол. США (зни�

ження на 9,1 % у порівнянні з

2012 роком). Пріоритетну

частку українського імпорту у

грошовому вираженні займа�

ють енергоносії — 21,8 млрд

дол. США, товари хімічної

промисловості — 9,9 млрд дол.

США, товарів агропромисло�

вого комплексу було імпорто�

вано на суму 8,2 млрд дол.

США.

Слід зазначити, що в гео�

графічній структурі експорт�

ного товарообігу пріоритет�

ним напрямком залишається

СНД — 36 %, одразу за яким

йдуть країни Європейського

Союзу — 26 %, Близький Схід

займає 18 %, Далекий Схід —

8 %, на решту країн припадає

12 %. Географія імпорту при�

близно відповідає експортній:

СНД — 37 %, але на ЄС вже

приходиться 35 %, Близький

Схід — 3 %, Далекий Схід —

15 %, інші країни — 10 %.

Для того, щоб робити прог�

нози щодо експортно�імпорт�

них показників України на

2014 рік, потрібно розглянути

динаміку як спаду, так і зрос�

тання показників провідних

ринків країни — агропромис�

лового, металургійного, па�

ливно�енергетичного тощо.

Врожай врятує 
Як зазначає начальник від�

ділу АПК ДП “Держзовніш�

інформ” Олександр Одосій,

результат експорту міг бути

набагато гіршим через суттє�

ве зменшення світових цін на

зернові, олійні культури та

продукти їх переробки у II

половині 2013 року — на

20—30 %. “Проте збільшення

відвантажень цих товарів у

четвертому кварталі 2013 року

до рекордних обсягів дозво�

лило дещо наздогнати показ�

ники 2012 року”,— зазначає

пан Одосій. Також він наго�

лосив на тому, що імпорт аг�

ропродовольчих товарів зріс

майже на 9 % у вартісному ви�

раженні, це при зростанні на�

туральних обсягів лише на 3

%, за рахунок збільшення

частки товарів з високою до�

даною вартістю та підвищен�

ня світових цін на рибу, горі�

хи, м’ясо тощо в порівнянні з

2012 роком. Слід відзначити

зниження на 13 % у вартісно�

му та на 25 % у натуральному

вираженні імпорту м’яса та

субпродуктів”,— додав екс�

перт. Що стосується 2012 ро�

ку, то експерт зазначив, що

сільське господарство поста�

вило високу планку щодо

експорту. “Експорт становив

17,9 млрд дол., імпорт — 10,4

млрд дол., цю планку дуже

тяжко тримати на рівні зов�

нішньої торгівлі, це був ре�

кордний рік для України”,—

резюмував експерт. 

“Найбільшими імпортера�

ми української продукції є

країни, які не мають можли�

вості виробляти зерно, і відпо�

відно вимушені імпортувати

продукцію, — це Єгипет, Ін�

дія. Найбільшими імпортера�

ми є Близький Схід і ЄС”,—

наголосив пан Одосій. Варто

зазначити, що дві третини ва�

лютної виручки від експорту

агропродовольчих товарів за�

безпечили лише 5 товарів: ку�

курудза (23 %), пшениця 

(11 %), насіння ріпаку (7 %),

соняшникова олія (19 %) та

шрот (5 %). Також найбіль�

ший приріст експорту в вар�

тісному вираженні продемон�

стрували такі товари, як на�

сіння ріпаку, м’ясо птиці, со�

ки, готові харчові продукти,

цигарки тощо. Щодо прогно�

зів на 2014 рік, то експерт за�

значив, що український АПК

може збільшити виручку від

експорту продовольчих това�

рів на 15 %, порівняно з 2013�

м, до $ 18—20 млрд за рахунок

високих врожаїв зернових (на

рівні минулого року — 63 млн

тонн, що на 36,3 % більше,

ніж рік тому) і олійних куль�

тур, а також нарощування

експорту товарів переробної

галузі (м’ясо, кондитерські

вироби тощо). Також не

останнім буде і збереження

високих темпів експорту та

сприятлива цінова кон’юнк�

тура світового ринку.

Водночас імпорт агропро�

довольчих товарів може

збільшитись до 8,4—8,8 млрд

дол. США. Але ситуація може

значно змінитися через еко�

номічну і політичну кризи. В

країні буде відбуватися змен�

шення реальних доходів (орі�

єнтовно на 25—30 %) та купі�

вельної спроможності насе�

лення. Тому більшість грома�

дян буде більше заощаджува�

ти, а це, в свою чергу, призве�

де до зменшення частки до�

рогих імпортних продуктів

харчування у структурі спо�

живання. Також відбудеться

перманентне зниження обся�

гів імпорту м’яса через стрім�

кий розвиток птахівництва та

свинарства в Україні.

Більше українського
Що стосується показників

металургійного комплексу,

то, за словами заступника на�

чальника відділу ринків чор�

ної металургії ДП “Держзов�

нішінформ” Віталія Посто�

ленка, тенденції, які були в

2013 році, були прогнозова�

ними ще на початку року, бо

більшість експертів і аналіти�

ків сходились у тому, що екс�

порт буде поступово збільшу�

ватись. “Українським мета�

лургам вдалось експортувати

26,5 млн тонн металопродук�

ції — напівфабрикати, мета�

лургійна сировина, основні

види прокату — плоский і

довгомірний, і близько 1,17

млн тонн сталевих труб. При

цьому поставки металопро�

дукції, в порівнянні з показ�

никами 2012 року, зросли на

3,6 %, одночасно експорт ста�

левих труб впав на 24,1 %”,—

надав коротку характеристи�

ку показників другої за обся�

гами експорту галузі Віталій

Постоленко.

Що стосується імпорту, то

у 2013 році в нашу країну бу�

ло ввезено близько 2,14 млн

тонн металопродукції і

близько 93,4 тисячі тонн ста�

левих труб. При цьому поста�

чання металопродукції по�

рівняно з попереднім роком

скоротилися на 9,2 %, одно�

часно імпорт сталевих труб

зріс на 18,4 %. У грошовому

еквіваленті імпортні постав�

ки металопродукції переви�

щили $ 2,2 млрд, а поставки

труб — $ 200 млн. У товарній

структурі імпорту переважає

сталевий прокат (близько 72

%) і металургійна сировина

(близько 20 %). Решта при�

падає на напівфабрикати і

труби.

Традиційно найбільшими

ринками збуту продовжують

залишатися країни Близько�

го та Середнього Сходу та

ЄС. “Так, у 2013 році доля в

товарній структурі експорту

близькосхідних країн склала

30 % — це враховуючи те, що

ми спостерігали скорочення

поставок у ці регіони майже

на 19,1 %. Також більш ін�

тенсивними були поставки

до країн СНД, ми експорту�

вали на 6 % продукції біль�

ше, ніж у 2012 році. З імпор�

том ситуація здебільшого ін�

ша. Більше, ніж 55 % скла�

дає доля СНД в загальному

обсязі імпорту, на другому

місці — країни Південно�

Східної Азії — 17,5 % і кра�

їни ЄС. Слід зазначити, що

за останній рік обсяги екс�

порту в країни Південно�

Східної Азії зросли на 95

% — це дещо нестандартна

ситуація для українського

ринку”,— зазначив пан По�

столенко.

Також, за його словами,

зростання експорту метало�

продукції у валютному екві�

валенті у цьому році навряд

чи досягнемо через те, що

розширити ринки збуту

майже неможливо: європей�

ський ринок уже пересиче�

ний пропозиціями. В кра�

їнах Близького і Середнього

Сходу можемо сподіватися

на деяке збільшення експор�

ту, тільки якщо відбудеться

стабілізація політичної і

економічної ситуації в цих

регіонах. Крім того, вірогід�

но, що у першому кварталі

2014 року спостерігатимемо

скорочення виробництва

металопродукції в Україні.

Якщо воно буде зумовлене

зростанням внутрішнього

споживання — це плюс, а не

мінус. Песимістичний прог�

ноз на цей рік — скорочення

експорту на 10 % у валютно�

му еквіваленті й натурально�

му обсязі та скорочення ім�

порту на 3 % в натуральних

обсягах і на 5 % — у валют�

ному еквіваленті. Оптиміс�

тичний прогноз — мінус 5 %

експорт у валютному еквіва�

ленті і обсягах, імпорт — мі�

нус 5 % у натуральних обся�

гах і мінус 7 % у валютному

еквіваленті. Також, за прог�

нозами експертів, істотних

змін в географічній структу�

рі експорту/імпорту метало�

продукції не відбудеться.

ПЕК штормить
Варто зазначити, що па�

ливно�енергетичний ком�

плекс України складається з

таких товарів: вугільна про�

дукція, нафтопродукти, газ

природний і електроенергія

тощо. За словами начальни�

ка відділу паливно�енерге�

тичних ринків ДП “Держзов�

нішінформ” Олега Мельни�

ка, імпортні закупки у вар�

тісному режимі складають до

30 %, експортні операції —

до 10 %, досить нерівномірно

через те, що Україна є імпор�

тером енергоресурсів, своїх

ресурсів вона не має. “За

2013 рік на експорт з України

було поставлено 8,5 млн

тонн вугілля (енергетичного

та коксівного), що на 40 %

перевищує показник 2012

року. 75 % склало вугілля ан�

трацитової групи (6,4 млн

тонн проти 5,9 млн тонн у

2012 р. (97 % в структурі екс�

порту у 2012 р.). Експорт

нафтопродуктів скоротився

на 34 % в кількісному вимірі

та майже на 42 % у вартісно�

му. Електроенергії на екс�

порт було поставлено на су�

му 580 млн дол., що на 16 %

перевищує показник 2012

року, реалізація продукції у

кількісному вимірі збільши�

лась на 3 %, а середня ціна

при цьому зросла на 13 %.

Україна скоротила імпорт га�

зу на 15% в кількісному вимі�

рі та на майже 18 % у вартіс�

ному. Середня ціна склала

412 дол. США/1000 м3. У

2013 році Україна імпортува�

ла 14,2 млн т вугілля, що на 4

% нижче за рівень 2012 року.

Середня ціна на імпортоване

вугілля склала 139 дол.

США/т, що на 22 % нижче

показника 2012 року”,— до�

повів Олег Мельник. Також,

за словами експерта, потріб�

но сподіватися, що у 2014 ро�

ці у відносинах країн перева�

жатиме комерція, а не полі�

тика. “Зокрема від вирішен�

ня газового питання залежа�

тиме, чи формуватиме наше

зовнішньоторговельне саль�

до позитивний приріст або

від’ємне значення”,— наго�

лосив пан Мельник.

Отож на тенденції, які фор�

муватимуться надалі в екс�

порті та імпорті товарів і по�

слуг, впливатиме політичне

становище країни, купівель�

на спроможність населення

та кон’юнктура зовнішніх

ринків �

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

С
итуація в країні з кожним днем стає
все більш нестабільною та може при�
звести до спаду як експорту, так і ім�
порту в цілому. Загалом на майбутні

показники зовнішньоекономічної діяльності
України впливатимуть, по�перше, відносини з
Росією, а по�друге, купівельна спроможність
населення, а також кон’юнктура зовнішніх
ринків. Але все — попереду. Що стосується
стану справ у сфері експортно�імпортних опе�
рацій країни за останні роки, то загальна кар�
тина зовнішньоекономічних операцій України
суттєво не змінюється. Як і раніше, Україна
має катастрофічний негативний баланс зов�
нішньої торгівлі. Якщо говорити мовою цифр,
то негативне сальдо зовнішньої торгівлі за
2013 рік склало 13,7 млрд дол. США.

Êåð³âíèê ïðîåêò³â Àñîö³àö³¿ åêñïîðòåð³â ³ ³ìïîðòåð³â "ÇÅÄ" 

Ìèêîëà ËÀÐ²Í: 

Íèí³ ñèòóàö³ÿ ³ç ì³æíàðîäíîþ òîðã³âëåþ Óêðà¿íè çàïëóòàíà. Àëå âñå æ òàêè

ñïðîáóºìî ïåðåäáà÷èòè äèíàì³êó åêñïîðòíî-³ìïîðòíèõ îïåðàö³é, ´ðóíòóþ÷èñü íà

îñòàíí³õ ïîä³ÿõ ³ íîâèíàõ. 

Äíÿìè ãîëîâà ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Æîçå Ìàíóåëü Áàððîçó çàÿâèâ, ùî ªÑ ìàº íàì³ð

â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó â³äì³íèòè ³ìïîðòí³ ìèòà íà óêðà¿íñüê³ òîâàðè. ßêùî æ

ºâðîïîë³òèêè äîòðèìàþòüñÿ ö³º¿ îá³öÿíêè, òî äîëÿ óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó çðîñòå,

îñîáëèâî â ÀÏÊ. Ïðè ³ñíóþ÷îìó ñòàí³ ðå÷åé äîëÿ åêñïîðòó ÀÏÊ â êðà¿íè ªÑ çàéìàº

20—23 %. Îòæå, ç â³äêðèòòÿì òîðãîâåëüíèõ òà ìèòíèõ áàð`ºð³â öÿ ÷àñòêà, áåçóìîâíî,

çá³ëüøèòüñÿ. Àëå ñë³ä âðàõîâóâàòè òîé ôàêòîð, ùî îñíîâîþ íàøîãî åêñïîðòó

çàëèøàºòüñÿ ñèðîâèíà. Òîìó, àáè çá³ëüøóâàòè íå ëèøå äîëþ åêñïîðòó, à é éîãî

ãðîøîâèé âèðàç, ìè ìàºìî ïåðåðîáëÿòè ñèðîâèíó ñàìîñò³éíî ³ åêñïîðòóâàòè âæå

ãîòîâó ïðîäóêö³þ ³ç âèñîêîþ äîäàíîþ âàðò³ñòþ. 

²íøèì, íå ìåíø âàæëèâèì ìîìåíòîì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ÷àñîâèõ ðàìîê òàêîãî

áåçïåðåøêîäíîãî â³äêðèòòÿ òîðãîâåëüíèõ êîðäîí³â ªÑ äëÿ óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â. Íàðàç³

îáãîâîðþºòüñÿ 1 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó – äàòà çàïëàíîâàíîãî ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî çîíó

â³ëüíî¿ òà âñåîõîïëþþ÷î¿ òîðã³âë³ íàøî¿ êðà¿íè ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì. 

Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà â³ä "îáíóë³ííÿ" ³ìïîðòíèõ ñòàâîê ìîæå îòðèìàòè, çà ð³çíèìè

ïðîãíîçàìè, ëèøå â ÀÏÊ äîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü íà ð³âí³ 400—600 ìëí äîë. Çà

îö³íêàìè íàøèõ ºâðîïåéñüêèõ ïàðòíåð³â, óêðà¿íñüê³ åêñïîðòåðè çàîùàäÿòü 487 ìëí

ºâðî íà ìèòàõ ïðè åêñïîðò³, ó òîìó ÷èñë³ 330 ìëí ºâðî – ïðè ïîñòàâö³

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, 53 ìëí ºâðî – ïðîäóêò³â õàð÷îâî¿ ïåðåðîáêè, 24,4

ìëí ºâðî – òåêñòèëüíî¿ ãàëóç³. 

Ïîðÿä ç òàêèìè ðàéäóæíèìè ïåðñïåêòèâàìè âñå æ òàêè ç âèñîêîþ äîëåþ

â³ðîã³äíîñò³ çàëèøàºòüñÿ çàãðîçà çàãàëüíîãî ñêîðî÷åííÿ åêñïîðòíî-³ìïîðòíèõ îïåðàö³é

÷åðåç íåñòàá³ëüíó ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â íàø³é äåðæàâ³, ÿêà óñêëàäíþºòüñÿ ìîæëèâ³ñòþ

åñêàëàö³¿ â³éñüêîâîãî êîíôë³êòó ç ÐÔ. Çà òàêèõ óìîâ íàâðÿä ÷è õòîñü ç ³íîçåìíèõ

ïàðòíåð³â çàõî÷å ìàòè ñïðàâó ç òàêèì "íåáåçïå÷íèì" ïàðòíåðîì, ÿê Óêðà¿íà â ¿¿

íèí³øíüîìó ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íîìó ñòàíîâèù³.

ÄÓÌÊÀ ÅÊÑÏÅÐÒÀ
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Хрещатик 520 березня 2014 року

Імовірна більшість 
від наявної меншості

Так званий референдум у

Криму в неділю, 16 березня,

відбувся попри те, що Кон�

ституційний Суд України ви�

знав рішення про його про�

ведення таким, що супере�

чить Основному закону дер�

жави, а Верховна Рада у субо�

ту, 15 березня, ухвалила по�

станову про дострокове при�

пинення повноважень Вер�

ховної Ради Криму.

За оголошеними результа�

тами заходу, 96,77 % тих, хто

взяв участь у голосуванні,

висловилися за приєднання

Криму до Російської Феде�

рації як суб’єкта федерації.

Явка склала 83,01 % усіх ви�

борців. 2,51 % проголосува�

ли за Крим у складі України.

Начебто результати блиску�

чі для РФ, можна тільки ра�

діти одностайності населен�

ня півострова.

Однак експерти засумніва�

лися у таких результатах.

Зокрема у ході прес�конфе�

ренції у Києві колишній пер�

ший заступник керівника Ге�

нерального штабу Збройних

Сил України, віце�адмірал

Ігор Кабаненко зазначив, що

“за нашими оцінками, це

приблизно мінімум до 30 %

тих громадян, які не брали

участі у цьому референдумі.

Тому цифри, які були озвуче�

ні, нагадують старі часи, ко�

ли був єдиний “одобрямс”.

При цьому “кримські татари

підрахували, що у референ�

думі взяли участь близько

30 %”.  Ігор Кабаненко наго�

лосив, що “бюлетені не мали

захисту і навіть номерів, це

неприпустимо при забезпе�

ченні волевиявлення грома�

дян”. До того ж, це голосу�

вання “під дулами автоматів,

тому що регіон мілітаризова�

ний, там знаходиться вели�

чезне угруповання військ

іноземної держави, і це впли�

нуло на результати”.

Ані миру, ані війни
Офіційний Київ, а також

світова спільнота не визнали

ані референдуму, ані факту

підписання так званої угоди

між РФ та Кримом і Севасто�

полем про входження до

складу Російської Федерації.

Виконуючий обов’язки Пре�

зидента України Олександр

Турчинов під час зустрічі з

вищим командуванням

Збройних Сил назвав події у

Криму “тимчасовою окупа�

цією”, а також своїм указом

дав дозвіл військовослужбов�

цям у Криму на використан�

ня зброї. Прем’єр�міністр

Арсеній Яценюк у своєму

зверненні закликав до збере�

ження єдності України.

На жаль, перша жертва

конфлікту у Криму вже є. За

інформацією Міністерства

оборони, у вівторок, 18 берез�

ня, військовослужбовці

Збройних Сил РФ штурмува�

ли 13�й фотограметричний

центр у Сімферополі, під час

штурму прямим попаданням

у серце вбитий прапорщик.

Також тяжко поранено капі�

тана українських Збройних

Сил.

У Києві визріє згода
В Україні набирає обертів

часткова мобілізація, наша

країна де факто у стані війни,

та найголовніше нині — ви�

рішити внутрішні проблеми,

щоб знову якась територія чи

регіон не стали легкою здо�

биччю агресора. Тому пара�

лельно із обміном доволі

жорсткими заявами всі заці�

кавлені сторони конфлікту

висловилися і про те, якою

вони бачать майбутню Укра�

їну.

Каталізатором дискусії

стала заява МЗС РФ про

створення комісії з урегулю�

вання ситуації в Україні. По�

дальший план передбачає

скликання Конституційних

зборів, ухвалення шляхом

референдуму нової Консти�

туції, котра б передбачала

федеральний устрій нашої

країни, військово�політич�

ний нейтралітет, двомов�

ність. Президент РФ Воло�

димир Путін досить жорстко

охарактеризував політичну

нестабільність в Україні та

анонсував “захист росіян”.

Відповіддю української по�

літичної еліти стала думка

знаного політика, Героя

України Левка Лук’яненка

про те, що стирання розбіж�

ностей між етносами відбу�

лося ще за часів Київської

Русі, відтак “зараз україн�

ці — це єдина нація. Тому го�

ворити про те, що Україну

можна будувати на якійсь

федеративній основі — це

байка російських імперіаліс�

тів. Унітарний лад витікає із

структури української на�

ції”.

Але внутрішні протиріччя

в Україні існують, і їх треба

долати, але не ціною єдності

держави. Це визнав у своєму

зверненні до мешканців пів�

денних та східних регіонів

прем’єр�міністр України Ар�

сеній Яценюк. “Я усвідом�

люю і приймаю той факт, що

багатьох з вас хвилюють пи�

тання самостійності регіо�

нів, проблеми мови, церкви,

відносин з ЄС та Росією”. За

його словами, “парламент�

сько�президентська форма

правління, до якої ми повер�

нулися, надасть можливість

узгодити інтереси всіх регіо�

нів”. Так, наступного року

українські громадяни обира�

тимуть мерів та депутатів у

місцеві ради із розширеними

повноваженнями, і саме во�

ни сформують органи вико�

навчої влади на місцях. Що�

до мовного питання, то “ро�

сійська — така ж мова укра�

їнських патріотів, як і укра�

їнська”.

Саме з Києва розпочинав�

ся широкий народний рух за

європейське майбутнє Укра�

їни. Київ дав усьому світу

приклад прямого народо�

владдя. І саме Київ може

зміцнити Україну. “Ми вста�

ли й піднялися на Майдані

тому, що хотіли перемогти

той жах, той морок, який був

у нас впродовж чотирьох ро�

ків. І нарешті наш народ ски�

нув це ярмо. І на нас знову

хочуть вилити багно? Ми не

дамося”,— заявив перший

Посол України в Росії, депу�

тат Верховної Ради першого

скликання Володимир Кри�

жанівський.

Саме Київ може стати ви�

значальним для об’єднавчих

процесів в Україні. Таку думку

висловив в ексклюзивному

коментарі “Хрещатику” ди�

ректор Центру прикладних

політичних досліджень “Пен�

та” Володимир Фесенко. Він

вважає, що у контексті крим�

ського питання “посилюєть�

ся статус Києва як столиці й

посилюється вплив Києва.

Фактично, Київ має демон�

струвати політику об’єднан�

ня. Ми про це часто забували,

але коли нас свідомо страв�

лювали — Схід проти Заходу,

чи навпаки — розколювали

політики, хто тоді об’єднував

країну? Центральна Україна!

І в цьому сенсі статус і вплив

Києва, об’єднуючий вплив,

набуває нової якості. Підви�

щується планка вимог до Ки�

єва, щоб він став об’єдну�

ючим центром у різних розу�

міннях, починаючи від мови і

завершуючи прикладом ство�

рення ефективного комфорт�

ного середовища для всіх гро�

мадян України, які мешкають

на його території. І це стане

прикладом для інших. Саме

Центр і Київ мають бути при�

кладом створення нової орга�

нічної української ідентично�

сті, прикладом з’єднання, а

не розколу”.

Що буде далі?
Тим часом політичний про�

цес триває, і політологи прог�

нозують різні варіанти роз�

витку подій. Але погоджують�

ся, що Володимир Путін нав�

ряд чи вдовольниться Кри�

мом. У ході прес�конференції

у Києві колишній радник

Президента РФ Володимира

Путіна, науковий співробіт�

ник Інституту Катона Андрій

Ілларіонов зазначив, що Пу�

тін “візьме стільки, скільки

ви дасте. Якщо ви не будете

опиратися, він візьме все”. Як

вважає президент Аналітич�

ного центру “Політика” Ігор

Попов, стратегічна мета

Кремля полягає у тому, щоб

взяти під контроль усю тери�

торію України. Російський

політолог Андрій Піонтков�

ський у коментарі “Голосу

Америки” звернув увагу, що

“під сумнів поставлена при�

належність Україні її півден�

но�східних регіонів, і це поча�

ток пропагандистського за�

безпечення продовження

кримської операції в інших

регіонах України”. Директор

Інституту глобальних страте�

гій Вадим Карасьов переко�

наний, що Росії від України

потрібні південь та схід для

відновлення решток радян�

ського ВПК, котрий необхід�

ний Путіну для відновлення

військово�промислових ко�

операційних ланцюгів. Воло�

димир Фесенко вважає, що

Росія може застосувати крим�

ську схему для південних та

східних регіонів нашої кра�

їни, тому “уряду потрібно під�

готуватися”. Повернути Крим

до складу України, на думку

політолога, реально або за

умови початку “холодної вій�

ни” світового масштабу, або

внаслідок реалізації реформ,

як економічних, так і соціаль�

но�політичних.

З політологами погоджую�

ться й військові. “Витрачання

такої величезної кількості

грошей саме на військовий

компонент цієї кампанії, саме

на те, щоб цей військовий

компонент підготувати, мобі�

лізувати, зробити наступаль�

ним, зосередити його біля на�

ших кордонів... Ці елементи

свідчать про те, що підготовка

наступальної операції, гли�

бинної, не звершилася”,— за�

значив віце�адмірал Ігор Ка�

баненко. Завданям спеціаль�

но підготовлених людей, за

його словами, є розхитати си�

туацію в регіонах. “Агресора

можна лише зупинити”,— на�

голосив фахівець і радить на�

рощувати військові сили, мо�

білізувати та підготувати їх

Кримський злам
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

П
ротягом 23 років незалежна Україна уникала конфліктів і загос�
трень, але нині має не просто "гарячу", а "пекучу точку" —
Крим. Політики, економісти, дипломати, експерти в різних галу�
зях, активісти громадянського суспільства — всі включилися у

дискусію щодо ситуації навколо півострова. Після “референдуму” 16
березня загроза розпаду України стала реальністю. Але обговорення
того, як попередити перетворення “пекучої точки” на “пекельну” пере�
росло у широку дискусію про подальший розвиток України. Як не див�
но прозвучить, але саме це змагання ідей і є логічним, закономірним
продовженням Майдану.

Україна може швидко увійти до ЄС
Óêðà¿íà ìîæå ñòàòè ÷àñòèíîþ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó

ðàí³øå, í³æ öå ïåðåäáà÷àëîñÿ íàâ³òü àêòèâ³ñòàìè ªâðî-
ìàéäàíó. Êîì³ñàð ªÑ ç ïèòàíü ðîçøèðåííÿ òà ïîë³òèêè
äîáðîñóñ³äñòâà Øòåôàí Ôþëå â ³íòåðâ’þ í³ìåöüê³é ãàçå-
ò³ Die Welt çàçíà÷èâ, ùî ªâðîñîþçó âàðòî ðîçãëÿíóòè
³íñòðóìåíò ðîçøèðåííÿ äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ ó Ñõ³ä-
í³é ªâðîï³. “ßêùî ìè õî÷åìî ñåðéîçíî çì³íèòè òó ÷àñ-
òèíó Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, êîòðó çà÷åïèëè íèí³øí³ ïîä³¿, òî
ìàºìî âèêîðèñòàòè íàéá³ëüø ñèëüíèé ³íñòðóìåíò ïîë³-
òèêè, êîòðèé ìàº ªÑ,— ðîçøèðåííÿ. Öå ìàº áåçïðåöå-
äåíòíó åôåêòèâíó é ñòàá³ë³çóþ÷ó ñèëó”,— çàçíà÷èâ â³í.
Ï³çí³øå Øòåôàí Ôþëå ï³äòâåðäèâ, ùî éìîâ³ðíà ïðîïî-
çèö³ÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ Óêðà¿íè äî ªÑ ÿê ïîâíîïðàâíîãî
÷ëåíà. Ï³çíî ââå÷åð³ ó â³âòîðîê, 18 áåðåçíÿ, ó Âåðõîâí³é
Ðàä³ áóëî çàðåºñòðîâàíî ïðîåêò ïîñòàíîâè “Ïðî ïîäàí-
íÿ çàÿâêè ùîäî íàáóòòÿ ÷ëåíñòâà â ªâðîïåéñüêîìó Ñî-
þç³”. Àâòîðàìè äîêóìåíòà º íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ç
ôðàêö³¿ “Áàòüê³âùèíà” Âîëîäèìèð Ïîëî÷àí³íîâ òà Ãåí-
íàä³é Çóáêî, à òàêîæ ïîçàôðàêö³éíèé Àíäð³é Ïàâåëêî.

Росія втягне себе й Крим у міжнародну ізоляцію
ÑØÀ çàïðîâàäèëè ñàíêö³¿ ïðîòè ñ³ìîõ ðîñ³éñüêèõ âèñîêîïîñàäîâö³â ÷åðåç àíåêñ³þ

Êðèìó. ¯ì çàáëîêóâàëè áàíê³âñüê³ ðàõóíêè òà çàáîðîíèëè â³äâ³äóâàòè òåðèòîð³þ Ñïî-
ëó÷åíèõ Øòàò³â. Çîêðåìà öå ñï³êåð âåðõíüî¿ ïàëàòè Äåðæäóìè Âàëåíòèíà Ìàòâ³ºíêî,
â³öå-ïðåì’ºð Äìèòðî Ðîãîç³í, ïîì³÷íèê Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèñëàâ Ñóðêîâ, ðàäíèê ïðå-
çèäåíòà Ñåðã³é Ãëàçüºâ, ãîëîâà êîì³òåòó Ðàäè Ôåäåðàö³¿ ç êîíñòèòóö³éíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà Ñåðã³é Êë³øàñ, ãîëîâè êîì³òåò³â Äåðæäóìè Îëåíà Ì³çóë³íà òà Ëåîí³ä Ñëóöüêèé.
Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè ì³æ ÐÔ òà Êðèìîì Á³ëèé ä³ì çàÿâèâ ïðî ìîæëèâ³ñòü òîãî, ùî
ÑØÀ çàïðîâàäÿòü íîâ³, á³ëüø æîðñòê³, ñàíêö³¿, çîêðåìà åêîíîì³÷í³, òà ðîçøèðÿòü ïå-
ðåë³ê “íåâ’¿çíèõ”. Òàêîæ ñàíêö³¿ äî Ðîñ³¿ çàïðîâàäèâ ªâðîñîþç. Ó “÷îðíîìó ñïèñêó” —
21 ðîñ³éñüêèé ÷èíîâíèê. Ñêîð³ø, ªâðîïà, ÿê ³ ÑØÀ, ðîçøèðèòü ñàíêö³¿. ªâðîïåéñüê³
ïîë³òèêè òà åêñïåðòè ìàþòü íàì³ð ïîñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî äèâåðñèô³êàö³þ ïîñòà÷àííÿ
åíåðãîíîñ³¿â. Ïîêè ùî Âåëèêîáðèòàí³ÿ çàÿâèëà ïðî ïðèçóïèíåííÿ äâîñòîðîííüîãî â³é-
ñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ÐÔ, ÿêå âèõîäèòü ïîçà ìåæ³ äîãîâîðíèõ çîáîâ’ÿçàíü. Íàòî-
ì³ñòü ïðåñ-ñåêðåòàð Ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðî Ïºñêîâ çàçíà÷èâ, ùî Ðîñ³ÿ çíàéäå ñîá³ ³í-
øèõ ïàðòíåð³â. Òèì ÷àñîì åêñïåðòè îö³íþþòü åêîíîì³÷í³ ïåðñïåêòèâè ÐÔ â óìîâàõ
³çîëÿö³¿ ÿê íåâò³øí³. ßê ì³í³ìóì, çàãàëüìóþòü òåìïè åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, à ñòàâêà
Âîëîäèìèðà Ïóò³íà íà íàðîùóâàííÿ çáðîéíèõ ñèë ìîæå ïðîâàëèòèñÿ.

Україні потрібно приготуватися дати відсіч агресору та водночас розпочинати 
проводити реформи
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Дах не з’їхав
Ціни на житло у столиці стримано зреагували 
на коливання гривні, дешеві варіанти все ще є
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Ч
имало громадян,
спостерігаючи за
карколомними полі�
тичними процесами,

мізкують: купляти собі не�
рухомість чи, може, поче�
кати? “Хрещатик” з’ясову�
вав мінімальну вартість
власного житла та пер�
спективи столичного ринку
нерухомості.

Оренда чи інвестиція?
Це питання рано чи пізно постає

перед усіма тими, хто не має у сто�

лиці власного житла. Все вирішу�

ють обсяги наявних грошей. Та це

лише на перший погляд. У ниніш�

ній ситуації головне — як ними

розпорядитися.

На середину березня найдешевші

квартири, що здаються, розташова�

ні у Дарницькому та у Святошин�

ському районах, мають одну кімна�

ту і коштують 2 800—3 500 грн на

місяць без торгу (за інформацією,

розміщеною на сайті Slando.ua).

Квартири умебльовані. Щоправда,

є й дешевша: “двушка” біля метро,

знову ж таки на київському Лівобе�

режжі, на яку заявлена ставка орен�

ди у 3 000 грн. Однак ця ціна не

включає оплати комунальних по�

слуг. Сумарно ця “двушка” може

виявитися дорожчою. Є й погодин�

ні розцінки, мінімальна ставка — 25

грн. Добова вартість оренди — міні�

мальна, яку можна знайти за оголо�

шеннями, 280 грн.

Віддавати щомісяця такі кошти,

м’яко кажучи, шкода. Привабливі�

шим було б інвестування у будів�

ництво власного житла. Тим паче,

що забудовники пропонують роз�

строчку без відсотків або з міні�

мальними відсотками. І єдине, що

зупиняє майбутніх інвесторів, це

необхідність першого внеску, що

складає від 30 до 70 % вартості

майбутньої квартири. А тепер уяві�

мо, що один конкретний громадя�

нин чи громадянка таки назбирали

чи здобули у вигляді кредиту кош�

ти на перший внесок, та їх, як�то

кажуть, “в обріз”. Що робити: ін�

вестувати чи почекати? Нині, без

перебільшення, доленосний мо�

мент і для таких громадян також.

Первинний ринок: 
новосілля за 200 тисяч

Хоч би як там вирували політич�

ні пристрасті, забудовники зберіга�

ють спокій, більше того — з опти�

мізмом дивляться у майбутнє. Ме�

неджери відділів продажу наводять

однакові аргументи на користь ін�

вестування: попри неоднозначні

процеси в Україні та поза нею, у то�

му числі поблизу кордонів, будів�

ництво не припиниться. Більше

того, забудовники фіксують ціни у

гривнях по курсу орієнтовно 9,30

грн за 1 долар США та запевняють,

що гривнева вартість залишиться

незмінною. Представники одного з

найбільших забудовників столиці

не виключили, що ціни на вже про�

інвестоване житло можуть зазнати

коректив, якщо все подорожчає у

3—4 рази, але то буде надзвичай�

ний форс�мажор. Щодо нових про�

ектів цей забудовник наголосив,

що вони реалізовуватимуться за

умови наявності інвесторів.

Наразі найдешевші квартири за�

явлені у ЖК на околиці столиці, у

віддаленому районі, ціна стартує

від 159 тисяч грн за “однушку” від

25 метрів квадратних. Але термін

вводу будинку в експлуатацію ко�

ливається на межі кінця 2014 — по�

чатку 2015 року. Щоб стали власни�

ком квартири за схемою інвесту�

вання ще до кінця 2014 року, дове�

деться викласти від 225 тисяч грн,

саме такою є ціна квартири�студії

25 м квадратних в одному з ЖК на

лівому березі Києва, введення сек�

ції будинку в експлуатацію перед�

бачається ще цього року, влітку.

Але це один з небагатьох випадків,

коли у майже готовому будинку є

вільні квартири або їх продає ін�

вестор.

Але інвестування у будівництво,

окрім ризиків, має й інший нюанс:

доки “зростає” будівля, доводиться

десь мешкати і... сплачувати за

оренду.

Попри все, нерухомість як аль�

тернатива депозиту стає привабли�

вішою. За даними дослідження

ІАП “Столичная недвижимость”,

ціна квадратного метра квартир

економ�класу у лютому відносно

січня 2014 року зросла на 1,3 %, од�

нокімнатної квартири — на 0,25 %

(+25 грн). За даними дослідження,

проведеного групою Colliers

International спільно з порталом

нерухомості Address.ua, середня ці�

на квадратного метра на первинно�

му ринку на однокімнатні кварти�

ри у січні�лютому “просіла” на 0,25

% з 1 407 грн до 1 399 грн. У жовтні

2013 року, до політичних подій,

метр коштував 1 378 грн.

Вторинний ринок: рахуйте
у гривнях, але готуйте
бакси

Найдешевший варіант вторин�

ного ринку — це купівля кімнати у

комунальній квартирі, багатокім�

натній квартирі чи у гуртожитку.

Найнижча за ціною кімната (16

метрів квадратних), на сайті оголо�

шень slando.ua, пропонується у

двокімнатній квартирі на київ�

ському Лівобережжі, на Воскре�

сенці, за 21 тис. грн, але це термі�

новий продаж. Ціни на кімнати у

гуртожитку коливаються від 23 ти�

сяч і до 200 тисяч гривень. Певну

роль відіграє те, що, хоч кімната у

гуртожитку і “без зручностей”, але

вона все ж є ізольованою.

Найдешевші “гостинки” старту�

ють від $ 39 тисяч. У приватних бе�

сідах ті, хто перебуває, так би мо�

вити, у процесі купівлі квартир, на�

голошують, що багато хто з продав�

ців воліє отримати плату ви�

нятково у доларах США, без варі�

антів. Тому навіть якщо ціни в ого�

лошеннях вказуються у гривнях,

варто зважати на коливання курсу

гривні до долара США. Про це

свідчать і дані дослідження ІАП

“Столичная недвижимость”, згідно

з якими ціни на однокімнатні де�

шеві квартири зросли у лютому від�

носно січня 2014 року більш ніж на

24 % саме у гривневому еквівален�

ті, через коливання курсу гривні.

За даними дослідження групою

Colliers International спільно з пор�

талом нерухомості Address.ua, се�

редня вартість квадратного метра

однокімнатних квартир на вторин�

ному ринку столиці у лютому скла�

ла 1 722 грн (у січні — 1 702 грн), у

жовтні 2013 року цей показник

складав 1 751 грн. Загалом кіль�

кість квартир, виставлених на про�

даж, у лютому скоротилася на 16,44

% відносно січня і склала 10 913

проти 13 060 у січні.

Потенційні покупці хочуть
комфорту за помірну ціну

Отже, пропозицій багато, але

найдешевші варіанти перебувають

у доволі вузькому ціновому “кори�

дорі”, де ціни стартують від 21 тис.

грн, але за повноцінну квартиру

(або квартиру�студію) малого мет�

ражу треба заплатити як мінімум

190 тисяч гривень.

А чого хочуть потенційні покуп�

ці? Зрештою, купівля квартири —

це серйозна, можна сказати, доле�

носна оборудка.

За даними дослідження, прове�

деного групою Colliers International

спільно з порталом нерухомості

Address.ua, у лютому 2014 року 

25 % з них на вторинному ринку

готові були заплатити за квартиру

від 40 до 60 тисяч доларів США.

Трішки менше, 23 % потенційних

покупців, ладні викласти за нову

оселю від 60 до 80 тисяч доларів

США. При цьому середня ціна на

однокімнатні квартири у лютому

2014 року склала 66 030 доларів

США, на двокімнатні — 109 982

долари США. Потенційні покупці,

які готові розлучитися з 20—40 тис.

грн за власну оселю, придбавши її

на вторинному ринку, склали 17 %

від загальної кількості охочих.

Тобто, це саме ті люди, у яких є

грошей “в обріз”, і вони орієнтую�

ться на найдешевші варіанти.

Чи буде дешеве 
дешевшати?

Експерти у своїх прогнозах сто�

совно подальшої динаміки цін на

нерухомість у столиці обережні. Як

зазначив в ексклюзивному комен�

тарі “Хрещатику” керуючий ди�

ректор Address.ua Максим Школь�

нік, “більшість покупців житлової

нерухомості відкладають рішення

про купівлю на стабільніший пері�

од. За оцінками експертів, у 2014

році на ринку житлової нерухомо�

сті було проведено приблизно в 10

разів менше угод, ніж за аналогіч�

ний період восени 2013 року”. При

цьому “динаміка цін пропозиції,

яку ми спостерігаємо на порталі,

відображає настрій власників не�

рухомості, і це настрій позитив�

ний, оскільки медіанні (середні. —

Авт.) ціни практично не змінюють�

ся”. Щоправда, експерт відзначає і

такі явища, як зниження цін або

зняття об’єкта з продажу. “Це ще

не можна назвати трендом, але та�

кі випадки почастішали”. Надалі

Максим Школьнік не виключає,

що активність на ринку знизиться:

“Можливо, українська фінансова

система, наповнена дешевими

кредитними ресурсами, які нині

пропонують Україні країни Заходу,

і повторить подвиг 2004—2006 ро�

ків, коли завдяки іпотеці ціни на

нерухомість зростали на 60—70 %

на рік. Але це перспектива

2015—2016 років �

Ціни на новобудови не знизяться

Житлова нерухомість у столиці навряд чи подешевшає, 
зокрема на первинному ринку. Таку думку в ексклюзивному коментарі “Хрещатику”

висловив керуючий директор компанії ARPA Real Estate Михайло АРТЮХОВ.

— ×è âàðòî íèí³ êóïëÿòè êâàðòèðó ó Êèºâ³ íà ïåðâèííîìó ðèíêó òèì, ó êîãî ãðîøåé “â îáð³ç”, àáî

ïî÷åêàòè íà çíèæåííÿ ö³í?

— Íà ì³é ïîãëÿä, ó âèïàäêó “ãðîøåé â îáð³ç” ïåðåä ïîêóïöåì ïîñòàº ïèòàííÿ íå âèãîäè, à ïîêðàùåí-

íÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ó êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó. Òîìó òàêèì ïîêóïöÿì ÿ ðåêîìåíäóþ øóêàòè êâàðòèðó íà âòî-

ðèííîìó ðèíêó, ìîæëèâî, íàâ³òü ³ç çàëó÷åííÿì íåâåëèêîãî êðåäèòóâàííÿ. Êðàùå ìàòè ö³ë³ñíå ãîòîâå ð³-

øåííÿ âæå ñüîãîäí³ é áåç çàéâèõ ðèçèê³â.

— Ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ ó Êèºâ³ âïëèíóëè íà äèíàì³êó ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿ íà ïåðâèííîìó ðèíêó?

— Çâ³ñíî, âïëèíóëè. Íå ñåêðåò, ùî ïðîäàæ íåðóõîìîñò³ — öå òðèâàëèé ïðîöåñ. Çàçâè÷àé ìè ìàºìî

ñïðàâó ç öèêëîì â³ä 2 òèæí³â äî 2 ì³ñÿö³â. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ðèíîê çàì³ñüêî¿ íåðóõîìîñò³, òî ³íîä³ ïî-

êóïåöü ïåðåáóâàº ó ïðîöåñ³ é äî 6 ì³ñÿö³â. Ò³ óãîäè, ÿê³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî ñüîãîäí³, öå, ïî ñóò³, ïðèéíÿò³

ðàí³øå ð³øåííÿ é ðåàë³çîâàí³ ó äàíèé ìîìåíò. Ó çâ’ÿçêó ç ïîë³òè÷íèìè ïîä³ÿìè áàãàòî ëþäåé, ó ÿêèõ ïî-

êóïêà áóëà ó ïëàíàõ, ³ âîíè ò³ëüêè äóìàëè ïðèñòóïèòè äî ïîøóêó òà îãëÿäèí, òèì÷àñîâî â³äìîâèëèñÿ â³ä

ñâî¿õ ïëàí³â, â³äêëàâøè ¿õ íà ïåð³îä ñòàá³ë³çàö³¿ â êðà¿í³. Öå ëîã³÷íî, àäæå ó ñòàí³ ñóòòºâî¿ íåâèçíà÷åíî-

ñò³ ó æèòò³ ó áàãàòüîõ ëþäåé çì³íþþòüñÿ ïð³îðèòåòè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòðóêòóðè ïîïèòó, òî â ö³ëîìó âîíà

íå çàçíàëà çì³í. Á³ëüøå òîãî, ç’ÿâèëèñÿ ³íâåñòîðè ç “àãðåñèâíîþ ñòðàòåã³ºþ”, êîòð³ ãîòîâ³ ñüîãîäí³ íåäî-

ðîãå æèòëî êóïëÿòè ùå äåøåâøå. Îäíàê íàâðÿä öå áóäå òðåíäîì, àäæå âëàñíèêè íåðóõîìîñò³ ïîêè ùî

íå ãîòîâ³ äî òàêèõ ñöåíàð³¿â.

— Íàñê³ëüêè áåçïå÷íî ³íâåñòóâàòè ó áóä³âíèöòâî æèòëà, ÿêùî ãðîø³ º ò³ëüêè íà ïåðøèé âíåñîê, ÿê³

ðèçèêè ³ íà ùî âàðòî çâåðíóòè óâàãó? 

— Çâè÷àéíà ïðàêòèêà òàêà: ÿêùî º íà ðóêàõ ó ïîêóïöÿ 1/3 âàðòîñò³ îá’ºêòà ³ ñòàá³ëüíå äæåðåëî äîõîä³â,

òî ìîæíà âñòóïàòè â óãîäó. Àëå, ç óðàõóâàííÿì ðåàë³é íèí³øíüîãî ÷àñó, ÿ áè öþ ïðîïîðö³þ ïåðåãîðíóâ.

ßêùî ó âàñ º 2/3 â³ä âàðòîñò³ íåðóõîìîñò³, òî â òàêîìó ðàç³ ìîæíà ïðèéìàòè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ïðî

êóï³âëþ. Íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ ñòàá³ëüíîîãî äîõîäó òà ùå ÿêèõîñü ãàðàíòîâàíèõ ô³íàíñîâèõ íàäõîäæåíü ó

ìàéáóòíüîìó ìåæåþ ìîæå áóòè, ó êðàùîìó âèïàäêó, 50% â³ä â³ðòîñò³ îá’ºêòà. ×è äåøåâøàòèìóòü

íîâîáóäîâè? Öå ïèòàííÿ ñüîãîäí³ õâèëþº áàãàòüîõ ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â. Ïåðåêîíàíèé, ùî í³. Íîâîáóäîâ

íå òàê óæå é áàãàòî, ùîá çàäîâîëüíèòè íàÿâíèé ïîïèò. Ùå ìåíøå ¿õ ³ç äîêóìåíòàìè ïðî ïðàâî âëàñíîñò³.

Òàêîæ íåîáõ³äíî ìàòè íà óâàç³ òîé ôàêò, ùî äåÿê³ çàáóäîâíèêè ô³íàíñóþòü ñâî¿ áóä³âíèöòâà çà ðàõóíîê

íàäõîäæåíü â³ä ïðîäàæ³â. ² ÿêùî òàêèõ íåìàº — ç óðàõóâàíÿì ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, âîíè, ñêîð³øå,

ïðèéìóòü ð³øåííÿ çàêîíñåðâóâàòè áóä³âíèöòâî, í³æ çìåíøóâàòè ïðèáóòîê îá’ºêòà.
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Як дисциплінувати банки
Запровадження типових договорів посилить захист споживачів фінансових послуг

Проблем — не злічити
Мабуть, нікого не омина�

ють увагою яскраві реклами

та об’яви про “дешеві” креди�

ти. Адже сьогодні, щоб їх от�

римати не потрібно надавати

купу документів, довідки про

доходи та найголовніше — не

обов’язково бути працевлаш�

тованим. Слід зазначити, що

декілька років тому для того,

аби отримати грошову позику,

доводилося чекати два тижні,

а зараз фінустанови оформ�

люють усім охочим безвідсот�

ковий кредит за 5 хвилин. На

перший погляд — вигідна

пропозиція, чи не так? Однак

потрібно завжди пам’ятати —

банки не працюватимуть собі

у збиток. А тому варто доско�

нально вивчати документи

перед тим, як їх підписувати,

радять юристи. Адже спожи�

вачі є рівноправною сторо�

ною договору по відношенню

до банківських установ, але

часто їхні права на ринку фі�

нансових послуг незахищені,

тим більше, систематично по�

рушуються. Попри ухвалену

Національним банком Укра�

їни постанову від 10.05.2007

№ 168, згідно з якою усі банки

зобов’язані оприлюднювати

реальні ставки за кредитами,

фінустанови її не виконують.

Тому банки дедалі частіше

зловживають своїм станови�

щем, вводячи споживачів в

оману, а їх звабливі обіцянки

не мають законодавчого під�

ґрунтя.

Не все так солодко
У Всеукраїнській федерації

споживачів “Пульс” (далі —

ВФС “Пульс”) зазначають,

що несправедливі умови в до�

говорах між банками і спожи�

вачами є поширеним явищем,

причому істотний дисбаланс

договірних прав та обов’язків

завдає шкоди саме спожива�

чам і є грубим порушенням

чинного законодавства та

норм директив ЄС.

Однак мало хто замислює�

ться, чим можуть обернутися

“дешеві” кредити та як заву�

альовані справжні умови до�

говорів.

“У більшості угод відсутня

належним чином зазначена

реальна процентна ставка

кредиту. Дуже розповсюджені

випадки, коли на першій сто�

рінці кредитного договору за�

значена процента ставка

0,001%, а реально вона скла�

дає 130% річних”,— скар�

житься юрист, експерт з пи�

тань захисту прав споживачів

фінансових послуг Миросла�

ва Муляр.

Як наголошують у своїх ог�

лядах з дотримання прав спо�

живачів Конституційний Суд

України та Верховний Суд

України, порушення цих прав

мають системний характер.

Це підтверджують і фінансові

експерти. Наприклад, інфор�

мація про кредитні послуги

надається представниками

банку в усній формі, лаконіч�

но, але не в повному обсязі.

Відповідно, більшість спожи�

вачів, не маючи спеціальних

знань, не розуміє пропозицій

банку, чим успішно корис�

туються фінустанови. “Чи в

змозі пересічний громадянин

володіти знаннями на рівні

професіоналів фінансової

сфери? Адже фінансові пи�

тання потребують фахових

знань та практичного досвіду.

Тож вимагати від кожного

клієнта банку мати знання на

рівні професійних та само�

стійно розбиратися в усіх пи�

таннях щодо надання й отри�

мання таких послуг — нісе�

нітниця”,— обурюються у

ВФС “Пульс”.

Отож юрист Мирослава

Муляр визнає — ненадання

позичальнику (споживачу)

попередньої інформації у

письмовій формі про умови

кредитування та орієнтовну

сукупну вартість кредиту пе�

ред укладенням договору кре�

диту є порушенням ч.2 ст.11

ЗУ “Про захист прав спожи�

вачів”, що обмежує право

споживача на свідомий вибір

кредитної послуги. Окрім то�

го, як вона розповіла, банки

часто включають до кредит�

них договорів положення, що

суперечать законодавству

України, а саме: наявність

третейського застереження і

розгляду судових справ в бан�

ківських “кишенькових” су�

дах — це ст. 6 ЗУ “Про третей�

ські суди”, відсутність у кре�

дитних договорах обов’язко�

вої інформації про кредит,

зокрема про реальну про�

центну ставку є порушенням

ч. 4 ст. 11 ЗУ “Про захист прав

споживачів. Також відбуває�

ться порушення п. 2 ч. 5 ст. 11

ЗУ “Про захист прав спожи�

вачів”, коли банки нав’язують

додаткові послуги спожива�

чам при укладенні договорів

споживчого кредиту. Це сто�

сується нав’язування страху�

вання здоров’я і життя пози�

чальників, оформлення до�

даткового кредиту (кредитна

картка), іншої фінансової по�

слуги, визнає пані Муляр, а

також додає — право кредито�

давця змінювати фіксовану

процентну ставку в односто�

ронньому порядку є порушен�

ням ст. 1056�1 ЦК України.

У свою чергу, віце�прези�

дент ВФС “Пульс” Наталія

Бородачова наголошує, що

саме договори між банками і

споживачами часто стають

джерелом порушень прав

споживачів вже на стадії ін�

формування, а потім — і ви�

конання умов договорів.

Тож, як пояснює пані Му�

ляр, за умови наявності дуже

надійних механізмів захисту

прав позичальника за догово�

ром споживчого кредиту, які

гарантовані ЗУ “Про захист

прав споживачів”, відбуваєть�

ся масове порушення вимог

законодавства банківськими

установами. Однією з причин

цього є недостатній контроль з

боку регулятора за формулю�

ванням банківськими устано�

вами умов договорів. Крім то�

го, додає вона, слід відзначити

і низький рівень фінансової та

правової грамотності спожива�

чів фінансових послуг. “Сього�

дні ні для кого не є секретом,

що місцеві суди завалені по�

зовними заявами від спожива�

чів фінансових послуг щодо

неналежної якості надання по�

слуг банківськими установа�

ми”,— наголошує пані Муляр.

А юрисконсульт Управлін�

ня правового забезпечення

ринків фінансових послуг

НБУ Олександра Смоголюк

нарікає, що споживачі страж�

дають насамперед через фі�

нансову неграмотність. “Спо�

живачам потрібно керуватися

рішучістю у своїх діях. Уваж�

но читати умови договору,

перш ніж підписати його, та

ні на кого не надіятись”,— ра�

дить держслужбовець.

Наталія Бородачова апе�

лює: “Споживачі є рівноправ�

ною стороною договору, але

найбільш вразливою, і це ви�

знає весь світ. Тому, згідно з

Конституцією України, дер�

жава гарантує споживачам

свій захист. Цього багатоміль�

йонна аудиторія споживачів і

очікує”.

Справи насущні
Правознавець Мирослава

Муляр все ж переконує, що

однією з головних функцій

НБУ є здійснення банків�

ського регулювання та нагля�

ду, а також застосування санк�

цій до банківських установ за

порушення законодавства та

невиконання нормативно�

правових актів НБУ. “Неви�

конання або слабке виконан�

ня НБУ цієї функції призвело

до фактів включення у дого�

вори споживчого кредиту не�

законних та навіть абсурдних

положень на користь банків�

ських установ”,— резюмує

експерт з питань захисту прав

споживачів фінансових по�

слуг.

За словами Наталії Борода�

чової, згідно з чинним зако�

нодавством, банкам надаєть�

ся певна свобода дій. У нас

тільки два державні банки,

всі інші — приватні. Законо�

давство визнає їх певну само�

стійність, але вони її вико�

ристовують так, що їхня

“свобода дій” обертається

“несвободою” для спожива�

ча. “Це бізнес, а у нього свої

інтереси. А от те, що ці інтере�

си реалізуються в незаконний

спосіб, спричиняє масову не�

довіру громадян до банківської

системи”,— зауважує вона.

З огляду на наявний пере�

біг подій у ВФС “Пульс” ви�

знають: щоб вберегти спо�

живачів від невиправданих

витрат та уникнути проб�

лем, пов’язаних з різнома�

нітністю однотипних дого�

ворів, які приховують склад�

ні формулювання та юри�

дичні тонкощі, варто було б

уніфікувати типові договори

банківських послуг щодо

кредитних та депозитних

операцій.

У свою чергу, правознавець

Мирослава Муляр пояснює,

що запровадження типових

договорів кредиту, депозиту

банківських установ стане

дієвим виходом із ситуації за�

для розвитку ефективних і

довірливих правовідносин

між банками та клієнтами. У

формі договору кредиту/де�

позиту банківських послуг,

яка, до речі, застосовується в

європейській практиці, по�

трібно тільки внести реквізи�

ти позичальника чи вкладни�

ка та суму фінансової послу�

ги. І це дієвий механізм. А

постанова НБУ від 10.05.2007

№ 168 це передбачає, резю�

мує вона.

Адже всі, хто мав справу з

банками в Україні, розуміють,

що на практиці є дуже широ�

ке розмаїття в договорах по

споживчих кредитах або по

депозитах. І в різних банках їх

умови можуть різнитися. А

споживачам дуже складно ро�

зібратись в умовах і положен�

нях таких договорів, які, до

речі, не завжди справедливі

по відношенню до них, — ви�

словлює свою думку Наталія

Бородачова, — і додає: фак�

тично, ті договори, які пропо�

нують банки споживачам, є

договорами приєднання.

Адже відсутні механізми, які

сприяли б сторонам домовля�

тися та узгоджувати положен�

ня в них.

Отож, як зауважують у

ВФС “Пульс”, хоча Директи�

ва 2008/48/ЄС про кредитні

угоди для споживачів на сьо�

годні в українському законо�

давстві неімплементована, її

положення варто взяти до

уваги при складанні тексту

типового договору. В такому

випадку типові договори від�

повідатимуть європейській

практиці споживчого креди�

тування.

Загалом, пані Муляр ви�

знає, що запровадження ти�

пового договору банківського

кредиту/депозиту сприятиме

підвищенню довіри до банків

та банківської системи Укра�

їни в цілому. До того ж, як во�

на пояснила, типові форми

договорів повинні бути скла�

дені з урахуванням чинного

законодавства України, мати

чітку внутрішню структуру, а

формулювання його поло�

жень повинно виключати

подвійне їх тлумачення.

Оскільки, наявність юридич�

них вимог не завжди гарантує

їх дотримання та повноцін�

ний захист прав позичальни�

ків за споживчими кредита�

ми.

Тому до вирішення питання

щодо здійснення кредит�

них/депозитних операції у

банку варто підходити ретель�

но та уважно. І пам’ятати —

не варто поспішати підпису�

вати договори, а радше доско�

нально вивчити всю інформа�

цію про умови відкриття де�

позиту та отримання спожив�

чого кредиту, аби потім не по�

трапити в халепу

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

В
Україні, зокрема в столиці, ринок фі�
нансових послуг заполонили
спокусливі пропозиції банків. Зокрема
фінустанови пропонують кредити під

“смішні” відсотки. Однак, коли доводиться
сплачувати за рахунками, виявляється, що са�
ме ці умови містять безліч “підводних каме�
нів” та призводять до небажаних наслідків.
Причина тому — недостатня фінансова гра�
мотність населення та відсутність контролю з
боку державних органів за банківськими уста�
новами щодо виконання ними обов’язків із до�
тримання законодавства про захист прав спо�
живачів у банківському секторі. Наприклад, в
Європі типові договори між споживачами та
фінустановами — це поширена практика, а в
Україні тільки ведуться розмови щодо потре�
би уніфікації таких договорів.

Îñê³ëüêè Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè íå íàëåæèòü äî ñèñòåìè îðãàí³â âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè, à çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè â ñôåð³ íàäàííÿ áàíê³âñüêèõ ïîñëóã (çàêîíè Óêðà-
¿íè “Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè”, “Ïðî ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè òà äåðæàâíå ðåãóëþ-
âàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã”, “Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü”, “Ïðî çàõèñò
ïðàâ ñïîæèâà÷³â”) íå íàä³ëÿº ÍÁÓ ïðàâîì çàòâåðäæóâàòè òèïîâ³ äîãîâîðè, ó òîìó ÷èñ-
ë³ äîãîâîðè ñïîæèâ÷îãî êðåäèòóâàííÿ, äëÿ çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â ó ÍÁÓ
íåìàº ïðàâîâîãî ï³ä´ðóíòÿ. Êð³ì òîãî, òèïîâèé äîãîâ³ð íå ìîæå âðàõîâóâàòè âñ³õ áà-
æàíèõ òà ïðèéíÿòíèõ äëÿ ñòîð³í óìîâ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ çà äîãîâîðîì, ãðàô³êó ïîãà-
øåííÿ, ñòàâîê, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî çàëåæàòü â³ä îñîáè ïîçè÷àëüíèêà òà êðåäèòíî¿ ïîë³-
òèêè áàíêó, ÿêó â³í âèçíà÷àº ñàìîñò³éíî. Òàêîæ âàðòî çàçíà÷èòè, ùî áàíêàì çàáîðî-
íÿºòüñÿ ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á óñêëàäíþâàòè ïðî÷èòàííÿ ñïîæèâà÷åì òåêñòó äåòàëüíîãî
ðîçïèñó ñóêóïíî¿ âàðòîñò³ ñïîæèâ÷îãî êðåäèòó, çàçíà÷åíîãî ó äîãîâîð³ ïðî íàäàííÿ
ñïîæèâ÷îãî êðåäèòó àáî ó äîäàòêó äî òàêîãî äîãîâîðó, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì äðóêóâàí-
íÿ éîãî êåãëåì, ìåíøèì çà êåãëü øðèôòó îñíîâíîãî òåêñòó, çëèòòÿ êîëüîðó øðèôòó ç
êîëüîðîì ôîíó.

Ùîäî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ áàíêàìè ïðèïèñ³â Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò
ïðàâ ñïîæèâà÷³â” ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çã³äíî ç ï. 11 ÷.2 ñò.11 ÇÓ “Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â” ó ðàç³ íåíàäàííÿ çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïîâè-
íåí ¿¿ íàäàòè, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âñòàíîâëåíó ñòàòòÿìè 15 ³ 23 öüîãî Çàêîíó (çîêðå-
ìà êîìïåíñàö³ÿ çáèòê³â, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é).

Ùîäî ïåðñïåêòèâíèõ çàõîä³â ³ç çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ñë³ä â³äì³òèòè, ùî Íåçàëåæ-
íîþ àñîö³àö³ºþ áàíê³â Óêðà¿íè ñòâîðþºòüñÿ îðãàí äëÿ ïîçàñóäîâîãî âèð³øåííÿ
ñóïåðå÷îê, ÿê³ âèíèêàþòü ì³æ ñïîæèâà÷àìè ô³íàíñîâèõ ïîñëóã ³ áàíêàìè — ô³íàíñî-
âèé îìáóäñìåí. Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ââàæàº, ùî çàïðîâàäæåííÿ òàêîãî îðãàíó
ïîçèòèâíî âïëèíå íà ðîçâèòîê ðèíêó ðîçäð³áíèõ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã òà ñòàíå âàæëè-
âèì êðîêîì ó ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ ñèñòåìè ïîçàñóäîâîãî âðåãóëþâàííÿ ñóïåðå÷îê.

ÏÎÇÈÖ²ß ÍÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÁÀÍÊÓ ÓÓÊÐÀ¯ÍÈ



Як розповіла “Хрещатику” дирек�

тор спеціалізованої школи № 316

Ольга Кондик, у навчальному закладі

завжди шанували духовного батька

українського народу. “Головним зав�

дання школи є виховання в учнів по�

ваги і любові до української мови, ба�

жання її поглибленого вивчення і

досконалого володіння. Завдання на�

вчального закладу, всього педагогіч�

ного колективу і мета, яку ставив пе�

ред собою син народу Тарас Шевчен�

ко — єдині. Кобзар у своїх невмиру�

щих творах закликав до боротьби за

мир і спокій Батьківщини, за слово

рідне, за свою Україну. Ми бачимо й

зараз, наскільки є актуальними, про�

рочими слова поета”,— наголошує

пані Ольга.

Тож цього року до 200�ї річниці з

дня народження в школі відбулася ці�

ла низка заходів, де лунало Тарасове

слово. 17 лютого 2014 року в актовій

залі Дарницької РДА педагоги школи

провели серію відкритих уроків та ви�

ховних годин, присвячених визнач�

ній даті. Метою їх проведення було

показати всесвітню велич Тараса

Шевченка. До заходів долучилися

вчителі Ліна Шевченко, Ірина Розу�

мовська, Наталія Бугера, Наталія За�

дорожня, Наталія Сілецька, Ольга

Рудник, Віра Чуть, Людмила Гудиря.

Під час заходів були організовані вір�

туальні екскурсії Шевченковими

стежками, презентувалися репродук�

ції картин Кобзаря. Протягом інших

уроків червоною ниткою проходили

три жіночих образи: образ рідної ма�

тері, України�неньки та образ коха�

ної. Декламувалася поезія Кобзаря

різними мовами: російською, білору�

ською, англійською.

З новою хвилею творчих особисто�

стей 4 березня 2014 року пройшов у

навчальному закладі щорічний

шкільний тур районного конкурсу

читців�знавців творчості Тараса

Шевченка (організатор заходу — вчи�

тель української мови Ліна Шевчен�

ко). Переможцями цьогорічного

конкурсу стали Марченко Діана (8�В

клас), Кирпичова Анна (9�Б клас),

Левковська Анастасія (8�А клас). По�

чесне ІІ місце посіли учні Сілецька

Аліна (6�А клас), Ковальова Діана (9�

Б клас) та ІІІ місце зайняли Кірімов

Максим (3�В клас), Сінчук Єлизаве�

та (6�В клас), Бойко Віталій (6�А

клас), Гой Ксенія (3�В клас).

Та головною подією, яка приуро�

чена до 200�річчя з дня народження

Тараса Шевченка, стало відкриття 6

березня Літературно�етнографічного

музею Тараса Шевченка школи

№ 316. Задум його створення нале�

жить учнівському та педагогічному

колективу на чолі з директором Оль�

гою Кондик. Підтримала ідею і бать�

ківська громадськість школи. Однак

перед тим, як перейти до втілення

задуму, пані Ольга та Тетяна Воло�

товська (заступник директора з ви�

ховної роботи школи) за підтримки

меценатів, подружжя Супрунів, у

складі делегації керівників та дирек�

торів музеїв, голів сільських та се�

лищних рад Черкащини об’їздили та

пройшлися майже всіма стежинами,

що їх сходив Тарас, доторкнулися до

Шевченкових святинь у Канівському

музеї Тараса Шевченка, Національ�

ному музеї Тараса Шевченка, у хаті

на батьківщині Кобзаря у Моринцях,

привезли частинку духу Тараса Шев�

ченка і вдихнули його у музей на базі

школи № 316.

Педагоги Ліна Шевченко, Наталія

Задорожня, Ірина Розумовська, Віра

Чуть, Ольга Рудник, Тетяна Колісні�

ченко, Тетяна Тарара, Наталія Сі�

лецька, Людмила Гудиря, Наталія Бу�

гера, Тамара Корнієнко, Наталія По�

славська, Анна Шнайдер, Лариса Са�

ченко, Лідія Хомич, Катерина Дубо�

ва, Тетяна Ромашко, Олександра Во�

лошина, Вікторія Федорняк, Ганна

Костенко, Світлана Каток, Тетяна

Завальнюк, Марина Тарасенко, Гали�

на Пожарська, учні та батьківська

громада долучилися до створення му�

зею, до пошуку експонатів, цікавої

інформації. Кожен експонат у музеї

має свою історію, бо належить певній

родині.

Першу екскурсію музеєм для по�

чесних гостей провели учні�екскур�

соводи. Та з того часу він користує�

ться великою популярністю не ли�

ше серед учнівської когорти, а й се�

ред батьків. Адже музей не лише

розкриває основні життєві та творчі

сторінки біографії Тараса Шевчен�

ка, а й пронизаний його духом та

ідеями

“Він був живою піснею...”
Музей Тараса Шевченка у спеціалізованій школі 
№ 316 користується популярністю серед учнів та батьків
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Ц
ієї весни вся світова спільнота відзначає 200�ту річ�
ницю з дня народження Тараса Шевченка. Адже са�
ме в березневу пору послав Всевишній нашому на�
родові національного пророка. Не стала винятком і

спеціалізована загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 316 з
поглибленим вивченням української мови Дарницького
району міста Києва. Зокрема цьогоріч в освітньому закладі
пройшла низка тематичних заходів, основним з яких стало
відкриття шкільного музею, що присвячений життю та
творчості Тараса Шевченка.

Äîêóìåíò

Головною подією, що при рочена до 200-річчя з дня народження Тараса Шевчен а, стало від риття 6 березня
Літерат рно-етно рафічно о м зею Тараса Шевчен а ш олі № 316

Ш ільний м зей орист ється вели ою поп лярністю серед чнівсь ої о орти
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Про створення міського координаційного 
центру з вирішення питань, пов’язаних 
з розміщенням та життєзабезпеченням 

мешканців Автономної Республіки Крим, 
які прибули у місто Київ для тимчасового 

проживання у зв’язку з нестабільною ситуацією
на території Автономної Республіки Крим

Розпорядження № 267 від 19 березня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про

місцеві державні адміністрації”, статей 4, 19 Кодексу цивільного захисту населен:
ня, з метою координації роботи структурних підрозділів виконавчого органу Ки:
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з вирішення пи:
тань розміщення мешканців Автономної Республіки Крим, які прибули у місто
Київ для тимчасового проживання у зв’язку з нестабільною суспільно:політичною
ситуацією на території Автономної Республіки Крим:

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Створити місь ий оордина-
ційний центр з вирішення питань,
пов’язаних з розміщенням та жит-
тєзабезпеченням меш анців Ав-
тономної Респ блі и Крим, я і
приб ли місто Київ для тимчасо-
во о проживання зв’яз з не-
стабільною сит ацією на території
Автономної Респ блі и Крим (да-
лі — Місь ий оординаційний
центр) та затвердити йо о с лад,
що додається.
2. Місь ом оординаційном

центр :
2.1. Здійснювати оординацію

дій стр т рних підрозділів ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), районних в місті Ки-
єві державних адміністрацій, о-
м нальних підприємств, станов,
ор анізацій щодо тимчасово о
розміщення меш анців Автоном-
ної Респ блі и Крим, я і приб ли
місто Київ для тимчасово о про-
живання зв’яз з нестабільною
сит ацією на території Автономної
Респ блі и Крим (далі — меш ан-
ці Автономної Респ блі и Крим).
2.2. Оперативно виріш вати пи-

тання про надання допомо и
меш анцям Автономної Респ блі-
и Крим щодо їх розміщення та
життєзабезпечення.
2.3. Здійснювати інші заходи,

необхідні для ви онання цьо о
розпорядження.
3. Департамент соціальної по-

літи и ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) за-
безпечити робот Місь о о оор-
динаційно о центр за адресою:
м. Київ, проспе т Комарова, 7,
тел. 0444083974.
4. Ком нальній бюджетній ста-

нові “Конта тний центр міста Ки-
єва” (1551) здійснювати опера-
тивний прийом телефонних дзвін-

ів ромадян міста Києва, а та ож
меш анців Автономної Респ блі и
Крим з питань, що стос ються
розміщення, тимчасово о прожи-
вання, надання медичної та іншої
допомо и та інформ вати Місь ий
оординаційний центр.
5. Департамент б дівництва та

житлово о забезпечення ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації), Департамент соціаль-
ної політи и ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації),
Департамент освіти і на и, мо-
лоді та спорт ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації),
Департамент охорони здоров’я
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) роз лян ти мож-
ливість тимчасово о розміщення
та проживання меш анців Авто-
номної Респ блі и Крим санато-
ріях та інших за ладах, ртожит-
ах, житлових приміщеннях ом -
нальної власності територіальної
ромади міста Києва.
6. Департамент охорони здо-

ров’я ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) за-
безпечити надання медичної до-
помо и меш анцям Автономної
Респ блі и Крим за ладах ом -
нальної власності територіальної
ромади міста Києва.
7. Заст пни олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації
з ідно з розподілом обов’яз ів за-
безпечити доведення до відома
населення зміст цьо о розпоря-
дження.
8. Контроль за ви онанням цьо-

о розпорядження залишаю за
собою.

Голова  В. Бондаренко

Затверджено
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 19.03.2014 № 267

Склад міського координаційного центру 
з вирішення питань, пов’язаних з розміщенням 
та життєзабезпеченням мешканців Автономної 

Республіки Крим, які прибули у місто Київ 
для тимчасового проживання у зв’язку з нестабільною
ситуацією на території Автономної Республіки Крим
Бондарен о В. Д. — олова Київсь ої місь ої державної адміністрації, олова

штаб
Д бас Б. Й. — перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації, заст пни олови штаб
Данилович С. М. — дире тор Департамент б дівництва та житлово о забез-

печення
Добровольсь а О. М.— дире тор Департамент освіти і на и, молоді та

спорт
Костю М. Д. — заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Костюрен о Т. М.— дире тор Департамент соціальної політи и
Крамарен о Р. М.— заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Мохорєв В. А. — дире тор Департамент охорони здоров’я
Ні льшин Д. О. — деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)
Поворозни М. Ю. — дире тор Департамент е ономі и та інвестицій
Шлапа А. В.— деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою).

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов
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Професія — лікарняний клоун
Веселуни допомагають дітям, які страждають на тяжкі захворювання, побороти
страх і біль

Лікувальний вплив
сміху

Сміх — це унікальний та

безкоштовний додаток до

традиційних ліків. Про цілю�

щі властивості сміху відомо

здавна. Першим ними заціка�

вився американський невро�

лог Вільям Фрай. Він довів,

що коли людина сміється, то

у її крові збільшується кіль�

кість антитіл, які підвищують

опірність організму до хво�

роб. Навіть є така наука — ге�

лотологія, яка вивчає вплив

сміху на людський організм.

Її засновник — американ�

ський журналіст та викладач

психології Норман Казінс.

Він випробував на собі ліку�

вальний вплив сміху. Попри

марні спроби лікарів виліку�

вати Казінса від колагенозу

(хвороба кісток та сполучних

тканин), через декілька років

сміхотерапії він знову зміг ру�

хатися. Терапію сміхом вико�

ристовують із метою підтрим�

ки традиційних методів ліку�

вання, оскільки вона сприяє

швидшому одужанню. Під

впливом сміхотерапії підви�

щується імунітет, напружую�

ться м’язи пресу, за ними —

м’язи гладкої мускулатури

кишківника, покращуючи

його роботу та сприяючи ви�

веденню шлаків та токсинів.

Під час сміху активізується

діяльність легень — це збіль�

шує надходження кисню в

кров та покращує виведення

мокротиння. Сміх зміцнює

серцеву діяльність, сприятли�

во впливає на кровоносні су�

дини, знижує кров’яний тиск

та зменшує ризик утворення

холестеринових бляшок, по�

кращує стан шкіри, тонізує

м’язи обличчя та покращує

циркуляцію крові. Сміх

сприяє зменшенню головних

болей та больових відчуттів у

тілі. Терапія сміхом створює

відчуття доброго самопочуття

через вивільнення ендорфінів

і нейропептидів, зменшує

стрес, покращує настрій, до�

помагає бути впевненішим у

собі.

Діяльність 
лікарів�клоунів

У Великій Британії, напри�

клад, перші клоуни в ліку�

вальних закладах з’явилися

ще в 1994 році: до лікарняних

палат головної дитячої лікар�

ні в Лондоні увійшли “лікарі,

які сміються” — Андре і Жан

Кулі. Ефект від веселої виста�

ви перевершив найсміливіші

очікування лікарів: вперше за

тривалий час перебування у

лікарні діти сміялися і жарту�

вали. На сьогодні організація

нараховує більше тридцяти

клоунів. Як це не дивно, ро�

бочий графік незвичайних лі�

карів не менш насичений,

ніж у професійних медиків.

Вони відповідають майже за

20 великих дитячих клінічних

лікарень. У цілому, за рік по�

над 60 тисяч хворих дітей ди�

виться вистави клоунів у бі�

лих халатах.

Експерти університету в

місті Саутгемптон (Велика

Британія), вивчаючи питання

впливу сміхотерапії на само�

почуття дітей, підтвердили,

що вона благотворно впливає

на нього. В країнах Західної

Європи та США програма

“лікарняні клоуни” є складо�

вою частиною оздоровчих

програм великих лікарень

вже упродовж 20�ти років. У

Німеччині є створена асоці�

ація лікарів�клоунів. У лікар�

нях Австрії та Нідерландів в

штатному розкладі передба�

чені посадові ставки “лікар�

няних клоунів”. В Чехії функ�

ціонує громадська організа�

ція “Лікарняний клоун”. У

Польщі “Доктор Клоун” іс�

нує вже понад 10 років, і за

цей час створено 19 осередків

по всій країні. Такі самі орга�

нізації діють у Канаді, Брази�

лії, Франції, Росії, Казахста�

ні, Ізраїлі та Угорщині.

Й в Україні теж уже майже 5

років працюють ці добрі ідеї.

Щоправда, для нас це не но�

вина — небайдужі творчі лю�

ди ще за радянських часів

приходили до лікарень, аби

своїми виступами, гумором та

розвагами підтримати хворих,

особливо дітей. Але такого

поняття, як “доктор клоун”

тоді не існувало. А зараз є!

Перші паростки доброго діла

з’явилися в Рівному, потім —

у Києві, Черкасах, Харкові. В

Києві громадську організацію

“Лікарняні клоуни” створила

й очолює Марія Гавриловська.

Зустрічаємось із Марією

Гавриловською (сценічний

псевдонім “Манюня”) у Ви�

ставковому центрі на ВДНГ.

Марія вже два роки є лікарня�

ним клоуном і активним во�

лонтером. Вона влаштовує

тренінги, навчаючи інших цій

справі.

— З чого почалась ваша
“сміхотерапія”?

— Два роки тому я познай�

омилася з Тарасом Обоїста,

який уже рік як працював у лі�

карняній клоунаді, пройшов

московську школу, що там

вже діяла. Ми самотужки по�

чали шукати однодумців, по�

тім набиралися досвіду в іта�

лійських та московських ко�

лег. Згодом познайомились із

представниками фондів, які

працюють з лікарнями для

хворих на рак. Наші осередки

з’явились у Миколаєві, Києві,

Черкасах, Харкові.

Потрібно відрізняти такі

речі як�от лікарняна клоуна�

да, циркова клоунада і аніма�

торство. Лікарняні клоуни

приходять у відділення, щоб

змінити ту надважку атмо�

сферу на світлу й легку. На�

лаштовуються на “хвилю” ді�

тей, підлаштовуються під

них. Вони спілкуються — і це

спілкування відбувається за

ігровими правилами. Лікар�

няні клоуни мають приходи�

ти в точно визначений час і

день для обов’язкового спіл�

кування з дітьми. В ідеалі такі

відвідини мають бути хоча б

раз на тиждень — це мінімум.

— У вас є спеціальні критерії
відбору?

— Звісно. Бажано, щоб во�

лонтерами були молоді люди

21�23 років. У Європі взагалі

середній вік волонтерів — 35�

45 років. Старші, як правило,

вже мають сім’ю, роботу і чіт�

ко розуміють, яке місце в

житті віддати волонтерству

або іншій справі. Звичайно,

ми проводимо співбесіди.

Кандидати в лікарняні кло�

уни мають бути розкутими, із

досвідом роботи, виховувати

власних дітей, з життєвим до�

свідом, які мають поняття,

що таке тяжка хвороба. Має

бути підготовка і розмова з

психологами. Якщо ми гово�

римо про освіту — це не є

важливим. Циркова, актор�

ська, режисерська освіта не є

обов’язковою. У нашій

команді є люди різних профе�

сій. Дехто мав досвід роботи з

дітьми, працював виховате�

лем, аніматором. Але можна

знайти лікарняних клоунів

різних професій — програміс�

ти, юристи...

Прийти в перший раз до

хворих дітей не так просто, як

це може здатися. Багатьох ско�

вує страх невідомості, душу

терзають сумніви: чи я зможу,

чи я сподобаюся, навіщо я цим

дітям. Це нормально! Аби розі�

братися з цими думками, на�

вчитися прийомам роботи і от�

римати колосальну підтримку

інших волонтерів, ми й органі�

зовуємо наші тренінги. Тут

збираються люди з різним до�

свідом і цілями. Комусь потрі�

бен професійний старт — і він

сприймає таку роботу як прак�

тику, хтось хоче втекти від ру�

тини, когось мучить страх са�

мотності, а у декого — це по�

клик серця. Кожен з цих моти�

вів має право на існування, і

жоден з них не повинен вас ля�

кати. Страшно його не усві�

домлювати, тоді є небезпека

нашкодити і собі, і тим, кому

зібрався допомогти.

— Ваша співпраця з лікарня�
ми є офіційною?

— Звісно, є домовленість з

головними лікарями, але ко�

жен волонтер повинен мати

санітарну книжку, після чого

йому надається перепустка до

відділення лікарні.

— Чи є позитивні результати
від вашого лікування?

— Ми не ставимо за мету

просто розвеселити і підви�

щити настрій — ми розумі�

ємо, що саме робимо. Також

багато в чому від настрою

батьків залежить одужання

дитини. В Європі відсоток

одужання онкохворих дітей —

80% на 20%, в Україні — 60%

на 40%, тож шанси є. Ми — ця

маленька частинка цього про�

цесу лікування, ми ніби роз�

суваємо стіни. Хворі діти от�

римують те спілкування, яке є

за межами лікарні, у них зви�

чайне дитинство, гра, казко�

вий світ. Клоуни перегорта�

ють їхній болючий світ догори

дригом — уколи, операції вже

не такі страшні. Уколи — смі�

хотульні, операцію робимо

“свинці�торбинці” тощо. Діти

перестають боятись уколів, а

головне — лікарів, адже кло�

уни, як і лікарі, — в медичних

халатах.

Під час наших зустрічей або

після них часто траплялися

випадки, коли дитина відкри�

валася, забуваючи про біль,

навіть починала їсти “через не

хочу”. На сьогодні працюємо

над тим, щоб нам дозволили

бути поряд із дітьми перед

операцією та після неї. Це ду�

же важливий момент, особли�

во через наркоз, адже від цьо�

го часто залежить все подаль�

ше життя людини. А якщо пе�

ред наркозом погратися: “За�

раз ти бачитимеш казкові

сни”,— і дитина зануриться в

цей казковий стан. У іграх ми

йдемо за дитиною. Граємо, у

що вона хоче, виконуємо її за�

баганки — у межах дозволено�

го, звичайно. Ще одна наша

перевага — клоуни дають

можливість дитині сказати

“ні”. І це нормально, якщо

хворі діти себе погано почува�

ють і кажуть, що не хочуть ні�

кого бачити. Завоювати пова�

гу дитини і розговорити її —

це тяжка праця. Такі ситуації

бувають у всіх — від малень�

ких до великих. У старших, а

особливо у дорослих, ком�

плексів і страхів більше, тож

на контакт вони не йдуть дов�

го.

Принципи лікарняної 
клоунади

У лікарняної клоунади є

свої методи і принципи, які

відрізняють нас від інших кло�

унів. Ось деякі з них: наше

завдання — принести усмішку

і поспілкуватися, дати увагу

дітям, а не влаштувати феєр�

верк або концерт. Ми вико�

ристовуємо мінімальний

грим, не носимо перук і яс�

кравих костюмів. Замість

них — лікарняні, весело роз�

цяцьковані халати. Клоун�во�

лонтер може зробити “уколь�

чик” сумочці, таким чином

ніби перевівши простір лікар�

няної палати в іншу, паралель�

ну реальність. Крім спеціаль�

ного реквізиту волонтер�кло�

ун використовує всі підручні

засоби. Так, він ніби “віддзер�

калює” лікарняну дійсність,

яка оточує дитину, і страшний

шприц вже не несе біль, а в ру�

ках волонтера він перетворює�

ться на казковий фонтан або

піпетку для іграшкового носо�

рога; капця, в якій ходимо на

процедури, — на телефон, і по

ній можна подзвонити Кар�

лсонові. Лікарняний клоун

завжди питає дозволу на візит.

Це дає можливість дитині са�

мій прийняти рішення і відчу�

ти власну важливість, адже в

лікарні ніхто не питає його,

які робити процедури. Тому,

навіть відмовивши клоуну в

спілкуванні, дитина отримує

щось важливе для себе. Іноді

малюк може і капцем запусти�

ти. Завдання волонтера — не

відштовхнутися, а перевести

все на гру, наприклад, влашту�

вати неактивний бій на мечах

з надувних кульок. Працюють

волонтери завжди в парі. Так

легше створити атмосферу і

налагодити контакт з дітьми

та батьками. Партнер — це

бронежилет, очі на потилиці і

таблетка від вигоряння. Ніко�

ли не можна запитувати: “Тобі

боляче?”. Дивне питання в

стінах лікарні. Якщо вже роз�

мова йде про біль і хвороби

(що вкрай небажано і буває

надто рідко), то говорити тре�

ба ствердно: “Я бачу, що тобі

боляче”, а далі ми зазвичай

пропонуємо якийсь простий

спосіб відпустити біль — на�

приклад, “посадити його на

хмаринку”. Ніхто не каже, що

після цього біль відразу мине,

просто хоч на час увага дити�

ни перефокусується”.

Ось такі вони — лікарняні

клоуни. Ми теж залюбки

приєдналися до них. І на

власні очі побачили, як пра�

цюють клоуни�лікарі: до ка�

бінету зайшли три звичайні

дівчини, а вийшли — веселі

клоуни, та й пішли до палат.

Діти радо зустрічали їх, а

батьки сміялися навіть біль�

ше, ніж діти.

Малята веселилися, ціка�

вилися іграшками, отримува�

ли повітряні кульки в подару�

нок... У палатах створювалася

атмосфера свята, якої зазви�

чай не буває в Інституті раку.

Минулого року за підтрим�

ки ВБФ “Запорука” відбувся

тренінг з лікарняними клоуна�

ми з Італії (м. Тревізо). У них

величезний досвід і дуже силь�

ні волонтери. Уявляєте — на

одну лікарню там припадає

140 волонтерів! Лікарняні кло�

уни в Італії виходять до лікарні

щодня двічі на день, при цьо�

му кожен волонтер виходить

лише 2 рази на місяць. Для по�

рівняння — в нашій організа�

ції зараз 10 клоунів. Щоправ�

да, у нас багато друзів, які до�

помагають з організацією, ре�

монтом, реквізитом. Італійці

пояснили, що у них дивно не

бути волонтером, там це при�

родно, а у нас запитують: “А

скільки вам за це платять? А

навіщо вам це треба?”. Відпо�

відаємо: “Нам за це не платять.

Робимо це за велінням душі”.

Ось так і живуть лікарняні

клоуни: щотижня приходять

до хворих дітей, зустрічають�

ся на тренінгах, семінарах,

проводять ігри, заняття з пси�

хології та психотерапії, ак�

торської майстерності та арт�

терапевтичних технік у Бу�

динку культури “Арсенал”

Марія ЦИЛЮРИК, Наталя ПЛОХОТНЮК
“Хрещатик”

П
рофесія лікарняних клоунів стає все
більш затребуваною по всьому світу.
Веселуни допомагають дітям, які
страждають на тяжкі захворювання,

побороти страх і біль. Для діток, які важко
хворіють, стан душі має навіть більше значен!
ня, ніж для дорослих пацієнтів. Малюкам, які
стикнулися із реаліями не простого життя (по
суті, виживання) удвічі важче. Вони дорослі!
шають передвчасно, навчаючись бороти страх
і мужньо чинити опір хворобі. Для досягнення
позитивних результатів провідні світові клініки
активно використовують так звану сміхотера!
пію. Клоуни в білих халатах із червоними но!
сами і рудим волоссям допомагають дітям
впоратися зі стресом, спровокованим хворо!
бою.

Кло ни із червоними носами і р дим волоссям допома ають дітям впоратися
зі стресом, спрово ованим хворобою
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ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua

20�березня�(чт.) —�19.00�"Занадто�од-

р	жений�та�сист",��омедія,�Рей�К	ні,�

2��од.�15�хв.

20�березня�(чт.) —�20.00 "Edith�Piaf:

життя�в�рожевом	�світлі",�О.�Гаврилю�,�

1��од.�10�хв.

21�березня�(пт.) —�18.00 "І�ри�на�зад-

ньом	�дворі",�Една�Мазія,�драма,�1��од.

30�хв.

21�березня�(пт.) —�19.00 "Дядеч�ів

сон",�тра�і�омедія,�Ф.�Достоєвсь�ий,�

2��од.�40�хв.

22�березня�(сб.) —�12.00 "Прощальне

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

10�хв.

22�березня�(сб.) —�19.00 "Різдвяні�мрії",

�омедія,�Надія�Пт	ш�іна,�2��од.�40�хв.

22�березня�(сб.) —�20.00 "Шлюби

	�ладаються�на�небесах",�моновистава,

Лев�Толстой,�1��од.�10�хв.

23�березня�(нд.) —�12.00�"Дохідне�міс-

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

23�березня�(нд.) —�18.00�"Останнє��о-

хання",�мелодрама,�Валерій�М	хар'ямов,

2��од.�15�хв.

23�березня�(нд.) —�19.00 "Насмішливе

щастя�моє",�Леонід�Малю�ін,�1��од.�45�хв.

23�березня�(нд.) —�20.00�"Оле�сандр

Вертинсь�ий.�Бал�Господень...",�моно-

спе�та�ль,�1��од.�25�хв.

25�березня�(вт.) —�19.00�"Уявний�хво-

рий",��омедія,�Жан-Батіст�Мольєр,�2��од.

35�хв.

26�березня�(ср.) —�19.00 "Дерева�по-

мирають�стоячи",�Алехандро�Касона,�

2��од.�10�хв.�

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
20�березня�(чт.) —�19.00�"Гімн�демо-

�ратичної�молоді",�тра�і�омедія,�Сер�ій

Жадан

21�березня�(пт.) —�19.00 "С�ляний�зві-

ринець",�Теннессі�Вільямс

21�березня�(пт.) —�19.00�"Гре��Зорба",

театральний�роман,�Ні�ос�Казандза�іс

22�березня�(сб.) —�19.00 "Та�а�її�до-

ля...",�інсценізація�Станіслава�Мойсеєва

за�поезією�Тараса�Шевчен�а

22�березня�(сб.) —�19.00�"Марія"�("Ко-

ли�розл	чаються�двоє"),�Збі�нєв�Хшанов-

сь�ий,�Лариса�Кадирова

23�березня�(нд) —�19.00 "Одр	ження",

Ми�ола�Го�оль

25�березня�(вт.) —�19.00 "Ур	с-Шай-

тан",�бай�и�про�Сір�а,�І�ор�Афанасьєв

26�березня�(ср.) —�19.00 "Morituri�te

salutant"�("У�нас�все�свято"),�Василь�Сте-

фани�

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua

20�березня�(чт.) —�19.00 прем'єра�"Ве-

селощі�сердечні,�або��еп�а�з��арасями",�ін-

сценізація�Д.�Бо�омазова�за�збір�ою�роз-

повідей�"Чистий�Дор"�Юрія�Коваля,�2��од.

21�березня�(пт.) —�19.00 "Майн

Кампф,�або�Ш�арпет�и�в��авни�	",

Дьйордь�Таборі,�2��од.�40�хв.

21�березня�(пт.) —�19.00 "Дві�дамоч�и

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

1��од.�40�хв.

22�березня�(сб.) —�15.00 "Я�і�	�вас

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

Ф.�Достоєвсь�ий,�О.�Володін,�1��од.�40�хв.

22�березня�(сб.) —�19.00�"Чотири�при-

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

Р.�Баер,�2��од.

23�березня�(нд) —�15.00 "Море...�Ніч...

Свіч�и...",�неви�адана�історія�на�Сере-

дземном	�морі,�Йосеф�Бар-Йосеф,�1��од.

50�хв.

23�березня�(нд) —�19.00 "26��імнат",�

А.�Чехов,�2��од.�40�хв.

24�березня�(пн) —�19.00�"Граємо�Чон-

�іна",�за�романом-ане�дотом�В.�Войнови-

ча,�3��од.

25�березня�(вт.) —�19.00 прем'єра�"Чо-

�о�хоч	ть�жін�и?",�на�основі��омедій�Арис-

тофана,�2��од.�10�хв.

26�березня�(ср.) —�19.00�"Найвище

бла�о�на�світі...",�І.�Т	р�енєв,�3��од.�10�хв.

26�березня�(ср.) —�19.00�"Вечір�з��ар-

нень�ою�та�самотньою",�лабораторія�мо-

лодої�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
20�березня�(чт.) —�19.00 прем'єра

"Старомодна��омедія",�лірична��омедія,

театральна��остьова

20�березня�(чт.) —�19.00 "Звід�и�бе-

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

30�хв.,�Малий�зал�Палац	�"У�раїна"

21�березня�(пт.) —�19.00 "Лист�Бо�	",

театральне�оповідання,�1��од.�30�хв.,�те-

атральна��остьова

22�березня�(сб.) —�19.00�"Ніч�на�двох",

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

�остьова

23�березня�(нд) —�19.00 "Дзер�ало

Сен-Жермена",��омедія,�Борис�А�	нін,

Малий�зал�Палац	�"У�раїна"

23�березня�(нд) —�19.00 прем'єра

"Паст�а�для�самотньо�о�чолові�а",�іроніч-

ний�дете�тив,�театральна��остьова

26�березня�(ср.) —�19.00 "La�bonne

Anna,�або�Я��збере�ти�сім'ю",��омедія,�

1��од.�50�хв.,�Малий�зал�Палац	�"У�раїна"�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
20�березня�(чт.) —�19.00 "Мольєріана",

М.�Б	л�а�ов

22�березня�(сб.) —�18.00�прем'єра

"Сон",�Ві�тор�Гирич�за�твором�Тараса

Шевчен�а

23�березня�(нд.) —�19.00 "Вишневий

сад",��омедія,�2��од.�30�хв.,�А.�Чехов,�ви-

става�російсь�ою�мовою,�2��од.�40�хв.

25�березня�(вт.) —�18.00 прем'єра

"Сон",�Ві�тор�Гирич�за�твором�Тараса

Шевчен�а

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
20�березня�(чт.) —�19.00 "За�двома

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

21�березня�(пт.) —�19.00�"Ци�ансь�ий

барон",�оперета,�Й.�Штра	с

22�березня�(сб.) —�19.00 "Бал�	�Саво-

йї",�оперета,�П.�Абрахам

26�березня�(ср.) —�19.00 "Звана�вече-

ря�з�італійцями",��омічна�оперета,�Ж.�Оф-

фенбах�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
20�березня�(чт.) —�19.00�"Лісова�піс-

ня",�балет�на�3�дії,�М.�С�ор	льсь�ий

21�березня�(пт.) —�19.00�"Мадам�Бат-

терфляй�(Чіо-Чіо-Сан)",�опера�на�3�дії,

Дж.�П	ччіні

22�березня�(сб.) —�19.00 "Єв�еній�Онє-

�ін",�ліричні�сцени�на�три�дії,�П.�Чай�ов-

сь�ий,�ви�он	ється�російсь�ою�мовою

23�березня�(нд.) —�19.00 "Раймонда",

балет�на�2�дії,�О.�Глаз	нов

25�березня�(вт.) —�19.00 "Алє�о",�опе-

ра�на�1�дію,�С.�Рахманінов,�"Болеро",�ба-

лет�на�1�дію,�М.�Равель

26�березня�(ср.) —�19.00 "Ре�вієм",

Дж.�Верді�

ÖÈÐÊ 

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
21�березня�(пт.) —�19.00,�22�березня�(сб.) —�13.00,

17.00,�23�березня�(нд.) —�13.00,�17.00,�24�березня

(пн.) —�13.00,�25�березня�(вт.) —�13.00,�26�березня

(ср.) —�13.00, "Слони-велетні�повертаються",�Інтернаціо-

нальний�цир��братів�Гартнерів,�дітям�до�5-ти�ро�ів�вхід

без�оштовно�без�надання�вільно�о�місця�

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, 3
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
23�березня�(нд.) —�12.00 "Бременсь�і�м	зи�анти",�мю-

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

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 

Адреса: Червоноармійсь�а,�53/3�

Тел:�(044)287-62-57,�www.operetta.com.ua�

23�березня�(нд.) —�12.00 "Білосніж�а�та�семеро��номів",

м	зична��аз�а,�В.�Домшинсь�ий

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
23�березня�(нд.) —�12.00�"Каз�а�про�царя�Салтана",

�аз�а�на�2�дії�з�хорео�рафічними�епізодами�та�м	льтиплі-

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

�ов

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

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

22�березня�(сб.) —�11.00 "Ти�особливий",�м	зична��аз-

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

22�березня�(сб.) —�12.00 прем'єра�"Ля�тяб�бет",�ново-

річна��аз�а,�М.�Френ�ель

23�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�ді-

тей�від�5-ти�ро�ів

23�березня�(нд.) —�12.00 "При�оди�Тома�Сойєра",�жит-

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

25�березня�(вт.) —�12.00 "Вождь�червонош�ірих",�тра�і-

�омедія,�за�мотивами�оповідання�О'Генрі,�1��од.�45�хв.,

для�дітей�від�7-ми�ро�ів

26�березня�(ср.) —�12.00 "Привид�зам�	�Кентервіль",

мюзи�л,�В.�Бас�ін,�В.�Вербін�за�мотивами�оповідання�

О.�Уальда,�2��од.�50�хв.,�для�дітей�від�12-ти�ро�ів

26�березня�(ср.) —�18.00 "Привид�зам�	�Кентервіль",

мюзи�л,�В.�Бас�ін,�В.�Вербін�за�мотивами�оповідання�

О.�Уальда,�2��од.�50�хв.,�для�дітей�від�12-ти�ро�ів�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ 

ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua

20�березня�(чт.) —�13.00 "Дюймовоч�а",�балет�на�2�дії,

Ю.�Р	синов,�1��од.�30�хв.

22�березня�(сб.) —�12.00 "Бармалей�та�Айболить",�ба-

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

22�березня�(сб.) —�15.00 "Бармалей�та�Айболить",�ба-

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

23�березня�(нд.) —�12.00 "Стій�ий�олов'яний�солдати�",

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

25�березня�(вт.) —�12.00 "Спляча��рас	ня",�балет-фе-

єрія�на�2�дії,�П.�Чай�овсь�ий,�2��од.

26�березня�(ср.) —�19.00 прем'єра�"М	зичні��ласи�и-3",

оперна�абет�а�для�дітей�та�їхніх�бать�ів

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
22�березня�(сб.) —�11.00 "Г	сеня",�Н.�Гернет,�40�хв.,

для�дітей�від�3-х�ро�ів

22�березня�(сб.) —�13.00 "Веселі�ведмежата",�М.�Полі-

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

22�березня�(сб.) —�15.00 "Нові�при�оди�Піфа",�Є.�Ж	-

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

22�березня�(сб.) —�17.00 "Дюймовоч�а",�Б.�Заходер,�за

Г.�Х.�Андерсеном,�50�хв.,�для�дітей�від�4-х�ро�ів,�вистава

російсь�ою�мовою

23�березня�(нд.) —�11.00�"Наш�веселий��олобо�",�

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

23�березня�(нд.) —�13.00 "Слоненя",�Г.�Владичина,�

40�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів

23�березня�(нд.) —�15.00 "Царівна-Жаба",�А.�Дєж	ров,

40�хв.,�для�дітей�від�4-х�ро�ів

23�березня�(нд.) —�17.00 "Кіт�	�чоботях",�Ю.�Сі�ало�за

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

"ÇÅËÅÍÀ ÊÎÔÒÀ"

Країна: У�раїна

Режисер: ВолодимирТихий

У�ролях:�ТарасТ�ачен�о,Оле�сандраПеть�о,

БорисГаврилен�о

Бюджет:�6,85млн�рн

Тривалість: 100хв.

У�центрі�	�раїнсь�о�о�психоло�ічно�о�триле-

ра —�с	часна�історія�про�дівчин�	-підліт�а,�я�а

нама�ається�домо�тися�справедливості:�знай-

ти�і�по�арати�манія�а,�я�ий�ви�рав�її�молодшо-

�о�брата.�Справ	�про�зни�нення�хлопчи�а�за-

�рили.�У�13-річної�Олі�є�підозри,�хто�є�вбив-

цею,�і�помститися�винном	�дівчин�а�збираєть-

ся�вельми�жорсто�ими�методами.

В��інотеатрах�"Київ",�"Жовтень"

"ÇÀËÜÎÒ×ÈÊÈ"

Країна: Росія

Режисер: КирилоК зін

В�ролях:�ІлляГлінні�ов,ГошаК цен�о,Ві�тор

Вержбиць�ий,Оле�сійГорб нов

Тривалість: 84хв.

Ві�ові�обмеження:�18ро�ів

Двоє�невдах�Льоха�і�Ва�із�нія��не�мож	ть�ви-

значитися�з�професією.�Один�мріє�стати�льот-

чи�ом,�інший —�а�тором.�Приятелі�випад�ово

отрим	ють�шанс�здійснити�свої�мрії�на�зні-

мальном	�майданчи�	�фільм	.�Проте�вже�в

першій�сцені��артини�вони�розбивають�верто-

літ�спонсора,�й�це�за�рож	є�їм�вели�ими�не-

приємностями.�Щоб�відш�од	вати�збито�,

хлопці�зм	шені�йти�на�ба�ато�хитрощів:��раб	-

вати�олі�арха,�заробляти�"нат	рою"�і�ви�рада-

ти�вертоліт�з�амери�ансь�ої�авіабази.

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

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

"Ð²Î 2"

Країна: США

Ст#дія: 20thCenturyFox

Режисер: КарлосСалдана

Тривалість: 101хв.

Головні��ерої�м	льтфільм	 —�рід�існі�бла�итні

пап	�и-ара�Бл	�і�Перлин�а —�відправляються

в�подорож�в�нетрі�вздовж�Амазон�и,�щоб�на-

вчити�своїх�дітей�жити,�я��"справжні�птахи".�За

межами�рідно�о�міста�Ріо�вони�раптово�з	стрі-

н	ть�тат	ся�Ед	ардо�і�б	д	ть�рят	ватися�від

підст	пних�планів�помсти�з�бо�	��а�ад	�Най-

джела.

В��інотеатрах�"У�раїна",�"Жовтень",�"Сіне-

ма-Сіті�Київ",�мережах��інотеатрів�"Бат-

терфляй"�і�"Одеса��іно"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ

"Київ",�в�л.�В.�Василь�івсь�а,�19,

тел.:�(044)�234-73-81,�234-33-80,�

www.kievkino.�com.ua

"У�раїна",�в�л.�Городець�о�о,�5, тел.:�

(044)�279-67-50,�279-82-32,�

www.kino-ukraina.com.ua

"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

"Жовтень",�в�л.�Костянтинівсь�а,�26,�тел.:

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

Вед	ча�р	бри�и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 20 — 26 áåðåçíÿ 

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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Коли хвороба вбиває непомітно

Цього тижня в Україні відзначали

Всесвітній день нирки. В примі�

щенні інституту нефрології НАМН

України спеціально до цієї події ор�

ганізували науково�практичну кон�

ференцію на тему: “Нирки та вік”.

Участь у події брали провідні спе�

ціалісти в сфері нефрології, терапії,

сімейної медицини з різних куточ�

ків країни. Серед питань, які підій�

малися в ході конференції, особли�

ва увага приділялася питанням ві�

кових особливостей розвитку хво�

роби, специфіці терапії та лікуван�

ня хвороби у людей похилого віку.

Олена Лобода, член оргкомітету

конференції, старший науковий

співробітник ДУ “Інститут нефро�

логії НАМН України”:

“З 2006 року за ініціативою між�

народної спільноти Асоціацією не�

фрологів проводяться заходи, при�

свячені Всесвітньому дню нирки.

Традиційно 13 березня збираються

спеціалісти з усієї країни, представ�

ники пацієнтської спільноти, меди�

ки, науковці для того, щоб нагадати

суспільству про існування пробле�

ми широкої поширеності захворю�

вання нирок. Кожного року органі�

затори обирають спеціальну тему

зустрічі. Наприклад, два роки тому

темою зустрічі була трансплантація

нирки, минулого березня ми обго�

ворювали питання гострого нирко�

вого пошкодження. Цього року за�

хід так само має свою спеціальну те�

му — “Нирки та старіння”.

Цікаво, що саме стан нирок у

більшості випадків виступає в ролі

вирішального чинника збереження

здоров’я у літніх людей. На жаль,

приблизно у половини людей віком

за 75 присутня та чи інша стадія

хронічної хвороби нирок. Особливо

небезпечним для літніх людей є по�

єднання патології нирок із хвороба�

ми серцево�судинної системи та

цукровим діабетом.

За словами Олени Миколаївни,

серйозною проблемою для пацієн�

тів є необізнаність про небезпеку

захворювання нирок та про спеціа�

лістів, до яких людина із такою

проблемою може звернутися.

“Згідно зі статистичними дани�

ми, поширеність захворювання —

близько 10 % населення, тобто фак�

тично кожна десята людина у світі

має ту чи іншу проблему з нирками.

Чим старшою стає людина, тим

більше зростає ризик розвитку за�

хворювання, особливо через харак�

терні для людей похилого віку

проблеми із серцем. Однак не кож�

ний пацієнт усвідомлює небезпеку,

яку несе із собою захворювання ни�

рок. І хоча майже кожний знає, хто

такий кардіолог і з якими пробле�

мами необхідно до нього звертати�

ся, цього не можна сказати про обі�

знаність людей стосовно нефроло�

гів — спеціалістів, які займаються

саме проблемами нирок”.

Отже, про що йде мова, коли го�

ворять про хронічне захворювання

нирок?

Спочатку коротко нагадаємо, що

це за орган у людини — нирки.

Нирки в організмі людини — це

дуже важливий парний орган. Це

невеличкий (близько 12 см), схожий

на квасолину, природний фільтр для

людини. Він складається із цілої

системи маленьких трубочок, балії

або такого собі загального колекто�

ра. Головною складовою одиницею

нирки є нефрон, який складається із

капілярів, оточений капсулою та

просякнутий маленькими каналь�

цями. Саме нефрон, яких у нирці

близько мільйона, бере участь у

фільтрації крові. В нормальному

стані нирки через цю систему філь�

трів та капілярів має виводитись із

крові плазма, затримуючи в крові

такі надважливі клітини, як лейко�

цити, еритроцити, а також білок і

цукор. Однак при порушеннях ро�

боти нирок ці клітини потрапляють

через мембрану капілярів у сечу, а в

крові скупчуються продукти обміну

речовин. Через це руйнується про�

цес вироблення нирками гормонів,

порушується механізм генерації

еритроцитів. Як наслідок — погір�

шення загального самопочуття, під�

вищення кров’яного тиску, анемія

(зменшення кількості кров’яних ті�

лець), патологія кісток, втрата апе�

титу і схуднення та ураження нервів.

Від хвороби нирок в першу чергу

можуть постраждати серце та систе�

ма кров’яних судин. Хвороба розви�

вається поступово, не викликаючи

жодної підозри у пацієнта до того

часу, поки нирки не відмовляться

нормально працювати, а людина не

постане перед загрозою смерті.

В чому ж полягають 
причини хронічної 
хвороби нирок?

Вчені виділяють дві основні при�

чини розвитку хронічної хвороби

нирок, а саме цукровий діабет та

підвищений кров’яний тиск. Не�

контрольований цукровий діабет

негативно впливає на роботу бага�

тьох органів людини. В першу чергу

під удар підпадають нирки, серце,

очі та нерви. Через завищений рі�

вень цукру в крові людини із діабе�

том пошкоджуються кровоносні су�

дини нирок, і уражені органи недо�

статньо очищають кров, в організмі

затримується надлишок води і солі,

збільшується маса тіла, розвивають�

ся набряки кісточок ніг.

Підвищений кров’яний тиск так

само негативно впливає на фільтру�

ючу функцію нирок, пошкоджуючи

судини та капіляри. До факторів ри�

зику розвитку захворювання нирок

також відносять такі фактори, як:

— надмірна вага

— високий рівень холестерину

— куріння

— вік старше 50 років.

Окрему увагу варто приділити та�

кому фактору, як вживання алкого�

лю. Вживання великої кількості ал�

коголю, особливо пива, призводить

до руйнування нирок. Стосовно пи�

ва варто зазначити вплив складу

цього напою на організм в цілому, в

тому числі і на нирки. До складу пи�

ва входить не тільки шкідливий

спирт, а й такі важкі метали, як ко�

бальт, кадмій, свинець, ртуть, мідь,

цинк. Наприклад, кадмій — метал,

що додається для збереження піни у

напої, викликає явище гострого от�

руєння, пригнічує передачу нерво�

вих імпульсів, сперматогенез, ви�

роблення чоловічих статевих гор�

монів та інсуліну.

Як розгледіти хворобу?
Хоча хронічну хворобу нирок і

називають в народі “мовчазний

вбивця” через відсутність больових

відчуттів, напряму пов’язаних із

проблемами нирок, все ж таки існу�

ють симптоми, виявивши які, варто

звернутися до лікаря.

Це такі:

1) ви відчуваєте постійну слаб�

кість, швидко втомлюєтесь;

2) вам важко сконцентруватися

на роботі, часто втрачаєте увагу;

3) у вас поганий апетит;

4) у вас порушення сну;

5) вас турбують напади нічних су�

дом;

6) у вас набряки на гомілках і сто�

пах;

7) у вас припухлість довкола очей,

особливо зранку;

8) ви відчуваєте сухість та свер�

біння шкіри;

9) у вас почастішали позиви на

сечовипускання, особливо вночі.

Звісно, ці симптоми дуже загаль�

ні і можуть виникати із різних при�

чин. Однак якщо впродовж трива�

лого часу ви спостерігаєте у себе

наявність кількох зазначених

симптомів, вам варто пройти лабо�

раторне дослідження крові та сечі.

Відповідно до результатів дослі�

дження, лікар порадить вам необ�

хідне лікування в залежності від

стадії розвитку хвороби нирок та

наявності супутніх захворювань.

Наприклад, пацієнту можуть при�

значити лікування цукрового діа�

бету або ж підвищення кров’яного

тиску.

Як і з будь�яким хронічним за�

хворюванням, з діагнозом хроніч�

ної хвороби нирок важко змирити�

ся. Але бажання жити повноцінно

та довго робить дива, і люди зміню�

ють не тільки свої звички, а й почи�

нають жити зовсім по�новому. Та�

кож необхідно знайти людей зі схо�

жими проблемами, звернутися до

місцевої пацієнтської організації, у

якій зможуть надати психологічну

підтримку та важливу інформацію,

контакти та поради.

В Україні близько 450 тисяч гро�

мадян з хронічною хворобою ни�

рок. Цифра величезна, однак де�

монструє лише поверхню айсбергу.

Багато людей до сих пір не знають

про свою хворобу. Хоча в країні вже

тривалий час ведеться робота по

створенню сучасної інфраструктури

для допомоги людям із хронічним

захворюванням нирки. В містах від�

криваються відділення трансплан�

тації та судинної хірургії, лікарями

проводяться унікальні операції. Од�

нак в той же час держава продовжує

не помічати проблем пацієнтів із

хворобою нирок в питаннях самого

лікування, наприклад, для тих, хто,

маючи V стадію хвороби, потребує

спеціальної замісної ниркової тера�

пії. Як правило, тільки 15—20 % па�

цієнтів отримують таку допомогу.

Інші вирішують свої проблеми са�

мостійно.

І хоча хронічне захворювання ни�

рок — “мовчазний вбивця”, іноді

пацієнтам все ж таки доводиться

кричати. Але це крики не від болю,

а про допомогу. Яку, на жаль, не зав�

жди мають можливість отримати ті,

для кого вона рівноцінна життю.

Київ працює 
над удосконаленням 
та доступністю надання
процедури гемодіалізу

Солиця працює над удосконален�

ням та доступністю надання проце�

дури гемодіалізу. Комунальні лікар�

ні мають забезпечувати потребу

хворих на ниркову недостатність

киян у повному обсязі. Відповідні

доручення було надано під час на�

ради з питань забезпечення меш�

канців міста методами замісної

ниркової терапії. Наразі на лікуван�

ні сеансами гемодіалізу у медичних

закладах перебуває 400 киян. Тера�

пію вони проходять в Олександрів�

ській клінічній лікарні, лікарнях

№ 3, № 5 та дитячих лікарнях № 1 и

№ 6. Донедавна 22 пацієнти прохо�

дили лікування у Національному

інституті хірургії і трансплантології

ім. Шалімова.

“Зважаючи на те, що усі витратні

матеріали мешканці столиці отри�

мують за рахунок міського бюджету,

з метою гарантованого забезпечен�

ня хворих життєво необхідною про�

цедурою гемодіалізу було прийнято

рішення про переведення цих паці�

єнтів на лікування до комунальних

закладів охорони здоров’я. Такі змі�

ни сприятимуть вирішенню питан�

ня повного безкоштовного забезпе�

чення хворих витратними матері�

алами для гемодіалізу, а також удо�

сконалення якості лікування”,—

повідомили у Департаменті охоро�

ни здоров’я.

Наразі у профільному департа�

менті працюють над механізмом

організації транспортування па�

цієнтів до місця проведення за�

місної ниркової терапії, а після її

завершення — до місця прожи�

вання. Крім того, забезпечувати�

меться й проведення 1 раз на мі�

сяць усіх необхідних лаборатор�

них досліджень пацієнтам, які лі�

куються методами замісної нир�

кової терапії �

До таких недуг належить і хронічне захворювання нирок
Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

“М
овчазний вбивця” — саме так називають
спеціалісти всього світу хронічне захворю�
вання нирок, одну із найнебезпечніших
хвороб сучасності. Мільйони людей у світі

страждають на це захворювання, втрачаючи поступово
здоров’я та життя і навіть не підозрюючи про існування
у себе такої загрози. Без болю, без характерних симпто�
мів, хвороба крок за кроком вбиває здатність організму
повноцінно функціонувати. Більшість пацієнтів зверта�
ють увагу на свої проблеми із нирками вже тоді, коли
допомогти вкрай складно.

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ºâðîïåéñüêèõ ðåêîìåíäàö³é òà ìåòîäè÷íèõ ðå-

êîìåíäàö³é ÌÎÇ Óêðà¿íè (2003 ð³ê) êîæåí õâîðèé íà òåðì³íàëüíó

íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü ïîâèíåí îòðèìóâàòè ë³êóâàííÿ ñåàíñàìè ïðî-

ãðàìíîãî ãåìîä³àë³çó íå ìåíøå, í³æ 3 ðàçè íà òèæäåíü. Çàãàëüíà âàð-

ò³ñòü âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ îäí³º¿ ïðîöå-

äóðè îäíîìó ïàö³ºíòó ñêëàäàº 530,80 ãðí. Ì³ñÿöü òàêîãî ë³êóâàííÿ

êîøòóº, â³äïîâ³äíî, 6 900,4 ãðí, ð³ê — 82 804,80 ãðí. Ïðèïèíåííÿ

ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð ñïî÷àòêó ïðèçâîäèòü äî òÿæêèõ óñêëàäíåíü, à

çãîäîì äî ñìåðò³.

ÄÎÂ²ÄÊÀ "ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"



Мабуть, зовсім не випад�

ково вибір ліг саме на Кли�

мента Смолятича. До часу

свого підвищення він вже

прославився глибокими

знаннями, широкою еруди�

цією, літературним даром.

Адже це про нього написано

в Іпатіївському літописі: “І

був книжник і філософ, яких

на Руській землі не бувало”.

Схимник, а у свій час навіть

“мовчальник” (той, хто

прийняв обітницю мовчан�

ня), Климент був відомий і

як активний поборник із за�

силлям у Руській церкві

грецьких ієрархів.

Проте Климент залишався

митрополитом тільки до тих

пір, поки Ізяслав Мстисла�

вич був живий. Після його

смерті почалася боротьба за

київську кафедру, і врешті�

решт в 1156 році присланий

греками новий митрополит

Русі Костянтин “іспроверг”

службу Климента як неза�

конну й оголосив прокляття

Ізяславові, а священикам,

поставленим Климентом, бу�

ло заборонено служити, поки

вони не відречуться від ко�

лишнього митрополита.

Єдиний твір письменника,

церковного і суспільного ді�

яча “Послання пресвітеру

Фомі”, поза сумнівом, по�

в’язаний з церковно�політич�

ною боротьбою навколо мит�

рополичої кафедри. Само�

стійність руської церкви тут

постає як невід’ємна частина

загальнодержавної політики.

Адже одна з цілей написання

Климентом цього послан�

ня — зняти звинувачення, що

висуваються проти нього, в

марнославстві та пихатості і

довести своє право на керів�

ництво Руською церквою. Го�

ловне релігійне питання по�

леміки Клима і Фоми — чи

можна дозволяти символічне,

широке тлумачення тексту

Святого Письма? Відповіда�

ючи на нього, Климент від�

стоює своє право ретельно

досліджувати “божественні

письмена”, і хоча він не запе�

речує буквального розуміння

Біблії, проте переконаний,

що Біблію слід розуміти і тлу�

мачити як світ символів.

Більш того, Климент від�

стоює право руського книж�

ника на використання не

тільки богослов’я, але і філо�

софії — світської, навіть

язичницької науки. “Гово�

риш ти: “Прославляєш себе

писанням, філософом себе

вважаючи”, але тут і сам себе

викриваєш: коли я тобі так

писав? Не писав і писати не

хотів! Говориш мені: “Філо�

софію викладаєш”,— і це

зовсім несправедливо ти пи�

шеш”,— відповідає на звину�

вачення Климент на самому

початку свого “Послання”. І

говорить: “Христос сказав

святим учням та апостолам:

“Лише вам дано знати таєм�

ниці царства небесного, ін�

шим же — у притчах”,— чи

це, милий, філософія, якою я

шукаю слави у людей? Як

описали євангелісти чудеса

Христа, хочу я зрозуміти пра�

вильно і серцем”. Климент

взагалі показує себе знавцем

античної філософії, згаду�

ючи, що “викладав” у своїх

творах Гомера, Аристотеля і

Платона, “прославлених в

грецьких країнах” філософів.

Продовжуючи закладені

Іларіоном руські традиції ос�

мислення буття, в історії

людського суспільства Кли�

мент виділяє три стани, які

відповідають етапам утвер�

дження Божественної істини

в людських серцях, — Запо�

віт, Закон і Благодать. “Запо�

віт” — це пророцтво майбут�

ньої Благодаті, яке Господь

дарував прабатьку Авраму, а в

його лиці і всім язичникам.

“Закон” (Старий Завіт) — це

пророцтво істини, дане Мой�

сеєві для іудеїв. “Благодать”

(Новий Заповіт) — це і є істи�

на, що дарує вічний поряту�

нок вже всім людям.

Настання кожного нового

стану заперечує попереднє.

“Бо Закон скасував Заповіт,

а Благодать скасувала і те, і

інше — Заповіт і Закон”,—

пише Климент Смолятич і

питає: “Коли засяяло сонце,

чи є потреба всьому світу

перебувати в мороці?”. От�

же, тільки Благодать освіт�

лює світ “світлими проме�

нями” і людство “вже не тіс�

ниться в Законі”, але “під

Благодаттю вільно ходить,

бо вся перешкода Закону

лягла, будучи тільки обра�

зом майбутнього, але не са�

мою істиною”.

Климент Смолятич зовсім

не випадково так багато часу

приділяє уважному прочи�

танню Біблії. Адже, на його

думку, в пізнанні Божого

Промислу і полягає вища ме�

та людського життя. Навіть

визнаючи, що Господь в

принципі непізнаваний, Кли�

мент прагне до осмислення

суті створеного Господом сві�

ту. Пізнання ж “божественної

тварі” може сприяти і пізнан�

ню Божих таємниць. Провід�

не місце у цьому процесі він

відводив розуму, який, спира�

ючись на органи чуттів, вияв�

ляється здатним досягти істи�

ни. На його думку, душа ро�

зумна, але все, чим вона воло�

діє, поставлено її почуттями.

Розум зобов’язаний управля�

ти почуттями, бо він є госпо�

дарем, а почуття його слуга�

ми. Взагалі людина, на думку

руського мислителя, це не

просто Боже творіння, а

улюблене і опікуване Госпо�

дом створіння. Тому людина

має можливість вільно розпо�

ряджатися всіма даними йому

Богом речами, бо ця свобода

зумовлена Самим Богом.

Проте свобода має і свої

межі, встановлені знову ж та�

ки зверху. Людина не повин�

на опиратися Божественно�

му Промислу, але повинна

тільки славити Господа і дя�

кувати. Більш того, всі свої

алегоричні міркування Кли�

мент підпорядковує одній

меті — навчити людей шука�

ти порятунку, не ухиляючись

від Божого Промислу. Ні ас�

трологи, ні чаклуни не мо�

жуть здолати всемогутню во�

лю Бога, що дарує життя і

хліб насущний, врятовує

Своїх вірних. І порятунку, на

щире переконання Климен�

та, гідні ті, які увірували в

Бога і щиро служать Йому. У

відповідь і Господь нікого не

залишить і кожному дарує

порятунок і життя вічне: “Ні�

що не ображено Господом,

все бачить безсонне Його

око, за всім дивиться, над

усім стоїть, подаючи всякому

порятунок”.

З ідеєю свободи Климент

безпосередньо пов’язує і

ідею некористолюбства.

Ґрунтуючись на власному до�

свіді, він підкреслює, що

справжня свобода можлива

лише тоді, коли людина пов�

ністю відмовляється від май�

на, тягар якого заважає на�

правити всі сили на духовне

самовдосконалення. Кли�

мент Смолятич — перший в

історії вітчизняної релігійної

філософії мислитель, який

сформулював ідею некорис�

толюбства, що стала такою

популярною в пізніші часи.

Михайло Грушевський

стверджує, що “письменник

залишив нащадкам власне

неповторне й оригінальне

розуміння духовної сутності

людини та її призначення.

Ідею єдності Руської держа�

ви, її політичної незалежно�

сті та церковної автокефаль�

ності він поставив в один ряд

із домінуючими ідеями того

часу, які чув увесь світ” �
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20 березня
Священномучеників, котрі у Херсонесі

єпископствували: Василія, Єфрема, Капіто�

на, Євгенія, Єферія, Еллідія та Агафодора

(IV). Преподобного Павла Препростого (IV).

Святителя Павла сповідника, єпископа Пру�

сіадського (IX). Преподобного Еміліана Іта�

лійського. Ікони Божої Матері “Споручниця

грішних”. Цій іконі моляться під час гріхов�

ного затьмарення, у смутку, зневірі й скорбо�

ті душевній. Ікона відома дивними зцілення�

ми і чудотворіннями.

21 березня
Преподобного Фіофілакта (842�845). Пре�

подобного Лазаря (1391) і преподобного

Афанасія (XV) Олонецьких. Апостола від 70�

ти Єрма (I). Ікони Божої Матері “Знамення”

Курської (1898).

22 березня
40 мучеників Севастійських (320). Святого

Кесарія, брата святителя Григорія Богослова

(369). Албазинської ікони Божої Матері

“Слово плоть бисть” (1666).

23 березня
Неділя 3�тя Великого посту. Хрестопок�

лонна. Мучеників Кондрата, Павла, Віктора,

Леоніда, Кондрата Нікодимійського, Сато�

рина, Руфіна та інших (III). Преподобної

Анастасії (567�568).

* * *

Хрест Господа нашого Ісуса Христа є непе�

реможною зброєю з дияволом. У чому саме

полягає перемога Хреста над дияволом? У чо�

му суть цієї перемоги?

Диявол, що був проклятий Богом, волів,

аби Господь прокляв також і людину. Задля

досягнення цього він озброює творіння Бо�

же — людину — супротив свого Творця. Лю�

дям, що підвладні пристрастям — заздрощам,

пихатості, сріблолюбству, — диявол додає ще

й свою — нелюдську злість. І вони, втратив�

ши ґлузд, кричать: “Розіпни, розіпни Його!”.

Перевершуючи будь�яку звірячу лють, що не

притаманна людині, іудейські вчителі і їх

прибічники катують Спасителя, супроводжу�

ючи це глузуванням, і нарешті розпинають

Його на Хресті. Диявол торжествує: мета вже

близько... Ось довгоочікуване прокляття! Але

що чує він: “Отче, відпусти їм, бо не знають,

що чинять вони!..”. У Безмежного немає меж

ні терпінню, ні Любові! Ось чим був здола�

ний диявол! Ось чому йому страшний Хрест

Христовий, і він втікає від нього!

24 березня
Седмиця 4�та Великого посту. Святителя

Софронія, патріархата Єрусалимського (638�

644). Святителя Євфимія, архієпископа Нов�

городського, чудотворця (1458). 

25 березня
Преподобного Феофана сповідника, Сиг�

ріанського (818). Праведного Фінеєса (1500

рік до Різдва Христового). Святителя Григо�

рія Двоєслова, Папи Римського (604). Пре�

подобного Симеона Нового Богослова

(1021). Ліддської, нерукотворної (на стовпі)

ікони Божої Матері (I).

26 березня
Перенесення мощей святителя Никифора,

патріарха Константинопольського (846). Му�

ченика Савина (287) �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Книжник і філософ, 
яких ще не було на Руській землі
Київський митрополит Клим Смолятич талановито вводив політичні питання 
у контекст церковних і суто релігійних
Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

27
травня 1147 року за ініціативою ве�
ликого князя Ізяслава Мстислави�
ча, без благословення константи�
нопольського патріарха, одним Со�

бором Руських Єпископів в Київські митропо�
лити був зведений чернець розташованого по�
близу Києва Зарубського монастиря Климент
Смолятич. Таким чином він став другим на Ру�
сі після Іларіона русичем�митрополитом. Деякі
історики припускають, що Климент був за по�
ходженням зі Смоленська. Але, як пише Дмит�
ро Чижевський, припущення, що Клим був бі�
лорусом, зі Смоленська — безпідставне: Смо�
лятич не визначає походження зі Смоленська;
це радше прізвище за професією (смоляр) або
за ім’ям батька (Смола).
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Стрибки у воду. 
Шість співвітчизників 
змагатимуться у Всесвітній серії 
зі стрибків у воду

Ñâ³òîâà ñåð³ÿ FINA — íàéïðåñòèæí³øèé ì³æíà-
ðîäíèé òóðí³ð, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ ç 2007 ðîêó. Ïðàâî
âèñòóïàòè íà íüîìó îòðèìóþòü ò³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ ó
ìèíóëîìó ñåçîí³ ïîòðàïèëè äî 8-êè íàéêðàùèõ â ³í-
äèâ³äóàëüíèõ äèñöèïë³íàõ òà â 6-êó — ó ñèíõðîííèõ
ñòðèáêàõ â îë³ìï³éñüêèõ ïðîãðàìàõ. Íàãàäàºìî, ùî ²
åòàï ïðîéøîâ ó Ïåê³í³, äå íàø³ ñòðèáóíè çäîáóëè äâ³
áðîíçîâ³ ìåäàë³, ¿õ àâòîðàìè ñòàëè ²ëëÿ Êâàøà
(òðàìïë³í, 3 ì) òà Îëåêñàíäð Ãîðøêîâîçîâ (òðàìïë³í,
ñèíõðîí, 3 ì). Âæå ñüîãîäí³ ñïîðòñìåíè âåñòèìóòü
áîðîòüáó çà íàãîðîäè â Äóáà¿ ï³ä ÷àñ ²² åòàïó Ñâ³òî-
âî¿ ñåð³¿. Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿòèìóòü ²ëëÿ Êâàøà,
Îëåêñàíäð Ãîðøêîâîçîâ, Îëåêñàíäð Áîíäàð, Þë³ÿ
Ïðîêîï÷óê, Àíàñòàñ³ÿ Íåäîá³ãà òà Îëåíà Ôåäîðîâà

Фехтування. 
Українки — бронзові призерки 
етапу Кубка світу

Íà åòàï³ ñâ³òîâîãî Êóáêà ç ôåõòóâàííÿ, ùî ïðîõî-
äèâ ó òóðåöüê³é Àíòàë³¿, â êîìàíäíîìó âèñòóï³ óêðà-
¿íñüê³ øàáë³ñòêè ïîñ³ëè òðåòþ ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó
ïîøàíè. Â 1/8 ô³íàëó íàøà êîìàíäà ó ñêëàä³ Îëüãè
Õàðëàí, Ãàëèíè Ïóíäèê, Îëåíè Âîðîí³íî¿ òà Àë³íè
Êîìàùóê ïåðåìîãëà ñóïåðíèöü ³ç ßïîí³¿ (45:32). Ï³ñ-
ëÿ öüîãî íàø³ ä³â÷àòà âèðâàëè ïåðåìîãó ó ôðàíöóæå-
íîê (45:43). Ó ï³âô³íàë³ óêðà¿íêè ïîñòóïèëèñÿ êîìàí-
ä³ ³ç ÑØÀ (36:45), à â áðîíçîâîìó ìàò÷³ âçÿëè ðåâàíø
ó ïîëüñüêèõ ñïîðòñìåíîê, ÿêèì ïðîãðàëè äâà òèæí³
òîìó íà åòàï³ Êóáêà ñâ³òó â Áîëüöàíî (45:35)

Теніс. 
Еліна Світоліна — у другому колі 
турніру серії WTA Premier

Óêðà¿íñüêà òåí³ñèñòêà Åë³íà Ñâ³òîë³íà âèéøëà äî
äðóãîãî êîëà òóðí³ðó ñåð³¿ WTA Premier ó Ìàÿì³
(ÑØÀ). Ó ñòàðòîâîìó ðàóíä³ íàøà ñïîðòñìåíêà çäî-
ëàëà àìåðèêàíêó Áåòàí³ Ìàòòåê-Ñåíäñ ó òðüîõ ñå-
òàõ — 6:3, 3:6, 6:3. Íàñòóïíîþ ñóïåðíèöåþ õàðê³â’-
ÿíêè ñòàíå êàíàä³éêà Åæåí³ Áóøàð, “ïîñ³ÿíà” ï³ä íî-
ìåðîì 18 

Більярд. 
В столиці визначилися переможці
юнацького Кубка України

Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ þíàöüêèé Êóáîê Óêðà¿íè ç á³ëü-
ÿðäíîãî ñïîðòó. Ïåðåìîãó ñåðåä þíàê³â âèáîðîâ 11-
ð³÷íèé Ñåðã³é Ãîëüºâ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ó ô³íàë³
â³í çäîëàâ Îëåêñ³ÿ Ðóäåíêà (Êè¿â). Áðîíçîâèìè ïðè-
çåðàìè ñòàëè Ìèêîëà Çàé÷åíêî (Æèòîìèð) òà Àíàòî-
ë³é Ñîêàëüñüêèé (×åðí³âö³). Ó òóðí³ð³ ä³â÷àò íàéêðà-
ùå âèñòóïèëà Ìàð³ÿ Ïóäîâê³íà (Äí³ïðîïåòðîâñüê).
“Ñð³áëî” âèáîðîëà çåìëÿ÷êà ÷åìï³îíêè Â³ðà Ìåäåí-
êî. Òðåòþ ïîçèö³þ ðîçä³ëèëè ùå îäíà äí³ïðîïåòðîâ-
÷àíêà Äàðèíà Ãîëüºâà òà êèÿíêà Ïîë³íà Ìàêàðåíêî.

Фігурне катання.
Олександра Назарова та Максим
Нікітін — п’яті на Чемпіонаті світу

Óêðà¿íñüêèé äóåò Îëåêñàíäðà Íàçàðîâà — Ìàê-
ñèì Í³ê³ò³í íà þí³îðñüêîìó ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ô³-
ãóðíîãî êàòàííÿ â Ñîô³¿ (Áîëãàð³ÿ) ô³í³øóâàëè ï’ÿ-
òèìè. Ó äîâ³ëüíîìó òàíö³ óêðà¿íö³ íàáðàëè 81,18 áà-
ëà, öå ÷åòâåðòèé ðåçóëüòàò. Çàâäÿêè öüîìó âîíè ï³ä-
íÿëèñÿ ç ñüîìîãî ì³ñöÿ â êîðîòê³é ïðîãðàì³ íà ï’ÿòå
â çàãàëüíîìó çàë³êó. Ïåðåìîãó ñâÿòêóâàëè àìåðèêàí-
ö³ Êåéòë³í Õàâàºê òà Æàí-Ëþê Áåéêåð (157,12)

Єдиноборства. 
Наші каратисти гідно виступили 
на Кубку світу

Ó Ëàñêî (Ñëîâåí³ÿ) ïðîéøîâ Êóáîê ñâ³òó ç êàðà-
òå ñåðåä äîðîñëèõ. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 650
ñïîðòñìåí³â ³ç 42 êðà¿í. Çá³ðíó Óêðà¿íè ïðåäñòàâëÿ-
ëè 25 àòëåò³â. Ó îñîáèñòîìó çàë³êó íàø³ êàðàòèñòè
çäîáóëè ï’ÿòü íàãîðîä. ×åìï³îíàìè ñòàëè Ñòàí³ñëàâ
Ãîðóíà (75 êã), ²ëëÿ Í³êóë³í (84 êã) òà Àí³òà Ñåðüî-
ã³íà (61 êã). Îëåêñàíäð Õàõóëà (67 êã) âèáîðîâ
“ñð³áëî”, Âàëåð³é ×îáîòàð (75 êã) — “áðîíçó”. Àí³-
òà Ñåðüîã³íà, Ñòàí³ñëàâ Ãîðóíà, ßðîñëàâ Ãîðóíà, ²ë-
ëÿ Í³êóë³í, ªâãåí Ìîòîâèë³í, Îëåêñàíäð Äîæóê,
Ñåðã³é Á³ãóí, Âàëåð³é ×îáîòàð, Êàòåðèíà Êðèâà òà
²ðèíà Çàðåöüêà â êîìàíäíèõ çìàãàííÿõ ïîñ³ëè ïåð-
øå ì³ñöå

Тріумф вітчизняних 
паралімпійців у Сочі
XI зимові Паралімпійські ігри стали для команди України
одними з найуспішніших за всю історію участі в подібних змаганнях
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
російському
Сочі заверши�
лася XI зимова
Паралімпіада.

Наші співвітчизники
завоювали на біатлон�
них і лижних трасах 25
(5�9�11) медалей, по�
ступившись за їх кіль�
кістю лише збірній Ро�
сії. Щоправда, в осно�
ву загальнокомандно�
го заліку покладено
насамперед якісний
показник нагород, але
і тут українські спортс�
мени�інваліди з п’ять�
ма золотими медаля�
ми посіли високе чет�
верте місце серед 45
країн�учасниць.

В заключні дні змагань усіх

вітчизняних вболівальників

знову порадували наші пара�

лімпійці. Зокрема невтомний

Віталій Лук’яненко, який до

перемог в біатлонних гонках

на 7,5 км і 12,5 км додав

“бронзу” на біатлонній 15�кі�

лометрівці. На цьому спортс�

мен не зупинився — і досяг

успіху ще й на лижних трасах,

привнісши свій успіх у сріб�

ний фініш української еста�

фетної команди.

У наших жінок результата�

ми вразила 32�річна Людмила

Павленко. На двох попередніх

Паралімпійських іграх спортс�

менка була удостоєна однієї

срібної й чотирьох бронзових

медалей. А в Сочі Людмила

стала чемпіонкою в індивіду�

альній лижній гонці на 12,5 км

сидячи, бронзовим призером

біатлонної 10�кілометровки, а

на фініші завоювала ще й сріб�

ло в лижній гонці на 5 км. Ще

однією героїнею Сочі можна з

повним правом назвати Окса�

ну Шишкову. Чотири рази во�

на виходила на старт — і не�

змінно здобувала медалі,

останню з яких завоювала в

суботу в біатлонній гонці на

12,5 км для спортсменок з по�

рушеннями зору. Поки всі її

нагороди бронзового гатунку,

але ж і Паралімпіада була для

українки тільки першою в її

спортивній біографії.

У цілому ж три заключних

змагальних дні сочинських ба�

талій принесли українцям

одразу 11 медалей, у тому чис�

лі й дві золоті. Чемпіонами

стали Олександра Кононова з

Київщини, яка на біатлонній

дистанції 12,5 км стоячи зумі�

ла залишити позаду трьох го�

ловних конкуренток з Росії.

Також порадував Григорій

Вовчинський, який фінішував

першим на 15�кілометрівці

стоячи.

Всього ж одразу одинадцять

з трьох десятків українських

паралімпійців стали в Сочі ме�

далістами. По чотири нагоро�

ди завоювали Віталій Лук’�

яненко (2 золоті, 1 срібна та 1

бронзова), Юлія Батенкова (0�

3�1) та Оксана Шишкова (0�0�

4); по три — Людмила Павлен�

ко (1�1�1), Олександра Коно�

нова (1�1�1), Максим Яровий

(0�2�1) і Олена Юрковська (0�

1�2); по одній — Григорій Вов�

чинський (1�0�0), Анатолій

Ковалевський (0�1�0), Ігор

Рептюх (0�1�0) і Юрій Уткін

(0�1�0). Варто зазначити, що

для паралімпійців також були

встановлені грошові преміаль�

ні у гривнях: 800 тисяч — за

“золото”, 550 тисяч — за

“срібло” і 380 тисяч — за

“бронзу”

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

“Здоровий киянин” визначив
найкращих більярдистів
В місті триває популярна спортивна спартакіада

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В
столичному
більярдному
клубі “Дон” за�
вершився від�

критий турнір з біль�
ярдного спорту Київ�
ської спартакіади
“Здоровий киянин”. У
турнірі взяли участь 16
спортсменів з 9 ко�
манд. У підсумку пер�
шість в загальному ко�
мандному заліку здо�
були представники
Українського центру
радіочастот.

Більярд став відносно но�

вим видом спорту, який внес�

ли до програми спартакіади

“Здоровий киянин”. Лише то�

рік усім любителям цієї гри

вдалося випробувати свої си�

ли. Однак вже тоді стало зро�

зуміло, що змагання стануть

традиційними, адже зацікав�

леність у них виявили дуже ба�

гато учасників.

Цьогоріч позмагатися у

більярді виявили бажання 16

спортсменів. І, зважаючи на

минулорічний досвід, органі�

затори заохотили учасників

досить цінними призами.

Окрім традиційних дипломів

та медалей, на переможця че�

кав справжній професійний

кий. Тому цілком очевидно,

що боротьба за столами по�

винна була бути безкомпро�

місною та цікавою.

За словами учасників, біль�

ярдний спорт не такий вже й

легкий, як може здатися на

перший погляд. Для того, щоб

відправити кулю у лузу, необ�

хідно володіти цілою низкою

навичок та вмінь. Зосередже�

ність, точність, прорахунок

усіх можливих траєкторій руху

куль — далеко не весь арсенал

успішного більярдиста. До то�

го ж потрібно зважати й на

майстерність свого опонента.

А вона, зважаючи на цікаві

протистояння, була на досить

високому рівні у всіх учасни�

ків. Зокрема минулорічний

призер спартакіади Володи�

мир Сирош зазначив: “Цього�

річ конкуренція помітно зрос�

ла. Усі хлопці грають сильно, і

несподіванки можна очікува�

ти майже у кожній партії.

Спортивного азарту додає го�

ловний приз, тому усі учасни�

ки налаштовані лише на пере�

могу”. Забігаючи наперед, за�

значимо, що Володимир зай�

няв почесне третє місце у зма�

ганнях.

На жаль, цьогоріч не обій�

шлося й без певних прикро�

щів. Переможець турніру Ан�

дрій Мартиненко, як виявило�

ся згодом, не був заявлений на

змагання, тому його за рішен�

ням суддівської колегії було

дискваліфіковано. Втім, цей

випадок аж ніяк не позначив�

ся на самій атмосфері спор�

тивного свята.

Окрім індивідуальних наго�

род, організатори змагань від�

значили й команди. Тут рівних

не було представникам Укра�

їнського центру радіочастот.

Адже від цього колективу у

призовій трійці опинилися од�

разу два спортсмени — Воло�

димир Сирош та Анатолій Ко�

зеренко.

Наостанок заступник голо�

ви Київської міської спортив�

ної організації “Спартак”

Іван Токаренко запевнив, що

в наступному році боротьба за

більярдними столами неод�

мінно продовжиться: “Ми

врахували минулорічний до�

свід змагань і побачили, що

більярд має величезну армію

прихильників. Як бачимо,

участь у турнірі взяли й до�

сить молоді учасники, що

свідчить про те, що у цього

виду спорту є неймовірні пер�

спективи. Сподіваюсь, що в

наступному році змагання

пройдуть у такій же захоплю�

ючій боротьбі”
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Наші співвітчизни и завоювали на біатлонних і лижних трасах 25
(5-9-11) медалей, пост пившись за їх іль істю лише збірній Росії

Зосередженість, точність, прорах но сіх можливих трає торій
р х ль – дале о не весь арсенал спішно о більярдиста
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“Динамо” спробує продовжити
успішну серію перемог
Цими вихідними відбудеться 22�й тур чемпіонату України
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
суботу сто�
личне “Ди�
намо” всту�
пить у бо�

ротьбу проти за�
порізького “Мета�
лургу”. Матч обі�
цяє бути цікавим,
адже гості завжди
підносили для ки�
ян сюрпризи. Вда�
лий результат
важливий для
обох колективів.
Команда Олега
Блохіна прагнути�
ме перемогти, аби
продовжити бо�
ротьбу за “золо�
то” чемпіонату, а
футболісти із За�
поріжжя — для то�
го, щоб піднятися
із зони вильоту.
Початок зустрічі о
19.30.

Тиждень тому, відно�

вилися баталії у вітчиз�

няній першості з футбо�

лу. Традиційно перші

матчі весни стали для

усіх команд, без винятку,

певним випробуванням.

Безумовно, головна ува�

га столичних вболіваль�

ників була прикута до

матчу київського “Дина�

мо”, якому протистояла

сімферопольська “Тав�

рія”.

Попри те, що матч від�

бувався в Києві, номі�

нальними господарями

вважалися гравці “Тав�

рії”, які самі ініціювали

перенесення гри на поле

суперника з міркувань

безпеки. Тим не менш,

перевагою володіли

“справжні” господарі по�

ля НСК “Олімпійський”.

Кияни реалізували свою

перевагу двічі. На 38�й

хвилині гол забив Демь�

єрсі Мбокані, а на 50�й

Андрій Ярмоленко под�

воїв перевагу “Динамо”.

Лише наприкінці гри Лу�

чіан Бурдужан зумів ско�

ротити розрив у рахунку

до мінімуму — 1:2. Ця пе�

ремога дозволила сто�

личним футболістам з 36�

ма очками закріпитися

на другому місці у турнір�

ній таблиці. Кримчани ж

залишилися на передос�

танньому місці — у їхньо�

му активі 8 очок.

Цього ж уїк�енду на

“Динамо” чекає інша

команда з нижньої час�

тини “турнірки” — запо�

різький “Металург”. По�

передній матч цих ко�

манд, який відбувся 28

серпня минулого року,

завершився з рахунком

2:1 на користь “біло�си�

ніх”. Тоді за киян заби�

вали Андрій Ярмоленко

та Демьєрсі Мбокані.

Варто зазначити, що до

цього протистояння

команди підійдуть в про�

тилежних настроях. Як�

що “динамівців” пере�

мога у попередньому ту�

рі може надихнути, то у

запорізькій команді ні�

чим похизуватися, адже

“Металург” свій матч

програв лідеру чемпіона�

ту “Шахтарю” з рахун�

ком 0:3. Втім такий раху�

нок зовсім не відображає

перебіг подій на полі.

Адже “металургівці” ма�

ли цілу низку нагод, аби

засмутити “гірників”.

Щодо стартових скла�

дів, то ані “Динамо”, ані

команда з Запоріжжя не

відчувають кадрових

проблем. У складі киян

лише одна втрата —

Олександр Шовков�

ський, однак його

успішно може замінити

Олександр Рибка, який

нещодавно повернувся у

команду. У будь�якому

випадку усе вирішиться

на полі у суботу. Початок

протистояння о 19.30 �

Стати чемпіоном дуже легко
В Києві презентували спортивний проект для дітлахів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Н
ещодавно у НСК “Олім�
пійський” за ініціативою
Фонду Дениса Силантьє�
ва та за підтримки ДК

“Спортивні арени України” з ме�
тою популяризації здорового
способу життя, фізичної культу�
ри і спорту відбулася презента�
ція проекту “Стань чемпіоном”
для школярів та дітей з інтерна�
тів.

Популяризувати здоровий спосіб життя,

фізичну культуру і спорт — головна мета

проекту “Ставай чемпіоном”. Ініціатором

цього проекту став заслужений майстер

спорту з плавання, чемпіон світу, чемпіон

Європи, чотирикратний володар Кубка сві�

ту з плавання Денис Силантьєв, який і роз�

робив зарядку для школярів та дітей з інтер�

натів. “Все велике починається з малого.

Великий спорт починається зі щоденних

занять і тренувань. Зарядка — це перший

крок до спорту та здорового способу життя.

Проект “Ставай чемпіоном” — це ще один

спосіб зробити спорт модним і доступним

кожному”,— розповів пан Силантьєв.

Презентація проекту “Ставай чемпіо�

ном” для дітлахів відбулася в НСК “Олім�

пійський”. Участь у презентації взяли діти з

інтернатів № 11 і № 12, діти пільгових кате�

горій та школярі міста Києва. Зарядка про�

йшла апробацію в університеті імені Б.

Грінченка і затверджена Департаментом ос�

віти і науки Києва. Учасниками проекту

стали відомі в державі особи: Денис Силан�

тьєв, Соломія Вітвіцька, Юрій Горбунов,

Маша Собко, Сергій Симак, Сергій Кос�

тецький, Ольга Сумська, Віталій Борисюк,

Дядя Жора, Євгенія Власова, Михайло

Войцеховський, директор Інституту після�

дипломної освіти КУ ім. Б. Грінченка.

Захід відкрили ініціатори проекту — Де�

нис Силантьєв та Сергій Сімак, які подя�

кували команді, що працювала над проек�

том кілька місяців. “Мені дуже приємно,

що такий проект проходив у НСК “Олім�

пійський” і що особисто я брав у ньому

участь. Сподіваюся, що всі школярі будуть

старанно виконувати вправи, показані на�

ми. Це допоможе з дитинства прищепити

культуру здорового і активного способу

життя не тільки самим діткам, а, я дуже

сподіваюся, і їх сім’ям. Так, наприклад, ці

вправи вже щоранку ми робимо удвох з

дочкою. Їй дуже подобається ця зарядка.

Тому мені хотілося б, щоб в Україні було

більше таких ініціатив і проектів. А від іме�

ні концерну хотілося б додати, що ми з

превеликим задоволенням будемо підтри�

мувати такі починання”,— сказав Сергій

Сімак �

У�НСК�"Олімпійсь�ий"�відб�лася�презентація�прое�т��"Стань�чемпіоном"�для�ш�олярів�та�дітей�—

вихованців�інтернатів

Попередній�матч�між��иївсь�им�"Динамо"�та�запорізь�им

"Метал�р&ом"�завершився�з�рах�н�ом�2:1�на��ористь

"біло-синіх"

Спортивне життя. 
На Оболоні проведуть чемпіонат
міста з дворового футболу

Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-

ì³í³ñòðàö³ÿ ðàçîì ç Ôåäåðàö³ºþ äâîðîâîãî ôóòáî-

ëó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ “Ôóòáîë ó êîæåí äâ³ð”

ïðîâåäóòü ç 29 áåðåçíÿ ïî 31 òðàâíÿ 2014 ðîêó âæå

òðàäèö³éíèé ôóòáîëüíèé ÷åìï³îíàò ñåðåä äâîðî-

âèõ êîìàíä. Çìàãàííÿ ïðîõîäèòèìóòü ó òðüîõ â³êî-

âèõ êàòåãîð³ÿõ: 13-14 ðîê³â; 15-16 ðîê³â; 17-18 ðîê³â.

Óìîâè äîñèòü ïðîñò³ — ç³áðàòè òà çàðåºñòðóâàòè

êîìàíäó ó ñêëàä³ 8-ìè ãðàâö³â. Çàÿâêè ïðèéìàþòü-

ñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìàòå Çàëêè, 5-Á. Ïåðåìîæö³ îò-

ðèìàþòü ïðèçè �

Баскетбол.
“Будівельник” переміг у першому
матчі 1/4 фіналу розіграшу Кубка
Європи

Áàñêåòáîë³ñòè ñòîëè÷íîãî “Áóä³âåëüíèêà” çäîáó-

ëè ïåðåìîãó íàä ñåðáñüêîþ “Öðâåíîþ Ç³ðêîþ” ó

ïåðøîìó ìàò÷³ 1/4 ô³íàëó ðîç³ãðàøó Êóáêà ªâðî-

ïè. Íîì³íàëüíî äîìàøí³é ìàò÷, ÿêèé êèÿíè ïðîâî-

äèëè â Êàóíàñ³, çàâåðøèâñÿ ïåðåìîãîþ “áóä³âåëü-

íèê³â” ç ðàõóíêîì 82:79 (22:16, 19:23, 25:19, 16:21).

20 î÷îê íà ðàõóíêó ßí³ñà Ñòðåëüí³ºêñà, ÄàÕóàí

Ñàììåðñ çðîáèâ äàáë-äàáë, âèêîíàâøè 10 ï³äáè-

ðàíü ³ íàáðàâøè 13 î÷îê. Ï³äòðèìàòè êè¿âñüêó

êîìàíäó ïðèéøëî ïîíàä 2,5 òèñÿ÷³ ëèòîâñüêèõ óáî-

ë³âàëüíèê³â. Ãðà-â³äïîâ³äü ïðîéäå â Áºëãðàä³ 26 áå-

ðåçíÿ �

Бокс. 
“Українські отамани” 
приймуть “Збірну Росії” 
на нейтральній території

×âåðòüô³íàë Âñåñâ³òíüî¿ ñåð³¿ áîêñó (WSB) ì³æ

“Óêðà¿íñüêèìè îòàìàíàìè” òà “Çá³ðíîþ Ðîñ³¿” ïðî-

éäå íà íåéòðàëüí³é òåðèòîð³¿. Ïðî öå ðîçïîâ³â ãå-

íåðàëüíèé ìåíåäæåð ðîñ³éñüêî¿ êîìàíäè Ñòåïàí

Ëåíä’ºë. “Âðàõîâóþ÷è çàãàëüíó ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ

â Óêðà¿í³, ç íàìè çâ’ÿçàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè WSB ³

ñòàëè ïðîïîíóâàòè âàð³àíòè ïðîâåäåííÿ ìàò÷ó ç

“îòàìàíàìè” â íåéòðàëüí³é êðà¿í³. Íàøà ïîçèö³ÿ

ïîëÿãàº â íàñòóïíîìó: äîìàøí³é ìàò÷, çàïëàíîâà-

íèé íà 26 áåðåçíÿ, ìàº ïðîéòè â Ìîñêâ³, à âè¿ç-

íèé — 4 êâ³òíÿ — ìè çãîäí³ ïðîâåñòè íà íåéòðàëü-

í³é òåðèòîð³¿, àëå öå ìàº áóòè êðà¿íà, äå íåìàº í³-

ÿêèõ àíòèðîñ³éñüêèõ íàñòðî¿â”,— çàÿâèâ ïàí Ëåí-

ä’ºë �

Легка атлетика. 
Вітчизняні спортсмени 
завоювали три медалі 
на Кубку Європи з метань

Ó Ëåéð³¿ (Ïîðòóãàë³ÿ) çàâåðøèâñÿ çèìîâèé Êó-

áîê ªâðîïè ç ìåòàíü, äå óêðà¿íñüê³ àòëåòè çàâîþâà-

ëè òðè ìåäàë³ — “çîëîòî” òà äâà “ñð³áëà”. Ìàêñèì

Áîãäàí ïåðåì³ã ó çìàãàííÿõ ç ìåòàííÿ ñïèñó ñåðåä

ìîëîä³. Á³ëüøå òîãî, éîãî ðåçóëüòàò — 83,41 ì ñòàâ

íå ëèøå “çîëîòèì”, à é íàéêðàùèì íèí³øíüîãî ñå-

çîíó â ñâ³ò³ òà ìîëîä³æíèì íàö³îíàëüíèì ðåêîðäîì

Óêðà¿íè. Àëüîíà Øàìîò³íà äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü âè-

ãðàº ñð³áíó ìåäàëü ç ìåòàííÿ ìîëîòà ñåðåä ìîëîä³.

Ó Ïîðòóãàë³¿ óêðà¿íêà ïîêàçàëà íàéêðàùèé ðåçóëü-

òàò ñåçîíó â ñâ³ò³ ñåðåä þí³îðîê òà âñòàíîâèëà ñâ³é

îñîáèñòèé ðåêîðä — 67,87 ì. Ïåðåìîãëà ïîëüêà

Ìàëüâ³íà Êîïðîí (69,30 ì). Ùå îäíå “ñð³áëî”, ³ òà-

êîæ ó çìàãàííÿõ ìîëîä³, âèãðàëà äèñêîáîëêà Â³êòî-

ð³ÿ Êëî÷êî (53,74 ì). Ïîçà êîíêóðåíö³ºþ â ñåêòîð³

áóëà í³ìêåíÿ Øàí³ñ Êðàôò (64,16 ì) �

Спортивна ходьба. 
Руслан Дмитренко — 
переможець міжнародного 
турніру

Óêðà¿íåöü Ðóñëàí Äìèòðåíêî âèãðàâ ì³æíàðîä-

íèé òóðí³ð ç³ ñïîðòèâíî¿ õîäüáè Lugano

Trophy — 12th Memorial Mario Albisetti 2014,

ÿêèé âõîäèòü äî ñåð³¿ IAAF Race Walking

Challenge. Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó øâåéöàðñüêîìó

ì³ñò³ Ëóãàíî. Óêðà¿íåöü ïîäîëàâ 20-ê³ëîìåòðîâó

äèñòàíö³þ ç îñîáèñòèì ðåêîðäîì — 1:20.08 ãîä.

Êèòàºöü Öçåë³íü Öàé ñòàâ äðóãèì (1:20.31). Â 11-

òè ñåêóíäàõ ïîçàäó áóâ ñëîâàê Ìàòåé Òîò �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè
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²ñòîð³ÿ ïðîåêòó ïî÷àëàñÿ â 2012 ðîö³ ç ïðîâåäåííÿ àêö³¿ “Äåíü × — Äåíü ×åì-

ï³îíà”, äå ç³áðàëîñÿ á³ëüøå 15 000 ëþäåé. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó “Ñòàâàé ÷åìï³îíîì”

âïåðøå â Óêðà¿í³ â³äáóëàñÿ ìàñîâà çàðÿäêà íà ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” ï³ä ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ ìàò÷ó ì³æ ôóòáîëüíèìè êëóáàìè “Äèíàìî” ³ “Ãîâåðëà”. Ó 2013 ðîö³ áàãàòî

øê³ë òà øê³ë-³íòåðíàò³â îòðèìàëè äèñêè ç ìåòîäè÷íèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè òà â³äåî-

çàðÿäêîþ äëÿ ìîëîäøèõ êëàñ³â. Öüîãî ðîêó äèñêè ç â³äåîçàðÿäêîþ áóäóòü íàïðàâ-

ëåí³ äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äëÿ ó÷í³â ìîëîäøèõ òà ñòàðøèõ êëàñ³â

ÄÎÂ²ÄÊÀ "ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"
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Британські вистави — 
на великому екрані

“Британський театр у кі�

но” — це покази кращих по�

становок англійських театрів.

Розпочинає фестиваль виста�

ва “Коріолан” театру “Дон�

мар” за п’єсою Уїльяма Шек�

спіра  (25 березня о 19.00, кі�

нотеатр “Київ”, 29 березня о

15.00, кінотеатр “Кронверк

Сінема”) із Томом Хіддлсто�

ном і Марком Ґетіссом у го�

ловних ролях. Її герой — ле�

гендарний римський полко�

водець Кай Марцій на пріз�

висько Коріолан, який жив у

п’ятому столітті до н. е.

П’єса Ніка Діра “Фран�

кенштейн” за мотивами ро�

ману Мері Шеллі оповідає

всім знайому історію про са�

мотнього монстра, який

прагне любові, і його творця

доктора Віктора Франкенш�

тейна. Вистава режисера Ден�

ні Бойла демонструється у

двох варіантах — виконавці

ролей доктора та істоти змі�

нюються місцями. В одному

варіанті (29 березня о 19.00,

кінотеатр “Київ”, 29 березня

о 15.00, “Кронверк Сінема”)

доктора Франкенштейна зі�

грає Бенедикт Камбербетч,

відомий як виконавець ролі

Шерлока Холмса в телесері�

алі BBC. В іншому (30 берез�

ня о 19.00, кінотеатр “Ки�

їв”) — Джонні Лі Міллер,

який знімався у картинах

“Хакери” і “На голці”. За ви�

конання подвійної ролі у ви�

ставі актори одержали пре�

мію Лоуренса Олів’є.

У квітні�червні в кінотеатрі

“Кронверк Сінема” також

планують показати “Націо�

нальний театр: 50 років на

сцені” — історію театру у

фрагментах його постановок

за участю 100 найвідоміших

акторів Великобританії (5

квітня о 15.00), спектакль

“Бойовий кінь” (12 квітня о

15.00) за романом Майкла

Морпуго про дружбу на тлі

Першої світової війни. А та�

кож — вистави Шекспірів�

ського театру “Глобус”: “Док�

тор Фауст” (17 травня о

15.00), “Все добре, що добре

закінчується” (24 травня о

15.00), “Багато галасу з нічо�

го” (7 червня о 15.00), “При�

боркання норовливої” (10

травня о 15.00), “Генріх V” (28

червня о 15.00) і “Дванадцята

ніч” (19 травня о 15.00) зі Сті�

веном Фраєм. Також планую�

ться покази постановки Ко�

ролівської Шекспірівської

компанії “Річард II” (3 травня

о 15.00) з Девідом Теннантом

в образі поваленого монарха,

спектаклів “Загадкове нічне

вбивство собаки” (21 червня

о 15.00), який отримав сім

премій Лоуренса Олів’є, і

“Король Лір” (14 червня о

15.00) із Саймоном Рассел�

лом Білом у головній ролі �

Від�риє�фестиваль�вистава�"Коріолан"�театр��"Донмар"�про�ле�ендарно�о�римсь�о�о�пол�оводця�

Актуальні проблеми очима режисерів
На фестивалі документального кіно покажуть понад 70 стрічок
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З
автра в Києві
стартує XI Між�
народний фес�
тиваль доку�

ментального кіно про
права людини
Docudays UA. Цього�
річ його символом
стало палаюче серце,
що нагадує “кок�
тейль Молотова”, а
основною темою —
“ідеорупція”, тобто
корупція, що набула
ознак ідеології. Про�
тягом тижня на трьох
майданчиках глядачі
побачать кращі доку�
ментальні фільми сві�
ту та зможуть взяти
участь в їх обгово�
ренні.

У зв’язку з подіями в Укра�

їні фестиваль зазнав змін, від�

мовився від розважальної

програми, присвятивши біль�

ше уваги дискусіям. Відкри�

ватиме Docudays UA хроніка

українського протесту “Євро�

майдан. Чорновий монтаж”.

Це епізоди майбутніх фільмів

про Євромайдан, зняті режи�

серами, які висвітлювали по�

дії протягом останніх трьох

місяців.

Загалом на Docudays UA

демонструватимуть понад 70

стрічок, з них майже полови�

на увійшла до конкурсної

програми. Конкурс проходи�

тиме у трьох тематичних на�

прямках — “Docu/Життя”,

“Docu/Право” та “Docu/Ко�

ротко”, кожен із яких оцінює

окреме журі. Також свого фа�

ворита обирає студентське

журі та глядачі. Україну

представлятиме повномет�

ражний фільм Валентина Ва�

сяновича “Присмерк” про

драму глухої провінції та ко�

роткометражка “Позитив”

Поліни Кельм про киянок,

які все життя працюють на

кіностудії і звикли мати

справу лише з позитивною

плівкою.

Спеціальні програми фес�

тивалю представлені у секці�

ях “Docu/Україна”, “Ідео�

рупція”, “Артдокфест пре�

зентує”, “Docu/спротив” (до�

свід революційного спротиву

інших країн, зокрема Бахрей�

ну і Іспанії), “Docu/Арт”,

“Docu/Хіти” з фільмами�пе�

реможцями міжнародних кі�

нофестивалів та “Hot Docs

презентує” від Канадського

міжнародного фестивалю до�

кументального кіно.

У фокусі уваги цьогорічно�

го Docudays UA — корупція,

якою просякнуті всі сфери

українського життя, і яка ста�

ла вже звичною справою.

“Темою фестивалю ми назва�

ли ідеорупцію — це корупція,

яка має ознаки ідеології,—

розповів засновник Docudays

UA Геннадій Кофман.—

Власне, Майдан і виник як

протидія ідеорупції. І якщо

Україна не зрозуміє його уро�

ків і не боротиметься з цим

явищем, за кілька років ми

отримаємо новий Майдан”.

До спеціальної програми

“Ідеорупція” увійшли три

стрічки, які присвячені різ�

ним проявам корупції: “Пу�

тінські ігри” Олександра

Ґєнтєлєва про підготовку до

Олімпіади в Сочі, “Тренер

Зоран і його “Африканські

тигри” Сема Бенстіда про

спробу створити збірну Суда�

ну з футболу та “Повелитель

всесвіту” Марка Баудера, що

розкриває секрети фінансо�

вих міжнародних корпора�

цій. Після показу цих стрічок

глядачів запрошують на дис�

кусії за участю експертів,

присвячені корупції вищих

посадових осіб, а також ко�

рупції в українському футбо�

лі та у банківській системі.

На фестивалі планується об�

говорити і проект закону про

люстрацію, реформи вітчиз�

няної міліції та проблеми

ядерної енергетики.

Docudays UA презентує і

два фотопроекти. 22—28 бе�

резня у галереї “Камера” (вул.

Прорізна, 22) триватиме фо�

товиставка Ігоря Гайдая “Об�

личчя Майдану” — докумен�

тальні портрети, зроблені ав�

тором за останніх три місяці

на Майдані. А у Будинку кіно

відвідувачі побачать проект

Михайла Фрідмана “Фото 51:

чи прописана корупція в

ДНК Росії?”. Молодих режи�

серів запрошують до майстер�

ні документального кіно

Docu/Class. У малій залі кіно�

театру “Кінопанорама” о

12.00 і 14.00 розпочинати�

муться майстер�класи відо�

мих режисерів�документаліс�

тів, продюсерів і кінокрити�

ків. Також усіх бажаючих з 22

до 28 березня з 15.00 до 21.00

запрошують “погортати”

книги Живої бібліотеки —

тобто поспілкуватися з “жи�

вими” книгами, людьми, що�

до яких існує упереджене

ставлення у суспільстві: мілі�

ціонером, біженцем, мусуль�

манином, геєм, феміністкою

тощо. Планується, що до Ки�

єва завітають польські колеги

з пересувним кінотеатром

Mobilecinema, які проведуть

покази на майдані Незалеж�

ності.

Фільмом�закриттям фести�

валю стане есе про радянську

епоху та її наслідки “Електро

Москва”. Покажуть і фільм�

призер Docudays UA �

В��он��рсній�про�рамі�"Docu/Життя"�У�раїн��представлятиме�стріч�а�Валентина�Васяновича

"Присмер�",�що�розповість�тра�едію�сільсь�ої�родини

“Британський театр у кіно”
Коли: з 25 березня

Де: кінотеатр “Київ”, вул. Вел. Васильківська, 19; кіноте�

атр “Кронверк Сінема”, пр. Генерала Ватутіна, 2, ТРЦ Sky

Mall, 3�й поверх

Вартість квитків: 120 грн

XI Міжнародний 
фестиваль документального

кіно про права людини
Docudays UA

Коли: 21—28 березня

Де: Будинок кіно, вул.

Саксаганського, 6; кіноте�

атр “Кінопанорама”, вул.

Шота Руставелі, 19; кіноте�

атр “Київ”, вул. Велика Ва�

сильківська, 19

Вхід вільний
Повну програму та роз�

клад фільмів шукайте на

сайті www.docudays.org.ua

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Н
аступного тижня в столичних кінотеатрах “Київ” та “Кронверк
Сінема” стартує фестиваль “Британський театр у кіно”, який
представляють Британська рада в Україні та арт�об’єднання
CoolConnections. Вже в березні поціновувачі театрального мис�

тецтва мають змогу побачити виставу за п’єсою Шекспіра “Коріолан”
та постановку “Франкенштейн”, у якій доктора та його створіння грати�
муть, змінюючи ролі, Бенедикт Камбербетч і Джонні Лі Міллер.

У програмі фестивалю — постановки театру “Донмар” і Королівського національного
театру
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Мода на осінь і зиму
Вітчизняні дизайнери представили свої колекції

Марія КАТАЄВА, 
Олексій ІВАНОВ (фото)
“Хрещатик”

П
ротягом тижня
в “Мистецько�
му Арсеналі”
тривали пока�

зи Українського тиж�
ня моди сезону осінь�
зима 2014�2015. Ди�
зайнери радять мод�
ницям вдягати сукні
та спідниці довжиною
міді та максі, а також
звернутися до жіноч�
ного приталеного си�
луету. Багато з них
порадувало цікавими
принтами. А окремий
проект “Ukraine
inspired” презентував
ставлення дизайнерів
до актуальних подій в
країні, які вони висло�
вили на одязі.

Під впливом останніх по�

дій героїня колекції Лілії

Пустовіт перетворилася зі

спортивної та веселої на хо�

робру і водночас тендітну.

Дизайнерка показала сукні

максі та міді — приталені, з

пишними спідницями, а та�

кож світшоти і куртки віль�

ного крою. Окрім чорного,

сірого, бежевого і лілового

кольорів використано поєд�

нання блідо�голубого з жов�

тим. Вікторія Гресь, як зав�

жди, створила жіночну ко�

лекцію з силуетом “new

look” — тонким верхом та

об’ємним низом, який як�

найкраще підкреслює жіночу

фігуру, а також використала

прямі лінії в дусі 1960�х. Рет�

рообрази виконані у спокій�

них сірому, чорному і пісоч�

ному кольорах, а також у яс�

краво�червоному. У колекції

“BLACK’N’WHITE” Віктор

Анісімов представив плетені

светри�павутини, моделі з

відкритою спиною, цікаві

принти з птахами. Традицій�

но його речі є “унісекс”, а

частина колекції показана ще

і як “family look” — однакові

образи для дорослих і дітей.

Олена Буреніна, яка зазвичай

продукує цікаві ідеї, намага�

ючись виразити внутрішні

почуття у вбранні, обрала те�

мою колекції “Павутиння

ілюзій” — тобто боротьбу з

власними переживаннями.

Звідси — прев’язані руки і

принт у вигляді павутиння.

На осінь і зиму Буреніна про�

понує брюки вільного крою,

спідниці середньої довжини,

пальта і жакети у чорно�білій

та синіх гамах.

Від Олександра 
Пушкіна — 
до сучасних митців

В цьогорічних колекціях

багатьох учасників тижня мо�

ди вирізняють цікаві принти.

Дизайнер Андре Тан звернув�

ся до позитивної теми, пов’я�

заної з дитинством, — казок.

Спеціально для нової колек�

ції “Казка про Царя Салтана”

він виготовив матеріали з

принтами рукописів Олек�

сандра Пушкіна. А головною

героїнею колекції стала сло�

в’янська красуня. В моделях

одягу домінує приталений си�

лует, пишні спідниці, є й ці�

каві комірці. Витончений об�

раз доповнюють матеріали,

як�от: шовк, оксамит, хутро,

кашемір і мереживо, а також

“шляхетні” кольори (світло�

блакитний, перлинний, си�

зий, пурпурово�червоний).

Христина Бобкова вико�

ристала принти з роботами

відомого українського дизай�

нера Олександра Ройтбурда.

Взагалі ж її колекція натхнен�

на зимовою рибалкою, звід�

си — високі шкіряні чоботи з

ефектом гуми, капелюхи на

застібці, рукавички з відкри�

тими пальцями, в’язані м’які

светри, сукні�сорочки, паль�

то та парки з високим комір�

цем, об’ємні спідниці та брю�

ки, що заправляються в чобо�

ти. Чорно�сіро�сині тони

розбавляє насичено�черво�

ний.

ELENAREVA шукала нат�

хнення в сучасній архітекту�

рі, кубізмі і мистецтві орига�

мі, використовуючи об’ємні

геометричні форми та аси�

метрію у традиційних лако�

нічних речах — як ромбо�

видне пальто�халат чи кла�

сичні сукні з рукавами в сти�

лі оригамі. А створити аксе�

суари для колекції вона за�

просила молоду художницю

Катерину Бучацьку. Тради�

ційно цікавими орнамента�

ми відома дизайнер Олена

Даць. Темою її осінньо�зи�

мової колекції стало козаць�

ке бароко, що помітне в

пишних формах та вигадли�

вих візерунках.

Громадянська 
позиція — 
на регланах

Підтримку Україні дизай�

нери висловлювали і на пока�

зах, зокрема включаючи еле�

менти національного гімну до

музичного супроводу чи ви�

користовуючи кольори пра�

пора з написом “Єдина кра�

їна” як фон для фінального

дефіле. А в холі “Мистецько�

го Арсеналу” представили

окремий проект “Ukraine

inspired”, в якому митці і ди�

зайнери осмислювали події,

що відбулися, крізь призму

моди — розписані каски, рег�

лани та футболки з автор�

ськими принтами. Зокрема

речі із золотим тризубом Ксе�

нії Шнайдер, створені ще у

2011 році, сьогодні стали ще

актуальнішими; футболки з

мрійливою дівчиною�україн�

кою, яка, заплющивши очі,

мріє про чудове майбутнє, —

від Tina Martinet; світшот Фе�

дора Возіанова, декорований

вертикальним написом “Ще

не вмерла Україна” та з іміта�

цією намиста на комірі. Ольга

Навроцька розробила принти

з кулями, зірками, зброєю і

крилами, а також написами

“Stop Regime” та “Стоп Пу�

тін”. В серії “Ukraine” брати

Іван і Василь Костенки пере�

дали образ матері�України, а

Олег Загребний з Іллєю

Стронговським створили се�

рію футболок “Все буде май�

дан” із квітами й закликом до

миру �

На�с��нях�слов'янсь�их��рас�нь�від�Андре�Тана�— принти

р��описів��азо��Оле�сандра�П�ш�іна�

Ві�тор�Анісімов�представив�одя��в�стилі�"�нісе�с",�в�том��числі

одна�ові�образи�для�дорослих�і�дітей�

В��оле�ції�"Пав�тиння�ілюзій"�Олена�Б�реніна�по�азала�боротьб��

з�власними�переживаннями�

В�прое�ті�«Ukraine�inspired»�митці�і�дизайнери�осмислювали

тра�ічні�події��різь�призм��моди�

Жіночність�відч�тна�

��ретрообразах��оле�ції�Ві�торії

Гресь�

Христина�Боб�ова�ш��ала�натхнення���зимовій�рибалці
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Температура +6°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +10°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +8°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 71 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 20 áåðåçíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1917 — çà ³í³ö³àòèâîþ Öåíòðàëü-
íî¿ Ðàäè ó Êèºâ³ ïðîéøëà 100-òè-
ñÿ÷íà ìàí³ôåñòàö³ÿ ïàòð³îòè÷íèõ
ñèë íà ï³äòðèìêó óêðà¿íñüêî¿ ðåâî-
ëþö³¿. Êîëîíè ìàí³ôåñòàíò³â, ïðè-
êðàøåí³ æîâòî-áëàêèòíèìè ïðàïî-
ðàìè, ïðîéøëè ïî âóëèö³ Âîëîäè-
ìèðñüê³é íà Õðåùàòèê, äî áóäèíêó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äóìè. Äàë³ äî Ñî-
ô³éñüêî¿ ïëîù³, äå â³äáóëîñü íàðîä-
íå â³÷å, ÿêå ïðèéíÿëî ðîçðîáëåí³
Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ ðåçîëþö³¿ ïðî
ñêëèêàííÿ Óñòàíîâ÷èõ çáîð³â äëÿ
âèð³øåííÿ ñïðàâè àâòîíîì³¿ Óêðà¿-
íè. Äî "ïîìàðàí÷åâî¿" ðåâîëþö³¿
2004 ðîêó Ñâÿòî Ñâîáîäè ââàæàëî-
ñÿ íàéá³ëüøîþ ³ íàéìàñîâ³øîþ äå-
ìîíñòðàö³ºþ â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. 

1918 — íà 2-ìó Âñåóêðà¿íñüêîìó
ç`¿çä³ ðàä â Êàòåðèíîñëàâ³ (íèí³
Äí³ïðîïåòðîâñüê) ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ ïðî âõîäæåííÿ Äîíåöüêî-
Êðèâîð³çüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³-
êè, ñòâîðåíî¿ çà ì³ñÿöü äî òîãî, äî
ñêëàäó Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè. Îñòàòî÷íî Äîíåöüêî-Êðè-
âîð³çüêà Ðàäÿíñüêà Ðåñïóáë³êà áó-
ëà ë³êâ³äîâàíà ó ëþòîìó 1919 ðîêó. 

1936 — Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ³
Ìîíãîë³ÿ ï³äïèñàëè ïàêò ïðî
âçàºìîäîïîìîãó ó áîðîòüá³ ç
ßïîí³ºþ. 

1944 — í³ìåöüê³ â³éñüêà çàéíÿëè
óñþ òåðèòîð³þ Óãîðùèíè. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Волосся на тілі Каур почало рости, ко�

ли вона була ще дитиною, з 11 років во�

на стала об’єктом для глузувань одно�

класників. Причиною всьому стала хво�

роба, відома як синдром Штейна�Лівен�

таля (полікістоз яєчників). Один з її

симптомів — підвищення в крові рівня

андрогенів (чоловічих гормонів), що ви�

кликає зокрема надмірне зростання во�

лосся, розповідає bez�sms.net, Каур бо�

ролася з цим усіма можливими способа�

ми — не допомагали ні епіляції двічі на

тиждень, ні гоління, ні освітлення. “Як�

що мені доводилося розмовляти з ки�

мось, я закривала рукою нижню частину

обличчя. А щоб приховати волосся на

руках і грудях, я носила мішкуватий

одяг”,— згадує британка.

Все змінилося після того, як жінка ви�

рішила стати прихильницею сікхізму.

Канони релігії забороняють позбувати�

ся волосся на тілі. “Я відчуваю себе

більш жіночною і сексуальнішою і вва�

жаю, що виглядаю так. Я навчилася лю�

бити себе такою, яка є. Ніщо цього не

змінить”,— сказала Каур.

Втім, не тільки генетичні зміни мо�

жуть зробити жінок володарками вусів і

бороди. У зоні ризику знаходяться ті

представниці прекрасної статі, які не

уявляють свого життя без тістечок і цу�

керок. За словами ендокринолога Ріни

Девідсон, в них міститься велика кіль�

кість цукру і рафінованих вуглеводів

Мешканка Туманного Альбіону 
відростила бороду і пишається цим

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 20 áåðåçíÿ

ОВНИ переб ватим ть в песимістичном настрої,
виход зі с ладної сит ації не видно, вас д шить ван-
таж образ, моральних травм, матеріальних бор ів,
рах зад мів, незадоволення інтимними стос н ами з
оханими.
ТЕЛЬЦІ, тема партнерства — святая святих, б дьте

дипломатами, нама айтеся продемонстр вати ма си-
мальн оре тність і делі атність стос н ах з оточен-
ням. Принциповість, прохолодність ставленні до лю-
дей, с ворий ети ет — це захисний бар’єр, я ий слід
зламати д шевною ч йністю.
БЛИЗНЯТА, ви он ючи повся денні обов’яз и,

при от йтеся до обмежень, жорст о о онтролю, пси-
холо ічно о тис . Проявіть більше н ч ості і старай-
теся вчасно вн трішньо розслаблятися.
РАКІВ долатиме спо са вийти за звичні безпечні

рам и. Не робіть цьо о, бо опинитеся на мінном полі
й підірветеся. Е сперименти в любовній, творчій, фі-
нансовій сфері протипо азані.
ЛЕВИ, професійні та сімейні обов’яз и для вас — я

ярмо, але водночас це захист і арантія стабільності.
Дбайте про рідних, особливо старших членів сім’ї, ша-
н йте фамільні традиції, виріш йте поб тові пробле-
ми, питання нер хомості.
ДІВИ, сприйміть невдачі та перепони я належне,

вони на бла о. З б дь-я ою проблемою розбирайтеся
дос онально, лобальн роль зі рає особиста либо а
заці авленість (емоційна, професійна, матеріальна).
ТЕРЕЗИ, в ар’єрі таланитиме, зате в сфері “хоч ”

доля виставила жорст і запобіжни и — б дьте е о-
номними, розроблюйте дов остро ові плани, рамот-
но розпоряджайтеся особистими і спільними рес рса-
ми.
СКОРПІОНИ, слід йте інстин т самозбережен-

ня — і все йтиме ч дово. Людям довіряйте, не ідіть на
повід не ативних спо адів, психоло ічних травм, по-
аних звичо .
СТРІЛЬЦІ, день армічний, наповнений вн трішні-

ми переживаннями, доведеться виріш вати ч жі проб-
леми на тлі фізичних хвороб, д ховних розчар вань,
матеріальних проблем.
КОЗЕРОГИ, спрям йте з силля на е ономію осо-

бистих рес рсів. Я що мієте обходитися с ромним
достат ом, обмеж ючи ненаситні апетити, доля з о-
дом вина ородить за проявлене терпіння. Б нт перед
обставинами і спроба обійти об’є тивні обмеження
не ативно позначаться на б дь-я их справах.
ВОДОЛІЇ, події дня похитн ть впевненість собі,

долатиме зневіра професійних здібностях, ар’єрних
перспе тивах, шансах знайти власний прит ло , сі-
мейном щасті. Ймовірно, ви сти нетеся з жорст ою
відмовою або с ворою перевір ою. Особливо тяж о
б де жін ам, одна не пані йте.
РИБИ в отре пере онаються власній правоті й

точності обрано о шлях , знайд ть вчителя, др а,
провідни а. Дерзайте, але я що вас вже є настав-
ни , присл хайтеся до йо о д мо та порад, не ідіть на
повід поп лярних настроїв і тенденцій. Ч жі захоп-
лення вам не підходять

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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П
ісля років глузувань че�
рез надмірну рослин�
ність на тілі 23�річна

британка Харнаам Каур пере�
стала на них реагувати і поча�
ла любити себе такою, якою
створила її природа. Тепер
жінка упевнена, що пишна бо�
рода, якій би позаздрили ба�
гато чоловіків, додає їй жі�
ночності.


