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Бізнесмени готові 
долучитися до прибирання
та озеленення столиці 

Ç 24 áåðåçíÿ äî 8 òðàâíÿ ó ñòîëèö³ òðèâàº

âåñíÿíèé äâîì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ. Ãîëî-

âà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî äîðó÷èâ

ïðîô³ëüíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì îðãà-

í³çóâàòè ïðèáèðàííÿ òà îçåëåíåííÿ òåðèòî-

ð³é ì³ñòà ï³ñëÿ îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó.

"Ìè ïëàíóºìî çàëó÷èòè âëàñíèê³â òîðãî-

âåëüíèõ òî÷îê, ãîñïîäàð³â âåëèêèõ òîðãî-

âåëüíèõ öåíòð³â, ðèíê³â ñòîëèö³ äî ïðèáè-

ðàííÿ ³ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é, íà ÿêèõ âî-

íè ðîçòàøîâàí³", – çàçíà÷èëà äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³ä-

ïðèºìíèöòâà Ëþäìèëà Äåíèñþê. 

"ß çíàþ, ùî ó ñôåð³ òîðã³âë³ º ïðåäñòàâ-

íèêè ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî á³çíåñó,

ÿê³ ãîòîâ³ äîïîìîãòè â íàâåäåíí³ ëàäó òà

îçåëåíåíí³ ñòîëèö³", – ñêàçàëà Ëþäìèëà

Äåíèñþê �

Прокуратура вимагає 
повернути громаді 
три земельні ділянки 

Ïðîêóðàòóðà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó

÷åðåç ñóä âèìàãàº çîáîâ`ÿçàòè íåäîáðîñî-

â³ñíèõ îðåíäàð³â ïîâåðíóòè òåðèòîð³àëü-

í³é ãðîìàä³ 3 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè âàðò³ñòþ

ïîíàä 12 ìëí ãðí ó öåíòð³ ñòîëèö³. 

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" ó ïðåñ-

ñëóæá³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ïðîêóðàòóðè, ð³-

øåííÿìè Êè¿âðàäè òðè ä³ëÿíêè – íà âóë.

Êîïåðíèêà òà Ñàëþòí³é – áóëè ïåðåäàí³

òîâàðèñòâàì â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó äëÿ

áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áó-

äèíê³â ³ êîìïëåêñ³â.  Îäíàê, ÿê ç`ÿñóâàëî-

ñÿ ó õîä³ ïåðåâ³ðêè, îðåíäàð³ â ïîðóøåííÿ

ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü ñèñòåìàòè÷íî íå ñïëà÷ó-

âàëè äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó êîøòè çà

îðåíäó çåìë³. 

Êð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè âèÿâëåíèõ

ïîðóøåíü, ïðîêóðàòóðîþ ðàéîíó âíåñåíî

ïîäàííÿ ñòîëè÷í³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ç

âèìîãîþ ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³

ñëóæáîâö³â, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ ³ãíîðóâàëè

íåâèêîíàííÿ òîâàðèñòâàìè ô³íàíñîâèõ

çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä áþäæåòîì �

На Трухановому острові діє 
спортивно!патріотичний 
табір для активістів 
Євромайдану 

Íà áàç³ ÊÏ "Ñïîðòêîìïëåêñ ç ô³çè÷íî¿

êóëüòóðè" (íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³) çàïðà-

öþâàâ ñïîðòèâíî-ïàòð³îòè÷íèé òàá³ð äëÿ

àêòèâ³ñò³â ªâðîìàéäàíó, à ñàìå – ôóò-

áîëüíèõ ôàíàò³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè. Íàðàç³ ó

òàáîð³ ìåøêàþòü 52 àêòèâ³ñòè. Ïðî öå ïî-

â³äîìèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-

òó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó – íà-

÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñ³ì`¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó

Âàäèì Êîñòþ÷åíêî. 

"Çà ³í³ö³àòèâè ÊÌÄÀ, íà Òðóõàíîâîìó

îñòðîâ³ ïðàöþº ñïîðòèâíî-ïàòð³îòè÷íèé

òàá³ð äëÿ àêòèâ³ñò³â ªâðîìàéäàíó. Ó ïðîã-

ðàì³ òàáîðó – ïðîâåäåííÿ ìàéñòåð-êëàñ³â

ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó çà ó÷àñòþ ôåäåðàö³é

Êèºâà", – çàçíà÷èâ Âàäèì Êîñòþ÷åíêî. 

Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ³í³ö³àòèâó ï³ä-

òðèìàëè ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó â³ää³ëåíí³

ÍÎÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ ïðåäñòàâíèêè Óêðà-

¿íñüêî¿ Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó (âî¿-

í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â) ïðîâîäèòèìóòü â³é-

ñüêîâî-ïàòð³îòè÷í³ ñåì³íàðè òà ïðàêòè÷í³

çàíÿòòÿ ç â³éñüêîâî¿ ñïðàâè �

Íîâèíè У боротьбі за європейську cтолицю 
Київські архітектори розповіли про сучасні проблеми 
містобудування 
Кирило ФОМІНОВ 
"Хрещатик" 

К
ерівники Департаменту
містобудування та архітек�
тури розповіли про сучасні
проблеми профільної сфе�

ри, а також провели аналіз своєї
діяльності за 3,5 роки. Були визна�
чені напрямки, які потребують мо�
дернізації в підходах до ефектив�
ної роботи відомства. При цьому
громадськість та охочих талано�
витих зодчих запросили до спів�
праці. 

Керівники Департаменту містобудування та

архітектури на прес�конференції розповіли про

сучасні проблеми профільної сфери, а також

провели аналіз своєї діяльності за 3,5 року. "У

містобудівній сфері існує багато диспропорцій

та законодавчих проблем. Вони накопичували�

ся десятиліттями, і за останній час їх стало знач�

но більше. Але наша команда бореться з ними

як може на протязі останніх трьох з половиною

років", – поділився керівник згаданого департа�

менту, головний архітектор Києва Сергій Цело�

вальник. Він зазначив, що зі змінами у будівель�

них правилах у Департамента та громадськості

забрали багато важелів контролю над новим бу�

дівництвом. Чиновники визначили основні не�

доліки: ліквідовані профільні громадські ради та

відсутнє право на їх створення архітектурним

відомством; відсутність чітких та всеохоплюю�

чих правил містобудування; були прибрані схе�

ми забудови адміністративних районів. Все це

призводить до того, що відомство не має права

контролювати процес будівництва нових об`єк�

тів, воно бачить лише генеральний план, коли

його подають на узгодження. Проте план може

як завгодно змінюватися, і новостворений

об`єкт може значно відрізнятися від того, про

який повідомлялося владі міста. 

"Люди насправді можуть і мають право впли�

вати на містобудування – вони надають сучас�

ний вигляд місту, і так завжди було. Звісно, з ча�

сом погляди та смаки змінюються, проте рушій�

на сила цих змін – прості люди і вони не раз це

доводили. Так, Союз архітекторів – рада профе�

сіоналів, яким довіряють, але вони вже не ма�

ють впливу. Це треба виправляти", – зазначив

перший заступник начальника Головного уп�

равління містобудування та архітектури Андрій

Куделін. Тому посадовці закликали до співпраці

як незалежних та досвідчених архітекторів, так і

молодих та перспективних. 

Але попри велику кількість проблем, Депар�

тамент втілив у столичне життя чимало цікавих

проектів. Зокрема багато уваги було надано

розвитку "публічного простору" – місцю, де

жителі та гості столиці можуть проводити віль�

ний час, спілкуватись та відпочивати. Зокрема

такими місцями стали пішохідна алея від Пар�

кового пішохідного мосту до Поштової площі,

реконструйована набережна Дніпра, створено

художні барельєфи з нагоди 1025�річчя хре�

щення Русі та реконструйовано підземний пе�

рехід під Набережним шосе; створено інфор�

маційно�культурний простір "Хрещатик, 32

Open Air", а також за ініціативою Посольства

Азербайджанської Республіки в Україні від�

крито сквер імені Гейдара Алієва; реконстру�

йовано парк "Володимирська гірка" тощо. Усі

проекти відрізняються практичністю, естетич�

ною привабливістю, якісним виконанням. Ро�

боти над проектуванням нових цікавих місць у

столиці тривають �

Господарство під контролем

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

В
же ні для кого не таємниця — принаймні цей
рік усій країні доведеться жити в умовах
жорсткої економії бюджетних коштів. За та�
ких обмежених можливостей гроші зі столич�

ної скарбниці витрачатимуть лише на найнагальніші
проблеми. А от масштабні проекти посадовці плану�
ють реалізовувати за кошти іноземних інвесторів.
Про те, які зміни чекають на сферу житлово�кому�
нального господарства в 2014�му, йшлося під час за�
сідання колегії Департаменту ЖКГ.

Як і у всіх сферах функціонування міста, посадовцям, які опікують�

ся житлово�комунальним господарством столиці, довелося перегляда�

ти свої першочергові плани на 2014�й рік та шукати нові можливості

фінансування найбільш пріоритетних для міста питань. Про це "Хре�

щатику" розповів директор Департаменту житлово�комунальної ін�

фраструктури Дмитро Новицький.

"Ми розуміємо, що є певна проблема з фінансуванням, з наповнен�

ням бюджету міста, тому зосередимось на найбільш важливих об'єктах

та напрямках — таких, як полігон № 5, Бортницька станція аерації та

завод "Енергія",— відзначив пан Новицький та додав, що стосовно

БСА місто вже має певні домовленості з японськими партнерами. Зок�

рема розроблений проект реконструкції об'єкта, проведені переговори

з державним японським агентством "Джайка" та наразі готується про�

ект звернення уряду України до уряду Японії стосовно пріоритетних

напрямків фінансування цього проекту. Розпочати роботи мають на�

мір вже цього року. До слова, як раніше повідомляв голова КМДА Во�

лодимир Бондаренко, Японія готова надати кредит на 10 млрд грн на

унікальних для України умовах — на 40 років під 0,1 %.

Планують у цьому році продовжити вирішувати ще одну екологічну

проблему столиці — полігон № 5 у селі Підгірці Київської області. "Ми

будемо проводити роботи з укріплення та реконструкції 5�го полігону.

Основна мета — це забезпечити на деякий час сталу роботу цього об'�

єкта, щоб отримати певний термін для будівництва сміттєперероблю�

вальних заводів",— зазначив Дмитро Новицький та нагадав, що відпо�

відно до українського законодавства, до 2018�го року полігон № 5 має

бути закритий, а 100 % сміття мають перероблюватися.

Навіть в таких фінансових реаліях подбають і про житловий фонд.

Як відзначив пан Новицький, найбільша кількість скарг у сфері ЖКГ

надходить саме на неналежне постачання гарячої води. Через занедба�

ність міського господарства близько трьох тисяч столичних будинків

не отримують в постійному режимі гарячу воду. Ще в 2010 році мала

розпочатися програма з вирішення цього питання. Однак вона була

профінансована лише на 1 %. У 2014�му до цієї проблеми повернуться

та навіть в умовах обмеженого фінансування мають навести лад у 300�

500�х будинках. Наразі список об'єктів формується.

Продовжать у цьому році проводити термосанацію бюджетної сфери

за співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(НЕФКО). Торік за такого співробітництва були проведені роботи з

енергоекономії в дитячому садочку № 99 та школі № 233 в Оболон�

ському районі.

Заплановані кошти і на укріплення столичних схилів. Адже наразі в

місті велика кількість зсувонебезпечних ділянок, одинадцятьом з яких

наданий статус надзвичайної ситуації. У 2014�му КП "Спеціалізоване

управління протизсувних підземних робіт" зосередить свою увагу на

трьох найбільш небезпечних об'єктах: схили поблизу озера Глинка, бі�

ля Совських ставків на вулиці Радченка та вулиці Нижньоюрківській.

Першочергово роботи будуть проведені біля озера Глинка, адже там іс�

нує небезпека для життя людей: декілька будинків буквально опини�

лися на межі прірви �
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Влада подбає про належне функціонування міста 
в нинішньому році
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У�столиці�розроблений�прое�т�ре�онстр��ції�БСА,�проведені�пере�овори�

з�державним�японсь�им�а�ентством,�а�розпочати�роботи�мають�намір�

вже�цьо�о�ро���

Столичні�зодчі�чимало��ва�и�приділяють�розвит���"п�блічно�о�простор�"�—�місцю,�де�меш�анці�

та��ості�Києва�мож�ть�проводити�вільний�час,�спіл��ватись�та�відпочивати

Департамент культури виконавчого

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адмініс�

трації) висловлює щире співчуття рід�

ним і близьким з приводу тяжкої втрати

– смерті директора Центру художньої та

технічної творчості “Печерськ” 

Білоусова Юрія Яковича. 

Юрій Якович був надзвичайно людя�

ним, чуйним і компетентним колегою,

високоосвіченим та безмежно відданим

галузі культури фахівцем, добрі справи

якого будуть у наших серцях назавжди.

Світла йому пам’ять.



Ì²ÑÒÎ
Хрещатик 327 березня 2014 року

Нещодавно у приміщенні Київ�

ського палацу дітей та юнацтва від�

бувся ХІ загальноміський конкурс�

фестиваль "Діалог держав: партнер�

ство в освіті", приурочений до 200�

річчя від дня народження Великого

Кобзаря, який цьогоріч пройшов

під гаслом "Шевченко генієм під�

нявся над світами". Команди�учас�

ниці представляли такі країни, як

Польща, Ізраїль, Японія, Велико�

британія, Корея, Грузія, Швейца�

рія, Україна. Юні кияни презенту�

вали свою державу та обрану країну

в контексті творчості Великого

Кобзаря. Безсмертні рядки Тараса

Шевченка, які не втрачають своєї

актуальності з часом, пролунали на

багатьох мовах світу майже з усіх

його куточків, оскільки столичні

школярі підтримують контакт з

іноземними освітніми закладами та

дітьми, які знають та шанують

українську культуру. Кожна школа�

представник району Києва презен�

тувала певну країну, її культуру та

зв'язок з нашою історією та Тара�

сом Григоровичем, тому що він мав

величезну кількість друзів навіть у

країнах, де не був особисто.

Переможці конкурсу�фестивалю

"Діалог держав: партнерство в освіті"

були нагороджені статуетками, дип�

ломами Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту КМДА та іншими

цінними призами. За результатами

конкурсу�фестивалю переможцями

стали: гімназія № 56 посіла третє

місце, гімназія № 177 — друге місце.

Спеціалізована школа № 23 — відпо�

відно, перше місце. Конкурс�фести�

валь з кожним роком стає все більш

популярним серед школярів. Щоріч�

но в заході беруть участь понад 600

учасників. Запрошені поважні гості

та члени журі: представники по�

сольств, міжнародних громадських

організацій, Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту, вищих на�

вчальних закладів.

Начальник відділу науки, міжна�

родних та регіональних зв'язків

Олена Павленко привітала школя�

рів із святом творчості та толерант�

ності: "Дозвольте усім присутнім

висловити величезну подяку. Дя�

кую за незрівнянний артистизм та

духовність, які ви проявили у ви�

ступах. Але найголовніше, що ви

показали, — це згуртованість та

патріотизм. Ви продемонстрували,

наскільки талановита у нас молодь і

нація загалом. Виступ майже кож�

ної команди здатен розчулити і ви�

кликати сльози. Ви показали, на�

скільки відкрита та здатна до між�

народної дружби Україна"

“Діалог держав: партнерство в освіті”
У Києві відбувся ХІ загальноміський дитячий конкурс�фестиваль

За даними Державтоінс�

пекції, з початку року у Києві

зареєстровано 227 дорожньо�

транспортних пригод, в яких

28 осіб загинули та 243 люди�

ни отримали травми. Це на

6,6 % більше, аніж показни�

ки за аналогічний період ми�

нулого року. "Водії стали час�

тіше порушувати правила,

стали менш уважними. Це

призвело до тяжких наслід�

ків — людей на дорогах гине

все більше. Ми вживаємо не�

обхідні заходи, щоб попере�

дити подібні ситуації. Так, у

часи найбільшого скупчення

автомобілів на автошляхах, з

7.00 по 8.30 та з 17.00 по 19.30

відповідно, виводиться мак�

симальна кількість особового

складу. Це дозволяє забезпе�

чити безперервний рух авто�

транспорту та оперативно ре�

агувати на надзвичайні ситу�

ації",— розповів заступник

начальника столичного

управління ДАІ Олександр

Ткаченко. Він також зазна�

чив, що велику допомогу на�

дають громадські організації,

зокрема "Автодозор". Вони

також патрулюють дороги,

слідкують за порядком та до�

помагають міліції у вирішен�

ні конфліктних ситуацій.

Найближчим часом будуть

проводитись заходи з нане�

сення дорожньої розмітки,

триватимуть роботи з рекон�

струкції проспекту Перемоги

до станції метро "Шулявська".

"Щоправда, через катас�

трофічний брак фінансуван�

ня капітальний ремонт за�

планований лише на вули�

цях, де дорожнє покриття

зруйноване більш ніж на 80

%, триватимуть роботи на

Поштовій площі, поточні ро�

боти будуть виконуватися на

основних автомагістралях та

маршрутах громадського

транспорту",— розповів за�

ступник генерального дирек�

тора з утримання автомобіль�

них шляхів та споруд на них

комунальної корпорації "Ки�

ївавтодор" Володимир Рож�

нятовський.

Важливим питанням було

можливе збільшення макси�

мально допустимої швидко�

сті на деяких шляхах столиці

до 80 км/год. Зміни у ПДР

наразі знаходяться на стадії

громадських обговорень та

стосуються 20�ти вулиць міс�

та. "Наразі думки людей що�

до збільшення максимально

допустимої швидкості розді�

лилися: половина це підтри�

мує, інша — ні. Слід розумі�

ти, що у разі нових швидкіс�

них обмежень кількість ДТП

з летальним результатом

збільшиться",— зазначає

Олександр Ткаченко. На

цьому ж наголошує Ірина

Бондаренко, координаторка

Асоціації велосипедистів Ки�

єва: "Так, у Європі є високо�

швидкісні автостради, але на

них немає пішохідних пере�

ходів та зупинок громадсько�

го транспорту. Виграш у одну

хвилину, який отримають во�

дії, не вартий життів, які че�

рез неї можуть бути втраче�

ні"

Рух авто 
пришвидшать
Поки що на 20�ти вулицях міста

Під час дитячо о он рс -фестивалю ш олярі з сіх районів столиці презент вали
льт р різних раїн

Цьо оріч столиці триватиме ре онстр ція на Поштовій площі,
поточні роботи б д ть ви он ватися на основних автома істралях
та маршр тах ромадсь о о транспорт
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Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

У
Київському палаці дітей та юнацтва відбувся ХІ
загальноміський конкурс�фестиваль "Діалог дер�
жав: партнерство в освіті", приурочений до 200�
річчя від Дня народження Великого Кобзаря,

який цьогоріч пройшов під гаслом "Шевченко генієм під�
нявся над світами". 

Соціальні сорти хліба
не дорожчатимуть
Ціни на головний продукт для населення
у столиці не підвищуватимуть
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Г
олова КМДА Во�
лодимир Бонда�
ренко зазначив,
що в рамках

співпраці з Київською
областю уже досягну�
то низки позитивів.
Зокрема є домовле�
ність, що ціни на соці�
альні сорти хліба не
підвищуватимуться
аж до нового марке�
тингового року.

Як повідомив голова

КМДА Володимир Бонда�

ренко, в рамках співпраці

столичної влади з Київською

областю уже досягнуто низки

позитивів. Зокрема є домо�

вленість, що ціни на соціаль�

ні сорти хліба не підвищува�

тимуться аж до нового марке�

тингового року. Тому кияни

можуть бути спокійні: соці�

альні сорти хліба не будуть

дорожчати, незважаючи на

всі економічні чинники.

Водночас очільник столич�

ної міськдержадміністрації

запевнив, що існує домовле�

ність і про те, щоб прибрати

паркан біля будівлі ЦВК.

"Той паркан зовсім не має

ніякого значення — я б його

назвав політичним парканом,

призначеним для відго�

родження від людей. Цю прак�

тику в Києві я припиню: люди

повинні мати доступ до всіх

державних установ",— зазна�

чив Володимир Бондаренко.

Він також нагадав, що сто�

лична влада організувала у

Києві роботу Міського коор�

динаційного центру для бі�

женців із Криму і щодня

приймає людей.

"Отже, і в цьому напрямку

ми плануємо співпрацювати.

Бо в області є можливості і

резерви, аби забезпечити лю�

дей усім необхідним",— пере�

конаний Володимир Бонда�

ренко.

За його словами, наразі є

багато пропозицій щодо спів�

праці на перспективу, від

яких матимуть користь не

тільки кияни, а й мешканці

області.

"Час удільних вотчин має

піти в небуття. А від тісної

співпраці сусідніх адміністра�

тивних одиниць, у першу

чергу, мають виграти лю�

ди",— підсумував Володимир

Бондаренко.

Сьогодні у суспільство вки�

даються різні сепаратистські

заяви про федералізацію, пе�

реконаний голова Київської

міської державної адміністра�

ції.

"Я наголошую — це чистої

води провокації, інспіровані

ззовні. Навпаки, після часів,

коли міста і області нагадува�

ли вотчини феодалів із пов�

ним безправ'ям громадян,

нам потрібно максимально

налагоджувати співпрацю між

сусідніми адміністративними

одиницями. Я б сказав: зши�

вати Україну заново, бо ми

завжди були і залишаємося

унітарною державою",— ска�

зав Володимир Бондаренко

Кияни мож ть б ти спо ійні: соціальні сорти хліба не б д ть
дорожчати, незважаючи на всі е ономічні чинни и

Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

В
управлінні Державтоінспекції міста Ки�
єва комунальники спільно з інспекто�
рами обговорювали проблеми безпеки
на столичних магістралях. Зокрема

йшлося про стан дорожньої мережі міста, ава�
рійність на дорогах, проблеми паркування. 
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Місце сили
Туроператори презентуватимуть Київ та Україну як унікальний простір 
для пошуку сенсу життя та віднайдення себе

Ми притягуємо 
як магнітом

Старт цьогорічного турис�

тичного сезону виявився не

вельми оптимістичним, розпо�

вів голова Всеукраїнської асо�

ціації туроператорів Ігор Голу�

баха. За його словами, "на сьо�

годні завантаженість готелів у

2�2,5 разу нижча за ту, що є за�

звичай у цей період. Деякі го�

телі вимушені закривати цілі

поверхи, відправляти персонал

у відпустки". Експерт пояснює

зниження турпотоку в Україну

тим, що "туди, де є загроза

життю і здоров’ю людей, ту�

ристи не їдуть".

Це підтверджує і представ�

ник Німецького товариства з

міжнародного співробітництва

(GIZ) в Україні Матіас Брандт:

"На жаль, нині туристичний

потік скорочується, приблизно

20�30 % туристів скасовують

свої бронювання в Україну. Але

позитивним є те, що люди все�

таки цікавляться Україною".

Тож регулятори та оператори

ринку не сумують, а сподіваю�

ться на ефект так званого "від�

кладеного попиту". Зокрема

голова Державного агентства з

питань туризму і курортів Оле�

на Шаповалова зазначила, що

"на даний момент, дійсно, ту�

ристичний ринок переживає

важкі часи, спостерігається

повна стагнація ринку як в’їз�

ного, так і виїзного туризму.

Якщо впродовж 2013 року ми

мали зростання на 5 % і розра�

ховували на приблизно такі са�

мі показники цьогоріч, то поки

що маємо спад. Однак дана си�

туація у будь�якому випадку

буде виправлена. Про що

йдеться? Неможливо дуже дов�

го відтерміновувати здійснен�

ня бажання побачити щось но�

ве, подорожувати, відпочива�

ти. І люди, котрі нині бояться

подорожувати, наприклад,

Україною, все ж таки будуть за�

цікавлені в тому, щоб приїхати

до нас і подивитися, що ж тут

відбувалося і відбувається. То�

му ми відкрито і щиро сподіва�

ємося на те, що літній сезон

буде дуже успішним, оскільки

дасться взнаки чинник "від�

кладеного попиту" і, почина�

ючи з червня, ми перекриємо

те, що втратили з початку цьо�

го року".

І ключем до нового злету

української туристичної галузі

має стати новий бренд України

і нове позиціонування нашої

країни на туристичному ринку,

створені "ВікіСітіноміка" за

підтримки GIZ. Його презен�

тація відбулася під час кругло�

го столу туроператорів та регу�

ляторів ринку у готелі "Інтер�

Континенталь" та у прес�цен�

трі Майдану.

Новий бренд України у фор�

мі англійської літери "U" за

формою нагадує магніт, і пред�

ставник розробника — коман�

ди "ВікіСітіНоміка" Валерій

Пекар переконаний, що це

притягне іноземних мандрів�

ників: "Бренд акцентує увагу

на тому, що Україна — особли�

ва цивілізація, яка століттями

жила "поміж" геополітичними,

геокультурними, геоекономіч�

ними "плитами" світу, і ця здат�

ність інтегрувати сформувала

особливу культуру нації. Ми

можемо навчити світ думати

серцем".

Пані Шаповалова, у свою

чергу, наголосила, що інтерес

до України як до туристичного

об’єкта великий, і новий бренд

вже сприяє цьому: "У березні

2014 року відбулася міжнарод�

на туристична виставка ITB у

Берліні. Наш стенд, представ�

лений у новому стилі, був від�

відуваним. Інтерес насправді

величезний. Навіть ті, хто ні�

коли й не планував приїхати в

Україну, саме після цих подій,

що широко висвітлюватися у

світі, зацікавилися нашою кра�

їною".

Іноземцям, росіянам 
і ...українцям

За допомогою нового турис�

тичного бренду легко транслю�

вати ключові меседжі основ�

ним туристичним потокам в

Україну і в Україні. Про це роз�

повів Валерій Пекар: "Для єв�

ропейців, для діаспори, для

іноземців ми закладаємо ідею,

що Україна — це місце сили,

тут ви знайдете справжнього

себе. Для росіян — це свобода

бути собою, сутність свободи

варто шукати саме у нас. Для

українців: пізнати один одно�

го, об'єднатися, поєднати ре�

гіони".

Цьому сприятиме не тільки

бренд, а й те, що нині Україна

стала набагато відомішою і

ближчою для людей в усіх ку�

точках світу. На цьому наголо�

сив міністр інфраструктури

Максим Бурбак: "Тепер важли�

во, щоб Україна показала, що

має не лише потужні націо�

нальні традиції, а й міцну на�

ціональну свідомість, сильну і

мужню націю. Але ми, як і ра�

ніше, залишаємося відкрити�

ми та гостинними, звісно, до

добрих та очікуваних гостей, і

хочемо, щоб таких гостей було

більше... В Україні є що пока�

зати, вона багатогранна". З

проблемами у Криму турис�

тичні акценти мають змінити�

ся, вважає посадовець: "Нам

треба переорієнтуватися на ін�

ші види туризму. Це сільський

туризм, зелений туризм, ми

можемо розвивати подієвий

туризм,— головне, ми маємо

показати, що в Україні цікаво,

а іноді дуже важливо й корисно

побувати". Окрім того, міністр

вважає, що також варто розви�

вати внутрішній туризм, заохо�

чувати українців "витрачати

гроші вдома", до того ж, "сьо�

годні як ніколи туризм потре�

бує підтримки, котру держава

не може надати у великих об�

сягах, бо гроші є тільки для

найнеобхідніших платежів, а

відтак — треба залучати інвес�

торів". Новий бренд та нове

позиціонування, на думку па�

на Бурбака, сприятимуть цьо�

му, і "Україна засяє як нова ту�

ристична зірка".

Київ — місто 
перехресть, 
що тримає єдність
України

Якщо Україна загалом — це

місце сили, то Київ — місто си�

ли, і саме столиця відіграє ви�

значальну роль у новому під�

йомі вітчизняної туристичної

галузі. У цьому переконані екс�

перти, туроператори та регуля�

тори ринку.

"Роль Києва дуже важли�

ва,— наголосила в ексклюзив�

ному коментарі "Хрещатику"

Олена Шаповалова.— По�пер�

ше, Київ є столицею. По�дру�

ге, тут разташована макси�

мальна кількість об’єктів

ЮНЕСКО, що діють в Україні.

Є розвинена інфраструктура.

Тобто столиця може себе за�

пропонувати як майданчик для

конгрес�туризму, для історич�

ного туризму".

Київ найбільш популярний

в іноземних гостей, підтвердив

у коментарі "Хрещатику" й ди�

ректор туристичного агентства

"Коло" Володимир Коломієць:

"Це зрозуміло, адже тут най�

краща інфраструктура: готелі,

дороги, ресторани, а також є

чимало цікавих об’єктів".

Як зазначив Ігор Голубаха,

"над Києвом сьогодні тяжіє за�

гальний масовий психоз, ос�

трах на тлі тих подій та відго�

монів, що відбувалися. Споді�

ваємося повернути туристів, і

тепер все залежить від нас усіх,

країни, самого міста, його по�

зиціонування". Задля цього,

розповів пан Голубаха, "ми до�

мовляємося з асоціаціями жур�

налістів, з іноземними туропе�

раторами, щоб вони приїхали

й переконалися, що у нас без�

печно".

Пан Коломієць, зі свого бо�

ку, звернув увагу, що "у мене на

цей рік з 50�ти запланованих

організованих груп туристів по

Україні, більшість з яких мала

прибути до Києва, вже полови�

на анульована моїми західни�

ми партнерами".

Начальник управління ту�

ризму КМДА Тетяна Слишик

наголосила, що київська влада

докладатиме активних зусиль

задля збільшення турпотоку 

до столиці. Наприклад,

урізноманітнюватиме тури ви�

хідного дня, працюватиме з

транспортними організаціями

з метою здешевлення турпрог�

рам. Пропонуватимуть і го�

тельєрам не підвищувати ціни.

Також у планах — до Дня сто�

лиці відновити інфраструктуру,

вказівники та туристичні схе�

ми, що постраждали внаслідок

політичних подій.

Вдале позиціонування Ки�

єва у контексті "України ту�

ристичної" набуває особливої

ваги. Тому у нього, як і в ін�

ших великих міст України,

свій новий туристичний

бренд — це все та ж літера "U",

на одному кінці якої — купол

собору, на іншому — сучасна

багатоповерхівка. "Київ — це

окрема історія. Це місто�пе�

рехрестя, — зазначив в екс�

клюзивному коментарі "Хре�

щатику" Валерій Пекар.— Це

місто було створене як пере�

хрестя, так зростало, зали�

шається таким і тепер. Це пе�

рехрестя світів, прехрестя

Північ�Південь, Схід�Захід,

воно цементує Україну. Це як

наріжний камінь. Забира�

єш — Україна розпадається.

Тут поєднуються свята Божа

віра і міська містика, пролягає

межа між диким полем і циві�

лізацією, між високим постін�

дустріалізмом і аграрною

культурою”. Тому, на думку

Валерія Пекаря, Київ важли�

вий для стимулювання як ту�

ристичної галузі загалом, так і

брендінгу її зокрема.

"Разом з нашим партне�

ром — Департаментом туризму

КМДА – ми розробили пре�

красний логотип Києва і чудо�

вий слоган "Everything stars in

Kiev". Тут є зображення церк�

ви — це культура, а поряд бага�

топоверховий дім — це вже су�

часний розвиток міста",— роз�

повів "Хрещатику" Матіас

Брандт.

Майдан патріотизму 
і високого духу

Київ тримає Україну — він є

неабияким містом сили. Перш

за все, сили духу. І в ньому є

свій епіцентр. Це — Майдан.

Олена Шаповалова вважає,

що столиця нині може стати

ще й майданчиком для війсь�

ково�польового туризму:

"Можна подивитися на Май�

дан, теж атракція свого роду".

Володимир Коломієць ви�

словив переконання, що, так,

як і Бабин Яр, як і музей Вели�

кої Вітчизняної війни, Майдан

можна відкрити для туристів,

котрі туди й так прагнуть: "Ми

маємо показувати Майдан,

розповідати про події, що там

відбулися, це найбільша траге�

дія, яка сталася у нашій істо�

рії". Як приклад, пан Коломі�

єць навів музей Великої Віт�

чизняної війни, що його відві�

дує багато туристів з Великої

Британії: "Вони кажуть,  Вели�

ка Британия постраждала у цій

війні, Лондон бомбардували,

але ми не пережили того, що

пережили ви, тому що чобіт

фашистського солдата не сту�

пив на нашу англійську землю,

у нас не було концтаборів, ма�

сових убивств".

Автор цих рядків і сама ба�

чила чимало туристів на Май�

дані: і киян, людей з інших ре�

гіонів, іноземців. Але звідки б і

з якою метою вони не приїзди�

ли на Майдан — залишали во�

ни його вже іншими людьми.

Це стихія дискусій, "битви

ідей", яка панує там, чи то є дух

нескореної нації? Можна по�

різному ставитися до Майдану,

та навряд чи хтось здатен бути

до нього байдужим. Як і до Ки�

єва, в якому виникло таке уні�

кальне явище. Не виключено,

що саме крізь Майдан проля�

гає той шлях до себе, до рівно�

ваги у стихіях конфліктів, який

вітчизняні регулятори та опе�

ратори ринку відкривають для

іноземних гостей України �
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Два сенси нового туристичного слогану
Íîâèé òóðèñòè÷íèé ñëîãàí "It’s all about U" ìàº ïîäâ³éíå çíà÷åííÿ: ç îäíîãî áîêó, öå

ó ïåðåêëàä³ "Óêðà¿íà: öå âñå äëÿ òåáå", ç ³íøîãî, º é âàð³àíò ïåðåêëàäó "Öå âñå ïðî

Óêðà¿íó". Ñàìà ôîðìà — ë³òåðà "U" — ïîºäíóº ð³çí³ ñèìâîëè ³ ìàëþíêè, çîêðåìà, áàí-

äóðó, ÿê ñèìâîë óêðà¿íñüêî¿ ìóçè÷íî¿ òðàäèö³¿, ðîê-ã³òàðó — ñèìâîë ïîïóëÿðíî¿ òå÷³¿ ó

ñó÷àñí³é ìóçèö³.

ÄÎ ÐÅ×²

Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

І
ноземцям, які воліють віднайти себе або
здобути внутрішню гармонію, рівновагу,
відтепер не потрібно рватися до Гоа чи до
Тибету. Простір, де перетинаються декілька

духовних та культурних світів, майже поруч.
Це — Україна, що вся є місцем сили, а Київ —
містом сили. Саме у такий спосіб Держкомту*
ризму, Департамент з питань туризму КМДА
та вітчизняні туроператори сподіваються сти*
мулювати розвиток галузі. Ключем до пере*
творення нашої країни на туристичну Мекку як
для українських, так і закордонних мандрівни*
ків стане новий бренд України, днями презен*
тований у столиці. 
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“Мінсдох”: розділ 
сіамських близнюків

Претензій до "покійного"

вже Міністерства доходів та

зборів було чимало ще до його

появи на світ, бо поєднання

Податкової служби та Дер�

жмитниці у таких собі сіам�

ських близнюків могло мати

на меті удосконалення (у тому

числі й спрощення) адмініс�

трування податків, а могло —

й удосконалення механізму

для "вичавлювання" коштів.

Відтоді, як у грудні 2012 року

“Мінсдох” був створений,

надходження до Держбюджету

перевищували заплановані

показники. Але за рахунок чо�

го?

Заступник голови парла�

ментського комітету з питань

економічної політики Ксенія

Ляпіна зазначила, що ство�

ренням Міністерства доходів і

зборів було зруйновано "фі�

нансову політику країни, ос�

кільки Міністерство фінан�

сів... стало відповідальним

тільки за видатки, а Міністер�

ство доходів і зборів стало від�

повідальним тільки за доходи".

Відтак "балансу бюджету не

було".

Застороги не були 
безпідставними

У лютому 2014 року було

оприлюднено дані громад�

ської перевірки “Мінсдоху”.

Отже, "кімнати�сейфу" так і не

знайшли, натомість виявили

чимало порушень. Так, зокре�

ма у суботу, 1 березня, мініс�

терством було спрямовано 58

мільйонів гривень на компен�

сацію ПДВ, хоча була заборо�

на проводити будь�які перемі�

щення ПДВ. До речі, саме че�

рез компенсацію "дутого"

ПДВ щомісяця “Мінсдох” на�

чебто здавав у “кімнату�сейф”

близько 100 млн грн "відкатів".

І це лише останні епізоди ак�

тивної діяльності “Мінсдоху”.

Тому й не дивина, що нова

влада (колишня опозиція)

першочергово взялася за реор�

ганізацію одіозного міністер�

ства. "На папері" його ліквіду�

вали у перший день весни —

саме 1 березня Кабінет Мініс�

трів ухвалив відповідне рішен�

ня. “Мінсдох” — здох!” —

констатував прем'єр Арсеній

Яценюк. Але оприлюднена

була постанова тільки 8 берез�

ня.

12 березня Державну подат�

кову службу очолив Ігор Біло�

ус, а 20 березня Державна мит�

ниця отримала й собі голову —

Віталія Науменка. Нові керів�

ники реанімованих структур

вже встигли заявити про ос�

новні напрями своєї роботи.

Мета єдина: прозорість і дові�

ра. Голова Держподаткової

Ігор Білоус оголосив тотальну

боротьбу із крадіжками ПДВ.

"Першочергове завдання но�

вого керівництва міністер�

ства — стабілізувати надхо�

дження платежів до бюджету.

Можливості для цього є. Це

кошті тіньової економіки",—

зазначив він. У свою чергу, го�

лова Держмитниці Віталій На�

уменко наголосив: "Моє зав�

дання полягає у тому, щоб

служба працювала з бізнесом

за рівними, наперед відомими

умовами. Ми усі знаємо, що

рівність та прозорість у прави�

лах ліквідовує будь�які коруп�

ційні схеми роботи". 

Днями прем'єр зажадав від

них негайно збільшити доходи

Держбюджету і закрити усі

"дірки" на митниці та зруйну�

вати всі тіньові схеми. На засі�

данні уряду у вівторок, 25 бе�

резня, Арсеній Яценюк анон�

сував ліквідацію податкової

міліції та створення Служби

фінансових розслідувань, кот�

ра й боротиметься з економіч�

ними злочинами.

Реорганізація 
з невідомим 
майбутнім

Але структури все ще у стадії

реорганізації. Віталій Наумен�

ко та Ігор Білоус обіймають

посади заступників міністра

доходів та зборів. Більше того,

законодавці та експерти ма�

ють різні думки щодо остаточ�

ного "вигляду" податкової та

митної служб, особливо з точ�

ки зору посилення боротьби з

корупцією.

Завідувач відділу економіч�

ного зростання та структурних

змін в економіці Інституту

економіки та прогнозування

НАН України Лідія Шинкарук

у коментарі "Хрещатику" ви�

словилася за реорганізацію

Міністерства доходів і зборів,

"тому що в одному центрі

сконцентровано контроль не

лише за легальними, а й за не�

легальними операціями. Тому

розмежування функцій мит�

ної та податкової має сенс". 

Тож кому підпорядковува�

тимуться податкова та Дер�

жмитниця? Виявляється, це

питання на сьогодні — чи не

головне для процесу реоргані�

зації “Мінсдоху”.

Так, автор вже історичної

постанови про ліквідацію

“Мінсдоху” Сергій Міщенко в

ексклюзивному коментарі

"Хрещатику" зазначив, що пи�

тання подальшого існування

податкової та митної служб

полягає у тому, щоб вони були

підзвітні лише прем'єр�мініс�

тру. "Не повинна бути "про�

кладка" у вигляді міністерства,

яка буде смикати і податкову, і

митницю. Це ж два великих

органи, які збирають податки

та забезпечують надходження

до Держбюджету, а вони мініс�

тру доповідатимуть. Якщо ма�

ють працювати окремо — то

вони окремо і звітуються

прем'єру”. Якщо ж не вдасться

втілити у життя таку схему під�

порядкування податкової та

митниці, “буде той самий

“Мінсдох”.

Натомість колишній міністр

фінансів Віктор Пинзеник пе�

реконаний, що податкова

служба та Держмитниця ма�

ють входити до Міністерства

фінансів, бо це міністерство

реалізує функції виконання

бюджету. А податки — це дохо�

ди. І я не уявляю собі, як

управляти, як доручати вико�

нати бюджет, коли ці підрозді�

ли, які забезпечують виконан�

ня доходів, не підпорядковані

Мінфіну".

Тим більше, було цікаво діз�

натися думку автора закону

про створення “Мінсдоху”,

голови комітету Верховної Ра�

ди України з питань податко�

вої та митної політики Віталія

Хомутинніка. На його погляд,

сама ідея була прогресивною,

адже "це світова практика:

єдиний орган, єдина база, єди�

ний контроль, аудит і так далі.

Але у нашій системі вийшло

так, що персоналії іноді впли�

вають більше, ніж закони. То�

му, як тільки з'являється силь�

ний керівник, та ще й і з силь�

ним "перегином", він починає

всю цю силу і потужність в ін�

ший бік нагинати. Так і ви�

йшло, що Міністерство дохо�

дів та зборів себе дискредиту�

вало саме через ці підходи.

Значно розвиненою коруп�

цією, котру вивели на рівень

державних майданчиків, дер�

жавних програм". Віталій Хо�

мутиннік вважає, що можна

було б зберегти єдину структу�

ру і підпорядкувати її Мініс�

терству фінансів.

Про роль персони у дискре�

дитації “Мінсдоху” говорила і

Ксенія Ляпіна: "Не статус мі�

ністерства дозволив будувати

схеми. Схеми будувалися на

особистих зв'язках. Ось Захар�

ченко кришував половину

схем, став міністром внутріш�

ніх справ, це щось змінило?

Ні, він продовжив кришувати

схеми відмивання ПДВ. І

зруйнувати їх — це спільні зу�

силля податкової, митниці та

МВС мають бути, тому що всі

ці схеми — кримінальні". Але

реорганізація необхідна, бо

"сам собі правила пишеш —

сам виконуєш, щоб так не бу�

ло".

Досить рішуче проти реор�

ганізації “Мінсдоху” вислови�

лася перший заступник голо�

ви комітету Верховної Ради

України з питань податкової та

митної політики Оксана Про�

дан: "Те, що об'єднали раніше

митницю й податкову,— це

правильно. І зараз розривати

це — буде дуже болючий про�

цес. Як на мене — це знову

створення непрозорих відно�

син між адміністраторами по�

датків... І коли ПДВ є і в по�

датковій, і в митниці, а плат�

ник один, розірвання цих баз

спільних — це насправді ство�

рення якихось непрозорих ме�

ханізмів".

Бізнес подивиться, що
воно буде

Доки вгорі дискутують, у

долині спостерігають. Під�

приємці воліють дочекатися

перших серйозних рішень ке�

рівників податкової та митної

служб, а там уже робити попе�

редні висновки. На професій�

них форумах в Інтернеті пред�

ставники малого та середньо�

го бізнесу набагато більше

стурбовані, чи не зазнає змін

налагоджена схема надання

звітності, а якщо зазнає, то чи

будуть ці зміни на краще. Про

те, що бізнес моніторить ситу�

ацію, знають і законодавці.

Так, Ксенія Ляпіна зазначила,

що підприємці навіть і не по�

мітять реорганізації, оскільки

"вони мають зовсім інші проб�

леми, земельні, у Києві, в пер�

шу чергу, через непрацюючу

Київраду, жоден шматок землі

оформити легально неможли�

во. А податкова — вона й за�

лишиться податковою, все од�

но треба туди звітувати".

Однак Оксана Продан, яка

є й головою Всеукраїнського

об'єднання підприємців мало�

го та середнього бізнесу "Фор�

теця", повідомила, що "бізнес

категорично проти. Тому що,

коли є один орган, котрий

приходить перевіряти платни�

ка, донараховувати, це для

чесного бізнесу набагато прос�

тіше і зрозуміліше. Коли є два

органи, можна з тим домови�

тись, там перекрутити, на того

перекинути. Знову ж таки, пе�

ревіряючі будуть різні. Одні

будуть одну частину ПДВ пе�

ревіряти, інші — іншу частину

ПДВ перевіряти, і хто праві�

ший, хто лівіший, буде незро�

зуміло".

За словами Віталія Хому�

тинніка, нині настрої в діло�

вих колах "серединка напо�

ловинку". Нові керівники

прийшли начебто з певним

прозахідним мисленням, з

минулим, не пов'язаним з

корупцією. Але ж залишили�

ся вертикалі людей, які по�

старому роблять те, що роби�

ли раніше. Тільки досі вони

показували, що треба зано�

сити нагору, а нині це просто

беруть собі. І ось це треба ви�

корінювати". Тому майже все

залежить від керівництва: як�

що буде ламати схеми реаль�

но, а не декларативно, "біз�

нес це відчує, його неможли�

во обманути. Через місяць

вже буде відомо, це "так" чи

це "ні".

Голова комітету Верховної

Ради України з питань підпри�

ємництва, регуляторної та ан�

тимонопольної політики

Олександра Кужель пропонує,

аби бізнес відчув позитивні

наслідки ліквідації “Мінсдо�

ху”, почати з амністії всіх тих,

хто працював на схемах та

"ямах", оскільки "їх ніхто не

питав". А по�друге, "спростити

оподаткування та знизити

ставки".

Отже, перед податковою та

митницею у стадії трансфор�

мації вже поставлено серйозні

завдання, та й їхня реорганіза�

ція пішла углиб. Якщо 

ці структури впораються 

хоча б з викоріненням “тіньо�

вих” схем та збільшать надхо�

дження до Держбюжету, мож�

на буде вважати, що прибічни�

ки "двох голів" мали рацію �

Дві голови за одну кращі
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Л
іквідація Міністерства доходів і зборів стала одним із найрезо�
нансніших рішень нової влади у рамках адміністративної ре�
форми. Це рішення вітали на Майдані, у парламенті та під ним.
Нині вже утворені Державна податкова служба та Державна

митниця. Але... паралельно діє і “Мінсдох”. Виявилося, що процес лікві�
дації є тривалим. І законодавці та урядовці нині ще дискутують, у яко�
му вигляді бути органам, котрі забезпечують надходження грошей до
Держбюджету. Чи не завадить це боротися з корупцією?

Столичні підприємці за зміни, але поступові
Êè¿âñüêèé á³çíåñ íå â³ä÷óâ çíà÷íèõ çì³í â³ä ðåîðãàí³çàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â òà çáî-

ð³â. Ïðî öå â åêñêëþçèâíîìó êîìåíòàð³ "Õðåùàòèêó" ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³í-

íÿ ÃÎ "Àñîö³àö³ÿ ï³äïðèºìö³â ì³ñòà Êèºâà" Â³êòîð³ÿ Ãàïîíåíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, "íà ñüîãîäí³

ï³äïðèºìö³ ì³ñòà, çä³éñíþþ÷è ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ñòèêàþòüñÿ ³ç áåçë³÷÷þ ïðîáëåì (íåäîñêî-

íàë³ñòü ñèñòåìè, â³äñóòí³ñòü ïîðÿäêó ôóíêö³îíóâàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä íà òåðèòîð³¿ ì³ñ-

òà, íàÿâí³ñòü äîãîâîð³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³, òåðì³í ä³¿ ÿêèõ ñïëèâ, ÿê öå çàäåêëàðóâàòè â çâ³ò-

íîñò³ ³ ò. ³í.). ² â³ä ðåîðãàí³çàö³¿ çíà÷íèõ çì³í ï³äïðèºìö³ ùå íå â³ä÷óëè. ß ìàþ íà óâàç³ —

çì³í ïîçèòèâíèõ, ùî âêàçàëè á ¿ì íà ñòàá³ëüí³ñòü ó âåäåíí³ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³". Íàòîì³ñòü º

îñòðàõè, ùî ðåîðãàí³çàö³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â òà çáîð³â ìîæå ïîñòàâèòè ï³ä çàãðîçó ñòà-

á³ëüí³ñòü ³ ðèòì³÷í³ñòü íàïîâíåííÿ áþäæåòó ³, ÿê íàñë³äîê, ñòàá³ëüí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ ñî-

ö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, òà íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ä³ÿëüí³ñòü ³íâåñòîð³â ³ ï³äïðèºìö³â.

Ðîçãàëóæåí³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñèñòåìè çàçâè÷àé ïðèçâîäèòü äî íàÿâíîñò³ ê³ëüêîõ êåð³â-

íèê³â, êîæåí ç ÿêèõ çàõî÷å áà÷èòè âëàñíèê³â á³çíåñó çàðó÷íèêàìè âèêîíàííÿ áþäæåòó

êðà¿íè". Çîêðåìà "îá’ºäíàí³ ïîäàòêîâ³ òà ìèòí³ áàçè äàíèõ ³ ºäèíà îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòó-

ðà íà öåíòðàëüíîìó òà ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ áóäóòü ðîçäðîáëåí³, é â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâèé

ïåðåðîçïîä³ë ñôåð óïëèâó". Â³êòîð³ÿ Ãàïîíåíêî íåïîêî¿òüñÿ: "Äåöåíòðàë³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ

ïîäàòêîâîþ ñèñòåìîþ âïëèíå íà øâèäê³ñòü ðóõó ïîòîê³â ³íôîðìàö³¿ ì³æ ð³çíèìè ì³í³ñòåð-

ñòâàìè. Â³äïîâ³äíî, ç'ÿâëÿòüñÿ ïåðåõðåñí³ ïåðåâ³ðêè, â³äñóòí³ñòü ºäèíèõ ñòàíäàðò³â ïðîöå-

äóð êîíòðîëþ, êîíêóðåíö³ÿ ì³æ ì³í³ñòåðñòâàìè. Ï³äïðèºìö³ íà ïåâíèé ÷àñ ìîæóòü ñòàòè

çàðó÷íèêàìè íåäîñêîíàëî¿ ñèñòåìè, ÿê³é äëÿ ïðèâåäåííÿ â ä³þ ÷³òêîãî ìåõàí³çìó ïîòð³áåí

÷àñ". Ïîêè æ "îñîáëèâèõ çì³í äëÿ ï³äïðèºìö³â íå â³äáóëîñÿ, àäæå çâ³òí³ñòü íå ðîç’ºäíó-

þòü. Ï³äïðèºìö³ ñòèêíóëèñÿ âèíÿòêîâî ç³ çì³íàìè, ÿê³ íå êîæåí äî ê³íöÿ çðîçóì³â, ùî ìî-

æå âïëèíóòè íà íàÿâí³ñòü ïîìèëîê òà øòðàô³â".

Òèì íå ìåíøå, Â³êòîð³ÿ Ãàïîíåíêî íàãîëîñèëà, ùî "ë³êâ³äàö³ÿ ³ ðîçïîä³ë — ÷àñòêîâî

ìóäð³ ð³øåííÿ, îñê³ëüêè ïîºäíàííÿ ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíèö³ — öå ÷óäåðíàöüêèé ñèìá³îç. Òà

âñ³ çì³íè ïîòð³áíî âïðîâàäæóâàòè ïîñòóïîâî".

Реорганізація Міністерства доходів та зборів стала головною зброєю у боротьбі 
з корупційними схемами у податкових та митних платежах
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Тепло і світло — для всіх
З кожним роком у столиці проводиться модернізація і реконструкція теплового 
та електричного господарств

Ціна буде стабільною
Серед основних питань, які є

сьогодні у кожного споживача тепло�

вої енергії, чи буде відбуватися подо�

рожчання послуг опалювання, бо си�

туація у газових стосунках Україна —

Росія залишається напруженою. Але

будемо сподіватись, що суттєвих змін

не відбудеться. Так, за словами гене�

рального директора ПАТ "Київене�

рго" Олександра Фоменка, всі ТЕЦ

використовують газ різного призна�

чення. "Є ціна газу для населення,

який ми купуємо за ціною 1 390 грн і

виробляємо теплову енергію для на�

селення. Ціна цього газу не змінюва�

лася ні в минулому, ні позаминулому

році і, я думаю, що цього року вона

теж не буде змінюватися. Що стосує�

ться газу, який ми використовуємо на

вироблення електричної та теплової

енергії для бізнесу і для комунальних

підприємств, то в кінці минулого ро�

ку було зниження вартості газу для

країни і в тому числі і для споживачів,

зокрема для ТЕЦ�5 і ТЕЦ�6. Націо�

нальний регулятор переглянув вар�

тість газової складової не тільки для

бізнесу, але і для комунальних під�

приємств, а також переглянув тарифи

на вироблення теплової та електрич�

ної енергії саме в частині газової

складової. Тому сьогодні в перебігу

трьох останніх місяців ми поставляли

теплоносії, електроенергію на ринок

за зниженою ціною газу. Якщо ж га�

зова складова буде переглянута, то, я

думаю, національний регулятор своє�

часно відреагує і скоригує тарифи.

Ми не прогнозуємо зростання вироб�

лення електричної енергії в цьому ро�

ці, але будемо, як і раніше, працюва�

ти у тепловому режимі",— зазначив

пан Фоменко.

Орієнтир на клієнта
Варто зазначити, якщо у спожива�

ча виникнуть питання щодо елек�

троенергії і теплопостачання, то він

може звернутися як до центру об�

слуговування клієнтів, так і зателе�

фонувати до сall�центру. На сьогодні

в Києві вже працює 4 центри обслу�

говування, а до кінця 2014 року в

столиці будуть працювати вже 11

центрів, які обслуговуватимуть до

1000 клієнтів за день. Зателефонува�

ти до сall�центру можна за номе�

рами — 1588 з міського або з мобiль�

ного (044)202�15�88 (тарифікація

згідно з тарифами оператора).

Для того, щоб зекономити свій

час, вже сьогодні можна подавати

запити через електронну пошту та

отримувати відповіді у письмовому

або електронному вигляді на всі по�

ставлені запитання. "Сьогодні об�

робляється до 1000 листів на день, і

ми виконуємо усі 100 % заявок",—

наголосив Олександр Фоменко. Не

менш важливим є напрямок — роз�

виток IT�послуг у частині клієнт�

ського сайту. "Кожен клієнт, заре�

єструвавшись на сайті, може отри�

мати всю вичерпну інформацію

щодо тарифів по власному електро�

споживанню, по можливостях

оптимізації споживання, крім цьо�

го, є можливість проводити оплату

по всіх наявних на сьогодні IT�по�

слуг у фінансових інститутах. Тобто

на сайті представлені практично всі

банківські структури тощо",— пові�

домив він. Що стосується юридич�

них осіб, то пан Фоменко зазначив,

що була запущена нова послуга —

електронний документообіг. "Наші

клієнти можуть здавати електронну

звітність і підтверджувати її компа�

нією в режимі он�лайн, через сайт,

не витрачаючи час і паперові но�

сії",— розповів пан Фоменко. Так,

станом на 1 січня 2014�го онлайн�

платежами скористалися 45 000

клієнтів. Варто зазначити, що на

початок 2013 року таких клієнтів

було 5 000.

Проекти — у розробці
На стадії розробки знаходиться

корисна для містян річ — географіч�

на карта міста, яка передбачає акти�

візацію системи як для внутрішньо�

го користування, так і для клієнтів.

"У нас на сьогодні є з низкою ЗМІ

контракти з тиражування таких

карт, на яких видно, де пошкоджен�

ня, де відключена гаряча вода, елек�

троенергія, і коли буде відновлено

електропостачання або гаряче водо�

постачання. Думаю, що цей проект

запустимо після травневих свят, за�

раз проходить дослідна експлуатація

та доопрацювання даного продук�

ту",— повідомив пан Фоменко. До�

сить важливим є той факт, що для

підвищення якості обслуговування

споживачів компанія продовжує

впроваджувати автоматизовану сис�

тему контролю обліку електроенер�

гії (АСКОЕ).

Так, ця система надає переваги як

для клієнтів — зекономити на опла�

ті рахунків за електропостачання,

так і для компанії — дозволяє дис�

танційно фіксувати показники ін�

тегрованих в неї приладів обліку.

У 2014 році компанією заплано�

вано встановити понад 20 тисяч лі�

чильників у Голосіївському, По�

дільському та Шевченківському

районах столиці. У 2013 році було

встановлено понад 12 тис. таких

приладів обліку в Деснянському та

Печерському районах, а в 2012 ро�

ці більш ніж 18,5 тисячі — у Дар�

ницькому та Солом'янському

районах.

Думаю, у всіх виникають питання,

де отримувати нову абонентську

книжку для оплати за електроенер�

гію, коли стара закінчується. Так, за

словами Олександра Фоменка, існує

єдиний підхід — роздаємо конс'єр�

жам в під'їздах або залишаємо у по�

штових скриньках, але, на жаль, по�

штові скриньки не захищені від зов�

нішнього втручання. "Що стосується

наших подальших ініціатив у цьому

питанні, то стратегічно ми спрямова�

ні спілкуватися з клієнтом он�

лайн — через клієнтський сайт, де

клієнтам не потрібно заповнювати

вручну клієнтські абонентські книж�

ки, а можна платити он�лайн і бачи�

ти, скільки було спожито електро�

енергії, скільки потрібно заплатити

та отримати рекомендації, як знизи�

ти електроспоживання",— зазначив

керівник компанії. За його словами,

на прохання клієнтів з березня міся�

ця був запущений пілотний проект з

виставлення рахунків. "Таким чи�

ном, з 1 березня 23 000 клієнтів отри�

мують рахунки, в яких компанія чіт�

ко розраховує електроспоживання,

тобто розбиває на ті тарифи, які вста�

новлені державою. Клієнт бачить,

скільки він спожив, скільки потрібно

сплачувати, яка заборгованість за

минулі періоди. А також в телефон�

ному режимі, через сайт або центр

клієнтського обслуговування, якщо у

нього виникли питання, може про�

консультуватися зі спеціалістами. Та�

кий проект працює впродовж берез�

ня місяця. Надалі компанія має на�

мір перейти на такі рахунки з 1 січня

2015 року в повному обсязі. Також

розпочинається будівництво нового

об'єкта на лівому березі в районі По�

зняків — підстанції "Славутич".

"Сьогодні цей вузол є дефіцитним,

проблемним. Вважаю, що в 2016 році

жителі Позняків і Дарниці отрима�

ють додаткові потужності, які дозво�

лять не тільки збільшувати наванта�

ження існуючих клієнтів, а й будува�

ти нові житлові масиви",— наголосив

пан Фоменко. 
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Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

На
сьогодні важливим питанням для Києва за�
лишається енергетична безпека. Так, вона
може бути досягнута, але тільки за умови
масштабних інвестицій у модернізацію сто�

личних енергооб'єктів, генеруючого обладнання і тепло�
вих мереж, які зношені на 60 %. Також важливим є і той
фактор, що робиться для містян та бізнесу у частині по�
кращення надання послуг з електроенергії і теплопоста�
чання. "Хрещатик" вирішив дізнатися, що нас очікує у
наступному опалювальному сезоні та які нові проекти
створюють для киян у сфері тепло� та електропостачан�
ня. Деякі навіть знайдуть відповіді на наболілі питання.

Çîêðåìà â 2013 ðîö³ êîìïàí³ÿ â ðàìêàõ âèêîíàí-
íÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ïðîâåëà êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò åíåðãîáëîêó ¹ 3 òà ÒÅÖ-5 ³ åíåðãîáëîêó ¹ 1
ÒÅÖ-6. Êð³ì òîãî, áóëî ðîçïî÷àòî ðåàë³çàö³þ ïðî-
åêòó ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðè-
ñòðîþ 330 êÂ òà âñòàíîâëåííÿ êîìïëåêòíîãî ðîçïî-
ä³ëü÷îãî åëåêòðîãàçîâîãî ïðèñòðîþ 330 êÂ
(ÊÐÓÅ —330). Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîñò³ åíåðãî-
ïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ çàäîâîëåííÿ ïðèðîñòó ñïîæè-
âàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â öåíòð³ ñòîëèö³ Êè¿âå-
íåðãî âèêîíàëî ïîâíó ðåêîíñòðóêö³þ ÏÑ "Ïå÷åð-
ñüêà" íàïðóãîþ 35/10 êÂ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåí-
íÿ ÏÑ "Ëüâ³âñüêà" ³ç çàì³íîþ îáëàäíàííÿ íàïðóãîþ
35/10 êÂ.

"Äëÿ ñòàá³ëüíîãî ïðîõîäæåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó 2013-2014 ðîê³â ó ì³æîïàëþâàëüíèé ïåð³îä
êîìïàí³ÿ çä³éñíèëà êàï³òàëüíèé òà ïîòî÷íèé ðåìîí-
òè 6-òè åíåðãîáëîê³â, 634-õ âîäîãð³éíèõ ³ ïàðîâèõ
êîòë³â. Ó òîìó ÷èñë³ êàï³òàëüíèé ðåìîíò áóâ ïðîâå-
äåíèé íà 18-òè âîäîãð³éíèõ êîòëàõ, ïîòî÷íèé ðå-
ìîíò íà 65-õ êîòëàõ. Êð³ì òîãî, ó 2013 ðîö³ áóâ âè-
êîíàíèé ðåìîíò äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ 29-òè òåï-
ëîïóíêò³â",— çàçíà÷èâ êåð³âíèê êîìïàí³¿.

Òàêîæ, çà éîãî ñëîâàìè, ðåàëüíèì êðîêîì íà øëÿ-
õó ïîë³ïøåííÿ ñòàíó òåïëîâèõ ìåðåæ º ¿õ ïåðåêëàä-
êà çà ñó÷àñíîþ òåõíîëîã³ºþ ³ç çàñòîñóâàííÿì ïîïå-
ðåäíüî ³çîëüîâàíèõ òðóáîïðîâîä³â çàâîäñüêîãî âè-
ãîòîâëåííÿ, çàì³íà ñàëüíèêîâèõ êîìïåíñàòîð³â íà
ñ³ëüôîíí³, çàñòîñóâàííÿ êóëüîâî¿ àðìàòóðè, çá³ëü-
øåííÿ îáñÿã³â ïåðåêëàäêè.

"Ó 2013 ðîö³ áóëà ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêö³ÿ 45-òè
ä³ëÿíîê òåïëîâèõ ìåðåæ òà ìåðåæ ÃÂÏ ïðîòÿæí³ñ-
òþ 62,5 êì (â îäíîòðóáíîìó âèì³ð³) òà âèêîíàíî êà-
ï³òàëüí³ ðåìîíòè 84-õ ä³ëÿíîê òåïëîâèõ ìåðåæ òà
ìåðåæ ÃÂÏ ïðîòÿæí³ñòþ 19,8 êì (â îäíîòðóáíîìó
âèì³ð³). Ïðè öüîìó çà åíåðãîçáåð³ãàþ÷èìè òåõíîëî-
ã³ÿìè â 2013-ìó ïðîêëàäåíî 76,5 êì òåïëîâèõ ìåðåæ

òà ìåðåæ ÃÂÏ (â îäíîòðóáíîìó âèì³ð³)",— çàçíà÷èâ
ïàí Ôîìåíêî.

При цьому за енергозберігаючими технологіями в

2013 році прокладено 76,5 км теплових мереж та мереж

ГВП (у однотрубному вимірі). 

В цілому, загальна протяжність перекладених ком�

панією теплових мереж та мереж ГВП в рамках виконан�

ня інвестиційної програми та капітальних ремонтів в 2013

році склала 82,3 км (в однотрубному вимірі), що в 4 рази

більше, ніж у 2010�му, і в 14 разів більше, ніж у 2009 році. 

Крім того, в 2013 році Київенерго реалізувало Пілот�

ний проект з перекладки теплових мереж з повною

заміною складних ділянок тепломереж у Голосіївському,

Деснянському, Святошинському та Шевченківському

районах загальною протяжністю більше 11 км труб

центрального опалення та гарячого водопостачання.

"У нинішньому році компанія планує збільшити об�

сяг інвестицій в модернізацію і реконструкцію теплово�

го та електричного господарств столиці до 1,5 млрд грн.

Вже в березні ми приступили до планових ремонтів теп�

лопунктів, а по закінченню опалювального сезону про�

довжимо оновлювати теплове господарство столиці.

Гідравлічні випробування мереж та ремонтні роботи,

які ми проводимо влітку, необхідні. Якщо не здійснюва�

ти планові ремонтні роботи, то в опалювальний сезон

наші споживачі не зможуть у повному обсязі скориста�

тися гарячою водою та опаленням через пошкодження

на тепломережах",— підкреслив генеральний директор

компанії.

В 2013 році компанія інвестувала в енергогосподар�

ство столиці 1,04 млрд грн (з ПДВ), що на 58,9 % або

на 385,8 млн грн перевищує аналогічний показник

2012 року. 

Зокрема в 2013 році у розвиток генеруючих потужнос�

тей компанія інвестувала 381,6 млн грн, в розвиток нап�

рямку дистрибуції — 402 млн грн, у розвиток і мо�

дернізацію системи теплопостачання — 244,2 млн грн.

Що було зроблено



Робота буде всім
Попри політичні катаклізми, столичний ринок праці залишається відносно стабільним
Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

П
олітична та
економічна
кризи, війна,
анексія Криму

і долар по 11 грн... Усі
ці та інші страхи зму�
шують багатьох осо�
бливо непокоїтися
про роботу. Поки що
люди турбуються да�
ремно. Експерти за�
спокоюють: де�де, а в
столиці ситуація на
ринку праці не погір�
шиться.

Трішки лихоманить
Було б перебільшенням

стверджувати, що спад діло�

вої активності в Україні аж ні�

як не позначився на ринку

зайнятості, в тому числі і в

столиці. Щодо прогнозів

Кабміну, то ВВП України

цього року знизиться на 3 %

по відношенню до поперед�

нього, а інфляція зросте на 

12 %. Звісно ж, закриття під�

приємств позначається на ді�

ловій активності населення.

За даними Дослідницького

центру Міжнародного кадро�

вого порталу "HeadHunter

Україна", політичні події та

економічна нестабільність

дійсно впливають та завдають

серйозних збитків у всіх галу�

зях економіки. Однак події на

Майдані хоча і змусили робо�

тодавців дещо обережніше

підходити до набору персона�

лу, все ж до "катастрофи" на

ринку праці не призвели. То�

му наразі спостерігається тен�

денція до оптимізації штату і

витрат, про які експерти гово�

рили ще влітку 2013 року.

HR директор rabota.ua, коуч

Наталія Бровченко зауважує,

що, враховуючи нинішній пе�

ребіг подій в країні, робити

якість конкретні прогнози по

ринку праці наразі складно.

"На жаль, до компанії звер�

таються багато людей, мов�

ляв, їх відправили у відпустку,

а на деяких виробництвах пе�

рейшли на скорочений робо�

чий день. Є випадки, коли ро�

ботодавці просять працівни�

ків звільнитися та обнадіюють

обіцянками — якщо ситуація

покращиться, то через 3 міся�

ці вони зможуть повернутися

на свої робочі місця тощо,—

говорить пані Бойченко та до�

дає,— наприклад, бізнес буде

максимально налаштований,

щоб зберегти кращих праців�

ників, з якими далі будуть

розбудовувати компанію".

Тим часом, як повідомля�

ють "Хрещатику" у прес�

службі КМЦЗ, рівень зайня�

тості в Києві залишається

найвищим у державі, в тому

числі і в порівнянні з періо�

дом минулого року. "За 2 мі�

сяці 2014 року в столичній

службі зайнятості зареєстро�

вано 3,3 тис. безробітних

осіб, а за відповідний період

минулого року ця цифра ся�

гала 3,5 тис. І якщо станом на

1 березня 2014 року перебува�

ло на обліку 9493 безробіт�

них, то на відповідну дату то�

рік це було 9542 безробітних.

До того ж упродовж 9 місяців

2013 року рівень зайнятості

населення в м. Києві зріс в

порівнянні з відповідним пе�

ріодом минулого року від 

64,9 % до 65,2 %. А рівень без�

робіття (за методологією Між�

народної організації праці)

знизився від 5,3 % до 5,1 %.

Втім, ситуація на ринку

праці складається непогано.

За словами керуючого парт�

нера "Віче Консалтинг Груп"

Ірини Синчалової, у зв'язку з

останніми подіями в державі

роботодавцям довелося замо�

розити вакансії. Однак яскра�

во виражених закономірнос�

тей щодо скорочення праців�

ників не було, на противагу

тому, як це можна було спос�

терігати 2009 року за часів

глобальної економічної кри�

зи. "Можна говорити, що ва�

кансії в усіх сферах діяльності

заморожувались або й досі за�

морожені не стільки з еконо�

мічних причин, скільки це

було пов'язано з психологіч�

ними моментами — безпекою

себе і своєї країни, а також

ризиків з безпекою ведення

бізнесу. Але на сьогодні від�

сутні будь�які підстави щодо

скорочення працівників в по�

дальшому",— переконує во�

на.

"При цьому варто зазначи�

ти: на одну вакансію серед

вищих державних службов�

ців, керівників претендувало

по 4 особи, а професіоналів та

фахівців — по 2 особи",— роз�

повідають фахівці у КМЦЗ.

Також, згідно з даними

КМЦЗ, найбільшу чисель�

ність осіб, зареєстрованих як

безробітні, складають особи,

які були звільнені з роботи.

На них припадає приблизно

92 % від загальної кількості

зареєстрованих. На випуск�

ників навчальних закладів

припадає лише 1 % зареєс�

трованих осіб від загальної їх

кількості, а 8,3 % — це особи

передпенсійного віку.

Тенденції й зарплати
А ось відносно того, чи вар�

то працівникам розраховува�

ти на зростання заробітних

плат у поточному році, думки

фахівців кадрових і рекрутин�

гових агентств одностайні.

"Традиційно роботодавці в

Україні закладали підвищен�

ня заробітних плат на рівні 

10 %. Але цього року ситуація

суттєво змінилася — падіння

гривні, зростаюча інфляція —

з одного боку, а з іншого —

перехідний економічний пе�

ріод, зростаюче безробіття.

Швидше за все, роботодавці в

черговий раз замисляться над

оптимізацією чисельності

персоналу, над скороченням

витрат на розвиток людських

ресурсів, над прив'язкою до�

ходу топ�менеджерів до ре�

зультатів, яких досягнено",—

розповідає гендиректор рек�

рутингової компанії WORLD

STAFF Дмитро Толмачов.

Зі свого боку, Наталія Бров�

ченко каже, що на сьогодні

для багатьох працівників

важливо зберегти заробітну

плату на тому рівні, яка вже є.

А от підвищення навряд чи

доведеться очікувати. Мож�

ливо, деякі компанії перегля�

нуть оплати працівникам, але

тільки для ключових фахів�

ців, підкреслює вона.

У середньому, за даними ГУ

статистики міста Києва, се�

редня заробітна плата за сі�

чень 2014 року становила

4782,64 грн. Також, як пові�

домляють спеціалісти КМЦЗ,

середній розмір оплати праці

тих вакансій, які надали ро�

ботодавці Києва станом на

березень поточного року до

столичної служби зайнятості,

становив 3200 грн.

Зі слів Дмитра Толмачова,

найбільшим попитом на рин�

ку праці користуються техніч�

ні спеціалісти та менеджери з

продажу. Окрім того, на ринку

не вистачає програмістів. Від�

так попит складає приблизно

5—6 пропозицій на 1 кандида�

та. "До прикладу, заробітна

плата програміста в столиці, в

залежності від його кваліфіка�

ції, складає в середньому від

4000 до 30 000 грн, а менедже�

ри з продажу отримують від

3000 до 7000 грн та приблизно

стільки ж преміальних ви�

плат",— пояснює він.

Зокрема, як розповідають у

прес�службі КМЦЗ, в столиці

серед напрямків підвищення

кваліфікації, які користують�

ся попитом — переважно спе�

ціалісти IT�сектору, бухгалте�

ри, маркетологи, менеджери

різних сфер. Що ж до решти

спеціальностей, то тут пере�

важають адміністратори, сек�

ретарі керівника, обліковці

тощо. Так, за їх інформацією,

упродовж 2013 року у КМЦЗ

професійну підготовку, пере�

підготовку та підвищення

кваліфікації проходило 6,1

тис. безробітних громадян. А

протягом січня�лютого цього

року ця цифра сягнула 1,7

тис. безробітних. До того, як

повідомили у прес�службі

КМЦЗ, із загальної кількості

безробітних осіб, які перебу�

вали на обліку в службі зай�

нятості, проходили навчання

за 2013 рік: 6091 особа, з по�

чатку 2014�го — близько 800

осіб.

Чи варто очікувати
змін?

За словами Дмитра Толма�

чова, починаючи з осені 2010

року і донині ринок рекру�

тингу в Україні поступово

відновлювався. Проте в дру�

гій половині минулого року

намітилася тенденція до спа�

ду ринку праці на рівні 

10—15 % в порівнянні з 2012

роком, що викликано політич�

ною нестабільністю в країні.

Що ж до прогнозів, то пан

Толмачов вважає — ринок

праці в 2014 році буде безпо�

середньо залежати від полі�

тичної та економічної ситу�

ації в державі. В Україні ни�

нішні тенденції до спаду рин�

ку праці можуть зупинитися

цієї осені, стабілізувавшись

внаслідок проведення заявле�

них економічних і законодав�

чих реформ. Однак це буде

можливо тільки за умови по�

літичної стабільності в світі та

чітких цілеспрямованих змін

в Україні. Все разом це може

призвести до поліпшення ін�

вестиційного клімату в країні

і, як наслідок, до залучення

нових інвестицій в економіку.

Також, на його думку, варто

звернути увагу і на перехід�

ний період, у якому зараз пе�

ребуває наша економіка.

Адже, підписуючи економіч�

ну частину угоди про Асоці�

ацію з ЄС, слід розуміти, що з

цим пов'язані певні ризики. В

першу чергу — це ризик висо�

кої конкуренції з європей�

ськими виробниками. Тільки

ті компанії, які зможуть

швидко пристосуватися до

умов висококонкурентного

ринку, зможуть вижити і роз�

виватися далі. Неефективні

підприємства будуть йти з

ринку, закриватися або пере�

продаватися, що в свою чергу

позначиться на рівні безро�

біття в країні.

Зазначимо, що попри певні

складнощі на ринку праці, не

варто поспішати робити пе�

редчасні висновки. Адже

справжні професіонали зав�

жди в ціні. Тим більше — усім

безробітним КМЦЗ посприяє

у працевлаштуванні і здобутті

нової професії або ж

перекваліфікації
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ßê çàçíà÷àº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÖÇ, ðîçì³ðè ñîö³àëüíèõ
âèïëàò çàëåæàòü â³ä ñòðàõîâîãî ñòàæó, ï³äñòàâè çâ³ëüíåí-
íÿ òà ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè, îòðèìóâàíî¿ ãðîìàäÿíè-
íîì ïåðåä çâ³ëüíåííÿì.

Òàêèì ÷èíîì, ïðàâî íà äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ çàëåæíî
â³ä ñòðàõîâîãî ñòàæó ìàþòü çàñòðàõîâàí³ îñîáè, âèçíàí³ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áåçðîá³òíèìè, ÿê³ ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿ-
ö³â, ùî ïåðåäóâàëè ïî÷àòêó áåçðîá³òòÿ, ïðàöþâàëè íà óìî-
âàõ ïîâíîãî àáî íåïîâíîãî ðîáî÷îãî äíÿ (òèæíÿ) íå ìåíøå
26 êàëåíäàðíèõ òèæí³â ³ ñïëà÷óâàëè ñòðàõîâ³ âíåñêè.

Ïðàâî íà äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ áåç óðàõóâàííÿ ñòðà-
õîâîãî ñòàæó ìàþòü îñîáè, âèçíàí³ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó áåçðîá³òíèìè, ÿê³ ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â, ùî ïåðåäó-
âàëè ïî÷àòêó áåçðîá³òòÿ, ïðàöþâàëè ìåíøå 26 êàëåíäàð-
íèõ òèæí³â, à òàêîæ îñîáè, ÿê³ áàæàþòü â³äíîâèòè òðóäî-
âó ä³ÿëüí³ñòü ï³ñëÿ òðèâàëî¿ (á³ëüøå 6 ì³ñÿö³â) ïåðåðâè, òà
çàñòðàõîâàí³ îñîáè, çâ³ëüíåí³ ç îñòàííüîãî ì³ñöÿ ðîáîòè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ìîëîä³, ÿêà çàê³í÷èëà àáî ïðèïèíèëà íà-
â÷àííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ³ âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çâ³ëüíèëàñÿ ç³ ñòðîêîâî¿ â³éñüêîâî¿
àáî àëüòåðíàòèâíî¿ (íåâ³éñüêîâî¿) ñëóæáè ³ ÿêà ïîòðåáóº
ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ íà ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå ó
ðàç³ ðåºñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, äîïîìîãà ïî

áåçðîá³òòþ âñòàíîâëþºòüñÿ ó ì³í³ìàëüíîìó ðîçì³ð³.
Äîïîìîãà ïî áåçðîá³òòþ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà íà ï³ä-

ñòàâ³:
— îñîáèñòî¿ çàÿâè áåçðîá³òíîãî;
— äîâ³äêè ïðî ñåðåäíþ çàðîá³òíó ïëàòó çà îñòàíí³ì

ì³ñöåì ðîáîòè;
— òðóäîâî¿ êíèæêè;
— â³äîìîñòåé ïðî ñòðàõîâèé ñòàæ òà çàðîá³òíó ïëàòó

(äîõ³ä, ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ), ðîçì³ð ñïëà÷åíîãî ºäèíî-
ãî âíåñêó, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðåºñòð³ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á Ïåí-
ñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè.

Ðîçì³ð äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ âñòàíîâëþºòüñÿ ó â³ä-
ñîòêàõ äî ¿õ ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè (äîõîäó) òà çàëåæíî â³ä
ñòðàõîâîãî ñòàæó:

— äî 2 ðîê³â — 50 %;
— â³ä 2 äî 6 ðîê³â — 55 %;
— â³ä 6 äî 10 ðîê³â — 60 %;
— ïîíàä 10 ðîê³â — 70 %.
Çàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ áåçðîá³òòÿ, äîïîìîãà ïî áåçðî-

á³òòþ âèïëà÷óºòüñÿ ó â³äñîòêàõ äî âèçíà÷åíîãî ðîçì³ðó:
— ïåðøèõ 90 êàëåíäàðíèõ äí³â — 100 %;
— ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 90 êàëåíäàðíèõ äí³â — 80 %;
— ó ïîäàëüøîìó — 70 %.

Умови виплати допомоги по безробіттю

Çà äàíèìè îïèòóâàííÿ Ì³æíàðîäíîãî êàäðîâîãî ïîð-
òàëó "HeadHunter Óêðà¿íà", âðàõîâóþ÷è íåïðîñòó åêîíî-
ì³÷íó ³ ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, òðóäîâà ì³ãðàö³ÿ
ñòàëà àêòóàëüíîþ äëÿ áàãàòüîõ óêðà¿íö³â. ßê ³ ðàí³øå,
â³äñîòîê òèõ, õòî êîëèñü ðîçãëÿäàâ äëÿ ñåáå ìîæëèâ³ñòü
ïåðå¿çäó, äóæå âèñîêèé — 93 %. Íàïðèê³íö³ 2012 ðîêó
öåé â³äñîòîê áóâ íèæ÷èé, ïðîòå âñüîãî ëèøå íà 2 %.

Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà íåãàðàçäè îñòàííüîãî ÷àñó,
ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî ñåðéîçíî ñòóðáîâàíèé åì³ãðàö³ºþ,
ïðàêòè÷íî íå çì³íèëàñü ³ ñêëàäàº 44 % îïèòàíèõ ðåñïîí-
äåíò³â (ó ëèñòîïàä³ 2012 ðîêó àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê
ñêëàäàâ 48 %).

Íàéïîïóëÿðí³ø³ ïðè÷èíè ïîëèøèòè Óêðà¿íó — åêîíî-
ì³÷í³. Áàãàòî õòî âïåâíåíèé: â Óêðà¿í³ íàäòî íèçüê³ çàð-
ïëàòè ³ íåìàº ïåðñïåêòèâ äëÿ ðîçâèòêó. Òàêîæ îô³ñíèì
ïðàö³âíèêàì ñêëàäíî ïîáà÷èòè õîðîøå ìàéáóòíº äëÿ ñå-
áå ³ ñâîº¿ ñ³ì’¿ òà ðåàë³çóâàòèñÿ â ïðîôåñ³éíîìó ïëàí³.

Îòðèìàâøè ðåàëüíó ïðîïîçèö³þ ïåðå¿õàòè, êàòåãîðè÷-
íî áóäóòü íåçãîäí³ ò³ëüêè 3 % îïèòàíèõ. ²ç ïðèíöèïîâèõ
ìîòèâ³â ïåðå¿çä íå ñõâàëþº 1 % îïèòàíèõ, ùå 2 % ñêàçà-
ëè, ùî º íåïåðåáîðí³ îáñòàâèíè, ÿê³ íå äîçâîëÿþòü ðîç-
ãëÿäàòè òàêó ìîæëèâ³ñòü. Äëÿ ðåøòè ðåñïîíäåíò³â â³äïî-
â³äü íà ïèòàííÿ "¿õàòè ÷è íå ¿õàòè" çàëåæàòèìå â³ä òîãî,
íàñê³ëüêè ïðîïîçèö³ÿ áóäå çàäîâîëüíÿòè ¿õ çàïèòè.

ÄÎ ÐÅ×²
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Голосіївці провели 
загальнорайонну толоку 

Òðàäèö³éíî ç ïî÷àòêîì ïåðøèõ, ïî-âåñ-

íÿíîìó òåïëèõ äí³â, ó ñòîëèö³ ðîçïî÷èíà-

ºòüñÿ äâîì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ. 22 áå-

ðåçíÿ ó Ãîëîñ³ºâ³ â³äáóëàñÿ çàãàëüíîðà-

éîííà òîëîêà, ó ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 

1 200 îñ³á. Öüîãî äíÿ íàâ³òü ïîãîäà ñïðè-

ÿëà àêòèâí³é ïðàö³ âñ³õ íåáàéäóæèõ ìåø-

êàíö³â, òîæ çàâäÿêè çëàãîäæåí³é ðîáîò³

ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ñëóæá, ñï³âðî-

á³òíèê³â ïîíàä 247 ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é ðàéîíó áóëî ïðèáðàíî

á³ëüø í³æ 1 178 240 êâ. ì ïàðê³â, ñêâåð³â,

ãàçîí³â, çåëåíèõ çîí, ä³ëÿíîê âçäîâæ äî-

ð³ã, ë³êâ³äîâàíî 15 íåñàíêö³îíîâàíèõ çâà-

ëèù. À çà äîïîìîãîþ 38-ìè îäèíèöü

ñïåöòåõí³êè ïðîòÿãîì äíÿ áóëî âèâåçåíî

204 êóá. ì ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. 

Íà öüîìó ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ òåðèòî-

ð³¿ ðàéîíó íå çàê³í÷óþòüñÿ! Âæå íàñòóïíî¿

ñóáîòè, 29 áåðåçíÿ, óñ³ îõî÷³ ìàþòü íàãîäó

äîëó÷èòèñÿ äî ïðèáèðàííÿ ðàéîíó �

"Красою душу напою" 
Ï³ä òàêèì ãàñëîì á³áë³îòåêè Äàðíèöüêî-

ãî ðàéîíó ïðîâåëè çàõîäè äî Âñåñâ³òíüîãî

äíÿ ïîåç³¿. Ó ñüîãîäí³øíüîìó æèòò³ òàê íå

âèñòà÷àº ïîåç³¿, ö³º¿ êðàñè ëþäñüêèõ ïî÷óò-

ò³â, êðàñè ïðèðîäè, êðàñè æèòòÿ. Äî á³áë³-

îòåêè ¹ 133 çàâ³òàëà âèäàòíà óêðà¿íñüêà

ïîåòåñà, ïóáë³öèñò, ïåäàãîã, ïåðåêëàäà÷,

÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â

Óêðà¿íè Ëþäìèëà Ïàíè÷åíêî. Á³áë³îòåêà,

ÿêà ïîíàä 10 ðîê³â çàéìàºòüñÿ åêîëîã³÷íîþ

ïðîñâ³òîþ ìåøêàíö³â Äàðíèö³, çàïðîñèëà

íà çóñòð³÷ ç³ ñòàðøîêëàñíèêàìè ã³ìíàç³¿

"Ä³àëîã" ñàìå öþ àâòîðêó, ÿêà òàê áàãàòî

ïèøå íà åêîëîã³÷íó òåìàòèêó. Àäæå ïåðøà

ñõîäèíêà äî äóõîâíîñò³ – æèòè â ãàðìîí³¿

ç ïðèðîäîþ, â ëþáîâ³ òà äîáðîò³, ÿê³ âðÿòó-

þòü ñâ³ò. Ëþäìèëà Âàñèë³âíà îçíàéîìèëà

ïðèñóòí³õ ç³ ñâî¿ìè â³ðøàìè ïðî ïðèðîäó ³

òâàðèí, â ÿêèõ ïðèùåïëþº ëþáîâ äî ïðè-

ðîäè, íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó òà ð³äíîãî

êðàþ �

У Всесвітній день боротьби 
з туберкульозом 
на Печерську відбулася 
інформаційно&просвітницька 
акція 

Ñï³âðîá³òíèêè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî

öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì`¿, ä³òåé

òà ìîëîä³ âçÿëè àêòèâíó ó÷àñòü â ³íôîðìà-

ö³éíî-ïðîñâ³òíèöüê³é àêö³¿ "òóáåðêóëüîç

âèë³êîâíèé". Çàõ³ä ïðèñâÿ÷åíèé Âñåñâ³ò-

íüîìó äíþ áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì,

ÿêèé â³äçíà÷àþòü 24 áåðåçíÿ. Ãîëîâíà ìå-

òà àêö³¿ – ìàêñèìàëüíî ðîçïîâñþäèòè

áóêëåòè, çîêðåìà äîíåñòè äî íàñåëåííÿ ³í-

ôîðìàö³þ ïðî òå, ùî íà òóáåðêóëüîç ìî-

æå çàõâîð³òè êîæåí, ïðîòå â³í âèë³êîâ-

íèé. 

Çàõ³ä â³äáóâñÿ á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî "Ëèá³ä-

ñüêà" òà "Äðóæáè Íàðîä³â". Ôàõ³âö³ ³ç ñîö³-

àëüíî¿ ðîáîòè ðîçïîâñþäèëè 300 áóêëåò³â,

ó ÿêèõ çàçíà÷àëàñü ³íôîðìàö³ÿ ïðî õâîðî-

áó, ñèìïòîìè, õàðàêòåðí³ äëÿ òóáåðêóëüî-

çó, òà ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè, ÿê³ ïîòð³áíî

âæèâàòè äëÿ çáåðåæåííÿ çäîðîâ`ÿ. Àäæå

ãîëîâíà çáðîÿ ïðîòè õâîðîáè – öå îá³çíà-

í³ñòü íàñåëåííÿ – "ïðî³íôîðìîâàíèé, îò-

æå îçáðîºíèé". �

"А до нас прилітають лелеки" 
Íåùîäàâíî â ï³äë³òêîâîìó êëóá³ "Ñëà-

âóòè÷" â³äáóâñÿ çàõ³ä "À äî íàñ ïðèë³òà-

þòü ëåëåêè" çà ó÷àñòþ ðîäèííîãî êëóáó

"Îáåð³ã" òà âîêàëüíîãî êîëåêòèâó "Êàï³-

òîøêè", ùî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòî-

ëèö³. Ðîçïî÷àâñÿ êîíöåðò ³ç îñï³âóâàííÿ

âåñíè, çåìíî¿ êðàñè òà ð³äíî¿ íåíüêè Óê-

ðà¿íè (ä³òè ñï³âàëè âåñíÿíêè, âîäèëè õî-

ðîâîäè, ÷èòàëè â³ðø³). Îñîáëèâå ì³ñöå ó

çàõîä³ áóëî ïðèä³ëåíå ìàòåð³ – áåðåãèí³

ðîäó, âøàíóâàííþ íàðîäíèõ òðàäèö³é òà

çì³öíåííþ ðîäèííèõ ñòîñóíê³â. Çàãàëîì

ìèñòåöüêèé âå÷³ð ïðîéøîâ ó òåïëîìó òà

äðóæíüîìó êîë³, ÿêèé ïîºäíàâ äåê³ëüêà

ïîêîë³íü: â³ä íàéìîëîäøèõ – äî íàéñòàð-

øèõ �

Íîâèíè Якість води�онлайн
У Києві гарантують якість рідини з�під крану та обіцяють 
надавати інформацію про її склад через мережу Інтернет

"У День водних ресурсів увесь

світ під егідою ООН привертає

максимальну увагу до проблем�

них питань забезпечення люд�

ства питною водою. Якість пит�

ної води, яка подається у будин�

ки мешканців Києва, повинна

обов'язково відповідати санітар�

ним нормам і правилам, адже від

цього залежить здоров'я людей.

Основна функція нашої лабора�

торії — контролювати суворе до�

тримання цих норм",— зазначив

генеральний директор ПАТ "АК

"Київводоканал" Андрій Білик.

Також Андрій Олексійович за�

значив, що в рамках Програми

"Питна вода міста Києва на 2010�

2020 роки" Київводоканал, перш

за все, планує запровадити знеза�

раження питної води гіпохлори�

дом натрію, який добувають елек�

тролізом повареної солі, а не рід�

ким хлором. Це дозволить зроби�

ти технологію підготовки питної

води на Дніпровській та Деснян�

ській водопровідних станціях без�

печнішою, оскільки буде відсут�

ній ризик витоку хлору, а також

вдосконалить процес дозування

знезаражувача. Проекти заводів із

виробництва гіпохлориду натрію

уже розроблені і тривають пошу�

ки інвесторів. Можливо, залуча�

тимуть кошти Світового банку.

"Серед інших планів Київводо�

каналу — створення лабораторно�

інформаційного водного центру,

що також входить до переліку за�

ходів програми "Питна вода". Ана�

логічні структури є у багатьох кра�

їнах Європи. Такий центр пови�

нен працювати як в режимі лабо�

раторних досліджень, так і надава�

ти можливість споживачам отри�

мувати он�лайн розширену інфор�

мацію про якість води у тому чи

іншому районі міста",— додав Ан�

дрій Білик.

Нагадаємо, що на офіційно�

му веб�сайті Товариства у розді�

лі "Споживачам/Контроль

якості води" щотижня онов�

люється інформація щодо якос�

ті річкової та питної води на ви�

ході з Дніпровської та Деснян�

ської водопровідних станцій.

"Ми цілодобово суворо кон�

тролюємо якість питної води у

розподільчій мережі. Крім того,

паралельні дослідження здійс�

нює Державна санепідемслуж�

ба. Саме тому з усією відпові�

дальністю запевняю, що водо�

провідна вода у місті Києві епі�

демічно безпечна та має зба�

лансований мінеральний склад.

На відміну від значного обсягу

бутильованої води від різних

сумнівних виробників, яка за�

раз широко представлена на

ринку і коштує в десятки разів

більше за водопровідну",— за�

значила заступник начальника

Центральної лабораторії Ганна

Кочманюк.

Також вона звернула увагу на

те, що аналіз води, за різними

показниками,— це складний і

довготривалий процес, який

можуть здійснювати лише ква�

ліфіковані фахівці за наявності

відповідних умов, реагентів та

обладнання. Саме тому пропо�

зиції різних комерційних

структур провести безкоштовно

експрес�аналіз водопровідної

води у квартирі — не що інше,

як маркетинговий хід для про�

дажу побутових фільтрів �

Казка та Троєщині

Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

К
иїв багатий на талановитих людей, які своїми
силами його прикрашають, створюють атмо�
сферу художньої творчості, роблять вулиці
столиці яскравішими. І зустріти витвори мит�

ців можна не тільки у центральній частині міста, а й
майже у будь�якому його куточку. Але менш за все
можна очікувати на щось незвичайне у звичайному
житловому будинку на Троєщині. Проте немає пере�
шкод для талантів, і казку можна побачити на три�
надцятому поверсі будівлі за адресою — вул. Ра�
дунська, 26.

У звичайному панельному будинку на Троєщині можна побачити

психоделічну картину із цементу, глини, дзеркал та іграшок, що яскраво

розмальована, та у якій поєднуються релігія, світогляд автора та мільйо�

ни інших ідей. Все це називається "програмуванням структури просто�

ру". Декілька років витратила столична художниця Тетяна Піка, щоб пе�

ретворити звичайний під'їзд, який колись був притулком для наркома�

нів, на витвір мистецтва. Проте візуальна краса не була єдиною метою

авторки, вона намагалася змінити ауру світу. "Тут змінюється структура

простору. Людина має енерго�інформаційне поле, душу, у якій записана

програма, з якою ви народжуєтеся. Люди називають це долею. Але долю

можна змінити",— зазначає пані Тетяна. Сама вона стверджує, що ця ат�

мосфера допомогла їй вилікуватися від раку та слугує ліками для інших

відвідувачів під'їзду. Слід зазначити, що не так давно він був місцем па�

ломництва для зацікавлених. Звісно, не всім це подобалося, і час від ча�

су були спроби зіпсувати казку, проте митець завжди все відтворювала

знову.

"Не дивлячись на вмовляння, деякі підлітки іноді тут щось ламали.

Але авторка витвору завжди слідкувала за всім, прибирала. Нещодавно

вона переїхала звідси, проте все одно іноді приїжджає сюди та доглядає

за своїм витвором. Вона хороша людина",— поділилася з "Хрещатиком"

киянка Ліза, яка мешкає на тому ж поверсі. Ліпити цю експозицію Тетя�

ні допомагали її знайомі, які приносили і іграшки, що стали частиною

образу — деякі купували, деякі знаходили на сміттєзвалищах. Тут є і за�

кохані пари, і козак, і різноманітні звірі, штучні рослини, тощо. Все це

нагадує казкову печеру, наповнену тисячами елементів, на вивчення

яких можуть піти години.

Звісно, перетворення звичайного під'їзду панельного житлового бу�

динку на мистецьку експозицію подобається не всім. Своєрідну реакцію

вона викликає і у відвідувачів: "Це дуже красиво і цікаво, проте жити у та�

ких умовах я б не хотів. Це точно не для клаустрофобів",— зазначив пан

Іван, який теж прийшов подивитися на троєщинську пам'ятку. Якщо ж

деякі сусіди вже звикли до незвичної обстановки, то інші продовжують

боротися з нею, проте законним шляхом. Так, вже є дві постанови суду

про ліквідацію багаторічної праці Тетяни Піки, тому якщо ви хочете усе

це побачити, то треба поспішати �

Майже щодня на вулицю Радунську, 26 приїздять кияни 
та гості столиці, щоб подивитися на звичайний під'їзд, який
став витвором мистецтва
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У�звичайном��панельном��б�дин���на�Троєщині�можна�побачити

психоделічн���артин��з�цемент�,��лини,�дзер�ал�та�і�рашо�

Аналіз�води,�за�різними�по�азни�ами,�–�це�с�ладний�і�дов�отривалий

процес,�я�ий�мож�ть�здійснювати�лише��валіфі�овані�фахівці�за

наявності�відповідних��мов,�реа�ентів�та�обладнання�

Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

П
итна вода, яка
подається у бу�
динки киян, від�
повідає санітар�

ним нормам і правилам.
Працівники "Київводока�
налу" готові присягнути,
що це саме так, і запев�
няють, що самі п'ють рі�
дину з�під крану. Напе�
редодні Всесвітнього
дня водних ресурсів
представники ЗМІ мали
змогу відвідати та на
власні очі побачити ро�
боту Центральної лабо�
раторії з контролю якос�
ті питної води Департа�
менту експлуатації во�
допровідного господар�
ства ПАТ "АК "Київводо�
канал". Саме тут "про�
дукт" щодня тестують
за 22�ма показниками.
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М'яч слону
Кияни беруть зоопарк під контроль

Інформаційна війна
Сьогодні усі українці вреш�

ті зрозуміли, наскільки бруд�

ною і нищівною може бути

інформаційна війна. Ось уже

кілька років від подібного

страждає Київський зоопарк.

Якщо ЗМІ бракувало тем, од�

разу писали про знущання,

вбивства і корупцію у зоопар�

ку. Його критикували більш

різко і часто, ніж найвидатні�

ших корупціонерів країни.

Обдаровані журналісти писа�

ли, що зоопарк — катівня і

концтабір, цвинтар для тва�

рин, працівники не фахові, а

іноді і фіктивні, і точно усі

злодії, бо крадуть гроші, кор�

ми і ділянки під забудову.

Масові звинувачення стали

причиною численних переві�

рок. Лише за останній рік

зоопарк перевіряли шість ра�

зів. Щоправда, КРУ, яке мі�

сяць тому завершило пере�

вірку за період 2012–2013 ро�

ку, виявило порушень на су�

му близько 200 тис. грн. Та на

рік керівництва нинішнього

директора з них припадає 18

тисяч. Зауважимо, ініціато�

ром інспекції КРУ став сам

зоопарк. Заклад змушений

виправдовуватися, просити,

доводити, що не крадуть і не

вбивають. Останній випа�

док — кілька тижнів тому по�

мер тапір. І хоч смерть його

природна — від віку та хворо�

би, ЗМІ швидко назвало тва�

рину черговою жертвою кри�

вавих працівників звіринця.

Суцільний негатив деморалі�

зує колектив. Працювати в

потоці необґрунтованих зви�

нувачень і ненависті вкрай

важко. Працівники отриму�

ють зарплату 2,5 тис. грн, а з

тваринами займаються і піс�

ля роботи, і у вихідні, бо люб�

лять свою роботу і іноді ви�

трачають власні гроші для

підопічних. Сум та відчай ко�

лективу, мабуть, передається

і тваринам. Аби розвіяти цю

атмосферу, при зоопарку ви�

рішили створити Громадську

раду. Тепер кияни зможуть

контролювати діяльність за�

кладу по всіх напрямах — від

годівлі і догляду тварин до

питань реконструкції і побу�

дови об'єктів. Перша зустріч

близько 15 представників

громадських організацій, на�

укових установ, активістів

тощо відбулася днями. Тоді й

обговорили найболючіші, на

перший погляд, проблеми.

Великий слон — 
великі проблеми?

Оскільки не всі кияни зоо�

фахівці, проблеми вони ви�

значають "на око" — що по�

мітили, про те і говорять.

Хтось стурбований, куди ді�

лися пінгвіни, інші занепо�

коєні відсутністю мавп.

Впевнені, звірям тісно, їх не

годують, у вольєрах не при�

бирають. Все це правда лише

дуже частково. З приміщен�

нями для тварин дійсно не

найкраща ситуація. Чимало

об'єктів ще з 70�х років ми�

нулого століття, а один збу�

дований у 1924 році. Втім, не

тісно майже нікому. Примі�

ром, найбільшому мешкан�

цю зоопарку слону Хоросу.

Площа його критої "хатин�

ки" 150 кв. м. Тоді як за євро�

пейськими нормами для до�

рослого слона достатньо і 50

метрів. Годують його повно�

цінно, за графіком, приби�

рають у вольєрі двічі на добу.

Відвідувачів насторожує по�

ведінка слона. Мовляв, він

стривожений, часто тупцює

на місці. Фахівці кажуть, має

стереотипію. Це не психічна

хвороба, а певний тип пове�

дінки, звичка. У Хороса вона

не через знущання праців�

ників зоопарку. Тупцювати

слон почав ще у Берліні, де і

народився. Вважати, що це

біда, не варто. Стереотипія

властива людям. Хтось із

присутніх на нараді згадав

звичку геніального футбо�

ліста та тренера Валерія Ло�

бановського. Попри все,

члени Громадської ради ви�

рішили, що Хоросу треба

більше уваги. Оскільки кон�

такт з ним непрямий — через

огорожу, тож спілкування не

зробиш тіснішим, придума�

ли купити слонику іграшок.

"Якщо виникають якісь за�

питання, кияни зможуть на�

дати нам перелік, і ми до

чергової зустрічі намагати�

мемось підготувати відпові�

ді. Також можна вносити

свої пропозиції: разом обго�

воримо, що і як можна вирі�

шити, реалізувати. І не тіль�

ки зоологи, ветеринари чи

директор, залучимо службу

замовника, інженерну, юри�

дичну. Тобто всі питання

можна обговорити, з'ясува�

ти, порадитися. І це буде

консенсус та співпраця за�

мість постійних звинува�

чень. Ми, кожен зі свого бо�

ку, підходимо по�своєму до

проблем зоопарку, але мета у

нас спільна — щоб він роз�

вивався",— каже головний

ветеринар закладу Інна Ва�

сильківська.

Приходь, дивись,
допомагай

Ініціатором створення

Громадської ради зоопарку

виступила зокрема Київська

міська організація "Самопо�

міч". Її голова Арсеній Пуш�

каренко каже, що долучити�

ся зможе кожен небайдужий

киянин. Вся інформація бу�

де оприлюднюватись, зокре�

ма на сайті зоопарку. Основ�

на функція Громадської ра�

ди — контролююча. Люди

зможуть стежити, як, чим і

коли годують тварин, де та за

якою ціною корми купують.

Як доглядають тварин. Та�

кож гуртом обговорювати�

муть потреби закладу та

шляхи ефективного вирі�

шення поточних проблем.

Кожен може допомогти сво�

їми знаннями, вміннями чи

за бажання навіть матеріаль�

но. У тому, що кияни відгук�

нуться на заклик, ніхто не

сумнівається. Адже вони вже

на тому ж таки Майдані до�

вели, що не байдужі до проб�

лем, і їх потужна, а головне

щира підтримка здатна до�

корінно міняти ситуацію.

Тварини в зоопарку не за�

кликають, не виголошують

гасел, але вони чекають ки�

ян, адже заради відвідувачів

вони і живуть. Наступне за�

сідання Громадської ради, на

якому затвердять положення

і окреслять перші завдання,

розпочнеться об 11.00 в су�

боту, 29 березня. Одразу піс�

ля спілкування о 13.00 на те�

риторії зоопарку почнеться

суботник. До речі, в цей день

слону Хоросу громада пообі�

цяла принести перший пода�

рунок — м'яч, щоб він бавив�

ся і не сумував �
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Ірина ЛАБУНСЬКА
"Хрещатик"

У
столичному зоопарку створять Гро�
мадську раду. Сподіваються, це допо�
може зупинити потік негативної інфор�
мації проти закладу. Кияни зможуть

контролювати, як, чим і скільки годують тва�
рин, як їх доглядають, на що йдуть гроші. Ра�
дитимуть, що необхідно виправити і як це кра�
ще зробити. Наступне засідання відбудеться
29 березня. Долучитися може кожен небайду�
жий.

У�цю�с�бот��слон��Хорос��члени�Громадсь�ої�ради�пообіцяли�принести�перший�подар�но��–�м’яч,

щоб�він�бавився�і�не�с�м�вав

Відтепер��ияни�змож�ть��онтролювати,�я�,�чим�і�с�іль�и�"од�ють�тварин�в�зоопар��,�я��їх

до"лядають,�на�що�йд�ть�"роші�

Äåíèñ ÌÎÑÊÀËÜ

ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â, â³äêîëè ÿ ¿¿ î÷îëþþ, ñèñòåìàòè÷íî ïåðåéìàºòüñÿ ïðîáëåìàòèêîþ çîîïàðêó. Ìè

íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿëè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè, âïðîâàäæåííÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì êîøò³â ³ âèð³øåííÿì ïðîá-

ëåì çàêëàäó. Òîìó ùî òðåáà çíÿòè îöå íàïðóæåííÿ, ÿêå ìè ñïîñòåð³ãàºìî îñòàíí³ ðîêè. Ñëàâà áîãó, ç ïðèõîäîì ïàíà Êèðèëþêà â³äáóëàñÿ ïåâíà ñòàá³ë³-

çàö³ÿ ñèòóàö³¿. Çâè÷àéíî, º áàãàòî ïðîáëåì. Òîìó ïåðøå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî íàøîãî åêîëîã³÷íîãî íàïðÿìêó, ÿêå ìè çàñëóõàëè öüîãî ðîêó îäðàçó

ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò,— çîîïàðê. Ïðîâåëè êîì³ñ³þ, äå çàñëóõàëè ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ç ïðèðîäîîõîðîííîãî ôîíäó. Öå ãîâîðèòü ïðî íàøó ñòóðáî-

âàí³ñòü ³ óâàãó äî öüîãî ï³äïðèºìñòâà. Ïîâòîðþñÿ, íàäòî áàãàòî íåãàòèâó áóëî äîâêîëà íüîãî. Äóìàþ, ùî ïåðø çà âñå ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ â³äêðèòè äëÿ ãðî-

ìàäñüêîñò³ âñþ ñèñòåìó çàêóï³âåëü çîîïàðêó, ùîá âñå ðîáèëîñü ïðîçîðî. Àäæå öå îäèí ç íàéá³ëüøèõ äåñòàá³ë³çóþ÷èõ ôàêòîð³â. ² òàêîæ, çâè÷àéíî, ïîâè-

íåí áóòè ï³ä ãðîìàäñüêèì êîíòðîëåì ïðîöåñ ðåêîíñòðóêö³¿ çîîïàðêó. Âåëèêó óâàãó êîì³ñ³ÿ ïðèä³ëÿëà ïèòàííþ áóä³âíèöòâà îêåàíàð³óìó. Ìè çàâæäè áó-

ëè ïðîòè, ³ çàðàç öþ ïðîáëåìó ïîòð³áíî äàë³ ï³äí³ìàòè ³ âèð³øóâàòè â ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Ïðîáëåìè º, àëå á³ëüøà â³äêðèò³ñòü äîçâîëèòü îïåðàòèâí³øå ¿õ

âèð³øóâàòè.
ªâãåí³é ÊÈÐÈËÞÊ

ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð çîîïàðêó

Ïðîáëåì áàãàòî äóæå. ß âæå êàçàâ, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ïîñò³éíî ïîøèðþâàâñÿ íåãàòèâ äîâêîëà çîîïàðêó. Öå âåëèêà ïðîáëåìà. Àäæå íåãà-

òèâ âïëèâàº íà â³äâ³äóâàí³ñòü, à öå íàäõîäæåííÿ êîøò³â, ÿê³ ìè âèêîðèñòîâóºìî íà êîðìè, íà åíåðãîíîñ³¿. ² ÷èì á³ëüøå ëþäåé ïðèõîäèòü, òèì á³ëüøå

ìè çàðîáëÿºìî. Ñàì³ ðîçóì³ºòå, ÿêùî ïîñò³éíî ëëþòü íà íàñ áðóä, òî ëþäè ìåíøå ïðèõîäÿòü. Íà æàëü, âîíè â³ðÿòü ³ îáóðþþòüñÿ, ùî îò ó íàñ òâàðèíè

ãîëîäí³, á³äí³, íåùàñí³, íåäîãëÿíóò³. À öå íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Òîìó îñíîâíå çàâäàííÿ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè — êîíòðîëþþ÷³ ôóíêö³¿, àáè ëþäè ìîãëè ïå-

ðåâ³ðèòè, ÷è äîñèòü êîðì³â, ÷è äîáðî¿ âîíè ÿêîñò³, ÿê äî òâàðèí ñòàâëÿòüñÿ, ÿêèé äîãëÿä ³ ïîðÿäîê. Öå áóäå êîíòðîëü ³ ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè. Òàê

ãðîìàäà çìîæå äîëó÷àòèñÿ äî îáãîâîðåííÿ óñ³õ ïîòî÷íèõ ïèòàíü çîîïàðêó òà çà áàæàííÿ äîïîìàãàòèìå ¿õ âèð³øóâàòè. Êîëè ÿ ïðèéíÿâ çîîïàðê, ó íàñ

áóâ áîðã 11 ìëí ãðí. Íà ñüîãîäí³ 8 ìëí. Öå çà åíåðãîíîñ³¿, áóä³âíèöòâî òà êîðìè. Ùîäî ð³÷íèõ âèòðàò — íàì äîâåëè öèôðè äåñü 4,2 ìëí ïî åêîëîã³÷-

íîìó ôîíäó, 17 ìëí ãðí — öå çà ðàõóíîê áþäæåòó. Íó ³ çàðîáëÿºìî. Çà ìèíóëèé ð³ê ìè çàðîáèëè íà 1,2 ìëí á³ëüøå, í³æ ïîïåðåäíüîãî ðîêó.

Ñåðã³é ÑÀÄÎÂÎÉ

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

Ó ìåíå â Êèºâ³ º óëþáëåí³ ì³ñÿöÿ, ÿê³ ÿ ñàì â³äâ³äóþ ³ çàâæäè ïîêàçóþ äðóçÿì, ÿê³ ïðè¿çäÿòü â ãîñò³. Çîîïàðê ìàº ñòàòè äëÿ êèÿí îäíèì ç òàêèõ ì³ñöü,

äëÿ öüîãî º âñ³ ïåðåäóìîâè. Îá'ºäíàâøè çóñèëëÿ ãðîìàäè, ìè ìîæåìî öüîãî äîñÿãòè. Òóò ä³éñíî êðàñèâî, ö³êàâî, öå êîíòàêò ç ïðèðîäîþ, òàêèé ï³çíàâàëü-

íèé ðåëàêñ. ß õî÷ó ïîäÿêóâàòè óñ³ì, õòî íåáàéäóæèé ³ äîëó÷àºòüñÿ äî Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè. Äóæå ã³äíî, ùî â òàêèé íåïðîñòèé ÷àñ, êîëè íàåëåêòðèçîâàíà

àòìîñôåðà, ëþäè âñå æ íå çàáóâàþòü ïðî òâàðèí ³ îï³êóþòüñÿ íèìè. Äîêëàäó ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá óñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè äîëó÷èòèñÿ äî ðîáîòè çîîïàðêó.

Ãîëîâíà ôóíêö³ÿ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè — âñåá³÷íèé êîíòðîëü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàäó. Ùîäî ô³íàíñ³â, òî ñüîãîäí³ ó ïîâíîìó îá'ºì³ ô³íàíñóþòüñÿ

çàõèùåí³ ñòàòò³. Êîëåêòèâ îòðèìóº çàðïëàòó, à òâàðèíè ìàþòü â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ ïîâíîö³ííèé ðàö³îí. ª ïðîáëåìè ç ô³íàíñóâàííÿì ðåêîíñòðóêö³¿ îá'-

ºêò³â, º ïèòàííÿ áîðã³â. Ìè áóäåìî ãóðòîì ðîçáèðàòèñÿ ³ âèð³øóâàòè. Ïåðåêîíàíèé, Ãðîìàäñüêà ðàäà äîäàñòü îïòèì³çìó ³ åôåêòèâíîñò³.

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî çàçíà÷èâ, ùî

òåìà Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó äóæå àêòóàëüíà äëÿ ãðîìàäè.

À äåÿê³ ð³øåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ, ùî ïðèéìàëèñÿ â

ð³çí³ ÷àñè, âèêëèêàëè çíà÷íèé ïóáë³÷íèé ðåçîíàíñ. 

“Ïåðåêîíàíèé, ùî âñå, ùî ä³ºòüñÿ ó Êè¿âñüêîìó çîî-

ïàðêó, ìàº áóòè ï³ä êîíòðîëåì ãðîìàäñüêîñò³. Ó õîä³ â÷î-

ðàøíüî¿ çóñòð³÷³ ì³æ ìíîþ òà íîâîóòâîðåíîþ Ãðîìàä-

ñüêîþ ðàäîþ áóëî äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ ïðî ïîñò³é-

íèé ìîí³òîðèíã ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çîîïàðêó”, –

çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.



Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ
Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
27 березня (чт.) — 20.00 "Ян олят о,
або Се с альні неврози наших бать ів",
Л. Барф с, 1 од. 50 хв.
28 березня (пт.) — 19.00 прем'єра
"Усюди один...", сценічна омпозиція
Михайла Рєзні овича, 200-річчю з дня
народження Тараса Шевчен а
присвяч ється, 1 од. 20 хв.
28 березня (пт.) — 20.00 "І ри на
задньом дворі", Една Мазія, драма, 1
од. 30 хв.
29 березня (сб.) — 18.00 прем`єра
"Жін а і чиновни ", омедія, Альдо
Ні олаі, 1 од. 30 хв
29 березня (сб.) — 19.00 "Різдвяні
мрії", омедія, Надія Пт ш іна, 2 од.
40 хв.
30 березня (нд.) — 19.00 "Заповіт
цнотливо о баболюба", омедія, Анатолій
Крим, 2 од. 20 хв.
30 березня (нд.) — 20.00 "Edith Piaf:
життя в рожевом світлі", О. Гаврилю , 1
од. 10 хв.
31 березня (пн.) — 19.00 "Любовне
божевілля", м зична вистава, Жан
Франс а Рен'яр, 1 од. 50 хв.
1 вітня (вт.) — 19.00 "Уявний хворий",
омедія, Жан-Батіст Мольєр, 2 од. 35 хв.
1 вітня (вт.) — 20.00 "Справжній
чолові на почат тисячоліття...",
Тан ред Дорст за часті Урс ли Елер, 1
од. 10 хв.
2 вітня (ср.) — 19.00 "Занадто
одр жений та сист", омедія, Рей К ні, 2
од. 15 хв.

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

28 березня (пт.) — 19.00 "Фредері ,
або Б львар злочинів", театральний
роман, Ері -Еман ель Шмітт
29 березня (сб.) — 12.00 "Шельмен о-
денщи ", омедія, Гри орій Квіт а-
Основ`янен о
29 березня (сб.) — 19.00 "Самотня
леді", мелодрама, І ор Афанасьєв
29 березня (сб.) — 19.00 "Жона є
жона", за оповіданнями Антона Чехова
30 березня (нд) — 19.00 "Я —
спад оємець", омедія, Ед ардо де
Філіппо
30 березня (нд) — 19.00 "Швей ", за
мотивами роман "При оди браво о
воя и Швей а" Ярослава Гаше а
31 березня (пн) — 19.00 "Дами і
сари", омедія, Оле сандр Фредро

1 вітня (вт.) — 19.00 "Прибор ання
норовливої", Вільям Ше спір
2 вітня (ср.) — 19.00 "Та а її доля...",
інсценізація Станіслава Мойсеєва за
поезією Тараса Шевчен а

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
27 березня (чт.) — 19.00 "Та
за інчилось літо", печальні з стрічі,
І. Шо , 2 од. 10 хв.
28 березня (пт.) — 19.00 "Ідеальна
пара", Мар Камолетті, 2 од.
29 березня (сб.) — 15.00 "Дзвіно з
мин ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.
29 березня (сб.) — 19.00 прем'єра
"Веселощі сердечні, або еп а з
арасями", інсценізація Д. Бо омазова за
збір ою розповідей "Чистий Дор" Юрія
Коваля, 2 од.
30 березня (нд) — 15.00 "Три сестри",
А. Чехов, 2 од. 40 хв.
30 березня (нд) — 19.00 "Та
за інчилось літо", печальні з стрічі,
І. Шо , 2 од. 10 хв.
1 вітня (вт.) — 19.00 "Брешемо чист
правд ", Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
2 вітня (ср.) — 19.00 "Білі ночі",
"Фре ен Жюлі", лабораторія молодої
режис ри, 2 од. 40 хв.
2 вітня (ср.) — 19.00 "Лоліта",
Володимир Набо ов, 3 од. 20 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
27 березня (чт.) — 19.00 прем'єра
"Запис и молодо о лі аря", с орботний
лист (історія хвороби), Михайло Б л а ов,
2 од., театральна остьова

28 березня (пт.) — 19.00 прем'єра
"Запис и молодо о лі аря", с орботний
лист (історія хвороби), Михайло Б л а ов,
2 од., театральна остьова
28 березня (пт.) — 19.00 "Фараони",
омедія-фарс, 2 од. 15 хв., Малий зал
Палац "У раїна"
29 березня (сб.) — 19.00 "Ніч на двох",
лірична омедія, 1 од. 40 хв., театральна
остьова
29 березня (сб.) — 19.00 "На дні",
драма, 3 од., Малий зал Палац
"У раїна"
30 березня (нд) — 19.00 "Моє
сторіччя", мелодрама, 2 од., Мішель
Лоранс, театральна остьова
30 березня (нд) — 19.00 "Осінь
Вероні, або Правдива історія Ромео і
Дж льєтти", тра і омедія, Анатолій Крим,
малий зал Палац "У раїна"
1 вітня (вт.) — 19.00 "La bonne Anna,
або Я збере ти сім`ю", омедія, 1 од.
50 хв., Малий зал Палац "У раїна"
2 вітня (ср.) — 19.00 "Дива ватий
Ж рден", омедія з м зи ою та танцями,
Малий зал Палац "У раїна"

ÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
29 березня (сб.) — 18.00 "Чай а",
повість для театр , А. Чехов, 2 од. 50 хв.
29 березня (сб.) — 18.00 "Людина та
Вічність", філософічний жарт,
А. К рейчи , 2 од. 30 хв.
30 березня (нд.) — 18.00 "Шалений
день", омедія, П.-О. де Бомарше, 3 од.
2 вітня (ср.) — 19.00 прем`єра
"Шиндай", драма, І. Афанасьєв

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua

27 березня (чт.) — 19.00 прем’єра
"Кармен-сюїта", балет-феєрія, Жорж Бізе
28 березня (пт.) — 19.00 прем’єра
"Кармен-сюїта", балет-феєрія, Жорж Бізе
30 березня (нд.) — 19.00
"Мадем азель Ніт ш", історія одно о
перевтілення, Ф. Ерве
2 вітня (ср.) — 19.00 "Моя чарівна
леді", мюзи л, Ф. Ло

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ 
ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044) 455�90�87, www.opera.com.ua 
27 березня (чт.) — 19.00 "Жізель",
балет на 2 дії, А. Адан
28 березня (пт.) — 19.00 "Сильфіда",
балет на 2 дії, Х. Левенсхольд
29 березня (сб.) — 19.00 "Севільсь ий
цир льни ", опера на 3 дії, Дж. Россіні
30 березня (нд.) — 19.00 "Лілея",
балет на 2 дії, К. Дань евич
1 вітня (вт.) — 19.00 "Л с нчи ",
балет на 2 дії, П. Чай овсь ий
2 вітня (ср.) — 19.00 Гала- онцерт до
200-річчя Сержа Лифаря

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua

28 березня (пт.) — 19.00, 29 березня (сб.) — 17.00,
30 березня (нд.) — 17.00, за риття про рами "Слони-
велетні повертаються", Інтернаціональний цир братів
Гартнерів, дітям до 5-ти ро ів вхід без оштовно без
надання вільно о місця

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 
²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044) 234�42�23, www.rusdram.com.ua
29 березня (сб.) — 12.00 прем’єра "Клапти и по
за точ ах", м зична аз а, Гри орій Остер
30 березня (вс.) — 12.00 прем’єра "Клапти и по
за точ ах", м зична аз а, Гри орій Остер

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
27 березня (чт.) — 13.00 "Чарівна Пеппі", м зична
вистава на 2 дії, А. Лінд рен, 1 од. 40 хв., для дітей від 7-
ми ро ів
28 березня (пт.) — 12.00 "Поліанна", драма, Е. Портер,
2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
28 березня (пт.) — 18.00 "Поліанна", драма, Е. Портер,
2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
29 березня (сб.) — 11.00 "Велосипед з червоними
олесами", неймовірна при ода на 1 дію, Т. Власова,
1 од. 10 хв., для дітей від 5-ти ро ів
29 березня (сб.) — 12.00 "Ярмар овий армидер",
народний б рлес , Я. та І. Златопольсь і, 1 од. 30 хв., для
дітей від 7-ми ро ів
30 березня (нд.) — 11.00 "Зеленими па орбами
о еан ", аз а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей від 5-ти
ро ів
30 березня (нд.) — 12.00 прем'єра "Ля тяб бет",
новорічна аз а, М. Френ ель

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ 
ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
27 березня (чт.) — 12.00 "Попелюш а", балет на 2 дії,
С. Про оф`єв, 2 од.
28 березня (пт.) — 12.00 прем’єра "М зичні ласи и-3",
оперна абет а для дітей та їхніх бать ів, «У пош ах
за блених нот»
29 березня (сб.) — 12.00 "Білосніж а та семеро номів",
балет на 2 дії, Б. Павловсь ий, 1 од. 45 хв.
29 березня (сб.) — 19.00 "Палата № 6", балет на одн
дію на м зи А. Пярта, "Underground", "Київ модерн-
балет"
30 березня (нд.) — 12.00 "При оди Б ратіно", мюзи л
на 2 дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.
1 вітня (вт.) — 12.00 прем’єра "Про балет із
посміш ою"

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ
Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua

29 березня (сб.) — 11.00 "Про роч Ряб та сонеч о
золоте", М. Петрен о, 35 хв., для дітей від 3-х ро ів
29 березня (сб.) — 13.00 "За щ чим велінням",
Є. Тараховсь а, 50 хв., для дітей від 3-х ро ів
29 березня (сб.) — 15.00 "Марій а і ведмідь",
В. Швембер ер, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
29 березня (сб.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Толстой,
65 хв., для дітей від 3-х ро ів
30 березня (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет, 40 хв.,
для дітей від 3-х ро ів
30 березня (нд.) — 13.00 "Червона Шапоч а",
Є. Шварц, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів
30 березня (нд.) — 15.00 "Попелюш а", Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
30 березня (нд.) — 17.00 "Пітер Пен", Є. О ородній за
Дж. Баррі, 60 хв., для дітей від 5-ти ро ів

"ÍÎÉ" 

Країна: США
Ст дія: Paramount Pictures Corporation
Режисер: Даррен Аронофс і
У ролях: Рассел Кро , Емма Уотсон,
Дженніфер Коннелі, Ентоні Хоп інс
Тривалість: 120 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
Масштабн епічн драм знято за біблійним
сюжетом. Це історія Ноя - бать а, воїна і
рятівни а людства й всьо о живо о на Землі.
Картин знімали в Південній Ісландії, Голлів ді
та Вашин тоні, а та ож Міссісіпі. Ноєв овче
б в поб дований в Національном
історичном пар Плантін Філдс Арборет м
Верхньом Бр ліні, Нью-Йор . Кіль а

м с льмансь их раїн заборонили артин ,
ос іль и їхні традиції не доп с ають
зображень проро ів і посланців Аллаха.
В інотеатрах «У раїна», "Київ",
"Жовтень", IMAX, "Сінема-Сіті Київ",
мережах інотеатрів "Баттерфляй" і
"Одеса іно"

"ÊÐÀÑÓÍß ² ×ÓÄÎÂÈÑÜÊÎ" 

Країна: Франція, Німеччина
Ст дія: Pathe
Режисер: Крістофер Ганс
В ролях: Венсан Кассель, Леа Сейд , Андре
Дюссольє
Бюджет: 33 млн євро
Тривалість: 102 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
Нова е ранізація відомої європейсь ої аз и.
Доч а пця, смілива і відважна Белль,

відправляється в замо ч довись а, щоб
врят вати життя сво о бать а. Там вона
потрапляє світ чарів і з’ясов є, що жахливе
Ч довись о насправді д же нещасне, а в йо о
р дях б'ється добре серце. Зняти ж зловісні
чари зможе лише любов пре расної дівчини.
В інотеатрах "Київ", "Сінема-Сіті Київ",
мережах інотеатрів "Баттерфляй" і
"Одеса іно"

"ÒÐÓÁÀ×" 

Країна: У раїна
Режисер: Анатолій Матеш о
В ролях: Оле сій Горб нов, Нонна Грішаєва,
Володимир Горянсь ий, Льоня Шевчен о
Тривалість: 82 хв.
Історія про юно о тр бача иївсь о о дитячо о
естрадно-д хово о ор естр «Березіль».
Хлопчи не тіль и талановито рає, а й проб є
писати власн м зи , я а привертає ва
всесвітньо відомо о м зи анта Юджина
Гайсіна. На шлях до спіх стають заздрість,
он ренція, інтри и. Але др жба,
взаємодопомо а і любов допома ають все
здолати. В сімейній м зичній омедії знімалося
близь о 300 дітей, а омпозитором і автором
пісень є Сер ій Рябцев з рт Gogol Bordello.
В інотеатрах "Жовтень", "Сінема-Сіті
Київ"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26,
тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50,
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60,
www.kinopalace.net
"Сінема-Сіті Київ", ТРЦ "О шен плаза", в л. Горь о о,
176, тел.: (044) 230-72-30, www.cinemaciti.kiev.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй",
www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а,
тел.: (044) 206-03-62, 206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22,
206-13-24

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 27 áåðåçíÿ — 2 êâ³òíÿ 

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà
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Хвороба, від якої помирають бідні
На сьогодні туберкульоз залишається загрозою для мільйонів мешканців нашої планети

В наш час туберкульоз ви�

ліковний. Але не всі пацієнти

мають рівні можливості отри�

мати це лікування. Тому цьо�

горічний Всесвітній день бо�

ротьби з туберкульозам має

досить показовий інформа�

ційний посил — "Забезпечити

лікування для 3�х мільйонів

чоловік". Саме так, із 9�ти чо�

ловік, які кожного року діз�

наються про свій страшний

діагноз, цілих 3 мільйони, а

це 75 %, не приходять на ліку�

вання зовсім.

Про хворобу
Всі так чи інакше колись

чули про туберкульоз. Існує

багато вигадок, міфів, стерео�

типів стосовно цієї хвороби.

Про саму хворобу було відомо

ще давнім вавілонянам та

персам, грекам та арабам. Єв�

ропейці стикнулися із "білою

чумою" (так тоді прозвали ту�

беркульоз) лише у XVIII ст.

Майже двісті років діагноз ту�

беркульозу або "чахотки" до�

рівнювався смертельному ви�

року для мешканця Європи.

Серед жертв хвороби, яка

вражала кожного сьомого єв�

ропейця, були такі видатні

особистості, як Віссаріон Бє�

лінський, Антон Чехов, Леся

Українка та Фредерік Шопен.

Ситуація кардинально змі�

нюється із науковим відкрит�

тям, зробленим у 1882 році ні�

мецьким вченим Робертом

Кохом. Завдяки своїй трива�

лій роботі вчений зміг нареш�

ті виявити мікробактерію�

збудника страшної хвороби.

Сам Роберт Кох отримав за

своє відкриття Нобелівську

премію та місце в історії — як

"батько палички Коха", а ме�

дицина отримала хороший

старт для розробки нових ме�

тодів лікування та профілак�

тики. Починаючи з перших

років ХХ сторіччя, ситуація із

туберкульозом поступово по�

чала нормалізуватися. Був

створений перший протиту�

беркульозний препарат, роз�

роблені програми із діагнос�

тування та профілактики. Але

із початком 90�х років вчені

фіксують різке збільшення за�

хворюваності на туберкульоз

у світі. І хоча на сьогодні чис�

ло людей, які захворіли на ту�

беркульоз, поступово змен�

шується (так, смертність від

хвороби зменшилася на 45 % з

1990 року), туберкульоз зали�

шається загрозою для мільйо�

нів мешканців нашої планети.

Характеристика
хвороби

Туберкульоз — це інфекцій�

не захворювання, яке пере�

дається переважно повітряно�

крапельним шляхом від хво�

рої людини до здорової. Бак�

терії туберкульозу поширюю�

ться при кашлі, чханні або

відхаркуванні хворої людини.

Достатньо лише вдихнути по�

вітря із невеликою кількістю

мікробів для того, щоб захво�

ріти. У більшості випадків

бактерія Коха вражає легені

людини, але так само хвороба

може виникнути у будь�якому

органі. Часто діагностується

туберкульоз нирок, хребта,

мозку і навіть шкіри.

Існує також прихована або

латентна форма туберкульозу.

Людина із такою формою

хвороби є носієм бактерії, але

не хворіє та не може бути пе�

реносником захворювання.

Більше третини всіх хворих

має саме таку приховану фор�

му туберкульозу. Хоча тубер�

кульоз є небезпечною хворо�

бою, він успішно лікується.

За підрахунками спеціалістів

із Всесвітньої організації охо�

рони здоров'я, за період із

1995 року в усьому світі про�

ведено успішне лікування

близько 56�ти мільйонів па�

цієнтів. Парадоксально, але

лікування хвороби також мо�

же стати причиною розвитку

особливої форми захворю�

вання — туберкульозу із мно�

жинною лікарською стійкіс�

тю. Причиною цього є нена�

лежне використання проти�

туберкульозних препаратів.

Лікувати цю форму туберку�

льозу дуже складно та дорого.

Туберкульоз і цифри
8,6 мільйонів — саме стіль�

ки людей у світі захворіли на

туберкульоз у 2012 році.

1,3 мільйона — саме стіль�

ки людей померло від хворо�

би у 2012 році.

95 % — саме стільки відсот�

ків випадків смерті від тубер�

кульозу припадає на бідні

країни, при цьому в цих кра�

їнах від хвороби помирають

майже виключно соціально

незахищені бідні люди.

530 000 — саме стільки ді�

тей захворіло на туберкульоз

у 2012 році.

22 000 000 — стільки люд�

ських життів було врятовано

завдяки лікуванню туберку�

льозу.

Туберкульоз —
хвороба бідних

Як і будь�яке інфекційне

захворювання, туберкульоз

може вразити будь�кого, не�

залежно від соціального ста�

ну, національності чи місця

проживання. Більше того, за

словами спеціалістів, біль�

шість людей вже має в орга�

нізмі бактерії Коха. Потра�

пивши в організм, бактерія

туберкульозу "засинає" і, як�

що впродовж життя людина

не підпадає під вплив прово�

куючого фактору, то хвороба

в неї може ніколи і не проки�

нутись. І саме тут в дію вклю�

чається соціальний чинник,

який може спровокувати роз�

виток туберкульозу. Якщо от�

римати бактерію може ко�

жен, то найбільшу вірогід�

ність захворіти має саме лю�

дина із соціальних низів. Ве�

лике значення відіграє спосіб

життя людини та його соці�

альне становище. Вживання

алкоголю, паління, стреси,

недостатнє харчування (що

для людства у ХХІ сторіччі є

просто катастрофічним фак�

том), небезпечне соціальне

оточення — все це та багато

іншого підвищує ризик опи�

нитися в числі хворих на "білу

чуму".

Фактори ризику захворіти

на туберкульоз:

— контактування із люди�

ною із відкритою формою ту�

беркульозу;

— зловживання алкоголем,

наркотиками, тютюновими

виробами;

— соціальна незахище�

ність.

Хто підпадає під ризик роз�

витку хвороби після інфіку�

вання:

— люди, які нещодавно ін�

фікувалися (впродовж пер�

ших 2�х років після заражен�

ня);

— люди із підозрою на ту�

беркульоз в минулому;

— люди із ВІЧ�інфекцією,

люди із цукровим діабетом;

— люди, які проходять лі�

кування ліками, що знижу�

ють активність імунної систе�

ми;

— люди, які вживають ал�

коголь, наркотики, тютюнові

вироби;

— люди, які погано хар�

чуються.

Симптоми хвороби
Як вже зазначалося вище,

бактерія туберкульозу може

тривалий час знаходитись в

організмі людини, не викри�

ваючи себе жодним чином.

Більше того, розвиток хворо�

би на перших етапах так само

ніяк не проявляється і не має

характерних зовнішніх ознак.

Все це призводить до того,

що людина дізнається про

свій діагноз вже на пізній ста�

дії туберкульозу, коли ліку�

вання вимагає значно біль�

ших зусиль та витрат. Та все ж

таки існують певні симпто�

ми, поява яких має виклика�

ти підозру у людини та змуси�

ти її звернутися до лікаря.

Симптоми:

— постійна слабкість,

швидка втомлюваність;

— тривалий кашель, який

не послаблюється впродовж

2�3�х тижнів;

— напади жару та активне

потовиділення вночі;

— безпричинна втрата ва�

ги;

— тривале підвищення

температури без жодних

ознак простуди чи інфекцій�

ного захворювання.

Якщо ви виявили хоча б

один із зазначених симпто�

мів, негайно звертайтеся до

лікаря. У випадку із туберку�

льозом, краще зайвий раз пе�

ревірити себе та стан свого

здоров'я, ніж лікувати запу�

щену форму хвороби.

Дуже важливу роль відіграє

профілактична перевірка на

наявність туберкульозу. На�

приклад, регулярне рентгено�

логічне дослідження органів

грудної клітки є одним із ме�

тодів ранньої діагностики

хвороби і дозволяє виявити

хворобу в легенях на ранніх

стадіях. Також медики вико�

ристовують лабораторні до�

слідження мокротиння лю�

дини, яка має підозри на ту�

беркульоз (сигналом для пе�

ревірки може стати тривалий

кашель та температура). Ще

одним поширеним способом

діагностувати хворобу є відо�

ма багатьом з дитинства про�

ба Манту або туберкуліноді�

агностика. Цей метод, якому

вже понад сто років, дозволяє

виявити інфекцію в організмі

завдяки введенню спеціаль�

ного препарату — туберкулі�

ну.

Враховуючи існуючі мето�

ди діагностування туберку�

льозу, варто все ж таки під�

креслити важливість свідомо�

го ставлення до свого здо�

ров'я самої людини. Прислу�

хайтеся частіше до свого ор�

ганізму. Перевіряйте кожну

підозру, яка виникає у вас

стосовно вашого здоров'я та

уникайте самолікування.

Тільки спеціаліст зможе дати

вам остаточну відповідь сто�

совно вашого здоров'я та

призначити відповідний курс

лікування. Варто пам'ятати,

що вилікувати туберкульоз

можна, але за умови відпові�

дального ставлення до ліку�

вання, терпіння (бо лікуван�

ня тривале) та під суворим

контролем лікаря.

Ключовим у процесі ліку�

вання є постійне приймання

препаратів.

Туберкульоз в Україні
Наша країна вже тривалий

час потерпає від туберкульозу.

Щогодини в Україні реєстру�

ється 4 нових випадки захво�

рювання на туберкульоз,

один із яких закінчується

смертю хворого. За результа�

тами 2012 року, показники за�

хворюваності зросли на 1,3 %

(з 67,2 на 100 тис. населення

до 68,1 на 100 тис. населення).

Цей відсоток — це ще десятки

людських трагедій. І така си�

туація в Україні триває вже

понад 19 років — із 1995�го,

коли наша країна була визна�

на країною туберкульозної

епідемії.

Держава декларує з кож�

ним новим роком початок

нового етапу боротьби проти

туберкульозу, але ситуація за�

лишається стабільно загроз�

ливою. Причин багато. Це і

погане соціально�економічне

становище більшості насе�

лення країни (майже 80 %

українців — бідні люди), не�

достатня увага держави до

профілактичних дій, жахли�

вий стан медичної інфра�

структури (майже 80 % буді�

вель протитуберкульозних

диспансерів вже давно не від�

повідають нормам санітарної

безпеки), небажання лікува�

тися у майже третини хворих.

Суттєвим "покращенням" си�

туації стало закриття кількох

протитуберкульозних дис�

пансерів в різних регіонах

України, яке мало місце в ми�

нулому році. Тоді обурені ді�

ями влади місцеві мешканці

виходили на численні про�

тести проти подібної "страте�

гії" подолання епідемії. Зараз

ситуація залишається неви�

значеною. І хоча на сьогодні

продовжує діяти Загально�

державна цільова соціальна

програма протидії захворю�

ванню на туберкульоз на

2012�2016 роки, причини епі�

демії до сих пір не вирішую�

ться.

Але епідемія не може чека�

ти змін в державній політиці.

Тому на допомогу чиновни�

кам, як це часто буває, прихо�

дять громадські організації,

які беруть на себе тягар про�

світницької роботи. Так, на�

приклад, до цьогорічного

Всесвітнього дня боротьби з

туберкульозом в столиці

України проводять кампанії

із безкоштовного обстеження

на туберкульоз. Волонтерами

та небайдужими громадяна�

ми проводяться інформаційні

акції та заходи із сприяння

обізнаності громадян про не�

безпеку туберкульозу, шляхи

його подолання та профілак�

тики.

Звісно, не секретом є той

факт, що туберкульоз — це

хвороба, коріння якої криєть�

ся в соціально�економічних

негараздах. І вирішувати її

можливо, лише змінюючи су�

спільство, долаючи такі гло�

бальні проблеми, як бідність,

нерівність можливостей, го�

лод. Але масштабність проб�

леми не є виправданням без�

діяльності. І якщо існує хоча

б невеликий шанс того, що

своїми діями ви можете допо�

могти людині, яка має великі

проблеми зі здоров'ям, або ж

якій просто не поталанило в

житті — дійте, не сумнівай�

тесь.

Профілактика 
туберкульозу 
в столиці

В столиці питанню бороть�

би проти туберкульозу приді�

ляють велику увагу. Так, згід�

но із даними Департаменту

охорони здоров'я КМДА,

тільки за 9 місяців минулого

року в столиці було виявлено

990 осіб з активною формою

туберкульозу. Серед них май�

же 60 % хворих є розповсю�

джувачами бактерії. Врахову�

ючи багатомільйонне насе�

лення, погану екологічну си�

туацію та велику кількість со�

ціально незахищених груп

населення, Київ, як і будь�

який сучасний мегаполіс, без

належної профілактичної ро�

боти та постійного контролю

за ситуацією може мати вели�

кі проблеми зі здоров'ям та

безпекою населення. Наразі

міська влада регулярно про�

водить інформаційні та про�

світницькі акції, спрямовані

на підвищення рівня поін�

формованості громадян про

небезпеку туберкульозу. При�

кладом подібних заходів мо�

жуть слугувати мобільні

пункти з пересувними флюо�

рографами та бригадами ме�

дичного персоналу, де кожен

бажаючий може безкоштовно

перевіритись на наявність за�

грози. Як стверджують меди�

ки, подібні мобільні пункти

мають позитивну особли�

вість — високу пропускну

здатність (можливість обсте�

ження до 150�ти осіб за робо�

чу зміну). Людям не дово�

диться годинами чекати в

черзі до спеціаліста. Також

мобільні пункти мають порів�

няно маленьке променеве на�

вантаження на організм лю�

дини. Подібні акції, в поєд�

нанні із активною роботою в

ЗМІ, мають великий потенці�

ал покращення ситуації із за�

хворюваністю на туберкульоз

в Києві та в Україні в ціло�

му

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для "Хрещатика"

Цієї неділі, 24 березня, світ відзначав Все�
світній день боротьби із туберкульозом.
Саме 24 березня видатний німецький
мікробіолог Роберт Кох відкрив світові

бактерію — причину розвитку маловідомої тоді
хвороби. І хоча з того часу пройшло багато ро�
ків, але від цієї хвороби, яку ще часто назива�
ють "хворобою бідних", кожного року помира�
ють мільйони людей.



Дії Російської Федерації

сьогодні багато кому нагаду�

ють смутні часи — період

кінця XVI — початку XVII

століття, коли в Російській

державі запанувала політич�

на Смута — руйнування за�

гальнодержавної влади, за�

гроза втрати національної і

релігійної незалежності.

Тяжкі потрясіння, що припа�

ли на долю Росії на початку

XVII сторіччя, значно стру�

сонули й самі основи всієї

російської самосвідомості.

Смута володарювала в сер�

цях, головах і душах людей.

Головною причиною цього

історики називають "велике

розорення" кінця XVI ст.,

котре стало результатом

опричнини і багатьох воєн

Івана Грозного.

Панівною ідеєю у суспіль�

стві стає ідея загибелі Русі,

котра сприймається як заги�

бель "Нового Риму", "Нового

Сіону", "Нового Ізраїлю". То�

гочасні книжники глибоко

вражені фактом "розорення"

богообраної Росії, бо це було

свідченням того, що Господь

розгнівався на Своїх "обра�

них дітей". При цьому для

мислителів характерним бу�

ло визнання загальності гріха

російського народу, який

втратив "страх Божий". Адже

тільки загальність гріха могла

викликати такий грізний Бо�

жий гнів на обраний ним на�

род, яким вважався росій�

ський народ. Звідси виникає

і визначення головних спо�

собів порятунку Росії від "ро�

зорення" — повернення в

серця людей "страху Божого"

і загальне, всенародне пока�

яння. Основним гріхом вва�

жалася, власне, моральна не�

досконалість. Саме за це і по�

слідувало Господнє покаран�

ня. У різних творах часів

Смути можна зустріти до�

кладне, розгорнене перера�

хування численних гріхів, ха�

рактерних для всього росій�

ського суспільства. Напри�

клад, у "Літописі" Івана Ти�

мофєєва (Семенова) мовить�

ся, що вина російського су�

спільства, крім моральної не�

досконалості, полягає в його

"безсловесному мовчанні" і

"самопослушанні". Інакше

кажучи, "Літопис" вказує на

пригніченість і навіть відсут�

ність суспільної ініціативи в

справах управління і органі�

зації Російської держави.

Відсутність суспільної ініці�

ативи призводить до того, що

в суспільстві втрачається

взаєморозуміння — "одно�

стайність" і "братська любов".

Тому суспільство впадає в

"самовладдя", і починається

його руйнування.

Одним із найяскравіших

емоційних відгуків на біди,

що охопили Росію в Смутний

час, став "Плач про полонен�

ня і кінцеве розорення Мос�

ковської держави". На думку

сучасних дослідників, текст

"Плачу" був створений вліт�

ку — восени 1612 року в од�

ному із провінційних міст,

швидше за все, в Казані. Ав�

тор "Плачу" залишився неві�

домий. У своєму творі він по�

казує страшну картину мо�

ральної недосконалості, що

запанувала на Русі. На його

думку, лиха, що охопили Ро�

сію, здійснилися Промислом

Божим "за неправду і за гор�

диню, і за здирництво, і за

підступність, і за інші злі

справи". Трохи нижче карти�

на гріховності доповнюється:

"Правда у людях зубожіла, та

запанувала неправда і усіляка

злість, і ненависть, і безмірне

пияцтво, і розпуста, і нена�

ситне користолюбство, і не�

нависть до братів своїх умно�

жилася, бо зубожіла доброта і

оголилася злість, і покрилися

ми брехнею".

Автор твору підкреслює,

що столиця Росії, Москва —

це богообране місто, "дщерь

Нового Сіону", яка знахо�

диться під патронатом Бого�

родиці, але забула про Госпо�

да і загрузла в гріхах. Визна�

ючи богообраність Росії, ав�

тор шокований тим, наскіль�

ки швидко держава "піддала�

ся розоренню та всеїдним

вогнем погублена була!".

Адже це свідчить про те, що

покарання на Росію були на�

слані Богом, і вони настільки

великі, що навіть "єдина ря�

тувальниця і охоронниця"

країни, Богородиця, "нас по�

кинула".

Ідея глобального, загаль�

ного гріха — одна з головних

ідей "Плачу". У тексті цього

твору мовиться: "Від великих

знатних людей, від премуд�

рих і до простолюдинів, і, ко�

ротше кажучи, від голови і до

ніг всі незцілимими струпами

підперезалися, і Содому, і Го�

морри, і іншими бісівськими

незліченними виразками по�

крилися". Проте автор "Пла�

чу", міркуючи про те, "чому

лягла превисока Росія і руй�

нувався такий міцний стовп",

указує і на конкретних вину�

ватців. Ними виявляються

російські царі, причому всі

царі без винятку. Саме вони

вважалися на Русі справжні�

ми Помазаниками Божими,

яким російський народ дові�

рив і управління собою, і

створення "стовпа благочес�

тя" "превеликої" Росії. Отже,

царі несуть особисту відпові�

дальність за "руйнування" та�

кого "міцного стовпа". Проте

автор "Плачу", малюючи жах�

ливі картини "розорення" Ро�

сії, не впадає у відчай. На йо�

го тверде переконання, Гос�

подь не відвернувся від свого

обраного народу, а послав Ро�

сії випробування для того,

щоб російські люди очисти�

лися від гріхів, повернулися

до справжньої віри і тим са�

мим заслужили б вічний по�

рятунок в "Небесному Єруса�

лимі". "Вудилами і уздою,

тобто скорботою і бідами ви�

пробовує нас, щоб стали ми

дітьми світла і жителями не�

бесного Єрусалиму і насоло�

дилися нескінченним май�

бутнім життям і небесними

благами".

Тому автор "Плачу" прагне

показати і шляхи виходу,

шляхи порятунку гинучої

держави. Так на сторінках

твору виникає яскравий об�

раз патріарха Гермогена. Са�

ме його вустами вимовляю�

ться слова, які і вказують

шлях порятунку Росії — все�

народне покаяння: "...Зі

сльозами і з риданням всена�

родно, з дружинами і дітьми

удатися до надії, що не відсі�

кається, до всемилостивого в

Трійці славимого Бога і про�

сити милості і щедрот у пре�

щедрої його правиці, да об�

дарує вас розумом благим,

щоб отримали користь ду�

шам своїм, а царюючому гра�

ду і навколишнім містам

принесли заспокоєння, а не

заколот".

"Плач про полонення і про

кінцеве розорення Москов�

ської держави" був почутий в

Росії і набув найбільшого,

спільноруського поширення.

У 1620�ті роки він читався по

церквах під час щорічної

святкової служби Казанській

іконі Божої Матері. Пізніше

"Плач" включався в різні ру�

кописні збірки, присвячені

Смутному часу.

Сучасним російським полі�

тикам і церковним ієрархам

не завадить згадати історію

своєї країни та мудрі слова

стародавніх книжників. Бо,

як відомо, історія повторює�

ться, перетворюючись із тра�

гедії на фарс. Тільки фарс цей

нині доволі кривавий. І на�

останок щодо тези богообра�

ності Росії. Якщо Бог так її

любить, то чому ж так жор�

стоко карає? Лише у XX–XXI

ст. багато мільйонів росіян за�

гинуло у Першій світовій,

громадянській, Другій світо�

вій війнах, під час репресій

1936–1939 років. Чому росій�

ській уряд чавив своїх грома�

дян танками під час штурму

Білого дому? А війна у Чечні

скільки забрала людських

життів? Не гідно великій дер�

жаві вирішувати свої пробле�

ми за чужий рахунок і проли�

вати кров своїх та інших гро�

мадян заради примхи високо�

посадовців �
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27 березня
Преподобного Венедикта Нурсійського

(543). Святителя Феогноста, митрополита

Київського (1353). Благовірного великого

князя Ростислава�Михаїла (1167). Феодоров�

ської ікони Божої Матері. Триває піст.

28 березня
Мученика Агапія і з ним сімох мучеників:

Пуплія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і

двох Діонісіїв (303). Священномученика

Олександра, ієрея в Сиді (270–275). Мучени�

ка Нікандра (302).

29 березня
Поминання померлих. Мученика Савіна

(287). Святителя Серапіона, архієпископа

Новгородського (1516). Апостола Аристовула,

єпископа Вританійського (І). Священномуче�

ника Олександра, єпископа Римського (119).

30 березня
Неділя 4�та Великого посту. Преподобного

Олексія, чоловіка Божого (411). Преподоб�

ного Макарія, чудотворця (1483). Мученика

Марина. Преподобного Парфенія Київсько�

го (1855).

* * *

У IV столітті в Римі у сім'ї багатого сена�

тора Евтиміяна і його дружини Аглаїди за

молитвами до Господа (подружжя тривалий

час було бездітним) народився син, якого

вони назвали Олексієм. З ранніх літ він по�

любив Бога, вивчав Святе Письмо, служив

Господу і мріяв постригтися в ченці. Та

батьки заборонили йому це робити і обвін�

чали з багатою дівчиною. У день свого ве�

сілля Олексій віддав дружині перстень і,

взявши трохи грошей, покинув батьків�

ський дім. Він вирушив в Едесу, де знахо�

дився нерукотворний образ Спасителя і,

роздавши гроші бідним, став послушником

при церкві Пресвятої Богородиці. Настав

час, коли він вирішив переїхати до Килікії,

але під час подорожі знялася велика буря,

яка віднесла корабель до берегів Італії, не�

подалік від Рима. Тоді Олексій пішов у Рим

і по дорозі випадково зустрів свого батька,

попросив у нього милостиню і сказав: "Дай

мені куток в домі твоєму, щоб я міг жити та

їсти крихти з твого столу, а Бог поверне то�

бі за це сторицею". Так Олексій почав жити

при домі батьків, які в бідному жебракові

не впізнали сина. Через 17 років життя у

рідній оселі Олексію Господь передвістив

близьку кончину. Тоді він описав своє жит�

тя від часу, як залишив дружині перстень і

пішов від батьків. Наприкінці попросив

прощення у дружини і рідних і почав чека�

ти смерті. В цей час Папа Інокентій служив

Божественну літургію, де був присутній і

цар Гонорій, і вони почули голос з неба, що

наказував знайти чоловіка Божого в домі

Евтиміяна. Коли цар і Папа наступного дня

прийшли в цей дім, то знайшли мертвого

Олексія (але його обличчя було напрочуд

світлим). За наказом царя і Папи тіло свя�

того було виставлено на площі, і всі меш�

канці Рима приходили вклонитися мощам

того, хто з любові до Господа відмовився від

усіх земних благ.

У тропарі свята йдеться: "В тобі, отче, дійс�

но спаслося те, що було образом Божим; взяв�

ши хрест, ти пішов за Христом і ділом навчав

нехтувати тілом, бо воно минається, а дбати

про душу безсмертну, тому й радується з анге�

лами, преподобний отче Олексію, душа твоя".

31 березня
Седмиця 5�та Великого посту. Святителя

Кирила, архієпископа Єрусалимського (386).

Мучеників Трофима і Євкарпія (300). Препо�

добного Аніна ченця.

1 квітня
Мучеників Хрисанфа, Дарії, Клавдія, Іларії

(283). Преподобного Інокентія Комельського,

Вологодського (1521). Праведної Софії, кня�

гині Слуцької (1612). Ікони Божої Матері, іме�

нованої "Розчулення", Смоленської (1103).

2 квітня
Преподобних Іоанна, Сергія, Патрікія та ін�

ших (796). Преподобного Євфросина Новго�

родського (1612). Мучениці Фотини (66). Му�

чениць Олександри, Клавдії, Матрони, Феодо�

сії (310). Мучениці Параскеви (66). Мученика

Віктора (66) �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Плач за Москвою під час Смути
Книжники XVII століття бачили порятунок Росії у поверненні до справжньої віри у Бога
Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

У
2005 році на святкуванні 60�ї річниці Ве�
ликої Перемоги Володимир Путін за�
явив усім російським громадянам і при�
сутнім главам іноземних держав, що, не

зважаючи на те, що у нього під час навчання в
університеті були чудові викладачі, він, В. Пу�
тін, приділяв наукам мало уваги, тому що пив
багато пива. Що ж, може, це одна з причин йо�
го дивної необізнаності в історії, якщо, звичай�
но, це не є прикриттям його амбітних планів на
поширення своєї влади. Але, як би то не було,
незнання історії не дає права російському пре�
зиденту і його команді нахабно і відверто
фальсифікувати факти і виправдовувати свої
дії інтересами свого народу. Адже в результаті
окупації прилеглих до Росії територій добро�
бут росіян і безпека країни навряд чи поси�
ляться. Зрозуміло і те, що розширити свої кор�
дони без утиску, завдання шкоди та приду�
шення свободи інших без брехні й хитрих тех�
нологій неможливо. Отож і поновлюються ім�
перські амбіції "Третього Риму" і міф про бого�
обраність російського народу...
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Єдиноборства. 
Тхеквондисти завоювали 
три ліцензії на Юнацькі 
Олімпійські ігри

Â êèòàéñüêîìó ì³ñò³ Òàéáåé â³äáóâñÿ ë³-

öåíç³éíèé òóðí³ð ç òõåêâîíäî ÂÒÔ íà II ë³ò-

í³ Þíàöüê³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè, é óêðà¿íñüê³

ñïîðòñìåíè âèáîðîëè 3 ë³öåíç³¿. Çîëîòó ìå-

äàëü ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 73 êã çäîáóâ îäå-

ñèò Þð³é Ñàâåíêî. Ó÷åíü Â³êòîðà Ïîäîëÿíà

âèãðàâ óñ³ ø³ñòü ïîºäèíê³â. "Ñð³áëî" â êàòå-

ãîð³¿ ïîíàä 73 êã â àêòèâ³ õàðê³â'ÿíèíà Äåíè-

ñà Âîðîíîâñüêîãî. Âèõîâàíåöü Àíãåë³íè Ãëó-

ùåíêî óñï³øíî ïðîâ³â òðè ïîºäèíêè, àëå â

äîñèòü ð³âíîìó ô³íàëüíîìó áîþ Äåíèñ ëèøå

÷åðåç ïåðåá³ð øòðàôíèõ î÷îê ïîñòóïèâñÿ

ñóïåðíèêó ç Òóðå÷÷èíè – 7:8. Áðîíçîâó ìå-

äàëü äî ñêàðáíè÷êè çá³ðíî¿ ïðèíåñëà

ñïîðòñìåíêà ³ç Çàïîð³ææÿ Þë³ÿ Ì³þö. Âè-

õîâàíêà Çàñëóæåíîãî òðåíåðà Óêðà¿íè Þð³ÿ

Áàáàêà ïðîâåëà íà òóðí³ð³ òðè ïîºäèíêè ó

âàãîâ³é êàòåãîð³¿ ïîíàä 63 êã. Â ï³âô³íàë³

óêðà¿íêà òðîõè ïîñòóïèëàñÿ ñïîðòñìåíö³ ç

Óçáåêèñòàíó – 10:8, ÿêà é ñòàëà ïåðåìîæíè-

öåþ çìàãàíü �

Стрибки у воду. 
Вітчизняні спортсмени здобули
дві "бронзи" на міжнародному
турнірі

Ó Äóáà¿ çàâåðøèâñÿ äðóãèé äåíü II åòàïó

Ñâ³òîâî¿ ñåð³¿ ç³ ñòðèáê³â ó âîäó. Ï³ñëÿ "áðîí-

çè" ²ëë³ Êâàø³ òà Îëåêñàíäðà Ãîðøêîâîçîâà ó

ñèíõðîííèõ ñòðèáêàõ ç òðèìåòðîâîãî òðàìïë³-

íà Êâàøà çäîáóâ íàãîðîäó òîãî æ ´àòóíêó ùå

é â ³íäèâ³äóàëüí³é ïðîãðàì³. Ó ñòðèáêàõ ç òðè-

ìåòðîâîãî òðàìïë³íà óêðà¿íñüêèé ñïîðòñìåí

çóì³â ï³äíÿòèñü íà òðåòþ ñõîäèíêó ï'ºäåñòàëó,

íàáðàâøè â ñóì³ 469,40 áàëà. "Çîëîòî" çäîáóâ

êèòàºöü Õå ×îí (535,80), "ñð³áëî" ó éîãî êîëå-

ãè ïî êîìàíä³ Öàî Þàíü (522,95) �

Дзюдо. 
Українці вибороли 8 нагород
етапу Гран'прі

Â Òá³ë³ñ³ (Ãðóç³ÿ) çàâåðøèâñÿ åòàï Ãðàí-ïð³

ç äçþäî. Óêðà¿íñüêà êîìàíäà ç 8-ìà íàãîðîäà-

ìè (1 — "çîëîòî", 3 — "ñð³áëà", 4 — "áðîíçè")

çóì³ëà ïîñ³ñòè 5-òå çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå

ñåðåä 23 êðà¿í ñâ³òó. Ïåðøó ñõîäèíêó ìåäàëü-

íîãî çàë³êó ïîñ³ëè ãîñïîäàð³ òóðí³ðó. ×åìï³î-

íàìè òà ïðèçåðàìè çìàãàíü ó íàø³é çá³ðí³é

ñòàëè: "çîëîòî" — Àðòåì Áëîøåíêî (100 êã);

"ñð³áëî" — Ãåîðã³é Çàíòàðàÿ (66 êã), Ìàðèíà

×åðíÿê (48 êã), Â³êòîð³ÿ Òóðêñ (78 êã); "áðîí-

çà" — Âàäèì Ñèíÿâñüêèé (90 êã), Ñòàí³ñëàâ

Áîíäàðåíêî (+100 êã), Òåòÿíà Ëåâèöüêà (52

êã), Øóøàíà Ãåâîíäÿí (57 êã) �

Спортивне життя. 
Анна Мельниченко — 
найкраща спортсменка України

Àííà Ìåëüíè÷åíêî îòðèìàëà íàãîðîäó "Ëþ-

äèíà ðîêó-2013" â íîì³íàö³¿ "Ñïîðòñìåí ðîêó"

ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿. Òîð³ê ëåãêîàòëåò-

êà ñòàëà ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó ç ñåìèáîðñòâà,

áðîíçîâèì ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó ªâðîïè â

ïðèì³ùåíí³ ç ï'ÿòèáîðñòâà òà íàéêðàùîþ áà-

ãàòîáîðêîþ ñâ³òó çà ï³äñóìêàìè ðîêó. Îêð³ì

Àííè, íà çâàííÿ "Ñïîðòñìåí ðîêó" ïðåòåíäó-

âàëè ñòðèáóí ó âèñîòó Áîãäàí Áîíäàðåíêî òà

øàáë³ñòêà Îëüãà Õàðëàí �

Фрістайл. 
Надія Мохнацька показала
другий результат на етапі 
Кубка Європи

Óêðà¿íñüêà ñïîðòñìåíêà Íàä³ÿ Ìîõíàöüêà

ñòàëà äðóãîþ â àêðîáàòèö³ íà ïåðøîìó ñòàðò³

åòàïó Êóáêà ªâðîïè ç ôð³ñòàéëó, ùî ïðîõî-

äèòü â ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³ Âàëüìàëåíêî. Íàé-

êðàùå çà âñ³õ âèñòóïèëà ðîñ³ÿíêà Îëüãà Îðëî-

âà. Òðåòº ì³ñöå ïîñ³ëà Æàíáîòà Àëäàðáåðãåíî-

âà ç Êàçàõñòàíó. Ðåçóëüòàòè: 1. Îëåêñàíäðà

Îðëîâà (Ðîñ³ÿ) — 150,34 áàëà; 2. Íàä³ÿ Ìîõ-

íàöüêà (Óêðà¿íà) — 146,17 áàëà; 3. Æàíáîòà

Àëäàáåðãåíîâà (Êàçàõñòàí) — 142,31 áàëà �

Євробаскет�2015 
залишається в Україні
Після низки зустрічей федерації, уряду та інвесторів 
в Україну запросять членів ФІБА�Європа
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
вівторок прези�
дент Федерації
баскетболу Укра�
їни Олександр

Волков разом з гене�
ральним секретарем
федерації Олександром
Ларіним та директором
Місцевого організацій�
ного комітету "Євробас�
кет�2015" Маркіяном
Лубківським розповіли
про зустріч у Мюнхені з
представниками ФІБА�
Європа, в ході якої і бу�
ло прийнято рішення
про місце проведення
Євробаскету�2015.

"Євробаскет залишається в

Україні",— саме ці слова прозву�

чали першими з уст президента

Федерації баскетболу України

Олександра Волкова. "Ми довго

радилися. Я пояснював і полі�

тичну, і економічну ситуацію та

підготовку арен, і які перспек�

тиви є. Члени ФІБА�Європа

прийняли рішення, що Євро�

баскет залишається в Україні.

Єдине, що ми повинні тримати

їх у курсі політичних реалій і

підготувати новий план най�

ближчим часом".

Олександр Волков розповів,

що більшість членів ФІБА�Єв�

ропа поставилися з розумінням

до подій в Україні: "Очевидно,

що ФІБА�Європа турбує ситу�

ація, яка склалася в нашій дер�

жаві. Вони дивляться телеба�

чення і читають новини 

в Інтернеті. Але вони знають,

скільки витрачено сил, здо�

ров'я і коштів. Тому

відчувалося розуміння у висту�

пах членів ФІБА�Європа. На�

приклад, представник Словенії

розповів, що за 8 місяців до по�

чатку Євробаскету вони тільки

підписали остаточний договір з

ФІБА�Європа. За цей час у них

чотири рази змінювався уряд і

постійно виникали проблеми

на цьому грунті".

У свою чергу, директор Міс�

цевого організаційного коміте�

ту "Євробаскет�2015" Маркіян

Лубківський зазначив, що іні�

ціатори турніру очікують на рі�

шення Кабміну щодо прове�

дення заходу. "Сьогодні у нас є

одне питання. Ми очікуємо чіт�

кого і зваженого рішення укра�

їнського уряду, який може або

продовжити цей проект, або йо�

го призупинити. Вважаю, що

ситуація в країні вкрай складна,

і ми всі бачимо, що баскетбол

зараз стоїть далеко не на пер�

шому місці. Разом з тим Євро�

баскет має велике значення для

міжнародної репутації України.

Усі ми пам'ятаємо, як чудово

Україна провела футбольне Єв�

ро�2012, і я сподіваюсь, що

уряд прийме рішення на ко�

ристь іміджу держави",— за�

явив пан Лубківський.

Генеральний секретар Феде�

рації баскетболу України Олек�

сандр Ларін зазначив, що, згід�

но з договором між організато�

рами змагань та ФІБА Європи,

останній термін, коли Україна

має підтвердити гарантії прове�

дення турніру, становить 15 мі�

сяців до початку змагань. "В на�

шому випадку — це 15 травня.

Саме до цієї дати ми повинні

надати ФІБА гарантії успішно�

го проведення Євробаскету. То�

му час у нас ще є, але його об�

маль",— підкреслив Олександр

Ларін �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Вікторія Семеренко — 
найкраща спортсменка лютого
НОК відзначив біатлоністку за дві олімпійські нагороди
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В
же дев'ятий рік поспіль Національний олім�
пійський комітет України продовжує тради�
цію, започатковану у 2005�му, — визначен�
ня та нагородження найкращого спортсме�

на та тренера місяця. Вп'яте це звання отримала
біатлоністка Віта Семеренко. Героїня олімпійсько�
го лютого та наставники жіночої збірної з біатло�
ну — Григорій Шамрай та Надія Білова, які були
названі найкращими тренерами останнього місяця
зими, з рук президента НОК Сергія Бубки в Олім�
пійському домі отримали заслужені нагороди.

У лютому Вікторія Семеренко виборола одразу дві олімпійські наго�

роди. На Іграх у Сочі в жіночій естафеті разом з партнерами по коман�

ді Оленою Підгрушною, Юлією Джимою та Валентиною Семеренко

спортсменка стала володаркою медалі найвищого ґатунку. Також біат�

лоністка поповнила скарбничку нашої Олімпійської збірної в особис�

тому виступі — стала третьою у спринтерській гонці. За такі результа�

ти у Сочі олімпійська команда України довірила їй почесне право нес�

ти прапор рідної країни на закритті Ігор�2014.

"8 років ми йшли до олімпійської медалі у зимових видах спорту, 20

років — до зимового олімпійського "золота". І ось у Сочі отримали од�

разу чотири олімпійські чемпіонки та бронзову призерку. Вікторія дві�

чі відчула смак олімпійської перемоги та двічі примусила нас та рідну

країну пережити неймовірні емоції щастя та гордості",— сказав на це�

ремонії нагородження Сергій Бубка.

Сама ж спортсменка оцінила свої грандіозні успіхи досить красно�

мовно: "До цієї медалі я йшла усю свою спортивну кар'єру. Цікаво, що

перед естафетою ніхто з дівчат не вірив у наш переможний фініш, а я,

навпаки, відчувала, що ця гонка стане для нас "золотою". Втім, попри

таку віру, я зовсім нещодавно зрозуміла, що моя мрія здійснилася і я

стала олімпійською чемпіонкою. Хоча не лише я, а вся країна, адже це

наша спільна перемога",— зазначила Вікторія Семеренко.

Головний олімпієць країни додав, що найвищої оцінки заслуговує

особистий наставник Віти та всієї жіночої команди Григорій Шамрай,

тренер збірної Надія Білова та весь тренерський склад українських бі�

атлоністів.

Заслужені слова вдячності від президента НОК пролунали на адресу

Федерації біатлону України на чолі з її президентом Володимиром

Бринзаком, адже саме Федерація біатлону є однією з найкращих в

Україні. Свідчення тому — вражаючі виступи наших спортсменів на

міжнародній арені. На шляху до олімпійського тріумфу на етапах Куб�

ка світу українці вибороли 7 медалей, на останньому чемпіонаті світу

показали також прекрасний результат — 5 нагород.

Відзначимо, що представники біатлону ставали найкращими

спортсменами усіх трьох зимових місяців. Нагадаємо, після тріум�

фальних виступів на етапах Кубка світу найкращими у грудні та січні

були визнані Валентина Семеренко та Олена Підгрушна відповідно.

Ця тенденція продовжується другий рік поспіль, адже минулої зими

найкращою спортсменкою тричі визнавалась капітан української

команди з біатлону Олена Підгрушна. Втім, на цьому Федерація біат�

лону України не збирається зупинятися. За словами її очільника Воло�

димира Бринзака, наразі вони хочуть створити конкурентоспроможну

чоловічу команду. "Наразі ми маємо можливість натуралізувати двох

російських спортсменів. Прізвищ поки що називати не буду, однак се�

ред них є чемпіони Російської Федерації та призери різних престиж�

них змагань",— проінформував пан Бринзак�
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Генсе�ретар	ФБУ	(лівор�ч)	Оле�сандр	Ларін,	президент	ФБУ	

Оле�сандр	Вол�ов	(�	центрі)	та	дире�тор	Місцево�о	ор��омітет�	

"Євробас�ет-2015"	Мар�іян	Л�б�івсь�ий	(правор�ч)	

Для	Ві�торії	Семерен�о	на�орода	за	звання	най�ращої	спортсмен�и

місяця	стала	вже	п'ятою	в	спортивній	�ар'єрі
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“Українські отамани” дадуть
бій “Команді Росії”
В останній день березня відбудеться поєдинок 1/4 серії WSB
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

IV
�ий сезон WSB дійшов
до свого кульмінаційно�
го етапу — етапу вирі�
шальних матчів, склад�

них протистоянь та важливих пе�
ремог, адже 31 березня відбудеть�
ся перша у цьому сезоні для
"Українських отаманів" чвертьфі�
нальна матчева зустріч. Нашим
майбутнім супротивником стане
"Команда Росії".

Вже за кілька днів на боксерів професійно�

го боксерського клубу "Українські отамани"

очікує перший чвертьфінальний іспит у чет�

вертому сезоні Всесвітньої серії боксу. В рин�

зі зійдуться представники одних із найсильні�

ших шкіл світового боксу, одвічні запеклі су�

противники та одні з найпотужніших команд

нинішнього сезону WSB — "Українські ота�

мани" та "Команда Росії". Перша матчева зу�

стріч відбудеться 31 березня у Москві, на аре�

ні Arena Moscow. Початок баталій запланова�

ний на 18.00 за київським часом.

Майбутній супротивник "отаманів" заявив

на матчеву зустріч більш ніж потужний склад.

Серед боксерів російської команди: шестира�

зовий чемпіон Росії, дворазовий чемпіон Єв�

ропи, бронзовий призер Олімпіади 2012 Да�

вид Айрапетян, срібний призер Чепіонату

світу 2013 Евгеній Тищенко й бронзовий при�

зер Чемпіонату світу та чемпіон Європи у

своїй вазі Артем Чеботарьов. Проте і склад

"Українських отаманів" виглядає напрочуд

впевнено, тому ми маємо всі надії розрахову�

вати на загальний успіх.

Пари суперників:

Вагова категорія 49 кг: Давид Айрапетян,

"Команда Росії" — Хасанбой Дусматов,

"Українські отамани";

Вагова категорія 56 кг: Володимир Нікітін,

"Команда Росії" — Микола Буценко, "Україн�

ські отамани";

Вагова категорія 64 кг: Раджаб Бутаєв,

"Команда Росії" — Денис Берінчик, "Україн�

ські отамани";

Вагова категорія 75 кг: Артем Чеботарьов,

"Команда Росії" — Дмитро Митрофанов,

"Українські отамани";

Вагова категорія 91 кг: Євген Тищенко,

"Команда Росії" — Сергій Корнєєв, "Україн�

ські отамани".

Варто зауважити, що для Миколи Буценка та

Дениса Берінчика поєдинки можуть стати

справжньою перевіркою на майстерність та ви�

тривалість, а найголовніше — вміння вчитися

на своїх помилках, адже вони чудово знають

своїх супротивників з минулого року, коли по�

ступилися їм у півфіналах на Чемпіонаті світу

та Універсіаді в Казані відповідно. Самі ж бок�

сери сповнені впевненості у власних силах,

зокрема киянин Денис Берінчик зазначив:

"Росія — серйозний суперник. Про спортсме�

нів своєї ваги можу сказати, що мені буде ціка�

во зустрітися з ними і це буде тяжкий та захоп�

люючий двобій. Один з боксерів — чемпіон

Європи, з іншим вже доводилось зустрічатись у

2013 році, й тоді я програв, але нині готовий

вийти на ринг та зробити все можливе, щоб по�

казати гідний рівень на будь�якій території"

“Динамо” спробує скласти іспит
Столичний клуб зіграє з “Дніпром”
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цього вікенду в чемпіонаті
України з футболу відбу�
деться 23�й тур. Централь�
ним протистоянням, звісно,

буде гра між претендентами на
золото першості — столичним
"Динамо" та дніпропетровським
"Дніпром".

Цей тиждень став для київського "Динамо"

справжнім випробуванням. Вчора кияни про�

вели кубкову зустріч проти харківського "Ме�

таліста", а вже за кілька днів їм доведеться

підтвердити свої наміри на чемпіонські зван�

ня у матчі проти грізного "Дніпра". Обидві

команди підходять до гри у гарному настрої.

Особливо це стосується команди Хуанде Ра�

моса. У попередньому турі вона спромоглася

перемогти чинного чемпіона і лідера першо�

сті — донецький "Шахтар". Матч видався на�

прочуд видовищним і завершився феєричною

перемогою дніпропетровського клубу з ра�

хунком 2:0. Голи забивали Артем Федецький

та Матеус.

Впевнену перемогу здобуло і "Динамо" у грі

проти "Металурга" із Запоріжжя. Варто зазна�

чити, що навіть попри територіальну перевагу

"біло�сині" довго не могли відзначитися у во�

ротах суперника. Лише наприкінці першого

тайму нападник столичної команди Дьємерсі

Мбокані спромігся відкрити рахунок у матчі. В

другому таймі справи з реалізацією у динамів�

ців пішли краще, і вони ще тричі засмучували

голкіпера "Металурга". Один гол до свого до�

робку додав невтомний Дьємерсі Мбокані, а

також дублем відзначився Олег Гусєв. Звичай�

но ж, дві впевнені перемоги на старті весняної

частини чемпіонату вселяють позитивні на�

строї в уболівальників "Динамо". Однак багато

футбольних експертів відзначають, що говори�

ти про фізичну форму команди з Києва ще за�

рано. Зокрема Сергій Нагорняк (колишній на�

падник "Дніпра", "Шахтаря" та збірної Укра�

їни) відзначив: "Міркувати про щось можна

буде лише після того, як кияни зіграють з "Ме�

талістом" та "Дніпром". Команда Блохіна легко

обіграла аутсайдерів, але мені здається, це не

той рівень, за яким можна давати якісь оцін�

ки". Натомість футболіст Олег Венглинський,

якому вдалося пограти в обох командах, ска�

зав: "Динамівці дуже потужно виглядають в

атаці, причому моменти створюють досить

легко. Кияни у двох турах забили шість м'ячів,

що не може не радувати. Є невеликі проблеми

в завершальній стадії, але головне, що можли�

вості з'являються регулярно".

Зазначимо, що останній матч між "Динамо"

та "Дніпром", який відбувся 1 вересня торік на

НСК "Олімпійський", завершився з рахунком

1:1. Втім, малорезультативна нічия аж ніяк не

відтворює перебіг подій на полі. Адже коман�

ди продемонстрували дуже цікаву гру з вели�

чезною кількістю гострих моментів. Тож усі

вболівальники сповнені надії, що саме такий

футбол команди продемонструють вже цієї

неділі. Початок матчу о 17.00

Півзахисни "Динамо" Оле Г сєв (лівор ч) двічі вражав ворота запорізь о о "Метал р а"

В останньом поєдин р пово о ра нд серії WSB "У раїнсь і отамани" перемо ли "Команд
Німеччини" з рах н ом 4:1

Теніс.
Долгополов — чвертьфіналіст
турніру в Маямі

Îëåêñàíäð Äîëãîïîëîâ ïðîäîâæèâ ñåð³þ
óñï³øíèõ âèñòóï³â íà Ìàñòåðñàõ â ÑØÀ,
çäîëàâøè â ìàò÷³ ÷åòâåðòîãî ðàóíäó â Ìà-
ÿì³ Ñòàí³ñëàñà Âàâð³íêó. Íå ãàþ÷è ÷àñó äà-
ðåìíî, óêðà¿íñüêèé òåí³ñèñò âèãðàâ ïåð-
øèõ äâà ãåéìè ïîºäèíêó, à ïîò³ì äîâ³â
ñâîþ ïåðåâàãó äî 4:1. Ï³ñëÿ öüîãî Ñòàí³-
ñëàc Âàâð³íêà äåùî íàçäîãíàâ ñóïåðíèêà,
àëå íà á³ëüøå éîãî íå âèñòà÷èëî. Òîìó
ïåðøèé ñåò çàâåðøèâñÿ ç ðàõóíêîì 6:4 íà
êîðèñòü íàøîãî òåí³ñèñòà. Âò³ì, ó äðóã³é
ïàðò³¿ ñïðàâè ó øâåéöàðöÿ ï³øëè çíà÷íî
êðàùå, áàãàòî â ÷îìó ÷åðåç á³ëüø íàä³éíó
ãðó íà ñâî¿é ïîäà÷³. Âèãðàâøè îñòàíí³õ òðè
ãåéìè, Âàâð³íêà â³äêëàâ ð³øåííÿ ðåçóëüòà-
òó ìàò÷ó íà òðåò³é ñåò. ßê âèÿâèëîñÿ, âñ³
éîãî ñïðîáè áóëè ìàðíèìè, çàïàñó ñèë äëÿ
âèð³øàëüíîãî ìîìåíòó ó íüîãî íå çàëèøè-
ëîñÿ, ÷èì ç ðàä³ñòþ ñêîðèñòàâñÿ íàø ñï³â-
â³ò÷èçíèê. Â³í â³ääàâ ñâîºìó îïîíåíòó ò³ëü-
êè îäèí âò³øíèé ãåéì, ñïîâíà ñêîðèñòàâ-
øèñü ïîìèëêàìè ñóïåðíèêà, ÿêèõ äî ê³íöÿ
ìàò÷ó ñòàëî àæ íàäòî áàãàòî. Êðèòè÷íèìè
æ ñòàëè ò³, ÿê³ øâåéöàðåöü çðîáèâ ó øîñ-
òîìó ãåéì³, âèãðàþ÷è éîãî 40:0, àëå â ï³ä-
ñóìêó äîçâîëèâøè ñóïåðíèêó çðîáèòè
áðåéê. Òàêèì ÷èíîì, Îëåêñàíäð Äîëãîïî-
ëîâ çàïèñàâ íà ñâ³é ðàõóíîê âæå òðåòþ â
ñåçîí³ ïåðåìîãó íàä ïðåäñòàâíèêîì òîï-10.
Ó ÷âåðòüô³íàë³ óêðà¿íåöü ç³ãðàº ç Òîìàøåì
Áåðäèõ

Регбі.
Молодіжна ліга в сезоні$2014
проводитися не буде

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðåãá³-15 ñåðåä êî-
ìàíä ìîëîä³æíî¿ ë³ãè â 2014 ðîö³ ñêàñîâà-
íèé. Ïðî öå çàÿâèâ ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿
ðåãá³ Óêðà¿íè Âëàäèñëàâ Áóëãàêîâ, ïîâ³-
äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÔÐÓ. "Ó çâ'ÿçêó ç â³ä-
ñóòí³ñòþ íåîáõ³äíèõ êîøò³â ó Ôåäåðàö³¿
ìîëîä³æíà ë³ãà â öüîìó ñåçîí³ ïðîâîäèòèñÿ
íå áóäå. Öå ð³øåííÿ ïðàêòè÷íî îñòàòî÷-
íå". Íàãàäàºìî, ìîëîä³æíà ë³ãà áóëà îðãà-
í³çîâàíà â 2012 ðîö³ ³ ïðî³ñíóâàëà äâà ñå-
çîíè. Ó òóðí³ð³ ³ñíóâàâ â³êîâèé öåíç ãðàâ-
ö³â (ó ñåçîí³ 2013 äî 23-õ ðîê³â), à òàêîæ
ó÷àñíèêàì êîìïåíñóâàëèñÿ âèòðàòè íà
ïðî¿çä. Ó ïåðøîìó ÷åìï³îíàò³ âçÿëè ó÷àñòü
ø³ñòü êîìàíä, ó äðóãîìó ñ³ì. Îáèäâà ðàçè
ïåðåìîãó ñâÿòêóâàëà îäåñüêà "Àêàäåì³ÿ",
"ñð³áëî" äâ³÷³ çàâîéîâóâàâ êè¿âñüêèé "Ïî-
ë³òåõí³ê"

Художня гімнастика.
Ганна Різатдінова виборола
бронзову медаль на етапі
Кубка світу

Ë³äåð æ³íî÷î¿ êîìàíäè ç õóäîæíüî¿ ã³ì-
íàñòèêè Ãàííà Ð³çàòä³íîâà íà åòàï³ Êóáêà
ñâ³òó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè, ÿêèé çàâåð-
øèâñÿ ó í³ìåöüêîìó Øòóòãàðò³, âèãðàëà
áðîíçîâó ìåäàëü. Íàøà ñïîðòñìåíêà çóì³-
ëà âèòðèìàòè êîíêóðåíö³þ ñåðåä 190 ó÷àñ-
íèê³â ³ç 34 êðà¿í ñâ³òó ³ ö³ëêîì çàñëóæåíî
ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå ó âïðàâàõ ç ì'ÿ÷åì. Íà-
ãàäàºìî, ùî ðàí³øå Ãàííà Ð³çàòä³íîâà âè-
ãðàëà ÷îòèðè ìåäàë³ íà òóðí³ð³ ó Ôðàí-
ö³¿

Фігурне катання. 
Українці стартували 
на світовій першості

Â³ò÷èçíÿí³ ô³ãóðèñòè Þë³ÿ Ëàâðåíòüº-
âà òà Þð³é Ðóäèê çàéíÿëè 21 ì³ñöå â êî-
ðîòê³é ïðîãðàì³ íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ô³-
ãóðíîãî êàòàííÿ, ÿêèé ñòàðòóâàâ â ÿïîí-
ñüêîìó ì³ñò³ Ñàéòàìà. Òàêèì ÷èíîì íàø³
ô³ãóðèñòè íå çìîãëè êâàë³ô³êóâàòèñÿ â
íàñòóïíèé ðàóíä. Ïåðøå ì³ñöå â êîðîò-
ê³é ïðîãðàì³ â ñòàðòîâèé äåíü çìàãàíü
ïîñ³ëè ïðåäñòàâíèêè Í³ìå÷÷èíè Îëåíà
Ñàâ÷åíêî ³ Ðîá³í Øîëêîâíè. Íà äðóã³é
ñõîäèíö³ îïèíèëèñÿ Ìåãàí Äþàìåëü ³
Åð³ê Ðåäôîðä ç Êàíàäè. Òð³éêó çàìêíóëè
ðîñ³ÿíè Êñåí³ÿ Ñòîëáîâà ³ Ôåä³ð Êëè-
ìîâ

Ñïîðòèâí³ íîâèíè
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Вже 22 роки поспіль "Київську

Пектораль" — авторитетну профе�

сійну премію, засновану Київським

відділенням Спілки театральних ді�

ячів України — вручають найяскра�

вішим митцям столичних театрів.

"Щороку виникають проблеми, але

так важко, як цьогоріч, не було ні�

коли,— зауважила директор Депар�

таменту культури Світлана Зоріна.—

Низку запланованих культурних по�

дій довелося відмінити. Кошти ж на

проведення найдавнішої на теренах

СНД премії ми виділили в повному

обсязі". Нагадаємо, що переможців

визначає експертна комісія: театро�

знавці й критики протягом року пе�

реглядали всі прем’єри, а далі таєм�

ним голосуванням у три етапи оби�

рали кращих у 14�ти номінаціях. Ла�

уреати отримали статуетку "Київ�

ської пекторалі", диплом та грошову

винагороду (8 тисяч гривень).

Театр діагностує 
і пророкує

На суд глядачів та експертів у 2013

році київські театри представили 75

прем’єрних вистав. Враховуючи, що

гранти на нові постановки місто не

виділяє з 2008 року — це чимала

кількість. "Театр завжди діагностує і

передбачає,— впевнений голова

правління Київського місцевого

творчого відділення Національної

спілки театральних діячів України

Олексій Кужельний.— Відчуваючи

загрозу людській гідності, вистави

піднімали актуальні теми, суголосні

сучасності. Приємно, що стала по�

пулярною українська класика та з’я�

вилося багато нових імен".

Сама ж церемонія розпочалася з

хвилини мовчання на вшанування

пам'яті загиблих, одним з яких став і

робітник театру імені Франка Ан�

дрій Мовчан. Нагородження чергу�

валися з номерами від художнього

керівника Молодого театру Андрія

Білоуса. По черзі перед глядачами

з’являлися працівники театрів: від

прибиральниці і гримера — до акто�

рів і режисерів, які ділилися наболі�

лим. Дісталося в їх сатиричних од�

кровеннях режисеру Андрію Жолда�

ку і художньому керівникові Театру

російської драми Михайлу Рєзніко�

вичу.

Журі вразило нове бачення
Стефаника

Першою вручали премію "За ваго�

мий внесок у розвиток театрального

мистецтва". Її отримала народна ар�

тистка Неоніла Білецька, представ�

ниця великої акторської династії Бі�

лецьких�Носсер, яку започаткувала

ще її бабуся. Далі дали дорогу моло�

дим. Цікаво, що номінантами "За

кращий режисерський дебют" та "За

кращий акторський дебют" стали

виключно юні митці з Театру драми

і комедії на Лівому березі. "Київську

Пектораль" здобула Валентина Сот�

ніченко, режисер вистави "Потво�

ра", та Владислав Піскунов, який зі�

грав у цій же виставі.

Рекорд побила постановка театру

імені Франка "Morituri te salutant": з 14

номінацій вона здобула шість пере�

мог, зокрема — за краще пластичне

вирішення вистави, музичне оформ�

лення, сценографію, чоловічу роль

другого плану (Василь Баша) та режи�

суру (володар Шевченківської премії

Дмитро Богомазов). І що найголовні�

ше — відзначена як краща драматич�

на вистава року, здолавши конкурен�

тів зі свого ("Квітка Будяк" Станіслава

Мойсеєва) та Молодого театру ("За�

гадкові варіації" Андрія Білоуса). Що�

правда, сам тріумфатор Дмитро Бого�

мазов на святі бути присутнім не зміг,

оскільки поїхав на прем’єру сина в

Одеському театрі. Нагороди за нього

отримував актор Олександр Форман�

чук. "У виставі багато фольклорного

співу, цікава обробка народних пі�

сень, фантастичне художнє оформ�

лення, костюми,— поділився він з

"Хрещатиком".— Рішення спектаклю

дуже цікаве. Глядачі кажуть: якщо ти

українець, то ніби корінням вростаєш

у землю і патріотизм все дужче про�

никає у серце. А росіяни, які побува�

ли на виставі, зауважували, що, незва�

жаючи на діалекти у тексті, на енерге�

тичному і візуальному рівні все було

зрозуміло, вони сміялися і плакали

разом з усіма".

Пристрасті розгорнулися навколо

премії за кращу чоловічу роль. Одна�

кову кількість голосів отримали два

номінанти, і зрештою було вирішено

нагородити обох. Премію поділили

Олексій Вертинський (за роль Еріка

Ларсена у "Загадкових варіаціях" Мо�

лодого театру) та Євген Нищук (за

втілення Миколи Вінграновського у

моновиставі театру "Сузір’я" "Пре�

красний звір у серці", яка цьогоріч

стала кращою камерною виставою). У

Олексія Вертинського це вже друга

"Пектораль". "Для мене найліпшою

нагородою є повні зали, а подібні від�

знаки тішили б років у 20�30, сьогодні

від них лише хандра,— зізнався він.—

Шкодую, що нагорода не дісталася

Маркові Дроботу, його роль у виставі

Молодого театру "Любов людей" мене

вразила до сліз". А новий міністр

культури порівняв акторську гру на

сцені із здаванням крові й пообіцяв

відстоювати театральні потреби під

час розгляду бюджету і долучати ін�

ших міністрів, "затягуючи" їх на спек�

таклі. У жінок�актрис премії отрима�

ли Надія Кондрановська ("Обіцянки

на світанку", Молодий театр) та Вале�

рія Чайковська (дружина професора у

виставі "Шиндай", ТЮГ).

Найяскравішою ж музичною ви�

ставою року визнали постановку

"Лебедине озеро. Сучасна версія"

"Київ�модерн�балету" КМАТОБу, а

дитячою — спектакль "Принцеса Ли�

бідь", що йде у Молодому театрі

Мудрість на сувоях
Киянам показують сучасну китайську каліграфію
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В
иставка "Мис	
тецтво калігра	
фії", що триває
в музеї Ханен	

ків, представляє 23
каліграфічні сувої, ви	
конані в традиційній
манері сучасним
майстром Ма Ґоц	
зюнь. На них — цита	
ти стародавніх мисли	
телів: їхні філософ	
ські думки про само	
вдосконалення, соці	
альну гармонію та ке	
рування державою,
які актуальні поза ча	
сом. Опанувати
складне мистецтво
каліграфії відвідува	
чам пропонують і на
майстер	класах, які
щодня проводить мо	
лодий майстер.

Кияни мають змогу познай�

омитися з одним з найяскра�

віших видів традиційного

мистецтва Піднебесної. Калі�

графія передає не лише бага�

тий зміст ідеограм, а й духов�

ний та емоційний стан люди�

ни, яка висловлює власні емо�

ції під час творчого відтворен�

ня тексту. Створення ієроглі�

фічної писемності приписує�

ться легендарному першому

імператору Фу Сі, який, за пе�

реказами, також навчив лю�

дей ловити рибу сітками та

розпалювати вогонь. Найдав�

ніші знайдені зразки китай�

ських ієрогліфів датуються

XVII століттям до нашої ери.

А мистецтво каліграфії, якому

майстри присвячували своє

життя — разом із живописом,

розробкою шахових стратегій

та грою на цитрі — вважалося

одним із чотирьох мистецтв

для самовдосконалення шля�

хетної людини. Каліграфічні

стилі мають особливі канони і

змінювалися з плином часу —

до більш "канцелярських" до�

далися й скорописні.

В експозиції представлені

23 роботи Ма Гоцзюня — од�

ного з найвидатніших калі�

графів КНР, який очолює

Академію живопису провінції

Ганьсу та Ганьсуйський інсти�

тут каліграфії. На сувоях —

уривки з даосійського тракта�

ту "Серединне та незмінне",

коментар до "Великого вчен�

ня" послідовників Конфуція,

"Книги талантів" тощо. Кож�

на цитата дає поштовх до роз�

думів. "Самовдосконалення

залежить від упорядкування

власного серця",— йдеться на

одному із сувоїв. "Упорядку�

вання держави залежить від

порядку і одностайності у

власній родині",— продов�

жується на іншому. Або ж

"Держави багатство множить�

ся не розкошами і коштов�

ностями, а обов’язками і

справедливістю".

Охочих спробувати й самим

щось написати запрошують

на майстер�клас з китайської

каліграфії, який щодня з 15.00

до 16.00 проводить молодий

майстер Цюй Цзицзюнь. "Я

вивчав каліграфію з дитин�

ства у свого батька,— прига�

дує він.— Займався по 7�8 го�

дин на день. Під час написан�

ня найголовніше — перебува�

ти у стані спокою. Зараз на�

вчаюся у Національній акаде�

мії мистецтв у Києві й прагну

зберегти і розповсюдити цю

давню китайську традицію".

Виставка "Ма Ґоцзюнь.
Мистецтво каліграфії"

Коли: до 30 березня, з

10.30 до 17.30

Де: Національний музей

мистецтв імені Богдана і

Варвари Ханенків, вул. Те�

рещенківська, 15�17, тел.

(044) 234�35�76

Вартість квитка: 15 грн, 10

грн для студентів, 5 грн для

школярів і пенсіонерів

На виставці майстер Цюй Цзицзюнь щодня навчає бажаючих основам итайсь ої алі рафії

Премію за ращ чоловіч роль поділили а тор Молодо о театр Оле сій
Вертинсь ий та міністр льт ри Єв ен Нищ (за роль моновиставі театр
“С зір’я”)

Театральний “Оскар” 
знайшов своїх володарів
У столиці нагородили лауреатів 
“Київської Пекторалі”
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

До
Міжнародного дня театру в столиці відзначили переможців найстарішої в
Україні театральної премії "Київська пектораль". Серед 75 минулорічних
прем’єр оголосили кращих у 14	ти номінаціях. Лідером за нагородами
став спектакль за новелами В. Стефаника "Morituri te salutant" театру іме	

ні Івана Франка. Були й несподіванки: премію за кращу чоловічу роль отримали одразу
два актори: Олексій Вертинський і міністр культури Євген Нищук.
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"Традиція нашого музею — співпраця з відомими столичними

колекціонерами,— відзначила адміністратор Музею міста Києва

Світлана Гловак.— Сергій Сурнін відгукнувся на нашу пропози�

цію. Він чи не єдиний має таку унікальну добірку київських по�

штівок. Підтримуємо ми й іншу традицію — здійснювати ретро�

спективу у київську старовину".

Експозиція представляє поштівки видавництва "Рассвет", яке

у 1904 році в Києві заснував Соломон Абрамов. Познайомив�

шись із відомим митцем Василем Котарбинським, він отримав

дозвіл використовувати репродукцію його картини "Світанок"

як фірмовий знак поштівок, звідси і сама назва. Перший час ви�

давництво друкувало репродукції митців. "В той час Росію труси�

ло: революція 1905 року, провальна японська кампанія на Дале�

кому Сході, конституційна і аграрна реформи, зміна урядів і роз�

пуски Дум, замах на Столипіна, єврейські погроми,— розповів

колекціонер Сергій Сурнін.— Величезна кількість негативу, по�

стійна полеміка в пресі між прихильниками монархії й револю�

ціонерами всіх мастей підштовхнули видавця Абрамова на ство�

рення гумористичних серій. Вони стали популярними по всій

Російській імперії та принесли видавництву успіх і економічну

свободу. Разом з молодим художником�карикатуристом Володи�

миром Кадуліним він створює “Русские юмористические отк�

рытки” та “Типы студентов и курсисток”: дві серії, які продовжу�

ють одна одну, мають однакову стилістику виконання”. В колек�

ції — 152 листівки на 127 сюжетів, деякі з них повторюються в ін�

ших кольорових гамах. Шукав їх Сергій Сурнін сім років — по

друзях, аукціонах і блошиних ринках України і Європи. 

Від пияцтва до трансґендерності
Поштівки зображають сцени з побутового життя і висміюють

різні явища. Пияцтво, подружня зрада, відносини між чолові�

ком і жінкою, зятем і тещею — всі анекдотичні ситуації подають�

ся з не менш кумедними підписами. Зображені й дівчата�суфра�

жистки, які вважають, що на “чоловіків треба впливати перева�

гою розумового розвитку”, і навіть чоловіки, перевдягнені в жі�

нок. "Суспільство тоді було не таке вже й стримане і пуритан�

ське, як ми вважаємо,— говорить пан Сурнін.— Але сам гумор

тонкий і необразливий". Серію ситуацій міщанського життя

продовжують типажі студентів і курсисток — у шаржевій формі

художник змальовує особливості студентства різних факультетів

та національностей, а також їхні розваги.

"Цей час став для Києва періодом нового розвитку, місто бага�

тіло, розвивалося і за кількістю населення нарешті обігнало Оде�

су,— розповідає києвознавець Михайло Кальницький.— Через

щільну заселеність відродилася будівельна лихоманка, почалася

масова забудова. Жити в Києві було дорого, тож незаможні ви�

наймали кутки в підвалах, мансардах. Працювало багато на�

вчальних закладів — університет Святого Володимира, Київ�

ський політехнічний інститут, комерційний інститут, а вищі жі�

ночі курси давали змогу дівчатам опанувати чоловічі професії —

лікаря, аптекаря, юриста". Власне, на студентство та інтелігент�

ну публіку, що змогла б оцінити гумор і якої на той час в Росій�

ській імперії було небагато, і розраховувалися листівки. Кошту�

вали вони від 6 копійок — тоді як за копійку можна було купити

фунт (400 грамів) доброї ковбаси. Унікальність цих поштівок і в

тому, що київський гумор в ті часи можна було знайти хіба що в

журналах та додатках до газет. Відволіктися від сьогодення і по�

сміятися над жартами, які актуальні й нині, музей запрошує до

кінця квітня �

Гумор по�київськи
Поштівки сторічної давнини висміюють побут 
і студентство

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Українські артисти та телеведучі взяли
участь у проекті "Мирна сотня", в якому
записали відеозвернення на тему мовно�

го питання в Україні і закликали зупинити вій�
ну. Учасниками спецпроекту стали представ�
ники різних куточків нашої держави, які роз�
мовляють українською і російською мовами.

Своїми думками поділилися Катя Осадча, Соломія Вітвіцька,

Юрій Горбунов, Потап і Настя Каменських, групи Persona Grata,

"Время и Стекло", "Діо. фільми", Артур Боссо, Ольга Навроцька,

Ганна Заячковська, Анастасія Приходько, Марина Борщевська,

Вадим Красноокий та інші. 

Persona Grata: "Якщо говорити про національність, то у нас в

групі представлено три країни — Азербайджан, Грузія і Україна.

Ми співаємо шістьма мовами — українською, російською, гру�

зинською, азербайджанською, англійською та турецькою. Але

ми вважаємо, що головне не те, якої ти національності та якою

мовою спілкуєшся, а те, яка ти людина. Ми закликаємо всіх жи�

ти в мирі, любові та злагоді!".

"Менше за все у цьому світі ми, жінки, хочемо чути слово

"війна". Адже страшніше слова немає. Так казала моя бабуся,

коли я була маленька, так говоримо ми — ті, хто живе в 21�му

столітті в мирній країні Україна. У своїй рідній країні я розмов�

ляю в Донецьку українською, а у Львові — російською, і ніко�

ли в житті я не стикалася з нерозумінням",— зізналася телеве�

дуча Катя Осадча �

Відомі українці 
записали 
відеозвернення 
в проекті “Мирна 
сотня”

Участь���проеті�"Мирна�сотня"�взяла�інтернаціональна��р�па

Persona�Grata�
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"Хрещатик"

Ч
им жив Київ на початку XX століття та
як жартували в ті часи — показують
поштівки, випущені видавництвом
"Рассвет" у 1911–1913 роках. Повну ко�

лекцію двох гумористичних серій, присвяче�
них міщанському та студентському побуту, зі�
брав столичний колекціонер Сергій Сурнін, а
ознайомитися з ними можна на першому по�
версі Музею історії Києва.

Пристрасті за Шевченком, 
Майданом і модою

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Востанні вихідні березня
шанувальників музики,
театру та сучасної віт�

чизняної літератури запрошу�
ють на фестиваль "КобзарТ",
що продемонструє актуаль�
ність Шевченкової творчості
сьогодні. Вбрання на осінь і
зиму покажуть вітчизняні ди�
зайнери на Kiev Fashion Days.
А подивитися на останні тра�
гічні події очима митців дають
змогу виставки провідних ху�
дожників Матвія Вайсберга і
Олександра Ройтбурда.

Неофіційно про Тараса
Літературно�мистецький фестиваль

"КобзарТ", що відбуватиметься з 28 бе�

резня по 4 квітня в київській галереї

"Лавра" (вул. Лаврська, 1), пропонує не�

офіціозний погляд на постать славетно�

го поета і художника. Це не данина ролі

Шевченка в житті країни, а майданчик

для самовираження молодих поетів, ху�

дожників, кінорежисерів, театралів та

музичних гуртів.

На поетичних вечорах і літературних

слемах свою творчість представлять по�

ети молодшого покоління — Дмитро Ла�

зуткін, Олег Коцарев, Богдан�Олег Го�

робчук, Павло Коробчук, Артем Поле�

жака, Анна Малігон, а також сучасні

класики Сергій Пантюк та брати Капра�

нови. Театр Володимира Завальнюка

покаже нову п’єсу "Великий Льох" за од�

нойменною містерією Тараса Шевчен�

ка. Відвідувачі зможуть переглянути те�

матичні стрічки від фестивалю "Кінолі�

топис". А вечорами виступатимуть музи�

канти — "Телері", "Діти Неба", "воЦап",

Христина Халімонова та гурт "Х. О.",

Ярослав Джусь та гурт "Шпилясті кобза�

рі".

У суботу в Національному художньому

музеї (вул. Грушевського, 6) о 16.00 Алла

Зверховська розкаже про Тараса Шев�

ченка як художника, зокрема, й про його

оточення. Вхід на лекцію — за квитком

до музею.

Мода — за мир
З 27 по 30 березня на НСК "Олімпій�

ський" відбудеться міжнародний тиж�

день моди Kiev Fashion Days, на якому

представлять колекції сезону осінь�зима

2014–2015. Цьогоріч основною темою

події став мир як обов'язкова умова по�

будови нової країни. Програма включає

покази українських дизайнерів, презен�

тації та шоу�руми дизайнерів Східної

Європи Fashion Scout Kiev, трейд�шоу

для дизайнерів прикрас та аксесуарів, а

також стріт�марок LEVEL'S, освітній

курс від міжнародних експертів Kiev

Fashion Institute. Потрапити на захід

можна за запрошеннями або як волон�

тер. Деталі на сайті www.mbkievfashion�

days.com.

Художня рефлексія Вайсберга
і Ройтбурда

Усього чотири дні — з 28 березня по 1

квітня — в Музеї духовних скарбів Укра�

їни (вул. Десятинна, 12) триватиме ви�

ставка Матвія Вайсберга "Стіна.

28.01–8.03.2014". Будучи активним учас�

ником Майдану, митець писав під вра�

женням від подій. Масштабний витвір

скомпонований з кількох самостійних

живописних робіт, підкреслюючи фраг�

ментарність самого Майдану. А до 12

квітня в "Щербенко Арт�центрі" (вул.

Михайлівська, 22�б) демонструють про�

ект "Мантру геть!" Олександра Ройтбур�

да. Серія робіт невеликого формату та

більші полотна відображують думки ху�

дожника з приводу ситуації в Києві та

Україні. Притаманна творчості Ройтбур�

да гра слів розчинена у "грі снів", а метою

боротьби в ігровій формі є вихід із кола

повторення мантри, яка втратила сенс і

актуальність �

Переосмислення�творчості�Шевчена�с�часними��раїнсьими�митцями�представляє

фестиваль�"КобзарТ"

На�поштівах�анедотичності�зображ�ваним�сценам�додають

�медні�підписи�

"Веселий "Рассвет" або гумор по�київськи", виставка пошті�
вок початку ХХ століття

Коли: до 29 квітня, графік роботи:  пн з 10.00 до  6.00, вт�чт

з 10.00 до 18.00,  пт�нд з 10.00 до 20.00

Де: Музей історії міста Києва,  вул. Б. Хмельницького, 7,

перший поверх, тел. (044) 520�28�26

Вартість квитків: 30 грн для дорослих, 

15 грн для студентів, пенсіонерів, школярів.

"Хрещатик" підготував цікаву програму на вихідні
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Температура +9°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +13°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +9°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 72 %
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Ì³æíàðîäíèé äåíü òåàòðó
1881 — êíÿçü Êàðë Ãîãåíöîë-

ëåðí-Ç³ãìàðãåí ïðîãîëîøåíèé êî-
ðîëåì Êàðîëåì I, à Îá'ºäíàíå
êíÿç³âñòâî Âîëîùèíè ³ Ìîëäî-
âè — êîðîë³âñòâîì Ðóìóí³ÿ.

1909 — ðîñ³éñüê³ â³éñüêà óâ³é-
øëè â Ïåðñ³þ, ùîá ï³äòðèìàòè
øàõà Ìóõàììàäà Àë³ ó áîðîòüá³ ç
êîíñòèòóö³éíèì óðÿäîì.

1944 — ãåðî¿÷í³ áî¿ äåñàíòó
Îëüøàíñüêîãî â Ìèêîëàºâ³. Óñ³ì
55-ì éîãî ó÷àñíèêàì — ìîðñüêèì
ï³õîòèíöÿì — ïðèñâîºíî çâàííÿ
Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

1953 — ë³êàð Äæîíàñ Ñîëê ç óí³-
âåðñèòåòó ì³ñòà Ï³òòñáóðã (ÑØÀ)
îãîëîñèâ ïðî óñï³øíå âèïðîáóâàí-

íÿ âàêöèíè ïðîòè ïîë³îì³ºë³òó íà
íåâåëèê³é ãðóï³ äîðîñëèõ ³ ä³òåé.

1968 — çàãèíóâ ïåðøèé êîñìî-
íàâò Þð³é Ãàãàð³í.

1992 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
ïðèéíÿëà Çàêîí "Ïðî âíóòð³øí³
â³éñüêà" Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè.

1995 — ó ïåðøèõ ñåìè êðà¿íàõ
ªÑ íàáóëà ÷èííîñò³ Øåíãåíñüêà
óãîäà ïðî ñêàñóâàííÿ â³çîâîãî
êîíòðîëþ íà òàêèõ êîðäîíàõ:
Áåëüã³ÿ, Í³äåðëàíäè, Ëþêñåìáóðã,
Ôðàíö³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Ïîðòóãàë³ÿ
òà ²ñïàí³ÿ. Âîíè â³äêðèëè âíóò-
ð³øí³ êîðäîíè.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

УВашингтоні 11�річна дівчинка застрелила
пуму, захистивши свого 14�річного брата
від нападу хижака. Про це повідомляє

Associated Press з посиланням на департамент
охорони рибних ресурсів і дикої природи шта�
ту.

Інцидент відбувся ще 20 лютого, проте відомо про нього ста�

ло нещодавно, пише The New York Daily News. Судячи з усього,

хижак якийсь час вистежував підлітка. Коли той підходив до

будинку, пума вискочила з�під одного з припаркованих у дворі

автомобілів.

Коли батько підлітка Том Уайт виглянув у вікно, то побачив

хижака в декількох метрах від свого сина. Підліток встиг забіг�

ти до будинку і закрити за собою двері, а 11�річна Шелбі узяла

зброю і вистрілила в пуму, що залишалася у дворі. Наголошує�

ться, що у дівчинки є дозвіл на відстріл пум.

За словами представника природоохоронного відомства Ке�

ла Трезера, убитій самиці пуми були чотири роки. Вона важила

близько 23�х кілограмів — в два рази менше, ніж повинна ва�

жити доросла тварина.

Нинішній випадок став третім за останні два тижні, коли хи�

жак з’являвся поблизу людей в районі села Туїсп, пише газета

The Wenatchee World, на яку посилається AP. Том Уайт розповів,

що минулого тижня двічі відганяв пуму від худоби. За нинішню

зиму представники влади штату Вашингтон вбили у цілому

п'ять пум, які нападали на домашніх тварин в районі сіл Туїсп і

Уїнтроп. Ще п'ять хижаків було вбито мисливцями в долині

Метоу.

11�річна американка врятувала свого
брата від пуми

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 27 áåðåçíÿ

ОВНИ, оцініть свої фінансові і професійні пер-
спе тиви, не за ривайте очі на давні проблеми і
постарайтеся вирішити їх я омо а онстр тивніше.
На сердечном фронті риза, под м и зважте на те-
резах чесноти та вади близь ої людини.
ТЕЛЬЦІ, аби отримати бажане, доведеться чи-

мось пожертв вати. На роботі доля влашт є іспит
на відповідність посаді. Не розслабляйтеся, я що
маєте справ з людьми і залежите від їхніх д мо ,
вчин ів, дорожите авторитетом. Б дьте отові піти
на пост п и впливовим особам.
БЛИЗНЯТА, день спішний, дивіться не вниз, а

в ор , тоді ле о подолаєте переш оди або вза алі
їх не помічатимете. Хай їм рець! Романтичне та
др жнє спіл вання стане джерелом позитивних
емоцій, одна пильн йте, аби, захопившись ці ави-
ми заняттями чи потрапивши в ори інальн омпа-
нію, ви не наш одили основній діяльності.
РАКИ, налашт йтеся на братерсь хвилю, за-

б дьте про власн ви од , в ам йте онсервативні
інстин ти, обставини вима ають мислити та діяти
нестандартно. Успіх залежатиме від міння ладнати,
др жити з оточенням, я що з мієте ви ли ати сим-
патію, то б дь-я і проблеми вирішаться блис че.
ЛЕВИ, про самостійність заб дьте, таланитиме

парі, де завдя и спільним з силлям ви здатні ори
переверн ти. Працюйте з перевіреними людьми,
давніми др зями, для створення нових союзів час
не настав. Можете порозважатися, ле і флірти ч -
дово стим люватим ть сердечний романтизм, о-
ловне — не заци люватись на недолі ах партнера.
ДІВИ, на роботі б де весело і ці аво, що спо -

шатиме до розва , одна бити байди и на сл жбі,
р тити романи з оле ами — робити собі ірше.
Спроба в расти частин робочо о час або рес рсів
для власно о задоволення матиме с мні наслід и.
ТЕРЕЗИ, день промайне на позитивній хвилі, де пе-

ремо и і розчар вання б д ть віддзер аленням ваших
дій. Др , дитина, люблена людина мож ть виявити-
ся вашим лоном, з достоїнствами та недолі ами.
СКОРПІОНИ, залишатися в ізоляції чи а тивно

співпрацювати — залежить від вас. Я що ви занад-
то перті і принципові, то ризи єте залишитися на-
одинці, не отримавши др жньої підтрим и. Знайдіть
в собі сили, прибор авши амбіції, піти на омпроміс
та зар читися підтрим ою сторонніх осіб.
СТРІЛЬЦІ, не піддайтеся по аним передч ттям,

іна ше знов наст пите на старі раблі і втратите
спіх в останню мить. Бажання реаліз ється, я що
ваша енер ія переважає страх. Зате а тивність, не-
стандартне мислення, оптимізм, винахідливість,
др желюбність б д ть ра етним дви ном, що ви-
несе со ровенні зад ми на спішн орбіт .
КОЗЕРОГИ, тримайтеся від важливих по по ,

дов остро ових інвестицій, не варто нічо о план ва-
ти, затвердж вати фінансов політи . Займіться
а т альними проблемами і не за лядайте дале о в
майб тнє. Ставте собі он ретні цілі, в ладаючи в
них сили, рес рси.
ВОДОЛІЇ, не с ачіть поперед всіх, хоча ви і має-

те перева и перед с перни ами, дійте а ратно, ці-
леспрямовано, аби ні о о не роздра онити. Осо-
бисті плюси та мін си вдачі нині проявляються ма -
симально, том , оли я ісь шляхи за риті, проявіть
м дрість і терпіння, не випереджайте події.
РИБИ, не бійтеся несподівано о поворот подій і

не соромтеся діяти в обхід формальностей. Події
дня мотивовані армічно, ч жі проблеми доведеть-
ся виріш вати нетрадиційним шляхом, звичний спо-
сіб не підходить

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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