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Розташування закладів 
торгівлі в столиці міська влада
має намір обговорювати 
з мешканцями, які живуть 
поблизу таких об’єктів

Îäíå ç íàéáîëþ÷³øèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè
çâåðòàþòüñÿ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ äî ãîëîâè
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà, öå ðîçòà-
øóâàííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ ó æèòëîâèõ ì³êðî-
ðàéîíàõ Êèºâà ó áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³
äî ïîìåøêàíü êèÿí.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ìåøêàíö³â òóðáóº
ðîçì³ùåííÿ ñóïåðìàðêåò³â íà ïåðøèõ ïî-
âåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ìàëîïîâåðõîâî¿
çàáóäîâè, ì³í³-ðèíêè íåïîäàë³ê â³ä ï³ä’¿çä³â,
³íø³ òîðãîâåëüí³ òî÷êè, ùî ñïðè÷èíÿþòü íå-
àáèÿê³ íåçðó÷íîñò³.

"Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà íåíàëåæíå äîòðè-
ìàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì, çîêðåìà íà øóì
â³ä ðîáîòè îáëàäíàííÿ òà òðàíñïîðòó, çàãà-
çîâàí³ñòü ïîâ³òðÿ, âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ
òîùî. Âñå öå íåãàòèâíî âïëèâàº íà ÿê³ñòü,
à ÷àñîì — ³ íà áåçïåêó æèòòÿ êèÿí. Òîìó ÿ
ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé, ùî âëàñíèêè îá’ºê-
ò³â òîðã³âë³, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ïîáëèçó ïî-
ìåøêàíü, ïîâèíí³ âðàõóâàòè äóìêó òà ïîáà-
æàííÿ ãðîìàäÿí ³ óñóíóòè ïðè÷èíè íåãà-
òèâíîãî âïëèâó íà æèòòÿ êèÿí. Á³çíåñ ìàº
òîëåðàíòíî òà ç ïîâàãîþ ñòàâèòèñÿ äî ëþ-
äåé",— ïåðåêîíàíèé Âîëîäèìèð Áîíäàðåí-
êî.

Ãîëîâà ÊÌÄÀ äîäàâ, ùî â³í àáñîëþòíî
â³äêðèòèé äî ä³àëîãó ç êèÿíàìè, ãîòîâèé âè-
ñëóõàòè ¿õíþ ïîçèö³þ ùîäî ðîçòàøóâàííÿ
òîãî ÷è ³íøîãî çàêëàäó òîðã³âë³ òà äîïîìîã-
òè âèð³øèòè êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ ó ö³é ñôå-
ð³

План надходжень від реклами
у першому кварталі 2014 року
виконано майже на 150 %

Â³ä ñ³÷íÿ äî áåðåçíÿ 2014 ðîêó áþäæåò
ñòîëèö³ îòðèìàâ â³ä ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè
36 982 268 ãðí. Ó òîìó ÷èñë³ â³ä çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè íàä³éøëî 31 693 893 ãðí, à â³ä ðåê-
ëàìè íà òðàíñïîðò³ — 5 288 374 ãðí. Ïëàíî-
âèé ïîêàçíèê íàäõîäæåíü çà ïåðøèé êâàð-
òàë âèêîíàíî íà 149,1 %. Çà áåðåçåíü 2014
ðîêó áþäæåò Êèºâà îòðèìàâ â³ä ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè 13 989 689 ìëí ãðí (ùî ñêëàäàº
155,4 % â³ä ïëàíó). Çîâí³øíÿ ðåêëàìà ïðè-
íåñëà ñòîëèö³ 12 173 856 ãðí, à ðåêëàìà íà
òðàíñïîðò³ — 1 805 833 ãðí.

Íàãàäàºìî, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â Êèºâ³
ä³þòü íîâ³ òàðèôè íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàì-
íèõ êîíñòðóêö³é. Ó ñåðåäíüîìó òàðèôè
çá³ëüøåíî íà 20 %. Çà ïðîãíîçîì, íîâ³ òàðè-
ôè äîçâîëÿòü ï³äâèùèòè íàäõîäæåííÿ äî
áþäæåòó ñòîëèö³ â³ä ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè
ïðèáëèçíî äî 150 ìëí ãðí

Киянам повернуть землі 
біля озера Вирлиця вартістю
20 млн грн

Ïðîêóðàòóðà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó Êèºâà
ïðåä’ÿâèëà ïîçîâ äî ñòîëè÷íîãî òîâàðèñòâà
ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìà-
ä³ ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòó çåìåëüíó ä³ëÿíêó âàð-
ò³ñòþ ïîíàä 20 ìëí ãðí íà âóë. Â³ðìåíñüê³é,
6-À.

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â ïðåñ-ñëóæ-
á³ Äàðíèöüêî¿ ïðîêóðàòóðè, ð³øåííÿì Êè¿â-
ðàäè ó 2006 ðîö³ áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ áóëî
íàäàíî â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ ìàéæå 1 ãà á³ëÿ îçåðà Âèðëèöÿ äëÿ
çâåäåííÿ êîìïëåêñó æèòëîâèõ áóäèíê³â ³ç
âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Ó 2010 ðîö³ äîãîâ³ð áóëî ðîç³ðâàíî ó çâ’ÿç-
êó ç ñèñòåìàòè÷íîþ íåñïëàòîþ öèì ï³äïðè-
ºìñòâîì êîøò³â çà îðåíäó çåìë³.

Îäíàê, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ â õîä³ ïðîêóðîð-
ñüêî¿ ïåðåâ³ðêè, çåìëþ íå áóëî ïîâåðíóòî
ãðîìàä³ — âîíà é äîñ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³ä-
ïðèºìöÿìè ï³ä àâòîñòîÿíêó òà àâòîìèéêó.

Çâàæàþ÷è íà ãðóáå ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ïðîêóðàòóðà Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó çàÿâèëà äî Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó ì. Êèºâà ïîçîâ ïðî ïðèìóñîâå ïîâåð-
íåííÿ ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè

Íîâèíè Новий дім для малечі
Цього року у Києві оновлять 12 дитсадочків
Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

К
иїв вже декілька
років переживає
справжній бум
народжуваності.

Тож міська влада про�
довжує активну роботу з
повернення освітянських
установ до комунальної
власності. Цьогоріч не�
обхідність відкриття но�
вих груп виникла й че�
рез те, що до міста при�
були сім'ї�переселенці з
окупованого Криму. За
даними Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту протягом 2014�го
у Києві оновлять та мо�
дернізують 12 дошкіль�
них навчальних закладів
комунальної форми
власності.

Відповідне розпорядження

вже підписав голова КМДА Во�

лодимир Бондаренко. Згідно з

ним, у поточному році тривати�

ме робота з відновлення непра�

цюючих (“законсервованих”)

груп та тих, що вивільняються з�

під оренди, відновлення непра�

цюючих ДНЗ, реорганізація

шкіл�дитячих садочків у до�

шкільні навчальні заклади, а та�

кож будівництво нових примі�

щень дитсадків та відкриття ко�

роткотривалих груп на базі за�

гальноосвітніх навчальних за�

кладів. Тож уже до кінця ниніш�

нього року в оновлених дошкіль�

них навчальних закладах додат�

ково з'явиться близько 2,5 тисяч

місць.

"Всі програми зі створення до�

даткових місць у садочках, які

були розпочаті, будуть продов�

жені та розширені. Комплексний

масштабний підхід, який Депар�

тамент впроваджує вже декілька

років, 2014�го продовжує наби�

рати обертів. Особливу увагу ми

зараз звертаємо й на ті дитячі са�

дочки, які передбачені для на�

вчання дітей з сімей, які переїха�

ли з Криму",— розповіла "Хре�

щатику" Ірина Пархоменко, на�

чальник управління дошкільної,

загальної середньої та поза�

шкільної освіти профільного Де�

партаменту та додала, що зараз

розглядається можливість від�

криття дошкільних груп на базі

шкіл�інтернатів, які мають необ�

хідні потужності.

Наразі ж складено перелік на�

вчальних закладів, які точно за�

знають оновлення цього року, та

розпочато організаційну роботу.

Так, у Голосіївському районі

відновлять ДНЗ № 131 на вул. Де�

міївській, 49, у Дарницькому —

ДНЗ № 706 на вул. Російській, 21,

у Деснянському — ДНЗ № 795,

що на вул. Маяковського, 52�А, у

Дніпровському — ДНЗ № 680,

вул. Гродненська, 11. В Оболон�

ському — відновить роботу ДНЗ

№ 581 на вул. Мате Залки, 5�Б, у

Печерському — ДНЗ № 720 на

бульв. Дружби народів, 20�А та

ДНЗ № 143 на бульв. Лесі Укра�

їнки, 24�А. В Подільському

районі запрацює ДНЗ № 268, що

на вул. Копилівській, 6, у Свято�

шинському — ДНЗ № 284 на вул.

Зодчих, 54�А, у Солом'янсько�

му — ДНЗ № 255 на вул. Білець�

кого, 2�А, ДНЗ № 383 на вул.

Гарматній, 41�А, у Шевченків�

ському районі — ДНЗ № 430 на

вул. Шамрила, 3�А.

Нагадаємо, що минулого року

у дитячих садках столиці на 4,5

тисяч місць стало більше. Для ді�

тей дошкільного віку відновили

роботу понад 20 навчальних за�

кладів, які тривалий час не пра�

цювали, а також 80 груп у чинних

дитячих садках

Киян запрошують 
на День здоров’я
У суботу, 5 квітня, Олександрівська лікарня проведе 
благодійну акцію
Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

В
есна — саме той час, коли
необхідно подбати про
власне здоров'я. Після за�
тяжної зими, холодів та

соціально�політичних стресів ба�
гато людей нині почуває себе ви�
снаженим та спустошеним як фі�
зично, так і морально. Тож вже
традиційно столичні медичні за�
клади розпочинають проводити
Дні здоров'я. Вже в суботу, 5 квіт�
ня, безкоштовно проконсультува�
тися зі спеціалістами можна буде
в Олександрівській лікарні.

З 9�ї ранку пацієнтів у лікувальній устано�

ві прийматимуть фахівці 20�ти різних спе�

ціалізацій. Незалежно від місця проживан�

ня, кияни зможуть проконсультуватися у

кардіолога, психолога, ЛОРа, офтальмолога,

нейрохірурга, невролога та інших спеціаліс�

тів. Звертатися потрібно до консультативної

поліклініки медичного закладу за адресою:

вул. Шовковична, 39/1, корпус 4. Деталі

можна дізнатися за телефоном: 234�73�64.

Такі Дні здоров'я в лікарні вже є традиційни�

ми, і зазвичай їх відвідує близько трьох тисяч

людей. Про це розповів головний лікар ме�

дзакладу Роман Василишин.

"Приходимо до людей і просимо, щоб

прийшли до нас безоплатно отримати висо�

кокваліфіковану медичну допомогу. Практи�

ка показує, що це дуже дієва, дуже гарна ак�

ція. Всього буде працювати близько ста ліка�

рів. Справді висококваліфіковані спеціаліс�

ти, завідуючі відділеннями, з вищими катего�

ріями — це міські фахові спеціалісти, які бу�

дуть надавати медичну допомогу, а також

консультацію",— зазначає пан Василишин.

Разом з тим днями понад 100 співробітни�

ків КП "Київмедспецтранс" взяли участь у

акції "Абонемент здоров'я". Ініціатором захо�

ду виступив Департамент охорони здоров'я

КМДА спільно з Громадською радою МОЗ та

Громадською організацією "Серце нації".

В результаті обстеження у 20�ти співробіт�

ників "Київмедспецтрансу" було діагностова�

но серцево�судинні патології, ще у 4�х — під�

вищений рівень цукру. Всі вони отримали

консультацію від профільних лікарів та були

направлені на подальші обстеження до ме�

дичних установ.

За словами директора Департаменту охоро�

ни здоров'я Віталія Мохорєва, така акція — це

чудова можливість приділи увагу своєму здо�

ров'ю просто на робочому місці. Тож незаба�

ром усі охочі керівники на сайті Департаменту

зможуть залишити запити на проведення по�

дібних "Днів здоров'я" у своїх установах.

"Саме тому ми і започаткували таку акцію і

намагатимемося зробити "Абонемент здо�

ров'я" корисною традицією в столичних за�

кладах та організаціях різних форм власно�

сті",— зазначив Віталій Мохорєв
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Упродовж 2014- о Києві оновлять та модерніз ють 12 дош ільних
навчальних за ладів ом нальної форми власності

У с бот в Оле сандрівсь ій лі арні провед ть День здоров`я, під час я о о всі охочі змож ть
без оштовно про онс льт ватися зі спеціалістами
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Комунальники та активісти
Майдану об’єдналися, 
відновлюючи центр міста
після протистоянь

Ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ ïðîòèñòîÿíü çíà÷íèõ
ïîøêîäæåíü çàçíàëè òðîòóàðí³ ïîêðèòòÿ
öåíòðàëüíèõ âóëèöü Êèºâà — 14,67 òèñ.
êâ. ì, òîæ êîìóíàëüíèêè ñòîëèö³ âæå
ê³ëüêà òèæí³â ïîñï³ëü àêòèâíî ïðàöþþòü
íàä ¿õí³ì â³äíîâëåííÿì. Äîïîìàãàþòü ¿ì
ó öüîìó àêòèâ³ñòè Ìàéäàíó.

Ç³ ñë³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÊ
“Êè¿âàâòîäîð” Ïåòðà Áåðåãîâîãî, çà
ìîæëèâîñò³ àâòîäîð³âö³ âèêîðèñòîâóþòü
âö³ë³ë³ åëåìåíòè ìîùåííÿ, ïðîòå ¿õ íå
âèñòà÷àº. Íàðàç³ ñâîþ äîïîìîãó ó â³ä-
íîâëåíí³ öåíòðó ñòîëèö³ íàäàþòü ìåöå-
íàòè. Òàê, ðåë³ã³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Äó-
õîâíèé öåíòð “Â³äðîäæåííÿ” áóëî âèä³-
ëåíî ïîíàä 100 òèñ. ãðí äëÿ â³äíîâëåííÿ
òðîòóàðíîãî ïîêðèòòÿ â ñåðåäì³ñò³. Áëà-
ãîä³éí³ êîøòè ñïðÿìóâàëè íà ïðèäáàííÿ
íåîáõ³äíèõ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Çîê-
ðåìà çàêóïëåíî ô³ãóðí³ åëåìåíòè ìî-
ùåííÿ òà ï³ñêîáåòîí. Òàêîæ êîìóíàëü-
íèêè âæå îòðèìàëè ìàòåð³àëè òà ïðèñòó-
ïèëè äî ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà ªâðîïåé-
ñüê³é ïëîù³ òà âóë. ²íñòèòóòñüê³é.

Çàãàëîì, ï³ñëÿ àêö³é ïðîòåñòó ïðàö³â-
íèêè ï³äïðèºìñòâ “Êè¿âàâòîäîð”, ïðàöþ-
þ÷è ñï³ëüíî ç àêòèâ³ñòàìè Ìàéäàíó, â³ä-
íîâèëè 1,9 òèñ êâ. ì òðîòóàðíîãî ïîêðèò-
òÿ ó öåíòð³ Êèºâà, é ðîáîòè òðèâàþòü.

“Ó öåé íåëåãêèé äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè ÷àñ
äîïîìîãà º îñîáëèâî ö³ííîþ. Ñïîíñîð-
ñüêó äîïîìîãó äëÿ â³äíîâëþâàëüíèõ ðî-
á³ò ìè òàêîæ îòðèìàëè ³ â³ä ÂÀÒ “Çàâîä
çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é ³ì. Ñ. Êî-
âàëüñüêî¿”, à ñàìå: 40 òîíí ï³ñêîáåòîííî¿
ñóì³ø³. Ùèðî âäÿ÷íèé óñ³ì, õòî äîëó÷àº-
òüñÿ äî äîáðî¿ ñïðàâè ³ ñïðèÿº ó ïîâåð-
íåíí³ öåíòðó ñòîëèö³ äî çâè÷íîãî æèò-
òÿ”,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Áåðåãîâèé

Багатодітна родина 
з Дніпровського району 
отримала житло

Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó ïîäàííÿ ïðî-
êóðàòóðè Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó Êèºâà
ðàéîííà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ íàäàëà áàãà-
òîä³òí³é ðîäèí³ ç ñ³ìîìà ä³òüìè òðèê³ì-
íàòíó êâàðòèðó, ÿêó âîíè ÷åêàëè ïîíàä
10 ðîê³â.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-
ñëóæá³ Äí³ïðîâñüêî¿ ïðîêóðàòóðè, ïåðå-
â³ðêîþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ñ³ì’ÿ ó
ñêëàä³ ìàòåð³, áàòüêà òà ñåìè ä³òåé (îäèí
ç ÿêèõ ³íâàë³ä ç äèòèíñòâà), ïðîæèâàëè ó
êâàðòèð³ æèòëîâîþ ïëîùåþ 50 êâ. ì, äå
ôàêòè÷íî ìåøêàëî 19 îñ³á. Ïðè öüîìó
ðîäèíà ïåðåáóâàëà ó êâàðòèðí³é ÷åðç³ íà
ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ ç 2003 ðîêó.

Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó Äí³ïðîâ-
ñüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ íàäàòè áàãàòîä³òí³é ðîäèí³ æèò-
ëî äî ï³äõîäó ÷åðãè êâàðòèðíîãî îáë³êó.
Îäíàê çà íàÿâíîñò³ â³ëüíî¿ òðèê³ìíàòíî¿
êâàðòèðè ïîñàäîâ³ îñîáè Äí³ïðîâñüêî¿
ÐÄÀ æèòëî ìàòåð³-ãåðî¿í³ òà ÷ëåíàì ¿¿
ñ³ì’¿ íå íàäàâàëè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ïðîêóðàòó-
ðîþ ðàéîíó âíåñåíî ïîäàííÿ ãîëîâ³
Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ ç âèìîãîþ âæèòè ä³º-
âèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîë³ïøåííÿ
æèòëîâèõ óìîâ çàçíà÷åíî¿ ñ³ì’¿.

Íàðàç³ ïîäàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëåíî,
à áàãàòîä³òíà ðîäèíà îòðèìàëà äîâãîî÷³-
êóâàíå æèòëî

Сьогодні у столиці 
ярмаркуватимуть

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâ-
ë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó,
3 êâ³òíÿ â òðüîõ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ â³ä-
áóäóòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè.
Òàê, ó ÷åòâåð òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Íîâîïèðîã³âñüê³é,
25, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 122-124, âóë.
Ñàêñàãàíñüêîãî, 71, âóë. Çàáîëîòíîãî, 
20-À; ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà âóë. Êîñòÿí-
òèí³âñüê³é, 32; â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 75/2

Íîâèíè

З вогнем жарти погані
У старих київських висотках не працюють протипожежні системи

У Києві рятувальники прово�

дять перевірку пожежної безпеки

висотних будинків. Такий кон�

троль, на жаль, актуальний за�

вжди. Наприклад, минулої п’ят�

ниці горіла квартира у багатопо�

верхівці в Оболонському районі.

Вогонь загасили, але троє людей

постраждало. Один із них помер в

машині “швидкої допомоги”.

Тим часом, рейд провела й

служба цивільного захисту Дніп�

ровського району. Провідний ін�

спектор відділу нагляду та запобі�

гання надзвичайним ситуаціям

Євгеній Білашенко розповів, що

на його дільниці є 17 шістнадця�

типоверхових будинків. Планово

ці висотки перевіряють раз на три

роки, але навідуються туди з візи�

тами рятувальники частіше. Об�

’єкти не нові й уже “за віком” вхо�

дять до зони ризику. Ось як буди�

нок на Райдужній 59, збудований

ще у 1980 році — це 16 поверхів,

2 під’їзди, 128 квартир. Його пе�

ревірка — жодним чином не фор�

мальність. Оглянули все: підвал,

технічне ліфтове приміщення,

сміттєзбірник, електрощитові, го�

рище, дах. Навіть просто зійти

сходами згори донизу, щоб пере�

конатися у тому, що прохід віль�

ний — це довго і нелегко. “Хреща�

тик” впевнився — київські ряту�

вальники тримаються у хорошій

формі. На них, либонь, і вся надія,

адже протипожежна система в

більшості будинків не працює.

“За протипожежний стан у бу�

динках відповідають ЖЕКи (у са�

мих кватирах — вже самі мешкан�

ці). Комунальники роблять все

можливе в плані організаційної

роботи. Ви бачите: тут скрізь чис�

то, нема захаращеності, шляхи

евакуації вільні. А от системи авто�

матичного реагування — пожежні

крани, насосні підвищувачі, вен�

тиляційні канали димовідведен�

ня — все, на жаль, не працює. І та�

ка ситуація у більшості будинків.

На моїй дільниці — так практично

у 100 %”,— розповів Євгеній Біла�

шенко. Обладнання, й справді,

виглядає допотопним і швидше

згорить у попіл, ніж якось зреагує.

В ідеалі ж таке приладдя при під�

вищенні температури мало б вми�

кати вентиляційне відведення ди�

му, накачування до високого тиску

води. До речі, вода в кранах є, але

на усіх поверхах відсутні пожежні

рукави. Люди їх покрали: підлітки

на гойдалки, господині — полива�

ти грядки на дачах. Комплект по�

жежного крану коштує приблизно

до 900 грн. ЖЕКи роблять запити

на обладнання та ремонт протипо�

жежної системи. Та через брак

коштів у бюджеті їх не відновлю�

ють роками.

Власне, тому головний акцент

робиться на обачність і свідомість

самих мешканців. Серед причин

загоряння — кинуті в сміттєпро�

від чи ліфтову шахту недопалки. В

лідерах — поведінка п’яниць і

стара проводка. Також — необе�

режність під час приготування їжі

чи користування побутовими

електроприладами. “У нас 79 бу�

динків. Слава Богу, пожежі рідко

трапляються. Є індивідуальні ви�

падки — в неблагополучних сім’�

ях. Але майстри технічних діль�

ниць ходять по квартирах, прово�

дять бесіди, розповідають про

техніку безпеки щодо газового

обладнання, захаращеності бал�

конів тощо. Така робота — по гра�

фіку раз на рік”,— розповіла за�

ступник начальника ЖЕКу 412

Світлана Говоруха. Вона інфор�

мує — підвали та горища в будин�

ках зачинено, та якщо сторонні

особи, як�от бомжі, спилюють

замки, то на виклик мешканців

чи двірників реагує диспетчер�

ська ЖЕКу. Непроханих гостей

хутко виганяють самотужки чи з

допомогою міліції.

Ми опитали мешканців: чи зна�

ють вони, як поводитись у випад�

ку пожежі. Більшість з них не

змогла точно пригадати номер

виклику пожежно�рятувальної

служби. Правильний варіант —

запам’ятайте — 101! Оголошення

з нагадуванням про це розклеєно

на інформаційних дошках будин�

ків. Євгеній Білашенко рекомен�

дує в разі небезпеки одразу теле�

фонувати до пожежної служби.

Рятувальники приїдуть не пізніше

ніж за 10 хвилин. Самотужки ря�

тувати майно та людей, які потре�

бують допомоги, можна, але жер�

товно кидатися в епіцентр вогню

чи задимлене приміщення не вар�

то! І ще суттєво — заздалегідь по�

цікавтеся шляхами евакуації з

місця вашого перебування

Ірина ЛАБУНСЬКА
“Хрещатик”

В
столиці тривають рей�
ди з перевірки пожеж�
ної безпеки у висот�

них будинках. ЖЕКи трима�
ють в належному стані тех�
нічні приміщення та вільни�
ми — шляхи евакуації. З
асоціальними мешканцями
проводять виховні бесіди.
Водночас автоматичні про�
типожежні системи не пра�
цюють у 100 % старих бу�
динків: обладнання зіпсо�
ване, пожежні рукави роз�
крадені. А на відновлення
цих систем у бюджеті бра�
кує коштів.

Болючі точки 
столичної 
комуналки
У березні кияни найбільше 
скаржились на відсутність гарячої
води, опалення та несправні ліфти

За даними, які “Хрещатику”

надали в комунальній установі,

вже традиційно найпроблемні�

шим питанням життєдіяльності

Києва стала відсутність гарячого

водопостачання. За березень на

цю проблему кияни скаржилися

1131 раз. У своєрідних лідерах —

Солом’янський (215 звернень),

Святошинський (179 звернень) та

Голосіївський райони (178 звер�

нень). На другому місці невирі�

шених столичних проблем — не�

справні ліфти у багатоповерхів�

ках. На непрацюючі підйомники

скаржилися 1067 разів, найбільше

в Деснянському (462 звернення),

Подільському (143) Голосіївсько�

му та Дніпровському районі (по

116 звернень відповідно).

Третє місце займає незадово�

лення температурою гарячої во�

ди, а от на четвертому — відсут�

ність опалення в житлових примі�

щеннях. На холод в квартирах

протягом місяця кияни скаржи�

лися 608 разів. Найчастіше мерз�

ли мешканці Голосіївського (134

скарги), Солом’янського (127

скарг) та Шевченківського райо�

нів (99 скарг).

Також киян турбують відсут�

ність освітлення в під’їздах й біля

входів до них (547 скарг), холод�

ного водопостачання (483 скар�

ги), незадовільна температура

опалення (447 скарг), несправні

вантажні ліфти (398 скарг). Зами�

кає “топову” десятку проблем

столичних мешканців — перевір�

ка дозвільної документації, демо�

нтаж кіосків (389 скарг) та відсут�

ність електропостачання (386

скарг). Всього за цими питання�

ми протягом березня до КБУ

“Контактний центр міста Києва”

містяни зверталися 6166 разів.

Найбільше звернень зареєстрова�

но у Деснянському (1186 звер�

нень), Голосіївському (878 звер�

нень) та Солом’янському районах

(863 звернення). На четвертому

місці — Шевченківський район

(743 скарги), за ним перебувають

Святошинський (705 скарг), По�

дільський (523 скарги), Дніпров�

ський (500 скарг), Оболонський

райони (377 скарг). Найменше

звернень мешканців у березні за�

реєстровано в Дарницькому та

Печерському районі, 273 та 160

скарг відповідно

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Б
ерезень — перший місяць весни, і оновлення
зазнає не лише природа, а й улюблене міс�
то. Так, із таненням снігу столичні комуналь�
ники з допомогою небайдужих містян поча�

ли приводити до ладу вулиці Києва. Міська влада ж
продовжила роботи із забезпечення належної жит�
тєдіяльності всіх сфер господарства. Що вдалося
вирішити, а над чим ще доведеться попрацювати,
дізнавалися журналісти “Хрещатика”. До вашої ува�
ги — топ�10 скарг киян до столичного Контактного
центру.

О рім рейдів з перевір и пожежної безпе и висотних б дин ах, столичні
во неборці та ож проводять навчання в житловом се торі міста
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У березні ияни найбільше с аржились на відс тність арячої води,
опалення та несправні ліфти
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Суцільна економія
Українцям доведеться суттєво перерозподіляти витрати сімейних бюджетів

Секвестром 
по катастрофі

Резонансні закони ухвалю�

валися парламентом тяжко,

майже вночі, після чого Вер�

ховну Раду штурмували невдо�

волені. І було від чого, адже

проекти, представлені

прем’єр�міністром Арсенієм

Яценюком, мали на меті сут�

тєво скоротити витрати Держ�

бюджету, у тому числі соціаль�

ні.

“Загальний обсяг фіскаль�

ного розриву, або тих коштів,

яких не вистачає для вижи�

вання країни, складає 289

мільярдів гривень”,— зазна�

чив він під час свого виступу у

Верховній Раді в рамках пре�

зентації двох проектів про об�

меження доходів і видатків

Держбюджету на поточний

рік. “Або ці рішення будуть

прийняті, або Україна буде

країною�банкрутом, і в Укра�

їні буде оголошений дефолт —

усього два варіанти”,— додав

високопосадовець.

Хоча альтернативою запро�

понованих урядом заходів

жорсткої економії мав би бу�

ти суверенний дефолт, соці�

альні новації сприймаються

неоднозначно. Як зазначив у

коментарі ЗМІ голова верх�

ньої палати польського пар�

ламенту Богдан Борусєвич,

громадянам України слід го�

туватися до різкого погіршен�

ня рівня життя заради необ�

хідних реформ.

Перший заступник парла�

ментського комітету з питань

бюджету Оксана Калетнік у

коментарі журналістам від�

критим текстом прогнозує

нову хвилю зростання соці�

альної напруги: “Сьогодні ми

“порубали” соціальні стан�

дарти. Ще треба підвищити

тарифи. При тому, що держа�

ва нічого не робила для того,

аби забезпечити людей робо�

тою, прогнозованим дохо�

дом,— яким чином ми

впораємося з ситуацією, ко�

ли знову бунт вийде на вули�

ці? У нас люди сьогодні не

готові до того, щоб ділитися з

державою”.

Тим не менш, позитив у то�

му, що уряд зважився взяти

на себе таку відповідальність,

переконаний заступник го�

лови комітету Верховної Ра�

ди України з питань соціаль�

ної політики та праці Павло

Розенко: “Економічна ситу�

ація в країні надзвичайно

складна. І, безумовно, не

можна стверджувати, що во�

на ніяк не позначиться на

людях. Це була б неправда.

Тому уряд був вимушений пі�

ти на такі кроки. Про них

можна сперечатися, але, при�

наймні, Кабмін взяв на себе

відповідальність”.

"Усе ж таки вдалося й олі�

гархів трохи “притиснути”,

на деякі предмети розкошів

зростають податки,— вбачає

позитив у ситуації секретар

комітету Верховної Ради

України з питань соціальної

політики та праці Андрій

Павловський.— До цього ні�

хто з багатих податки не пла�

тив за це, а зараз держава по�

чинає мотивувати робити це,

призвичаювати. Головне —

зробити перший крок”.

Отже, пакет пропозицій,

котрі вже є законами, перед�

бачає скорочення фіскально�

го розриву на 48,5 мільярдів

гривень: збільшення доходів

Держбюджету на 24,7 мільяр�

да гривень і зменшення ви�

датків, у тому числі соціаль�

них програм, на 23,8 мільяр�

да гривень.

Заморожування 
заради розвитку

Соціальні новації виявили�

ся таки болісними, хоча уряд

пом’якшив деякі позиції. За�

мість податку на доходи від

депозитів збільшено ставку

податку на доходи фізичних

осіб, і вона залежатиме від

обсягу річних прибутків: від

15 % (до 500 тисяч гривень)

до 25 % (для доходів від 1

мільйона гривень на рік).

При цьому у поняття доходів

включаються дивіденди, ви�

граші, відсотки, роялті, ін�

вестиційний прибуток тощо.

Варто зазначити, зарплат по�

даток не торкнеться. За ін�

формацією міністра фінансів

Олександра Шлапака, пода�

ток на доходи фізичних осіб

за максимальною ставкою

сплачуватимуть усього 2 %

платників. “Це не вирішення

проблеми, але просто питан�

ня людської справедливості,

що не лише бабусі паски під�

тягують”,— наголосив Ан�

дрій Павловський. Окрім

того, заради соціальної

справедливості оподатко�

вуються пенсії вище 10�ти

тисяч гривень, а 10 % держ�

службовців доведеться роз�

прощатися з роботою. Лю�

бителі купити валюту спла�

чуватимуть пенсійний збір у

розмірі 0,5 %.

Натомість “заморожено”

соціальні стандарти. Закони,

спрямовані на порятунок

країни від дефолту, передба�

чають, що мінімальна зар�

платня та прожитковий міні�

мум фіксуються на рівні 1

січня 2014 року і не зростати�

муть до 1 грудня 2014 року.

Так, мінімальна зарплатня

складе 1 218 гривень, про�

житковий мінімум у серед�

ньому — 1 176 гривень, для

дітей віком до 6�ти років —

1 032 гривні, від 6�ти до 18�ти

років — 1 286 гривень, для

працездатних громадян —

1 218 гривень, для осіб, які

втратили працездатність,—

949 гривень.

Окрім того, змінено поря�

док виплат допомоги при на�

родженні дитини: по 41 280

гривень на кожне немовля

незалежно від того, перше во�

но, друге і так далі. Виплата

допомоги здійснюватиметься

одноразово у сумі 10 320 грн,

решта розтягується на три ро�

ки рівними частинами по 860

грн щомісячно. “Якщо люди,

які народжують першу дити�

ну, нібито виграють, адже ви�

плата збільшується на 5 тисяч

гривень, то для тих, хто наро�

джує другу, третю дитину,

безумовно, розмір допомоги

зменшується, порівняно з ти�

ми 60�ма тисячами і 100 тися�

чами гривень, які були рані�

ше”,— зазначив Павло Ро�

зенко.

Урешті, зростуть тарифи на

енергоносії та житлово�кому�

нальні послуги: на газ з 1

травня, а на тепло – з 1 липня.

Арсеній Яценюк анонсував

зростання тарифів на енерго�

носії на 120 % упродовж 4�х

років, зокрема на тепло — на

40 % вже цього року.

Заходи жорсткої економії,

вважають в уряді, не лише

порятують Україну від дефол�

ту, але й стануть запорукою

подальшого розвитку вітчиз�

няної економіки. Та біль�

шість громадян хвилюється,

перш за все, за сьогоднішній

день і за власні бюджети. Що

з ними буде?

Обмеження 
по�домашньому

Можна з високим ступе�

нем вірогідності стверджува�

ти, що нині у багатьох укра�

їнських родинах чи вже від�

булися, чи тривають такі собі

засідання домашніх “бю�

джетних комітетів”. Люди за�

галом поки що не можуть

точно вирахувати, на скільки

гривень їм потрібно скорочу�

вати видатки, але у необхід�

ності продумати секвестр за�

здалегідь сумнівів немає. Ли�

шень прогнозована урядом

інфляція на рівні 12�14 %

"з’їсть" мінімум стільки ж

прибутку. Експерти переко�

нані, що треба готуватися до

суттєвіших скорочень витрат.

“Для більшості громадян

важливими є не зміни у по�

датковій системі, зокрема

підвищення максимальної

ставки податку на доходи фі�

зичних осіб, а підвищення

тарифів,— зазначив в екс�

клюзивному коментарі “Хре�

щатику” експерт Міжнарод�

ного центру перспективних

досліджень Олександр Жо�

лудь.— Якщо зростуть тари�

фи на газ, відповідно, буде

збільшення тарифів на жит�

лово�комунальні послуги”.

Окрім того, експерт при�

пускає подорожчання транс�

портних витрат, тарифів на

проїзд і цін на продукти хар�

чування. Однак якщо

говорити про “зростання цін

на продукти харчування вна�

слідок ухвалення цих зако�

нів, — прямого впливу не бу�

де. З одного боку, можливе

подорожчання продуктів хар�

чування через збільшення

транспортних витрат, але в ці�

лому воно не буде дуже знач�

ним через те, що у нас очікує�

ться призупинення зростання

доходів населення”, що стри�

муватиме продавців від “на�

кручування” цін. А заощад�

жувати українці будуть, ско�

ріш, на відпочинку, на розва�

гах. “Я думаю, що цього року

буде істотно менше людей,

які їхатимуть відпочивати за

кордон, враховуючи зміну

курсу й ті умови, які зараз

складаються”,— зазначив

експерт.

На думку президента Укра�

їнського аналітичного центру

Олександра Охріменка, ситу�

ація сприятиме зростанню

хабарів, завдяки чому поса�

довці лататимуть “дірки” у

власних бюджетах, а також,

унаслідок заморожування за�

рплат і пенсій, “застою у тор�

гівлі” та скороченню обсягів

виробництва, що, у свою чер�

гу, призведе до зростання рів�

ня безробіття. Олександр Ох�

ріменко не виключає і роз�

ширення економічної “тіні”.

Щодо столичних мешканців,

то експерт переконаний — їм

буде так само скрутно, як і

жителям інших регіонів:

“Фактично киянам у 2014 ро�

ці доведеться відмовитися від

дорогих покупок і більшу

частину коштів витрачати

лише на продукти харчуван�

ня та громадський транспорт,

котрий, скоріш, подорожчає

вже найближчим часом”.

Субсидії врятують 
майже всіх

Стати на заваді зубожінню

українців має “амбітна систе�

ма підтримки малозабезпече�

них”, як її назвав прем’єр�мі�

ністр Арсеній Яценюк. За

словами міністра соціальної

політики Людмили Денісо�

вої, “у нас із 1 жовтня працю�

ватимуть компенсаторні ви�

плати, які нададуть можли�

вість понад 4 мільйони сімей

підтримати у цій складній си�

туації”. 

Олександр Охріменко вва�

жає, що система у тому ви�

гляді, який має нині, навряд

чи стане ефективним поря�

тунком малозабезпечених від

остаточного зубожіння: “Як�

що взяти за основу слова ке�

рівництва країни, то вони

обіцяли, що 30 % сімей отри�

муватимуть компенсацію за

послуги ЖК. Але це малой�

мовірно, адже виплата ком�

пенсацій 30 % сімей вимага�

тиме видатків із держбюдже�

ту тільки протягом 2014 року

в обсязі 49�ти мільярдів гри�

вень. Скоріш, ніхто таких

коштів не сплачуватиме, то�

му реально, що тільки 3 % сі�

мей зможуть розраховувати

на підтримку”.

Натомість Андрій Павлов�

ський переконаний, що сис�

тема адресних субсидій пра�

цюватиме ефективно і, “за

рахунок того, що будуть під�

вищені тарифи на енергоно�

сії майже на 40 %, люди се�

реднього достатку сплачува�

тимуть трохи більше, ніж

платили, а бідним держава

компенсує”, причому “якраз

Людмила Денісова повинна

важко попрацювати, щоб ця

система була оптимізована”.

Павло Розенко закликає

українців і самих долучатися

до удосконалення системи

субсидування оплати кому�

нальних послуг найбіднішим:

“Не треба боятися і нехтувати

цим правом, треба його вико�

ристовувати. Головне, щоб

уряд довів усім людям, які ма�

ють право на субсидію, що

вони можуть скористатися

цією програмою. Бо, як пра�

вило, нині субсидії отриму�

ють лише ті, хто їх раніше

оформив... Так, чиновники

ставлять штучні обмеження,

але треба скаржитися, не бо�

ятися черг, домагатися реалі�

зації своїх прав. Держава ви�

діляє на це кошти, вони є,

просто треба використовува�

ти ці можливості”. За інфор�

мацією Павла Розенка, нині

середній розмір субсидії по

країні складає 100 гривень,

та, на його думку, 500 гривень

на місяць, про які говорив

Арсеній Яценюк, “для мене

це занадто велика цифра”.

Тож нам залишається

оптимізувати витрати й поду�

мати над зростанням власних

доходів
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

У
країнці відтепер не на словах, а на ділі
зможуть врятувати Україну. Майже всі
ми гривнею боронитимемо нашу дер�
жаву від дефолту. Днями виконуючий

обов’язки Президента України Олександр Тур�
чинов підписав ухвалені Верховною Радою 27
березня поправки до Держбюджету та закон
про недопущення фінансової катастрофи.
Обидва нормативних акти передбачають
жорстку економію згори донизу. До чого готу�
ватися українцям?

Компенсації на додачу
Ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ìàþòü ñ³ì’¿, ó ÿêèõ ðîçì³ð ïëàòè çà æèòëîâî-êîìó-

íàëüí³ ïîñëóãè ïåðåâèùóº îáñÿã âèçíà÷åíîãî óðÿäîì îáîâ’ÿçêîâîãî â³äñîòêà ïëàòåæó:
10 % (ïåíñ³îíåðè òà íåïðàöåçäàòí³) ÷è 15 % (ïðàöåçäàòí³) ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíî-
ãî äîõîäó ñ³ì’¿. Ñóáñèä³ÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ðîçðàõóíêó 21 ìåòð êâàäðàòíèé âîëîä³ííÿ ÷è
êîðèñòóâàííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ æèòëà íà îäíó îñîáó òà 10,5 ìåòð³â êâàäðàòíèõ íà
âñ³õ, õòî çàðåºñòðîâàíèé ó ïîìåøêàíí³. ßêùî ãðîìàäÿíèí ìåøêàº â îäíîê³ìíàòí³é
êâàðòèð³, ñóáñèä³ÿ íàðàõîâóºòüñÿ íà çàãàëüíó ïëîùó íåçàëåæíî â³ä ðîçì³ðó êâàðòèðè.

Îêð³ì ñóáñèä³é, óðÿä çà ï³äñóìêàìè çàñ³äàííÿ ó ñåðåäó, 2 êâ³òíÿ, ïðåäñòàâèâ ùå îäíó
ïðîãðàìó ï³äòðèìêè ìàëîçàáåçïå÷åíèõ. ßê çàçíà÷èëà íà áðèô³íãó ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè Ëþäìèëà Äåí³ñîâà, Êàáì³í óõâàëèâ ïîñòàíîâó «Ïðî ïîñèëåííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ â óìîâàõ ï³äâèùåííÿ ö³í ³ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè», çã³äíî ç ÿêîþ ïåðåäáà÷àºòüñÿ 100-â³äñîòêîâà êîìïåíñàö³ÿ çðîñòàííÿ âàðòîñò³
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ òèõ ñ³ìåé, äå ð³âåíü äîõîäó íà êîæíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿
íå ïåðåâèùóº ñóêóïíîãî ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Äåí³ñîâî¿, öÿ
ïðîãðàìà ï³äòðèìêè ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ä³ÿòèìå ç 1 ëèïíÿ öüîãî ðîêó. Ïðè öüîìó òàê³
ñ³ì'¿ ìàòèìóòü ïðàâî ³ íà ñóáñèä³þ, ³ íà äàíó êîìïåíñàö³þ. 
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Курс на Арабатську
стрілку

Надворі нині майже по�

літньому тепло. Ось столич�

ний парк, лісопосадка... Міс�

тяни сюди приходять відпо�

чити, подихати чистим по�

вітрям, поспілкуватися, й

майже через одного обгово�

рюють майбутній літній від�

починок. Атмосфера цьому

сприяє: повсюди “пікніки,

шашлики”... “Що, тепер до

Криму не можна? Та хто ж ту�

ди поїде! Ще підстрілять... А

ми махнемо на Арабатську

стрілку, там навіть краще, чи

до Затоки. Море є, чого ще

треба?” — такі розмови були

того дня типовими. “До Ту�

реччини поїду,— ділилася

планами моя подруга, мру�

жачи очі від сліпучого сон�

ця.— Або й до Криму, тільки

ж от митниця... Але вони не

стрілятимуть — це ж живі

гроші!”.

Це, звісно, просто розмо�

ви, що не можуть претенду�

вати на статус соціологічних

досліджень, і робити виснов�

ки за ними не є коректним.

Та думки експертів багато в

чому збігаються зі звичайни�

ми побутовими бесідами.

Травневі свята, які традицій�

но були початком курортно�

го сезону у Криму й за яки�

ми, власне, робилися прог�

нози на літо, буде зірвано.

“На жаль, сигнали, що над�

ходять з Криму, тривожні:

невизначеність статусу цієї

території, з одного боку, а з

іншого, сплеск емоцій, що

“ось — ми росіяни”, від�

штовхують українців від від�

починку на півострові”,—

констатує голова Всеукраїн�

ської асоціації туроператорів

Ігор Голубаха. Тому, на думку

експерта, “якщо минулого

року у Криму відпочили по�

над 4,5 млн людей, то, коли

ми ведемо мову про ниніш�

ній сезон, там, якщо й будуть

українці, то з десяток тисяч,

не більше”.

Хіба що росіяни туди по�

їдуть. Принаймні, їх до Кри�

му вже почати заманювати.

Скажімо, спеціальними

знижками. Так, деякі готелі,

за даними Асоціації туропе�

раторів Росії, вже пробують

скинути до 25 % у цінах на

відпочинок. Інший варіант —

бонуси. Наприклад — без�

коштовне лікування. До речі,

планується розгорнути ши�

року рекламну кампанію що�

до Криму коштом федераль�

ного бюджету, адже, за дани�

ми Ростуризму, торік у Криму

з приблизно 6 мільйонів від�

почивальників тільки 2 міль�

йони — росіяни. Генеральний

директор готельних операто�

рів “Прем’єр Інтернешнл”

Ірина Седлецька не виклю�

чає: “Коли орієнтуватися на

російського туриста, котрий,

звісно, збільшуватиме свою

присутність у Криму, я ду�

маю, понад 50 % прибутків

вони зможуть отримати за

його рахунок”.

До того ж, Крим облюбу�

вали собі й іноземці — там

нерідко чуєш англійську чи

німецьку мову. Може, во�

ни — далекі сусіди й нічого

не бояться на півострові?

Оминатимуть 
десятою дорогою

Як розповів в ексклюзив�

ному коментарі “Хрещати�

ку” представник Німецького

товариства з міжнародного

співробітництва (GIZ) в

Україні Матіас Брандт, “те,

що я знаю нині, на жаль, то

це — німецькі туристи скасу�

вали більшість поїздок до

Криму. Ті, хто бронював тури

і хотів відвідати півострів,

відмовляються від цієї подо�

рожі. Є офіційне попере�

дження МЗС Німеччини з

рекомендацією поки що ут�

римуватися від поїздок до

Криму через політичну кон�

фронтацію”. Тому, на думку

пана Брандта, “головним

завданням є встановлення

миру і порядку на півострові,

оскільки це — головний за�

кон туризму. Без упорядку�

вання ситуації люди не бу�

дуть їхати до цих регіонів”.

Характеризуючи відсоток

скасувань раніше заброньо�

ваних турів до Криму, Матіус

Брандт оцінив показник у

20—30 %.

“До подій кінця минуло�

го — початку нинішнього ро�

ку Крим був одним із основ�

них туристичних напрямків,

як і Київ. В основному, їхали

туристи з Німеччини, Вели�

кої Британії. Цьогоріч, на

жаль, дуже багато скасувань

цих турів,— скаржиться на

ситуацію директор туристич�

ного агентства “Kolo travel”

Володимир Коломієць.— Я

почав отримувати повідом�

лення про ануляції турів, за�

планованих на поточний рік,

ще з грудня минулого року, у

січні�лютому цього року

кількість таких повідомлень

зросла”. Пан Коломієць осо�

бливо наголосив на тому, що

повідомлення про анулюван�

ня турів надходять із такими

ремарками, що “ми зараз не

розглядаємо Крим як напря�

мок для туризму”. Володи�

мир Коломієць зазначив, що

за попередніми підрахунка�

ми кількість анульованих ту�

рів до Криму, в тому числі у

складі комбінованих турів по

Україні із заїздом до Криму,

сягає 50%.

“Рівень бронювання у на�

шому готелі в Криму критич�

но низький,— підбила підсу�

мок Ірина Седлецька.— Нині

нових бронювань майже не�

має, і багато хто з тих, хто за�

здалегідь замовив, скасовує

бронювання”.

Пляжний рай: 
напівпорожні готелі
та дешевизна

У самому Криму готелі вже

мають проблеми. Принай�

мні, як зізналася пані Сед�

лецька, “наш готель у Криму

на межі закриття, оскільки

треба утримувати персонал і

сплачувати за комунальні по�

слуги, а готель не завантаже�

ний”. Як наголосила Ірина

Седлецька, “треба розуміти,

що Крим — передовсім, ку�

рортний напрямок, і в таких

умовах ніхто не поїде відпо�

чивати”. Тим не менше,

представник мережі готелів

звертає увагу, що “турист —

дуже непередбачуваний клі�

єнт і, звичайно, якщо на тра�

вень усі не побояться і вирі�

шать поїхати до Криму, а там,

тим часом, ситуація стабілі�

зується, безумовно, можуть

бути й позитивні прогнози”.

Однак попередні дані свід�

чать, що попит на травневі

тури взагалі скоротився, осо�

бливо до Криму.

Єдине, чим кримчани ще

можуть заохотити туристів

відвідати колись туристич�

ний рай, то це помірні ціни.

Зокрема Ігор Голубаха спрос�

тував думку про те, що у Кри�

му можуть зрости ціни через

перехід на рублі в розрахун�

ках. “Я не думаю, що там бу�

де підвищення цін, бо за

низького рівня завантажено�

сті готелів у Криму, майже

напівпорожніх, сенсу підви�

щувати ціни немає. Гадаю,

що багато хто з бізнесменів,

які розуміють, що таке тур�

бізнес, не будуть цього роби�

ти, оскільки розуміють, що

Крим і так не дуже конку�

рентоспроможний щодо ін�

ших країн, а сьогодні вони,

якщо ще й ціни збільшать,

можуть і решти туристів по�

збутися”.

Казковий відпочинок
забезпечать незвідані
стежки Вітчизни

Доки політики ведуть дис�

кусії про статус Криму, туро�

ператори підшукують заміну,

в чому їм активно допомага�

ють самі клієнти. “Як для

українського туриста, так і

для іноземного, є величезна

кількість об’єктів інфра�

структури, де можна відпочи�

ти за прийнятними ціна�

ми”,— зазначила у своєму ко�

ментарі журналістам голова

Державного агентства з пи�

тань туризму і курортів Олена

Шаповалова. Посадовець на�

звала як альтернативу Криму

Азовське море, Карпати, озе�

ра й річки, уздовж яких роз�

ташовано чимало баз відпо�

чинку, готелів, санаторіїв.

“Частіше стали цікавитися

такими напрямками, як За�

хідна Україна, селище Затока

на Одещині, місто Одеса,

узбережжя Азовського мо�

ря,— розповіла в коментарі

“Хрещатику” керівник відді�

лу України та країн СНД ту�

ристичного агентства “Pan

Urkaine” Людмила Прус.—

Люди цікавляться цінами,

інфраструктурою, екскурсій�

ними турами. Наприклад,

зростає популярність турів

Східною, і Західною Укра�

їною. Люди обирають відпо�

чинок згідно з бюджетом,

шукають альтернативу дитя�

чому відпочинку, адже за цим

напрямом Крим був особли�

во популярний. Я думаю, що

більш популярними зараз

стануть Затока, Шацькі озе�

ра, відпочинок узагалі на озе�

рах — та сама Східна Укра�

їна”. Експерт також зазначи�

ла, що потенційні клієнти за�

питують і про кримські

об’єкти також, та про їхні

аналоги. “В Україні багато

об’єктів, яких наші співвіт�

чизники не бачили й не зна�

ють, бо звикли відпочивати у

Криму, тому ми будемо роз�

вивати новий напрямок —

патріотичний туризм, щоб

українці краще пізнали свою

Батьківщину”.

Україна настільки різнома�

нітна, що завжди матиме ве�

личезні можливості для внут�

рішнього туризму. На цьому

наголосила Ірина Седлецька:

“Закарпаття, Кам’янець�По�

дільський, Азовське море,

Чернігів, Асканія Нова...

Надзвичайно багато турис�

тичних об’єктів є в Україні.

Наше завдання — привернути

до них увагу. Інфраструктура

готова, готелі навчилися орга�

нізовувати та обслуговувати

туристів, і в цьому, безумовно,

є значний потенціал”.

Не вбачає проблем із замі�

ною Криму іншими чарівни�

ми куточками України й Ігор

Голубаха: “Починаючи від

відпочинку на континен�

тальному узбережжі Укра�

їни, у Бердянську, на убе�

режжі Азовського моря, за�

кінчуючи Карпатами, у нас є

де провести відпустку. І не

забуваймо, що, в принципі,

більше людей почнуть відпо�

чивати у тих європейських

країнах, що на сьогодні роб�

лять усе можливе, аби при�

вабити до себе турпотік. Це

Греція, Хорватія, давайте

згадаємо й Туреччину, ці

країни привернуть до себе

певну частку туристів”. При

цьому пан Голубаха акценту�

вав увагу на тому, що в Ту�

реччині можлива стабіліза�

ція цін на рівні минулого ро�

ку: “Частина українців, кот�

рі тяжіли до Криму, можуть

переорієнтуватися і на Іта�

лію й Іспанію. Це ті країни,

в яких розвинена туристич�

на інфраструктура, посоль�

ства яких роблять усе мож�

ливе для спрощення оформ�

лення процедур". Загалом

“висока конкуренція, що іс�

нує як між цими країнами,

так і туроператорами в Укра�

їні, що продають ці тури, на�

дає можливість людям за по�

мірні гроші відпочивати у

різних країнах”.

Тож українці без Криму не

тільки проживуть, але й де�

шево та цікаво відпочинуть.

А як воно буде кримчанам з

літнім сезоном, про це мож�

на буде судити вже за кількіс�

тю відпочивальників на пів�

острові під час найближчих

травневих свят

Крим — “відпочиває”!
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

С
татус Криму як окупованої території по�
ставив перед складним вибором бага�
тьох українців, і насамперед — людей,
далеких від політики й шалених статків.

Адже не за горами літо, тож саме час планува�
ти відпочинок і оздоровлення дітей, аж тут до
кримських звичних принад — зась. Однак наші
співвітчизники не мають впадати у відчай,
адже й без Криму в Україні вистачить пляжів і
морських та прісних водойм, так само й інших
цікавих куточків більш ніж достатньо. “Хреща�
тик” розбирався, куди можуть поїхати кияни
попри нинішню — для багатьох — недосяж�
ність кримського узбережжя.

Одна Херсонщина півострова варта
Ñõîæå, â³ò÷èçíÿí³ òóðîïåðàòîðè çíàéøëè âäàëó àëüòåðíàòèâó Êðèìó äëÿ òèõ, õòî

â³ääàº ïåðåâàãó ïëÿæíîìó â³äïî÷èíêó, òà é íåîäì³ííî íà ìîðñüêîìó óçáåðåææ³.
Õåðñîíùèíà é Ìèêîëà¿âùèíà ñòàíóòü íîâèìè òóðèñòè÷íèìè îàçàìè Óêðà¿íè. Ãîëîâà
Àñîö³àö³¿ òóðèçìó ï³âäíÿ Óêðà¿íè Òåòÿíà Âîëèíåöü ïåðåêîíàíà, ùî â³äïî÷èâàëüíèêè
â³äêðèþòü òà ïîëþáëÿòü ÷óìàöüê³ êðàºâèäè íàñò³ëüêè, ùî í³êîëè íå ïðîì³íÿþòü ¿õ íà
êðèìñüê³ ïðèíàäè: “Íà ï³âäí³ Óêðà¿íè º ñïðàâæí³ ïåðëèíè, º ö³êàâ³ åêñêóðñ³éí³ ïðî-
ãðàìè. ×îãî âàðò³ ëèøåíü äâ³ íàø³ óí³êàëüí³ òåðèòîð³¿: Àñêàí³ÿ Íîâà òà ×îðíîìîðñüêèé
á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê! Òàêîæ º åêñêëþçèâí³ ìàðøðóòè, åêñêóðñ³¿, íàïðèêëàä, äî íàé-
á³ëüøî¿ ïóñòåë³ ó Çàõ³äí³é ªâðîï³”. Äëÿ â³äïî÷èíêó — Àðàáàòñüêà ñòð³ëêà, Ñêàäîâñüê,
Çàë³çíèé Ïîðò, Õîðëè. Òóðèñò³â ãîòîâ³ ïðèéíÿòè ìàéæå 600 îá’ºêò³â, çîêðåìà, äèòÿ÷³
òàáîðè, ñàíàòîð³¿, áàçè â³äïî÷èíêó. Ñàìå íà ï³âäí³ Óêðà¿íè àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ ð³ç-
í³ âèäè çåëåíîãî òóðèçìó, ðèáîëîâëÿ ÷è ê³íí³ ìàðøðóòè. Çàäëÿ òîãî, àáè ïðîñóíóòè
ï³âäåíü êðà¿íè íà ðèíêó òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã, ïàí³ Âîëèíåöü ïðîïîíóº òóðèñòè÷íèì
îïåðàòîðàì îá’ºäíàòèñÿ ³ çàïðîïîíóâàòè ñï³ââ³ò÷èçíèêàì ö³êàâ³ âàð³àíòè íà áóäü-ÿêèé
ãàìàíåöü. Îêð³ì ïîì³ðíèõ ö³í, Òåòÿíà Âîëèíåöü àêöåíòóº óâàãó íà øèðîêîìó àñîðòè-
ìåíò³ ðîçâàã, ÿê³ ÷åêàþòü íà â³äïî÷èâàëüíèê³â íà ï³âäí³ Óêðà¿íè.

Ціни на ЮБК усе�таки “кусаються”
Íà òðàâíåâ³ ñâÿòà êðèìñüê³ ãîòåë³ ùå ïðîïîíóþòü ö³-

íè ó ãðèâíÿõ. Òàê, îäèí ç ïðèâàòíèõ ãîòåë³â ó ßëò³ çäàº
äâîì³ñòí³ íîìåðè-ëþêñ ïî 3791 ãðí çà äîáó. Íàéíèæ÷à
ö³íà íà ñòàíäàðòíèé íîìåð â “Îðåàíä³” — 1136 ãðí íà
äîáó, àëå ñåðåäíÿ ö³íà âñå-òàêè êîëèâàòüñÿ áëèçüêî 1921
ãðí, 24 ãîäèíè êðèìñüêèõ êàí³êóë ó “ßëò³-²íòóðèñò³”
îá³éäóòüñÿ ó 914 ãðí, àëå çóñòð³÷àþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ é ïî
889 ãðí — ùå é ç³ ñí³äàíêîì íà äîäà÷ó. Â Îðäæîí³ê³äçå
(ï³ä Ôåîäîñ³ºþ) º ïðîïîçèö³¿ é ïî 270 ãðí ³ ïî 430 ãðí.
Îäèí ³ç ãîòåë³â çàìàíþº â³äïî÷èâàëüíèê³â àêö³éíîþ ö³-
íîþ 130 ãðí çà íîìåð òà øèðîêèì àñîðòèìåíòîì áîíó-
ñ³â.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, âàðò³ñòü â³äïî÷èíêó íà ï³âäí³ Óêðà-
¿íè êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 90-120 ãðí íà äîáó, ì³í³ìàëüíà
ïðîïîçèö³ÿ — 55 ãðí çà äîáó áåç õàð÷óâàííÿ.

Òóðè çà êîðäîí ïîäîðîæ÷àëè, àëå öå ïîâ’ÿçàíî ç êî-
ëèâàííÿì êóðñó äîëàðà ÑØÀ. Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïóò³âêè
äî Òóðå÷÷èíè íà òèæäåíü ñêëàäàº 660 ºâðî, äî Ãðåö³¿ —
520 ºâðî, äî ªãèïòó — 630 ºâðî.

Українці активно підшукують — і таки знаходять на материку заміну туристичним
принадам півострова
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По живих мішенях
Де полював екс�президент Віктор Янукович та його найближче оточення

Розваги можновладців
Резиденція знаходиться біля села

Сухолуччя у Вишгородському райо�

ні біля Київського водосховища. Тут

є де розгулятися любителям попо�

лювати: площа господарств стано�

вить 29,7 тис. га, з яких 19,5 га зай�

мають ліси, а 10,2 тис. га — водой�

ми. На території мисливських угідь

розташовано два урочища — “Ос�

трів” та “Акація”, мисливський бу�

динок “Хонка”, лазня, вертолітний

майданчик, пірси з ангарами, кате�

рами та яхтами й більш ніж 800 ви�

шок для полювання, а також тир,

що має назву “Кабан, що біжить”.

За словами директора громадської

організації “Київського еколого�

культурного центру” Володимира

Борейка, вартість тільки цього ме�

ханізованого тиру складає близько

1,5 млн грн.

Волонтер громадського руху

“Спільна справа” Сергій Оврашко

розповів “Хрещатику” — на цій те�

риторії нараховується близько 3

тисячі диких кабанів, 2 тисячі, а та�

кож є й інші звірі, але значно в мен�

шій кількості. Також на території

знаходяться облаштовані вольєри, в

яких вирощують диких тварин спе�

ціально для відстрілу.

“Загалом, тут є один великий

вольєр площею у 1000 га, де знахо�

дяться олені, лосі, кабани. А от, на�

приклад, в іншому переважно жи�

вуть кабани. У маленькому трима�

ють рідкісні види білих ланей, оле�

нів, баранів. А також ще є невеликі

вольєри на території лісу — це май�

же 50 га, фазанарій”,— каже пан Ов�

рашко.

Окрім того, додає Володимир Бо�

рейко, на території лісомисливських

господарств мешкають звірі та пта�

хи, які занесені до Червоної книги

України. Як�от, наприклад, білий

олень�альбінос, орлани�білохвости,

чорні лелеки, тетеруки тощо. І це

все господарство утримувалось спе�

ціально для відстрілу, аби “еліта”

мала ідеальні умови для полювання.

Приголомшує і кількість вишок, тут

споруджених. “Тут є вишки для за�

гінного полювання, яких налічуєть�

ся близько 800, та близько 30 — для

індивідуального”,— пояснює пред�

ставник Всеукраїнського риболов�

ного громадського об’єднання “Гро�

мада рибалок України” Сергій Кир�

пач. Тож з огляду на це, додає пан

Борейко, можна зробити висновок,

що тут відбувалось страшне полю�

вання на тварин.

Варто зазначити, що Дніпров�

сько�Тетерівське лісомисливське

господарство у статусі заповідно�

мисливського господарства було

створено в 1967 році і призначалося

для полювань членів ЦК КПУ. З

1991�го до початку 2000�х років гос�

подарство втратило статус “цар�

ського полювання” і ледь не стало

національним парком, над проек�

том організації якого працювали

Мінприроди України та Київський

еколого�культурний центр. Однак

прихід до влади Віктора Януковича

змінив ситуацію, й у 2007 році гос�

подарство облюбував сам президент.

По периметру господарство було

оборано 2�3�метровим ровом, про�

кладено дороги з супер�асфальту,

побудовано паркани, мисливські

вишки, на зміну мисливським буди�

ночкам членів ЦК КПУ споруджено

мисливські палаци Януковича.  Як

припускають експерти, ці хороми

були побудовані не за кревні кошти

екс�президента, а, напевно, за гроші

платників податків. Охорону “цар�

ського” полювання здійснювали

бійці “Беркута” з автоматами, які

маскувалися під “членів громад�

ської організації”.

Угіддя чекають 
на власника

За словами пана Борейка, Дніп�

ровсько�Тетерівське лісомисливське

господарство на сумнівних підста�

вах передали в оренду, а за іншими

данними — у властність “Товариству

мисливців та рибалок “Кедр”. А

придбання Януковичем 17 га урочи�

ща “Острів” прокуратура перевіряє

на законність — рішення про це сво�

го часу ухвалила Київська обласна

рада. Але подальша доля угідь буде

вирішуватися профільними мініс�

терствами, екологами, громадскістю

тощо, каже він.

Екологи наполягають на тому,

щоб Дніпровсько�Тетерівському

лісомисливському господарству

надали статус державного заповід�

ника, оскільки це місце має вели�

ку значимість та представляє со�

бою унікальність природних ре�

сурсів. Думку екологів поділяє і

президент Всеукраїнської громад�

ської організації “Жива планета”

Світлана Берзіна. Вона зазначає,

що більша частина об’єктів мають

природоохоронну цінність — тут

знаходяться рідкісні та зникаючі

види флори та фауни, які потрібно

зберегти та примножити. Тим

більше, враховуючи той факт, що

зараз дуже багато лісів вирубуєть�

ся, а природа винищується людь�

ми заради прибутку. Втім, укотре

фахівці з природоохоронних ре�

сурсів звертають увагу на те, що ці

території ще остаточно не вивчені,

адже за часів Януковича ця рези�

денція була закритою для сторон�

ніх.

За словами пана Борейка, екологи

мають заручитися підтримкою Мі�

ністерства екології та природних ре�

сурсів України, комітету екології

Верховної Ради та оформити необ�

хідні документи. Адже згідно із За�

коном “Про природно�заповідний

фонд України”, указ про створення

нових заповідників і парків підписує

президент України.

Як варіант, якщо територія набуде

офіційного статусу, для окупності

заповідника Володимир Борейко

пропонує зробити платними вхід

для відвідувачів і користування при�

родними ресурсами.

Зі свого боку, Сергій Оврашко

вважає, що ці угіддя повинні бути

лише в приватній власності. По�

трібно шукати інвесторів, які готові

були б утримувати їх, в іншому ви�

падку витрати на утримання лісо�

мисливських угідь ляжуть тягарем

на плечі державного бюджету. Він

додає: “Жоден заповідник таких ви�

трат не окупить, оскільки це не буде

мати економічного підґрунтя, на�

віть якщо зробити платним вхід до

нього”.

“На утримання Дніпровсько�Те�

терівського лісомисливського угід�

дя в місяць витрачається близько

600�700 тис. грн. Зараз всі витрати

бере на себе товариство мисливців і

рибалок “Кедр”,— розповідає пан

Оврашко. Гроші це товариство от�

римувало з держбюджету. Окрім то�

го, як пояснює волонтер, значну су�

му грошей складають і членські

внески.

“Для того, щоб залишатися чле�

ном клубу, необхідно було сплачува�

ти членські внески. Точніше, його

членам доводилося це робити доб�

ровільно�примусово, аби їх не ви�

ключили. Самі ж вони на полюван�

ня сюди майже не приїздили. Хіба

що за винятком деяких. Адже це бу�

ло місцем для полювання Янукови�

ча та його “свити”, хоча сам екс�

президент до лав цього товариства

не входив. Отож, на рахунку “Кед�

ра” є гроші, яких вистачить на утри�

мання цих угідь ще приблизно на

рік”,— зазначає він.

Підставою для державного фінан�

сування та утримання цих угідь був

статус лісництва, яке залишалося у

державній власності, а всі, хто там

хозяйнував, були орендарями. Рані�

ше про це у дискусії з приводу Сухо�

луччя зазначав екс�міністр економі�

ки Сергій Терьохін.

За словами громадських активіс�

тів, посприяти у фінансовій допо�

мозі щодо утримання лісомислив�

ських угідь готові й українські біз�

несмени.

Втім, на сьогодні питання щодо

того, який статус отримає Дніпров�

сько�Тетерівське лісомисливське

угіддя — приватний чи національ�

ного заповідника — залишається

відкритим.

Але екологи вкрай занепокоєні

подальшою долею резиденції екс�

президента. І найбільше через те,

щоб цю територію не “роздерибани�

ли”, вона не була продана мислив�

ським фірмам або ж з торгів.

“Ходять чутки — можуть віддати

ці угіддя бізнесменам, щоб ті зароб�

ляли гроші. Але не можна природу

вимірювати тільки грошима. Все ж

таки це дещо інша категорія. Тим

більше, таких унікальних місць, як

ми бачимо, в Україні залишилося

дуже мало”,— додає пан Борейко.

Тож фахівці з природоохоронного

середовища сподіваються, що угіддя

поблизу Сухолуччя будуть націона�

лізовані й набудуть статусу заповід�

ника.

Наразі вхід до Дніпровсько�Тете�

рівського лісомисливського угіддя

закритий, оскільки після втечі Яну�

ковича тут з’явилося багато брако�

ньєрів та крадіїв, які не втрачають

нагоди поживитися. Так, за останні�

ми даними охоронців, вже трапляли�

ся випадки крадіжок: зникли декіль�

ка автомобілів, мотор для човна, сні�

гоход, 2 квадроцикла та розграбували

винні запаси. Тому, аби не почалося

масове браконьєрство і мародерство,

місцину охороняє товариство мис�

ливців та рибалок “Кедр” разом з ін�

шими приватним фірмами

Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

Н
ещодавно була відкрита ще одна із резиденцій
колишнього глави держави В. Януковича — Дніп�
ровсько�Тетерівське лісомисливське господар�
ство, розташоване біля села Сухолуччя непода�

лік Межигір’я. Саме тут полював він та його соратники. А
розкішні маєтки вражають своїми масштабами. До того
ж, як запевняють громадські активісти, не стали приво�
дом для скасування “президентських розваг” і доленос�
ні події на Євромайдані, під час яких за останній сезон
полювання Янукович сюди приїздив двічі.

У державну власність
Ïðîêóðàòóðà Êè¿âùèíè âèìàãàº ïîâåðíóòè äåðæàâ³ çåìë³ ðåçèäåí-

ö³¿ åêñ-ïðåçèäåíòà “Àêàö³ÿ” òà “Îñòð³â” â Ñóõîëó÷÷³. Ïðîêóðàòóðà
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðåä’ÿâèëà äî ñóäó ïîçîâ ç âèìîãîþ ñêàñóâàòè âñ³
íåçàêîíí³ ð³øåííÿ îðãàí³â âëàäè òà âèòðåáóâàòè 13 ãà ë³ñó ç íåçàêîí-
íîãî âîëîä³ííÿ íà êîðèñòü äåðæàâè. Ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ó
2007 ðîö³ Êè¿âñüêà ÎÄÀ âèëó÷èëà çåìëþ ó Äí³ïðîâñüêî-Òåòåð³âñüêî-
ãî äåðæàâíîãî ë³ñîìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà òåðèòîð³¿ Ñóõî-
ëóöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ó Âèøãîðîäñüêîìó ðàéîí³. Ö³ çåìë³ ïåðåäàëè
ó âëàñí³ñòü 14 ìåøêàíöÿì ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ÿê³ âïðîäîâæ
ê³ëüêîõ äí³â â³ä÷óæèëè ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó “Ä³ì Ë³ñíèêà”. Ó 2009 ðî-
ö³ ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü íåçàêîííî áóëî çì³íåíî äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîãî êîìïëåêñó. Âèëó÷åííÿ
ë³ñîâèõ çåìåëü ïðîâåäåíî ç ïîðóøåííÿì âèìîã Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè, àäæå ïðîâåäåíî íå óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì, à òàêîæ ïðè
öüîìó ïîðóøåíî ïîðÿäîê çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü. Ðèí-
êîâà âàðò³ñòü çåìåëü ñòàíîâèòü ïîíàä 5 ìëí ãðí.
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Вибір — кращий 
сервіс

У житті трапляються різні

випадки, наприклад, як та�

кий, що стався нещодавно —

жінка народила дитину на

станції столичного метро. Та�

кож ніхто не застрахований

від того, що це може статися і

поза межами країни. Але все

ж таки більшість жінок зазда�

легідь планує пологи: де саме

народжувати дитину — від лі�

карні до країни — та прагнуть

обрати для цього найком�

фортніше місце. "Хрещатик"

вирішив дізнатися, де краще

народжувати, та скільки це

буде коштувати.

Багато наших співвітчиз�

ниць воліють народжувати за

кордоном. За даними ком�

паній, які пропонують такі

послуги, кількість українсь�

ких клієнток за минулий рік

збільшилася на 15 %. Існує

навіть спеціальний термін

"бебі�вояж". І на це, зрозумі�

ло, є свої причини: високий

рівень медицини, низький

поріг смертності породіль та

новонароджених, сприятливі

і стабільні економічні умови

тощо. Саме ці чинники і ви�

значають країну для наро�

джування дитини.  Так, і у

нашій країні є дуже багато

приватних клінік, які працю�

ють за європейськими стан�

дартами та мають високий рі�

вень медсервісу. Але все ж та�

ки дуже важливі різноманітні

чинники, які переважують у

бік іноземних держав та клі�

нік: сучасні підходи допомо�

ги під час пологів та віднов�

лювальні післяпологові про�

цедури жінкам тощо.

Так, за словами президента

Української Асоціації Ме�

дичного Туризму (УАМТ) —

віце�президента Всесвітньої

Асоціації Медичного Туриз�

му (GHTC) Віолетти Яни�

шевської, до країн, куди най�

частіше їдуть народжувати

українки, відносяться: США,

Німеччина, Великобританія,

Франція, Норвегія, Данія,

Фінляндія, Швеція, Австра�

лія, Швейцарія, Канада. Що

стосується наших сусідів —

Росії, то вони частіше всього

обирають для пологів Індію

та Таїланд, бо там значно

нижча вартість медичних по�

слуг в порівнянні з країнами

ЄС та США. Також експерт

звернула увагу на те, що ва�

гітній жінці, яка збирається

народжувати за кордоном,

рекомендовано планувати

свою поїздку не пізніше, ніж

з терміном вагітності 36 тиж�

нів (та 32 тижні при багато�

плідній вагітності). "Жінці,

яка народжувала за кордо�

ном, рекомендовано повер�

нення з дитиною не раніше,

ніж через сімь днів після по�

логів",— наголосила Віолетта

Янишевська.

Дитина для сім'ї —
найдорожчий скарб

Отож вартість народжуван�

ня дитини за кордоном

коливається від 2 500 до

30 000 тис. дол. США, в за�

лежності від обраної країни.

Так, за словами президента

УАМТ, найдорожчою євро�

пейською країною є Швей�

царія. "Поєднання альпій�

ської природи, затишку, ви�

сокоякісних медичних по�

слуг, вишколеного персона�

лу, комфортних умов у палаті

на рівні чотирьох�п'ятизірко�

вого готелю — в таких умовах

народжують українки в

Швейцарії. Вартість пологів

стартує від 20 000 дол.

США",— розповідає пані

Янишевська.

Також вона додає, що в

українок великим попитом

користуються США. "Дити�

на, народжена в цій країні,

автоматично отримує грома�

дянство”,— зазначила вона.

"Вартість пологів в Америці

з громадянством, організова�

ною сервісною компанією,

сягає від $ 15 000, вартість ке�

саревого розтину стартує від

18 тис. дол. США",— наголо�

шує Віолетта Янишевська. Та�

кож вона додає, що відкриття

візи, проживання, оплата по�

слуг сервісної компанії істот�

но впливають на вартість. "Ці�

ну можна значно зменшити,

якщо є знайомі, у яких можна

проживати до пологів, і якщо

самостійно організовувати

процес",— каже експерт.

Продовжуючи тему "мод�

них" країн для народження,

відзначимо, що українки де�

далі більше звертаються до

послуг акушерів саме з Ні�

меччини.

"Ця країна поєднує і висо�

кий рівень медицини, і зруч�

не географічне розташуван�

ня. Орієнтовна вартість по�

логів в Німеччині складає 

9 тис. дол. США — звичайні

пологи. У разі кесаревого

розтину німецькими лікаря�

ми доведеться заплатити

15 000 дол. США",— зазначає

пані Янишевська.

Також серед країн ЄС, у

яких народжують українки,

не останнє місце займає

Франція.

"Ця країна пропонує висо�

кий медичний рівень, надан�

ня знеболення при пологах,

затишні і комфортабельні

післяпологові палати з на�

данням післяпологового від�

новлювального періоду для

породіллі. Рівень клініки сут�

тєво впливає на вартість по�

логів — від 5 до 30 тис. дол.

США",— резюмувала експерт.

У сонячній Іспанії, на Кос�

та дель Соль, пологи обій�

дуться від 3 600 Eur до 7 500

Eur, залежно від обраної клі�

ніки і способу пологів (само�

стійні, природні пологи або

пологи шляхом кесаревого

розтину). "Вартість включає

останні аналізи перед поло�

гами, епідуральну анестезію

(якщо необхідно), самі поло�

ги, перебування в госпіталі

після пологів до 4�х діб в

окремій палаті з душем і ди�

ваном для супроводжуючого,

харчування. Приїжджати по�

трібно мінімум за 3 тижні до

пологів — щоб пройти необ�

хідні попередні консультації

у лікарів і чекати чудесного

моменту на свіжому мор�

ському повітрі",— розповіла

заступник директора ком�

панії Just Babies на Коста

дель Соль в Іспанії Євгенія

Познарьова. Також вона по�

відомила, що для поїздки до

Іспанії немає необхідності у

підготовці спеціальних доку�

ментів — достатньо вислати

скан закордонного паспорту

майбутньої мами для резер�

вування пологів, а також на�

дати деякі дані про майбутніх

батьків (дати народження,

сфера роботи) — ці дані зна�

добляться для оформлення

документів майбутньому ма�

люкові. "Єдиний документ,

який вимагає особливого

підходу — це віза. Візу необ�

хідно оформити строком пе�

ребування мінімум на 2 міся�

ці, щоб захопити період до і

після пологів (після пологів

документи на новонародже�

ного оформляються в серед�

ньому 1 місяць). Щоб офор�

мити тривалу візу, необхідно

надати до консульства доку�

менти по оренді квартири на

весь період + запрошення з

госпіталю",— зазначає пані

Познарьова. Також, за її сло�

вами, крім самих пологів, не�

обхідно буде оплачувати до�

даткові консультації у ліка�

рів, як до, так і після пологів.

Щоб заощадити, вона реко�

мендує оформити медичну

страховку.

Серед країн Середнього

Сходу варто відзначити Ту�

реччину, яка стає все більш

популярною для киянок. "Ту�

рецькі клініки пропонують

прекрасний сервіс, а саме:

індивідуальний пологовий

зал, високий рівень медичної

допомоги, постійну присут�

ність російськомовного ко�

ординатора, комфортні пала�

ти, сучасні підходи до веден�

ня пологів тощо. Вартість по�

логів стартує від 2 500—5 000

дол. США",— ділиться дани�

ми пані Янишевська. Конку�

рентом ЄС та США є Ізраїль.

"В Ізраїлі надають високий

рівень медичного обслугову�

вання порівняно з європей�

ським та практично відсутній

мовний бар'єр, а також має

найвищий рівень життя се�

ред усіх країн Близького Схо�

ду. А вартість більш прийнят�

на для більшості українок —

стартує від 3 000—5 000 дол.

США",— зазначає експерт.

Що стосується вартості по�

логів у столиці України, то

вона коливається від 1 000 до

10 000 дол. США. Отож, ви�

бір за вами!

Право на допомогу
Водночас жінка, яка наро�

дила за кордоном, так само

має право на отримання до�

помоги на дитину в Україні.

Так, за словами адвоката,

партнера ЮА "Шевчук та

партнери" Костянтина Гло�

би, останнім часом все часті�

ше наші громадянки виїжд�

жають за кордон для плану�

вання вагітності та наро�

дження дитини. "При повер�

ненні на територію України у

її громадян із дитиною�іно�

земцем все частіше виникає

питання, а чи належить ви�

плачувати державну допомо�

гу при народженні такої ди�

тини та чи не припиняться

виплати при повторному

тимчасовому виїзді за кордон

батьків",— зазначає адвокат.

Так, питання державної до�

помоги регулює Закон Укра�

їни "Про державну допомогу

сім'ям з дітьми" (далі — За�

кон) та постанова КМУ від 27

грудня 2001 р. № 1751 "Про

затвердження Порядку при�

значення і виплати держав�

ної допомоги сім'ям з дітьми"

(далі — Постанова). "Згідно

зі ст. 1 Закону, громадянам

України, в сім'ях яких вихо�

вуються та проживають не�

повнолітні діти, мають право

на державну допомогу у ви�

падках та на умовах, передба�

чених цим Законом та інши�

ми законами України.

Також, згідно зі ст. 11 Зако�

ну, допомога батькам при на�

родженні дитини призначає�

ться на підставі свідоцтва про

народження дитини",— роз�

повів пан Глоба. Також адво�

кат акцентував увагу на тому,

що допомога при народженні

дитини призначається за

умови, якщо звернення за її

призначенням надійшло не

пізніше дванадцяти місяців з

дня народження дитини. Так,

згідно з Постановою, для

призначення допомоги при

народженні дитини органу

праці та соціального захисту

населення за умови пред'яв�

лення паспорта або іншого

документа, що посвідчує

особу, подаються такі доку�

менти:

1) заява одного з батьків

(опікуна), що складається за

формою, затвердженою Мін�

соцполітики;

2) копія свідоцтва про на�

родження дитини;

3) витяг з Державного ре�

єстру актів цивільного стану

громадян про народження

дитини для виплати допомо�

ги у зв'язку з народженням

дитини, виданий відділом ре�

єстрації актів цивільного ста�

ну, або довідка для призна�

чення допомоги при наро�

дженні дитини, видана вико�

навчим органом сільської,

селищної, міської (крім міст

обласного значення) рад.

"Жінки, які постійно прожи�

вають (зареєстровані) на те�

риторії України і народили

дитину під час тимчасового

перебування за межами

України, подають видані

компетентними органами

країни перебування і легалі�

зовані в установленому по�

рядку документи, що засвід�

чують народження дитини,

якщо інше не передбачено

міжнародними договорами

України",— наголошує адво�

кат. Також, за словами дирек�

тора Департаменту соціаль�

ної політики КМДА Тетяни

Костюренко, особи, які звер�

таються за призначенням до�

помоги при народженні дру�

гої дитини або наступних ді�

тей, подають також довідку

про склад сім'ї та копію сві�

доцтва про народження кож�

ної дитини, яка враховується

при визначенні розміру до�

помоги. "Контроль за цільо�

вим використанням допомо�

ги і створення належних

умов для повноцінного утри�

мання та виховання дітей

здійснюється головним дер�

жавним соціальним інспек�

тором і державними соціаль�

ними інспекторами органів

праці та соціального захисту

населення разом з управлін�

нями (відділами) у справах

сім'ї та молоді, службами у

справах дітей і органами опі�

ки і піклування шляхом ви�

біркового обстеження окре�

мих сімей",— зазначила пані

Костюренко. Також вона по�

відомила, що за 2013 рік в

місті Києві призначено допо�

могу при народженні дитини

28 925 особам

Бебі�вояж
Жінки України все частіше їдуть 
народжувати за кордон
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Літаки для вагітних
Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (ÂÎÎÇ) íå ðåêîìåíäóº êîðèñòóâàòèñÿ ïîâ³ò-

ðÿíèì òðàíñïîðòîì âàã³òíèì æ³íêàì ó íàñòóïíèõ âèïàäêàõ:
— âàã³òí³ñòü á³ëüøå 36-òè òèæí³â (á³ëüøå 32-õ òèæí³â ïðè áàãàòîïë³äí³é âàã³òíîñò³);
— óñêëàäíåíà âàã³òí³ñòü (ïàòîëîã³ÿ âàã³òíîñò³, çàãðîçà âèêèäíÿ òîùî);
— ïðîòÿãîì ñåìè äí³â ï³ñëÿ ïîëîã³â.
Êîæíà àâ³àêîìïàí³ÿ âñòàíîâëþº ñâî¿ ïðàâèëà ùîäî ïåðåëüîòó âàã³òíèõ. Íàïðèêëàä,

âñ³ âàã³òí³, ÿê³ ïîäîðîæóþòü ðåéñàìè ÌÀÓ, ïîâèíí³ íàäàòè ìåäè÷íó äîâ³äêó â³ä ë³êàðÿ
³ç çàçíà÷åííÿì òåðì³íó âàã³òíîñò³, ïî÷èíàþ÷è ç 28-ãî òèæíÿ. ²ñíóº ñïåö³àëüíèé ìåäè÷-
íèé âèñíîâîê MEDIF (Ìåäè÷íà ³íôîðìàö³éíà ôîðìà), ÿêà âèäàºòüñÿ ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî-
ãî ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ âàã³òíèõ, à òàêîæ æ³íîê ç ä³òüìè ç âèñíîâêîì ïðî ñòàí çäî-
ðîâ'ÿ ö³º¿ ãðóïè íàñåëåííÿ. Äî äàíî¿ ãðóïè â³äíîñÿòü âàã³òíèõ æ³íîê ç òåðì³íîì âàã³òíî-
ñò³ â³ä 36-òè òèæí³â ³ á³ëüøå (ïðè áàãàòîïë³äí³é âàã³òíîñò³ â³ä 32-õ òèæí³â ³ á³ëüøå), à òà-
êîæ æ³íêè ç íåìîâëÿòàìè íà ïåðøîìó òèæí³ (äî 7 äí³â) ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ àáî æ³íêè ç
íåäîíîøåíèìè ä³òüìè. Ìåäè÷íèé âèñíîâîê MEDIF ââàæàºòüñÿ ä³éñíèì ò³ëüêè íà òîé
ðåéñ ³ äàòó éîãî âèêîíàííÿ, ÿê³ â íüîìó ïîçíà÷åí³.

Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Р
еволюції приходять стрімко та поступово вщухають, а життя лю�
дей продовжується. Більшість українських сімей починають за�
мислюватися над продовженням свого роду та де саме народжу�
вати дитину. Тим паче у ХХI сторіччі жінки України можуть обрати

будь�яку країну світу для народження первістка, аби тільки фінансові
спроможності родини цьому вибору сприяли. Але досить важливим
фактором для таких родин, які зробили свій вибір на користь іноземних
країн, є можливе отримання громадянства, а у разі повернення до Укра�
їни — отримання державної допомоги при народженні дитини.
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Дніпровці долучилися 
до загальноміського суботника

Â ñóáîòó íà çàãàëüíîì³ñüêó òîëîêó íà ÷îë³ ç âèêîíóâà-

÷åì îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Îëüãîþ Äåéíå-

ãîþ âèéøëè ïðàö³âíèêè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êîìó-

íàëüíèêè, îñâ³òÿíè, ãðîìàäñüê³ñòü ðàéîíó. Ïðèáèðàëè

òàê³ òåðèòîð³¿: âóë. Êàõîâñüêà — Çîëîòà; âóë. Ì. ×åðåì-

øèíè (çàë³çíè÷íà ïëàòôîðìà); ïðîñï. À. Íàâî¿; Ðóñàí³â-

ñüêèé áóëüâàð; áóëüâ. Î. Äàâèäîâà; âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî,

2-10.

Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì

ðàéîíó, ó÷àñòü ó òîëîö³ âçÿëî 7973 îñ³á. Çàãàëîì áóëî

ïðèáðàíî é î÷èùåíî â³ä ïîáóòîâèõ â³äõîä³â 146 000 êâ. ì

ïàðê³â, ñêâåð³â, ãàçîí³â, ïàãîðá³â, çåëåíèõ çîí âçäîâæ äî-

ð³ã òîùî, çàä³ÿíî 24 îäèíèö³ òåõí³êè.

Ðàçîì ç äîðîñëèìè òðóäèëàñÿ é ìàëå÷à. Ä³òëàõè äîïî-

ìàãàëè î÷èùàòè çåëåíó çîíó â³ä ñì³òòÿ, ñóõîãî ëèñòÿ ³ ã³-

ëîê. Öüîãî äíÿ æèòåë³ ðàéîíó àêòèâíî äîëó÷àëèñÿ äî

âåñíÿíîãî ñóáîòíèêà, ïðàãíóëè çðîáèòè ñâ³é ðàéîí ³ âó-

ëèöþ íàéêðàùîþ, àäæå öå ñï³ëüíà ñïðàâà êîæíîãî �

У Голосієві відбувся фестиваль 
дитячого театрального мистецтва

Íåùîäàâíî â Ãîëîñ³ºâ³ ï³äáèëè ï³äñóìêè ðàéîííîãî

ôåñòèâàëþ äèòÿ÷îãî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Çàãàëîì

ó÷àñòü ó êóëüòóðíîìó çàõîä³ âçÿëè 47 äîøê³ëüíèõ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ 4 íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ êîìïëåêñè.

Ðàéîííèé ôåñòèâàëü ïðîõîäèâ ó ðàìêàõ îðãàí³çîâàíèõ

ôåñòèâàëüíèõ òèæí³â ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ

ôîðì îðãàí³çàö³¿ òåàòðàë³çîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ³íñöåí³âêè

ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â, ³ãðè-äðàìàòèçàö³¿, ïîñòàíîâè ìþ-

çèêë³â òà ïàíòîì³ì ìóçè÷íî-òåàòðàë³çîâàíèõ ä³éñòâ, çà-

íÿòòÿ-ïîäîðîæ, ìàíäð³âêè-ïðåçåíòàö³¿.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ ôåñòèâàëüíèõ òèæí³â ó

íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íàéêðàùèìè áóëî âèçíà÷åíî íà-

â÷àëüíî-âèõîâí³ êîìïëåêñè "Ðîìàøêà", "Áàðâ³íîê" ³

"Ñëàâóòà" òà äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ¹¹ 157, 221,

340, 506 �

"Переможець" — лідер дитячого 
футбольного турніру в Дарниці

Ï³ä ÷àñ øê³ëüíèõ âåñíÿíèõ êàí³êóë íà òåðèòîð³¿ ñïîð-

òèâíî¿ áàçè ÊÄÞÑØ "×åìï³îí" çà ï³äòðèìêè Äàðíèöü-

êî¿ ÐÄÀ, ÊÌÂ ÍÎÊ Óêðà¿íè, ãîëîâè Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ñ³ì'¿, ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè, ñïîð-

òó òà òóðèçìó Àðòóðà Ïàëàòíîãî, à òàêîæ çàâ³äóâà÷à ñåê-

ðåòàð³àòó Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü

ñ³ì'¿, ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè, ñïîðòó òà òóðèçìó Â³ðè Ñêà-

ëîçóá â³äáóâñÿ ôóòáîëüíèé òóðí³ð ñåðåä ä³òåé 2005-2006

ðîê³â íàðîäæåííÿ "Äàðíèöÿ CUP 2014".

Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü â³ñ³ì êîìàíä ì. Êèºâà òà Êè-

¿âñüêî¿ îáëàñò³: "Ëüâà ßøèíà", "Ëüâà ßøèíà-1", "Ïåðåìî-

æåöü", "Í³êà", "×àéêà", "×àéêà-1", "Âîñõîä" òà íîì³íàëü-

í³ ãîñïîäàð³ òóðí³ðó — "×åìï³îí".

Çà ðåãëàìåíòîì çìàãàíü, ó÷àñíèêè áóëè ðîçáèò³ íà äâ³

ãðóïè ïî 4 êîìàíäè, ç ÿêèõ ïî äâ³ êðàù³ êîìàíäè ç

êîæíî¿ ãðóïè ìàëè çìîãó ïîð³âíÿòè ñâî¿ ñèëè â áîðîòü-

á³ çà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ.

Ó ô³íàëüíîìó ìàò÷³ ñèëüí³øèìè âèÿâèëèñÿ þí³ ôóòáî-

ë³ñòè ç êîìàíäè "Ïåðåìîæåöü", ÿê³ çäîëàëè êëóá "Ëüâà

ßøèíà" ç ðàõóíêîì 5:1 �

В Святошині виходять на новий 
рівень в обслуговуванні пенсіонерів

Íà ñüîãîäí³ ãîëîâíå çàâäàííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó —

ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäÿí ç âèêîðèñ-

òàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. Â óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî

ôîíäó Óêðà¿íè â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ çàïðîâàäæåíî

ñó÷àñíó ïîñëóãó — îíëàéí-êîíñóëüòàö³¿ ç êåð³âíèì ñêëà-

äîì òà ãîëîâíèìè ñïåö³àë³ñòàìè ð³çíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â â³äïîâ³äíî äî õàðàêòåðó çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ç

ïåíñ³éíèõ ïèòàíü.

Ñó÷àñíà ³íôîðìàö³éíà ïîñëóãà íàäàº ìîæëèâ³ñòü ãðî-

ìàäÿíàì ïîñï³ëêóâàòèñü îäíî÷àñíî ç ê³ëüêîìà ñïåö³àë³ñ-

òàìè ³ îïåðàòèâíî îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåí³ çà-

ïèòàííÿ, àäæå îíëàéí-êîíñóëüòàö³¿ â³äáóâàþòüñÿ â ïðè-

ì³ùåíí³, äå ôóíêö³îíóº ñèñòåìà "ºäèíîãî â³êíà". Çàñòî-

ñóâàííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é º îñîáëèâî àêòóàëüíèì äëÿ

ï³äïðèºìö³â, ó ÿêèõ íà ðàõóíêó êîæíà õâèëèíà, à òàêîæ

äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

Ñüîãîäí³ ïåíñ³îíåðè ì³ñòà, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó, ìîæóòü

ó çðó÷íèé ñïîñ³á îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ôàõ³âöÿ ÷åðåç

³íòåðíåò-ìåðåæó Skype, ÿê êàæóòü, "ç ïåðøèõ âóñò", ó

òîìó ÷èñë³ ó â³äåîðåæèì³.

Àäðåñà ñêàéï-çâ’ÿçêó: pfu_svyatoshyn.

Îíëàéí-êîíñóëüòàö³¿ íàäàþòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì ïðè-

éîìó ãðîìàäÿí (ïðîòÿãîì ðîáî÷èõ äí³â ç 9.00 — 18.00,

îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00-13.45).

Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè íà âåá-

ñàéò³ pfu-svyatoshin.com.ua òà çà íîìåðîì òåëåôîíó 

"ãàðÿ÷î¿" ë³í³¿ 403-36-94 �

Íîâèíè ðàéîí³â Краще дитяче кіно
Міжнародний кінофестиваль “Крила” назвав 
переможців

Про перебіг дитячого кіно�

форуму, його особливості та

нові плани "Хрещатику" роз�

повів Голова оргкомітету

МКФ "Крила" Юрій Чер�

ниш.

— Пане Юрію, фестиваль
проводиться уже вшосте. Що
відрізняє його від попередніх?

— Я дякую газеті "Хреща�

тик" за увагу до нашого дитя�

чого проекту. Звичайно, цьо�

горіч були особливості, зага�

лом приємні та обнадійливі.

До фестивалю долучилися

нові країни�учасниці: Фін�

ляндія та Угорщина, що до�

зволило розширити геогра�

фію МКФ загалом до 11�ти

країн.

Досить вдало пройшли по�

кази в рамках Днів кіно про

права дітей. Ми навіть не

сподівались на таку увагу та

зацікавленість до фільмів цієї

тематики серед столичних

школярів та педагогів. Тому

обов'язково будемо показу�

вати кіно про права дітей і в

подальшому.

— Цього року майже на
кожній фестивальній афіші
виділена рубрика "Дні сімей'
ного кіно". Це також новинка
вашого культурного заходу?

— Так. Ми намагаємось

робити на фестивалі Дні сі�

мейного кіно. І запрошуємо

до перегляду київські роди�

ни. Адже досить багато стрі�

чок з репертуару присвячено

сімейним відносинам. Коли

батьки дивляться стрічки з

дітьми, то вони знаходять ду�

же багато правильних відпо�

відей на свої запитання,

якісь складні проблеми вирі�

шуються простіше, майбутнє

вимальовується обнадійливі�

ше.

Нам здається, що проект

"Сімейне кіно" на фестивалі

"Крила" змушує замислитись

про побудову взаємовідно�

син батьків та дітей і досить

часто вказує правильний ви�

хід з тієї чи іншої життєвої

ситуації.

— Зараз в нашій країні фі'
нансова скрута. Як вам вдає'
ться “виживати” в такий
складний період?

— Не зовсім коректно го�

ворити про виживання. Фес�

тиваль "Крила" впевнено

розвивається. Його ніколи не

фінансували державні уста�

нови, у нашого Держкіно є

чимало особистих друзів. То�

му ми навчились рухатись

вперед самостійно.

Дуже важливу роль у на�

шому проекті грає потужна

інформаційна підтримка Де�

партаменту освіти і науки

Київської міської державної

адміністрації. Ми вдячні на�

чальнику Департаменту, пані

Оксані Добровольській, та

відділу Департаменту, який

займається виховною робо�

тою школярів.

Також нам допомагають

посольства європейських

країн в Україні. Разом з

дипломатами ми підбира�

ємо фільми, домовляємось

про їх демонстрацію в Укра�

їні, шукаємо європейські

компанії, які погоджуються

частково фінансувати 

проект.

Оргкомітет шостого МКФ

"Крила" дякує за допомогу

посольствам Нідерландів,

Фінляндії, Данії, Угорщини в

Україні, Данському інституту

кіно, компанії "Тіккуріла",

газетам "Хрещатик", "Освіта

України", "Авізо" та кінотеат�

рам "Кінопанорама", "Жов�

тень", "Київ", "Ленінград",

"Супутник".

— І останнє запитання. Чи
зможуть усі охочі подивитись
фільми, які перемогли на фес'
тивалі?

— Це запитання найпопу�

лярніше в останні дні. Так,

зважаючи на зацікавленість

глядачів, ми запланували

демонстрацію фільмів�пе�

реможців шостого МКФ

"Крила" з 14 квітня в кіно�

театрах "Київ" та "Кінопа�

норама".

Запрошуємо усіх охочих

подивитися справді якісне,

цікаве та різноманітне євро�

пейське кіно. Приємного

вам перегляду �

Розмову вів 
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ,

"Хрещатик"

За�підс�м
ами��лядаць
о�о��олос�вання,�абсолютн��перемо���та�звання�най
ращо�о�фільм��цьо�орічно�о�фестивалю�здоб�ла�
артина

"Елла�і�др�зі",�режисер�Танелі�М�стонен,�Фінляндія

Голова�ор�
омітет��МКФ�"Крила"�Юрій�Черниш�

Т
радиційно в
кінці березня
Міжнародний
фестиваль кіно

для дітей та юнацтва
"Крила", який прохо�
дить в Києві вже
вшосте, назвав пере�
можців. За підсумка�
ми глядацького голо�
сування, абсолютну
перемогу та звання
найкращого фільму
фестивалю здобула
картина "Елла і дру�
зі", режисер Танелі
Мустонен, Фінляндія.
В інших номінаціях
призи здобули такі
фільми: "Кращий
фільм для дітей" —
"Вовченя в окуля�
рах", режисер Йорам
Люрсен, Нідерланди;
"Кращий фільм для
підлітків" — "Послі�
довники Шерлока
Холмса", режисер
Жолт Бернат, Угор�
щина; "Краща дитяча
роль" — юний актор
Олівер Метлінг, вико�
навець головної ролі
у фільмі "Невдалі фо�
то рідкісних птахів",
режисер Крістіан 
Дюек’єр, Данія.
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Дарницький вокзал — 
знищена пам’ять
70 років тому під час бомбардування на станції “Дарниця” загинуло більше трьох тисяч
осіб, у тому числі близько трьохсот залізничників

Понад три тисячі 
радянських солдат було
знищено на станції 
“Дарниця” у ніч 
на 9 квітня

Про цю страшну трагедію на сто�

рінках однієї з місцевих газет розпо�

вів очевидець тих подій Федір Івано�

вич Браславець: “В армію я пішов

добровольцем у 1943 році, після

звільнення рідних Кобеляк,— при�

гадує Федір Іванович.— Мені ви�

повнилося лише сімнадцять, але бу�

ло усвідомлене бажання захищати

свою країну.

Спочатку ми вивчали ази бойової

підготовки у 62�му запасному полку

на Донбасі. І ось, нарешті, під стукіт

коліс переповнених вагонів їдемо на

фронт. У нашому полку були солда�

ти різного віку — і молоді призовни�

ки, і ті, хто вже побував у боях і піс�

ля госпіталів повертався на фронт.

Зброї не було, ми повинні були от�

римати її лише після прибуття на лі�

нію фронту.

Добралися до станції “Дарниця”

на лівому березі Дніпра. До Києва —

рукою подати. Станція вщерть заби�

та військовими ешелонами, які

стояли без руху вже не один день.

Праворуч від нас, на платформах —

польські артилеристи з гарматами і

зенітними установками. Зліва —

танковий полк з Росії (він встигне

проскочити до бомбардування). По�

заду нас, аж до лісу, стояли два еше�

лони з дівчатами�добровольцями,

медсестрами і зенітницями з нещо�

давно звільненої Смоленщини. На

першій колії — ешелон�шпиталь з

пораненими. Величезна кількість

ешелонів з боєприпасами, пально�

мастильними матеріалами та про�

дуктами стояли справа від поляків.

Усе це скупчення людей і техніки

знаходилося в очікуванні сигналу,

щоб помчати на фронт.

Сам Дарницький вокзал лежав у

руїнах, і служби залізничників пере�

бували у бліндажах.

Чотири дні були спокійними, і

солдати жили звичайним тиловим

життям, організованим згідно зі ста�

тутом — приводили себе у порядок,

милися у вагонах�лазнях, отримува�

ли чисту білизну і писали листи рід�

ним про своє, ще не фронтове життя.

Сонячним ранком 4 квітня високо

в небі з’явилася німецька “рама” —

італійський літак�розвідник, що має

висоту польоту понад 10 000 метрів.

Серед бувалих солдат пішли розмо�

ви, що від “рами” хорошого чекати

нічого.

Так і сталося. 8 квітня, десь близь�

ко другої години ночі, прилетів ні�

мецький літак і скинув освітлюваль�

ну бомбу. Я в цей час не спав, стояв у

дверях вагона і бачив, як за кілька

хвилин до появи літака злетіли сиг�

нальні ракети — ворожа агентура не

дрімала і намагалася навести на ціль.

А ще через кілька хвилин у небі

почувся страшний гуркіт. Наближа�

лася хмара бомбардувальників, і тієї

ж миті посипалися бомби. Вперше

на “Дарницю” німці скинули дві

бомби вагою в одну тонну! А в ос�

новному застосовувалися бомби

півтонні — фугасні і з кислотним де�

тонатором. Одна з таких бомб з упо�

вільненим кислотним детонатором

була виявлена при проведенні зем�

ляних робіт на станції “Дарниця”

десятки років по тому — навесні

1988�го...

Перші бомби впали на ешелони, в

яких їхали на фронт смоленські дів�

чата. Солдати вистрибували з ваго�

нів, вибухові хвилі підкидали їх вго�

ру. Загорівся ешелон з паливом, по�

тім полум’я перекинулося на еше�

лон з боєприпасами. Стояв неймо�

вірний гуркіт. У нашому ешелоні за�

горівся останній вагон, перший ва�

гон нам вдалося відчепити і відкоти�

ти вперед.

Наліт тривав хвилин двадцять. На

деякий час настало затишшя, а по�

тім раптом налетіла друга хвиля

бомбардувальників. Цього разу вони

діяли точніше, вели прицільний во�

гонь і в першу чергу знищили поль�

ський ешелон з зенітками. Горіла

вся станція. Я і ще кілька солдатів,

рятуючись від бомб, поповзли через

дорогу на Бориспіль (тепер Харків�

ське шосе) до Дарницького кладо�

вища.

Нарешті бомбування припинило�

ся. Вся станція палала, вибухи три�

вали до ранку. А коли розвиднілося,

перед очима відкрилася жахлива

картина: розбиті, покручені вагони,

дим, вогонь, крики, стогони пора�

нених. Навкруги — мертві і смер�

тельно поранені бійці. Їх обгорілі,

безрукі, безногі, понівечені безглуз�

дою силою, залиті спеченої кров’ю

тіла і частини тіл лежали на землі, на

шпалах, на дахах обгорілих вагонів...

Залишилося в живих зовсім неба�

гато. Разом із залізничниками ми

відразу ж приступили до ремонту

шляхів. Перший поїзд по відновле�

ній першій колії пройшов увечері

наступного дня — 9 квітня...

Ховали ми загиблих у величезній

воронці глибиною п’ятнадцять мет�

рів, що утворилася від вибуху бомби.

У тій ямі поховані тисячі людей.

Як кулеметник�піхотинець, я дій�

шов з боями до Берліну, бачив бага�

то смертей і страждань. Однак дар�

ницька трагедія залишилася для ме�

не як страшний сон, який я ніколи

не зможу забути...

Було кілька версій цієї трагедії:

некомпетентність наших військових

командирів, які керували відправ�

кою ешелонів на фронт, повінь на

Дніпрі та непідготовленість мостів

для переправи, шпигунство і навіть

зрада коменданта вокзалу.

Під час і після війни я не раз звер�

тався до партійних органів з приводу

цієї трагедії, але мені щоразу пояс�

нювали, що це закрита тема і радили

нікому про неї не розповідати... “.

Після війни ветеран війни довгі

роки самовіддано трудився льотчи�

ком�випробувачем на Бориспіль�

ському аеродромі в Авіаційному на�

уково�технічному комплексі імені

Антонова — “ставив на крило”

“АНи”.

26 травня 2009 ветерана Великої

Вітчизняної війни, героїчного льот�

чика�випробувача Федора Іванови�

ча Браславця не стало. Поховали ко�

лишнього воїна, як він і заповідав, у

Києві, на Берковецькому кладови�

щі, поруч з місцем, де покояться йо�

го товариші — шість екіпажів льот�

чиків�випробувачів.

За роки війни “Дарницю” бомби�

ли більше двох тисяч разів. Але най�

страшніший ворожий наліт відбувся

8 квітня 1944 року, коли німецька

авіація повністю зруйнувала Дар�

ницький залізничний вузол. І це

сталося саме тоді, коли, всупереч

усім наказам та інструкціям, на

станційних коліях скупчилося бага�

то поїздів. Поряд з військовими

ешелонами стояли і “товарняки” з

боєприпасами та пальним. Таке не�

безпечне скупчення потягів було ви�

кликано як погодними умовами (не�

готовністю до переправи через по�

вінь), так і людським фактором —

некомпетентністю і халатністю

командування, яке не забезпечило

ефективного захисту протиповітря�

ної оборони. І, звичайно, ворог ско�

ристався цими прорахунками.

Німці знищили зенітні батареї і

перетворили залізничний вузол на

справжнє пекло, в якому загинуло

близько 3 000 (за іншими даними —

п’ять тисяч) осіб, у тому числі

близько трьохсот залізничників. Ті,

хто залишилися живими, ще довго

виносили загиблих з поля трагедії.

Кладовище для поховання шукати

було ніколи: убитих залишали біля

вокзалу...

Після війни братську могилу при�

вели в порядок а на пагорбі встано�

вили пам’ятну стелу з відповідним

написом.

Братську могилу 
за вказівкою влади 
знищили під покровом ночі

Яким же було здивування дар�

ницьких залізничників, коли у 1968

році влада вирішила зрівняти брат�

ську могилу з землею під приводом

зведення на Привокзальній площі

монумента в пам’ять про воїнів, за�

катованих фашистами у дарницьких

концтаборах. Як не дивно, сам мо�

нумент чомусь поставили на При�

вокзальній площі (хоча місце, де

стояли концтабори, розташоване кі�

лометрів за два від вокзалу).

Незабаром відбулося і так зване

перепоховання. Робилося це чомусь

під покровом ночі. Спочатку зняли

плиту з написом, потім підігнали

екскаватор і зрізали зверху горбок

могили. Звідти у два невеликих до�

щатих ящика переклали людські

кістки, які лежали верхніми. Пізні�

ше ці ящики довго стояли на задвір�

ках станції. Куди вони поділися по�

тім — ніхто не знає.

Зруйнований пагорб заріс травою,

а поряд з’явився стихійний ринок.

На людських кістках вирує торгівля

м’ясом, молоком та іншими продук�

тами харчування. Єдиним натяком

на те, що це не просто клумба, став

символічний хрест з написом про те,

що у квітні 1944�го на цьому місці

загинуло близько п’яти тисяч осіб...

Кажуть, війна закінчена тоді, ко�

ли похований останній солдат. Але

Велика Вітчизняна й досі нагадує

про себе страшними відгомонами:

знайденими нерозірваними снаря�

дами і бомбами та безіменними мо�

гилами солдатів і мирних жителів.

Адже останки десятків, а іноді — на�

віть тисяч людей у братських моги�

лах досі не поховані по�людськи.

У 2003 році, до Дня Перемоги, на

братській могилі знову з’явилася

меморіальна плита: ветеранів на�

решті почули депутати. Але от біда: в

написі на ній, як і раніше, немає ні

слова про загиблих залізничників

Богдана АНТОНЮК, Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для “Хрещатика”

Д
арницький вокзал зараз працює на повну силу. Ти�
пова привокзальна метушня, тисячі людей поспі�
шають у своїх справах, і навіть черговий київський
недобуд не здатний зіпсувати оптимістичного на�

строю. Тому не віриться, що на цьому самому місці 8 квіт�
ня 1944 року, коли Київ уже півроку як був звільнений від
фашистських загарбників, розігралася кривава траге�
дія — у результаті раптового бомбардування на станції
Дарниця загинуло більше трьох тисяч (за іншими дани�
ми — п’ять тисяч) осіб, у тому числі близько трьохсот за�
лізничників. Про цю трагедію мало хто знає. У минулі ча�
си про неї замовчували...

Ветеран війни, очевидець дарниць ої
тра едії, нині по ійний
Федір Браславець з др жиною

Дарниць ий залізничний во зал (фото 1945 ро )

На місці тра едії встановлено символічний хрест з написом про те, що вітні 1944- о на цьом місці за ин ло близь о
п’яти тисяч осіб
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Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ
Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
3 вітня (чт.) — 19.00 прем'єра "Д-р",
омедія, Браніслав Н шич, 3 од.
3 вітня (чт.) — 20.00 прем'єра "Жін а і
чиновни ", омедія, Альдо Ні олаі, 1 од.
30 хв
4 вітня (пт.) — 19.00 "Дохідне місце",
омедія, О. Островсь ий, 2 од. 45 хв.
4 вітня (пт.) — 20.00 "С ажена ров",
Н р ан Ерп лат, Йєнс Хілльє, 1 од. 40 хв.
5 вітня (сб.) — 12.00 "Занадто щасли-
вий бать о", омедія, Рей К ні, 2 од. 20 хв.
5 вітня (сб.) — 18.00 "Останнє охан-
ня", мелодрама, Валерій М хар'ямов, 2
од. 15 хв.
5 вітня (сб.) — 19.00 "Сто п'ята сто-
рін а про охання", історія двох части-
нах, сценічна омпозиція М. Рєзни овича,
2 од. 30 хв.
5 вітня (сб.) — 20.00 "Оле сандр Вер-
тинсь ий. Бал Господень...", моноспе -
та ль, 1 од. 25 хв.
6 вітня (нд.) — 12.00 "Занадто одр -
жений та сист", омедія, Рей К ні, 2 од.
15 хв.
6 вітня (нд.) — 18.00 "Прощальне тан-
о", тра і омедія, Альдо Ні олаі, 2 од. 10
хв.
6 вітня (нд.) — 19.00 "Заповіт цнотли-
во о баболюба", омедія, Анатолій Крим,
2 од. 20 хв.
7 вітня (пн.) — 19.00 "Дядеч ів сон",
тра і омедія, Ф. Достоєвсь ий, 2 од. 40 хв.
9 вітня (ср.) — 19.00 "Бабине літо", лі-
рична омедія, Айвон Менчелл, 2 од. 40 хв.
9 вітня (ср.) — 20.00 "Ян олят о, або
Се с альні неврози наших бать ів", Л.
Барф с, 1 од. 50 хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
3 вітня (чт.) — 19.00 "Кармен", опера
на 3 дії, Ж. Бізе, ви он ється франц зь-
ою мовою
4 вітня (пт.) — 19.00 "Травіата", опера
на 4 дії, Дж. Верді, ви он ється італій-
сь ою мовою
5 вітня (сб.) — 19.00 "Ромео і Дж ль-
єтта", балет на 3 дії, С. Про оф'єв
6 вітня (нд.) — 19.00 "Любовний на-
пій", опера на 2 дії, Г. Доніцетті
8 вітня (вт.) — 19.00 "Спляча рас ня",
балет на 3 дії, П. Чай овсь ий
9 вітня (ср.) — 19.00 "Борис Год нов",
народна м зична драма на 3 дії, М. М -
сор сь ий

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
4 вітня (пт.) — 19.00 "Кайдашева
сім'я", омедія, Іван Неч й-Левиць ий
4 вітня (пт.) — 19.00 "С ляний звіри-
нець", Теннессі Вільямс
5 вітня (сб.) — 12.00 "Шельмен о-ден-
щи ", омедія, Гри орій Квіт а-Основ'-
янен о

5 вітня (сб.) — 19.00 "Назар Стодоля",
лицарсь а балада, Тарас Шевчен о
6 вітня (н.) — 12.00 "Мартин Бор ля",
омедія, Іван Карпен о-Карий
6 вітня (нд.) — 19.00 "Ромео і Дж ль-
єтта", Вільям Ше спір
6 вітня (нд.) — 19.00 "Поміж небом і
землею", оллів дсь а мрія, І ор Афанасьєв
7 вітня (пн) — 19.00 "Швей ", за моти-
вами роман "При оди браво о воя и
Швей а" Ярослава Гаше а
8 вітня (вт.) — 19.00 "Сон смішної лю-
дини", інсценізація Петра Панч а за опо-
віданням Ф. Достоєвсь о о
8 вітня (вт.) — 19.00 "Весілля Фі аро",
П'єр-О юстен Бомарше
9 вітня (ср.) — 19.00 "Cтара жін а ви-
сидж є", моновистава, Таде ш Р жевич
9 вітня (ср.) — 19.00 "У неділю рано
зілля опала...", Оль а Кобилянсь а, ін-
сценізація Неди Нежданої

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
3 вітня (чт.) — 19.00 "Не все от мас-
ляна", омедія, Оле сандр Островсь ий, 2
од. 45 хв.
3 вітня (чт.) — 19.00 "Вечір з арнень-
ою та самотньою", лабораторія молодої
режис ри, за п'єсою Оле а Єрнева, 1 од.
30 хв.
4 вітня (пт.) — 19.00 "Карнавал плоті",
спе та ль- онцерт, Геор Бюхнер, 1 од.
40 хв.
5 вітня (сб.) — 19.00 "Дні пролітають
зі свистом", омедія і драма охання, М.
Коляда, 1 од. 40 хв.

5 вітня (сб.) — 19.00 "Небезпечні
зв'яз и", Шодерло де Ла ло, 3 од.
6 вітня (нд.) — 15.00 "Дві дамоч и
бі півночі", ілюзії з м зи ою, П. Нотт, 1
од. 40 хв.
6 вітня (нд.) — 19.00 "Чер а", О. Мар-
дань, 2 од. 50 хв.
8 вітня (вт.) — 19.00 "Дон Ж ан, або
Уро и зваблювання" ("Гості ряд ть опів-
ночі"), А. Міллер, 2 од. 35 хв.
9 вітня (ср.) — 19.00 прем'єра "Весе-
лощі сердечні, або Кеп а з арасями", ін-
сценізація Д. Бо омазова за збір ою роз-
повідей "Чистий Дор" Юрія Коваля, 2 од.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
4 вітня (пт.) — 19.00 "Старший син",
лірична омедія, 2 од. 50 хв., театральна
остьова
5 вітня (сб.) — 19.00 "Лист Бо ", те-
атральне оповідання, 1 од. 30 хв., теат-
ральна остьова
6 вітня (нд.) — 19.00 "Тра тирщиця",

омедія, Карл Гольдоні, 2 од., Малий зал
Палац "У раїна"
6 вітня (нд.) — 19.00 "Льов ш а", роз-
повідь про єврейсь е щастя, 1 од. 40 хв.,
театральна остьова
8 вітня (вт.) — 19.00 "Звід и бер ться
діти", лірична омедія, 2 од. 30 хв., Ма-
лий зал Палац "У раїна"
9 вітня (ср.) — 19.00 прем'єра "Запис-
и молодо о лі аря", с орботний лист (іс-
торія хвороби), Михайло Б л а ов, 2 од.,
театральна остьова
9 вітня (ср.) — 19.00 "Фараони", о-
медія-фарс, 2 од. 15 хв., Малий зал Па-
лац "У раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
3 вітня (чт.) — 15.00 "Ляль овий дім",
драма, Г. Ібсен, 2 од. 50 хв.
4 вітня (пт.) — 16.00 прем'єра "Сон",
Ві тор Гирич за твором Тараса Шевчен а
5 вітня (сб.) — 19.00 "Сон літньої но-
чі", феєрія, В. Ше спір, 2 од. 30 хв.
6 вітня (нд.) — 18.00 "Сирена та Ві -
торія", омедія, О. Галін
9 вітня (ср.) — 16.00 "Над прірвою...",
фантазія тінейджера, Дж. Селінджер

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
3 вітня (чт.) — 19.00 "Сільва", оперета
на 2 дії, І. Кальман
4 вітня (пт.) — 19.00 прем'єра "Кар-
мен-сюїта", балет-феєрія, Жорж Бізе
6 вітня (нд.) — 19.00 "Сорочинсь ий
ярмаро ", оперета, О. Рябов

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
5 вітня (сб.) — 11.00 "Наш веселий олобо ", Г.
Усач, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
5 вітня (сб.) — 13.00 "Марій а і ведмідь", В.
Швембер ер, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
5 вітня (сб.) — 15.00 "Золоте рча", В. Орлов,
45 хв., для дітей від 3-х ро ів
5 вітня (сб.) — 17.00 "Нові при оди Піфа", Є. Ж -
овсь а, М. Астрахан, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
6 вітня (нд.) — 11.00 "Пан Коць ий", С. Брижань,
40 хв., для дітей від 4-х ро ів
6 вітня (нд.) — 13.00 "Троє поросят", Г. Усач, С.
Єфремов, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
6 вітня (нд.) — 15.00 "Попелюш а", Є. Шварц, 50
хв., для дітей від 4-х ро ів
6 вітня (нд.) — 17.00 "Золотий лючи ", О. Тол-
стой, 65 хв., для дітей від 3-х ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ 
ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
3 вітня (чт.) — 19.00 "Лебедине озеро. С часна
версія", балет на 2 дії, П. Чай овсь ий, "Київ мо-
дерн-балет"

4 вітня (пт.) — 19.00 "Лебедине озеро. С часна
версія", балет на 2 дії, П. Чай овсь ий, "Київ мо-
дерн-балет"
5 вітня (сб.) — 12.00 прем'єра "М зичні ласи и-
3", оперна абет а для дітей та їхніх бать ів, "У пош -
ах за блених нот"
6 вітня (нд.) — 12.00 "Петри і вов ", балет на 1
дію, С. Про оф'єв, 40 хв., "Карнавал тварин", балет
на 1 дію, К. Сен-Санс, 40 хв.
8 вітня (вт.) — 19.00 "Коппелія", балет на 2 дії, Л.
Деліб, вистава за частю чнів і ст дентів Київсь ої
м ніципальної раїнсь ої а адемії танцю
9 вітня (ср.) — 19.00 прем'єра "Хорові арабес и-
2", онцерт хор за частю симфонічно о ор естр
та солістів опери

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
3 вітня (чт.) — 13.00 "Вождь червонош ірих",
тра і омедія, за мотивами оповідання О'Генрі, 1 од.
45 хв., для дітей від 7-ми ро ів
5 вітня (сб.) — 11.00 "Ти особливий", м зична
аз а, О. Несміян, 1 од., для дітей від 5-ти ро ів
5 вітня (сб.) — 12.00 "Сні ова оролева", м зична
аз а, Г.-Х. Андерсен, 1 од. 30 хв., для дітей від
7-ми ро ів
6 вітня (нд.) — 11.00 "Зеленими па орбами о е-
ан ", аз а, С. Козлов, 1 од. 20 хв., для дітей від
5-ти ро ів
6 вітня (нд.) — 12.00 "Ля тяб бет", новорічна аз-
а, М. Френ ель

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
6 вітня (нд.) — 12.00 "Острів с арбів", дитячий
мюзи л, В. Бистря ов

"ÏÅÐØÈÉ ÌÅÑÍÈÊ. ÄÐÓÃÀ Â²ÉÍÀ"

Країна: США
Ст дія: Marvel Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures
Режисер: Ентоні Р ссо, Джо Р ссо
У ролях: Кріс Еванс, С арлетт Йохансон, Семюель Л. Дже сон,
Ентоні Ма і
Тривалість: 128 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

Після подій "Месни ів" Стів Роджерс (Перший Мес-
ни ) нама ається віднайти своє місце в с часном
світі. Працюючи Вашин тоні на таємн миротворч
ор анізацію, що має збері ати рівнова світі, він
потрапляє хитро сплетен інтри . Об'єднавши
свої з силля з Чорною Вдовою і Ястр бом, відваж-
ний воїн-с пер ерой идає ви ли мо тньом і під-
ст пном воро — Зимовом Солдат .

В інотеатрах IMAX, "Сінема-Сіті Київ", "Жов-
тень", мережах інотеатрів "Баттерфляй" і
"Одеса іно"

"ÀÒÒ²ËÀ ÌÀÐÑÅËÜ"

Країна: Франція
Ст дія: Pathe
Режисер: Сільвен Шоме
В ролях: Анн Ле Ні, Л іс Ре о
Тривалість: 106 хв.

30-річний Поль меш ає паризь ій вартирі з тіт а-
ми, двома літніми аристо рат ами, я і вихов вали
йо о з дитинства і мріють, щоб племінни став пі-
аністом-вірт озом. Йо о життя обмеж ється піаніно
вітальні і ш олою танців тіт и, де Поль працює

а омпаніатором. Проте все змінюється після
знайомства з мадам Пр ст, с сід ою з четверто о
поверх . Жін а знає рецепт трав'яно о чаю, я ий за
допомо ою м зи и здатний ви ли ати давно похова-
ні спо ади...

В інотеатрах "Жовтень", "Київ"

"Ì²ÇÅÐÅÐÅ"

Країна: Франція, Бель ія
Ст дія: Pathe, Liaison Films
Режисер: Сільвен Уайт
В ролях: Жерар Депардьє, Джоі Старр, Т'єррі Лермітт
Бюджет: 15 млн євро
Тривалість: 106 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Е ранізація бестселера Жана-Крістофа Гранже "Ба -
ряні рі и". Коли вірменсь ом соборі Свято о Іоан-
на Хрестителя в Парижі знаходять битим ре ента
хор хлопчи ів і ор аніста Віль ельма Гетца, за роз-
слід вання бер ться офіцер поліції відставці Кас-
дан і Френ Сале з відділ захист прав неповно-
літніх. Виявляється, в мин лом зни ло іль а хлоп-
чи ів з хорів, я ими ер вав Гетц. Але ще більш за-
ад овим є зв'язо між подіями і старовинним хора-
лом "Мізерере".

В інотеатрі "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
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в, тел.: 0-800-300-600,
www.planeta-kino.com.ua
"Сінема-Сіті Київ", ТРЦ "О шен плаза", в л. Горь о о,
176, тел.: (044) 230-72-30, www.cinemaciti.kiev.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-
butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62,
206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www.kinoodessa.com:
ТЦ "У раїна", просп. Перемо и, 3, тел: (044) 496-15-11,
496-15-51
ТЦ "Квадрат", б льв. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70, 538-
17-71

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 3—9 êâ³òíÿ 

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà
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Право бачити барвистий світ

Минулого тижня, 25 березня, в

місті Вінниці відбулась подія, на

перший погляд, непримітна. На фо�

ні гучних політичних баталій, між�

народних скандалів та передвибор�

чих перегонів відкриття унікально�

го для країни проекту мобільної оф�

тальмологічної лабораторії привер�

нув увагу тільки тих, хто в курсі

останніх медичних подій України.

Керівництвом області та міста,

представниками пацієнтського та

лікарського товариств було презен�

товано масштабний проект "Бачити

барвистий світ". На базі Вінницько�

го обласного клінічного високоспе�

ціалізованого ендокринологічного

центру всі охочі могли на власні очі

побачити початок роботи мобільної

лабораторії для швидкого та без�

коштовного діагностування можли�

вих ускладнень зору. Необхідність

подібного проекту пов'язана з тим,

що в Україні своєчасно виявити

проблеми із зором мають шанси ли�

ше мешканці міст, бо саме в містах

наявне усе необхідне діагностичне

обладнання. Мешканці селищ, а та�

кож люди, для яких пересування є

проблемою через похилий вік або

фізичні проблеми, залишаються

поза увагою спеціалістів�офтальмо�

логів та приречені поступово втра�

чати можливість бачити світ навко�

ло. Як спроба змінити цю ситуацію,

виникла ідея обладнати необхідним

устаткуванням мікроавтобус, на

якому лікарі�офтальмологи мали б

змогу їздити по тих районах та сели�

щах, в яких відсутня можливість

стаціонарно обстежитись у офталь�

молога. Цікаво, що аналогічний

проект вже був реалізований в ін�

дійському регіоні Карнатака. Ще

шість років тому для мешканців від�

далених селищ екзотичної індій�

ської країни був розроблений про�

ект "Nayana". Впродовж кількох ро�

ків мобільна офтальмологічна лабо�

раторія курсувала по важкодоступ�

них районах Індії, відкриваючи для

людей можливості зберегти влас�

ний зір. Хоча Україна не Індія, але в

світі, незалежно від географії та по�

літичних кордонів, люди різних на�

ціональностей страждають від

проблем, які відбирають у них най�

дорожче — шанс бачити барвистий

світ навколо себе. І, не маючи мож�

ливості своєчасно виявити ці проб�

леми, такі люди залишаються без

зору.

Глобальна проблема
Чи уявляли ви колись, як це — не

мати можливості бачити світ навко�

ло? Спробуйте на кілька секунд за�

плющити очі та продовжити вашу

роботу. А пройтись так вулицями

великого міста? Зробіть так і ви діз�

наєтесь про те, як проживає свій

день людина із проблемами зору. А в

світі таких людей — сотні мільйо�

нів. Лише за даними Всесвітньої ор�

ганізації охорони здоров'я, офіцій�

но в світі нараховується близько 314

мільйонів людей, які мають пробле�

ми із очима. Ця цифра майже дорів�

нює населенню США. Через різні

причини кожні 5 секунд у світі втра�

чає зір одна доросла людина, а кож�

ної хвилини перестає бачити одна

дитина. Проблеми погіршення та

втрати зору стають дедалі актуальні�

шими для світової спільноти. Су�

спільство не завжди із розумінням

ставиться до людей, які втратили

можливість бачити, іноді намага�

ючись просто не помічати таких

громадян, ігноруючи ті проблеми, із

якими вони стикаються кожної

хвилини свого життя. Але втрата зо�

ру — це не тільки індивідуальна тра�

гедія людини. Наявність такої

проблеми становить виклик для

всієї економіки країни (наванта�

ження на бюджет, втрата робітни�

ків), в той же час є великим випро�

бовуванням для людської солідар�

ності, яка є фундаментом кожного

суспільства. Ситуація здаватиметь�

ся ще гіршою, якщо зрозуміти долю

малозабезпеченої людини, яка

втратила зір у бідній країні. А та�

ких — 90 % людей. Не маючи змоги

працювати, не отримуючи належ�

ного соціального забезпечення, не

маючи прийнятних умов для життя

поза межами лікарні або власної

оселі, такі люди залишаються при�

реченими на життя в ізоляції та по�

стійних обмеженнях. Додайте до

вже зазначеного переліку ще і той

факт, що близько 65 % всіх людей із

проблемами зору — це люди у віці

50�ти років і старше. Яке життя очі�

кує похилу людину — інваліда в бід�

ній країни та ще за відсутності умов

для соціальної адаптації — про це

можна дізнатися на прикладах із

життя в Україні. Та не тільки люди

похилого віку стикаються із такою

проблемою. Інша вразлива соціаль�

на група так само страждає від ана�

логічних проблем. Ця група — діти.

Близько 19�ти мільйонів дітей у сві�

ті страждають від порушень зору, з

них 1,4 мільйона дітей є сліпими на

все життя. І знову ж таки — біль�

шість цих випадків стається в бід�

них країнах, де не зажди існують

технології для діагностики та ліку�

вання порушень зору. Хоча при на�

явності відповідної технологічної

бази, медикаментів, спеціалістів та

просто можливості людини зверну�

тися до лікарні понад 80 % всіх ви�

падків порушення зору можна було

б попередити, тобто 250 мільйонів

людей ніколи б не втрачали можли�

вості насолоджуватись картинами

світу навколо себе. Погодьтесь з

тим, що занадто велику ціну пла�

тить людство за соціальну неспра�

ведливість.

Наведемо безпосередні причини,

які призводять до проблеми такого

масштабу. Згідно з ВООЗ, найбіль�

ша кількість випадків порушення

зору в світі пов'язана із розвитком

не скоректованої аномалії рефрак�

ції. Це більше 43 % від усіх хворих,

або близько 153�х мільйонів чоло�

вік. У людини із аномалією рефрак�

ції око не може чітко фіксувати нав�

колишню картинку. Причина поля�

гає в тому, що промені світла по�

трапляють не на сітківку ока, а поза

неї, не дозволяючи тим самим лю�

дині чітко сприймати зображення із

зовнішнього світу. Медики виділя�

ють три основні поширені аномалії

рефракції: міопія, або більш відома

як короткозорість, гіперопія, або

далекозорість, та астигматизм, або

викривлене зорове сприйняття

предметів. Зазначені порушення

можна лікувати. Головне — завчас�

но виявити порушення та розпоча�

ти відповідну корекцію спеціаліста�

ми�офтальмологами.

Друге місце серед основних при�

чин порушення зору посідає не

прооперована катаракта (33 % всіх

хворих). Зір людини погіршується

через помутніння кришталика ока,

викликати яке можуть як зовнішні

подразники (наприклад, тривалий

вплив шкідливого випромінюван�

ня, негативні наслідки хвороби),

так і природний процес старіння.

Розвиток катаракти може стати ре�

зультатом такої небезпечної хворо�

би, як цукровий діабет. До речі, са�

ме діабет є причиною ще однієї, не�

безпечної для зору проблеми — діа�

бетичної ретинопатії (4,8 % усіх ви�

падків порушення зору у світі). Вар�

то окремо зупинитися на цьому по�

рушенні.

Діабетична ретинопатія
На сторінках газети ми вже писа�

ли про епідемію неінфекційних за�

хворювань, яка стає справжнім ви�

кликом для охорони здоров'я. Од�

ним із групи цих захворювань є цук�

ровий діабет. В Україні на сьогодні

нараховується понад 1 300 000 паці�

єнтів із діабетом, і саме люди із цук�

ровим діабетом складають 80 % усіх

українців із проблемами зору. При�

чина цього полягає в розвитку спе�

цифічного захворювання сітківки

ока, яке характеризується появою

судинних і позасудинних змін сіт�

ківки, що призводить до суттєвого

зниження зору — діабетичної рети�

нопатії. Людина із цукровим діабе�

том має у 25 разів більше шансів

втратити зір у порівнянні з іншими,

не в останню чергу, саме через рети�

нопатію. Ураження судин ока почи�

нають розвиватися у людини в пер�

ші 10 років захворювання на цукро�

вий діабет. При цьому 75 % всіх хво�

рих на ЦД матимуть суттєве зни�

ження зору, а 12 % взагалі залишать�

ся сліпими саме через ретинопатію.

Особлива небезпека ретинопатії по�

лягає в тому, що виявити ураження

судин сітківки на ранніх стадіях

можливо лише за допомогою спеці�

ального обладнання, доступу до

якого, на жаль, не мають більшість

хворих на цукровий діабет. До цього

додається відносно невелика обі�

знаність населення про необхід�

ність регулярної перевірки стану зо�

ру людям із діабетом. Тому виходить

так, що близько 40 % людей із діабе�

том не відвідували офтальмолога та

не перевіряли стан очей, в результа�

ті чого вони втрачають зір, не зна�

ючи навіть про причини цього.

Пацієнти із цукровим діабетом

для збереження власного зору по�

винні:

— пройти перше обстеження у

офтальмолога з моменту виявлення

ЦД;

— негайно звернутися до лікаря у

випадку погіршення зору;

— регулярно проходити обсте�

ження під час вагітності, оскільки

вагітність може бути чинником роз�

витку діабетичної ретинопатії;

— приділити особливу увагу об�

стеженням у випадку хвороби на гі�

пертонію, хронічну ниркову недо�

статність;

— проходити терапевтичне на�

вчання для підвищення поінформо�

ваності про захворювання.

Варто пам'ятати, що цукровий

діабет — неінфекційне захворюван�

ня, яке неможливо вилікувати. І са�

ме діабет є причиною розвитку хво�

роб зору, таких як катаракта та діа�

бетична ретинопатія. Через цю хво�

робу мільйони людей по всьому сві�

ту стають інвалідами. Але запобігти

хворобі та її ускладненням (ретино�

патія) можна, дотримуючись здоро�

вого, активного та відповідального

способу життя. Так само потрібно

шукати нові шляхи попередження

розвитку ретинопатії. Не випадково

те, що згадуваний вище проект у

Вінниці був ініційований організа�

цією, яка об'єднує саме людей із

цукровим діабетом. Волонтери та

ініціатори проекту діяли згідно з

правилом: "якщо не ми подбаємо

про власне здоров'я, то ніхто цього

не зробить". І хоча діабетична рети�

нопатія — тільки одне із порушень

зору, з якими стикаються люди в

Україні, нові підходи в діагносту�

ванні проблем зможуть допомогти

всім пацієнтам, які цього потребу�

ють. Варто не забувати, що людям із

проблемами зору потрібні не тільки

діагностика та лікування. Велике

значення має і процес соціальної

адаптації. А це робочі місця для ін�

валідів зору, спеціальне маркування

на продуктах, спеціальний транс�

порт, можливості для інтелектуаль�

ного розвитку (спеціальні книги зі

шрифтом Брайля) та відпочинок

(санаторії, оздоровчі тури).

В Україні мешкає 
майже 150 тисяч 
інвалідів зору, із них 
у столиці — 4,5 тисячі

Проблеми українців із порушен�

нями зору аналогічні до загально�

світових. Столиця України в цьому

питання демонструє приклад для

наслідування іншими містами. Так,

в столиці діють програми зі ство�

рення умов для соціальної адаптації

людей із порушеннями зору. На�

приклад, нові тролейбуси та автобу�

си Києва облаштовуються низькою

посадкою, на вулицях працюють

звукові світлофори. На станціях

метрополітену всі виходи та входи

облаштовані спеціальними звуко�

вими сигналами, на перонах облад�

нані рельєфні обмежувальні лінії.

Але залишаються актуальними пи�

тання реабілітації інвалідів зору,

працевлаштування. Приділяється

окрема увага профілактичній робо�

ті. Так, в областях України для по�

передження розвитку проблем із зо�

ром проводиться програма "Здоро�

вий зір" для школярів, так само про�

ходять профілактичні огляди, про�

фесійні консультації у лікарів�оф�

тальмологів з питань відновлення і

збереження зору.

Про результати подібних кроків

поки що зарано говорити, однак без�

заперечним є той факт, що вони по�

трібні. Кожна людина має право ба�

чити барвистий світ навколо себе, але

тим, хто не має такої можливості,

обов'язок суспільства – створити всі

умови для повноцінного життя �

За даними ВООЗ, офіційно у світі нараховується близько 314�ти мільйонів людей, 
які мають проблеми із зором

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Ж
иття сучасної людини переповнене інформа�
цією, абсолютна більшість якої сприймається
через очі. Гра світла та кольорів, літери та ви�
рази обличчя — все це так чи інакше формує

індивідуальне сприйняття світу кожним із нас. Але 
науковий прогрес в поєднанні із маркетинговими техно�
логіями створив не тільки унікальні інформаційні мож�
ливості для сучасної людини, але й породив нові загро�
зи для людського ока. Через хвороби, травми та постій�
ні навантаження кожного року мільйони мешканців пла�
нети потерпають від проблем із зором. І, на жаль, на�
слідком цього для багатьох може стати втрата назавжди
можливості бачити барвистий світ навколо.
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На початку XIII ст. Київська

Русь нагадувала мозаїчне панно.

На її теренах існувало близько 50�

ти земель�князівств. Їхні володарі

прагнули влади на своїх вотчинах,

могутня колись та єдина держава

була роздроблена. На Південному

Сході, у глухому, забутому Богом

місці, підноситься Володимиро�

Суздальське князівство на чолі з

Юрієм Долгоруким, який брав по�

стійну участь у княжих усобицях.

Окрім намірів завоювання інших

земель Русі, Долгорукий прагнув

посісти великокняжий престол у

Києві. Завоювавши його вдруге,

князь прикликав до себе Андрія,

свого сина. Але той, на відміну від

батька, Київ не любив і швидко

його покинув, повернувшись до

своєї рідної фіно � мордовії. Після

смерті Юрія Долгорукого, ставши

князем, Андрій вирішує знищити

столицю Русі. У 1169 році, захо�

пивши Київ, Боголюбський віддає

місто своєму війську на дводенне

пограбування. За словами Льва Гу�

мільова, "до того моменту на Русі

було прийнято робить таким чи�

ном лише з чужоземними містами.

На руські міста ні при яких міжу�

собицях подібна практика не роз�

повсюджувалася". Отож неозброє�

ним оком видно,що на "Мать го�

родов Русских" зазіхнув дикун,

який був чужим для святої

слов’янської землі. Як висловився

видатний російський історик Ва�

силь Ключевський "В особі князя

Андрія великорос уперше висту�

пив на історичну сцену".  З Києва

вивезли багато полонених, всі свя�

тині, безліч майна, близько сорока

возів золота. На ці криваві гроші

Андрій будував церкви, палаци,

зміцнював своє князівство, до

складу якого входило і Москов�

ське, яке остаточно виокремилося

наприкінці XIII століття. На той

час це удільне князівство було од�

ним із найменших (воно включало

в себе околиці Москви радіусом до

40 кілометрів).

Власне, династія московських

князів почалася з молодого сина

Олександра Невського — Данила.

За його правління відбулися перші

територіальні придбання: 1301 ро�

ку він захопив Коломну у Рязан�

ського князівства, наступного ро�

ку оволодів Переяславом за запо�

вітом бездітного князя. У 1303 ро�

ці його син Юрій відібрав Мо�

жайськ у Смоленського князів�

ства. Після його смерті правити

став брат Іван Калита, який абсо�

лютно виправдовував своє прізви�

ще (“калита” означає грошовий

мішок). Князь — скнара, про ба�

гатство якого ходили легенди, не

завойовував землі, а просто їх ску�

повував майже задарма у збіднілих

сусідів. У 1325 році Калита робить

геніальний крок, який незабаром

суттєво позначиться на долі не

тільки Москви, але й усієї Русі —

він перевіз до себе на проживання

пристаркуватого митрополита га�

лицького Петра Волинця, шано�

ваного по всій Русі. Через рік Пет�

ро помер і був похований у недо�

будованому Успенському соборі.

Біля його труни відбувалися різні

дива, зцілювалися немічні, отож

невдовзі він прославився як свя�

тий. Наявність святих мощей і ре�

зиденції митрополита у Москві

перетворили її на духовний центр

Північно�Східної Русі, а москов�

ські князі вважали, що мають пра�

во панувати у цьому регіоні і поча�

ли боротьбу за ханський ярлик на

велике князювання. У цій усобиці

князі не гребували нічим — засто�

совували доноси, вбивства, під�

ступи. У підсумку Іван Калита от�

римав заповітний ярлик у 1328 ро�

ці і, спровокувавши антитатарське

повстання в Твері, разом з ордин�

цями розгромив його. Його полі�

тику продовжили сини Симеон

Гордий та Іван Красний, по смерті

якого князем стає дев’ятирічний

Дмитро Іванович. Юнаку дово�

диться обстоювати свою владу у

боротьбі з рязанськими, нижньо�

городськими, тверськими князя�

ми і новим ворогом — Литвою. На

відміну від свого батька і діда,

Дмитро всі свої проблеми вирішу�

вав не хитрістю і підступом, а си�

лою. Так, він перший з князів ро�

зірвав союз з ордою і сміливо пі�

шов на конфлікт. Піком цього ста�

ла битва на Куликовім полі, де

Дмитро розгромив Мамая, за що й

отримав прізвище Донський.

Його син Василій І за свої 25 ро�

ків князювання, незважаючи на

три війни з Литвою, перший набіг

кримських татар, постійні кон�

флікти з Новгородом, значно по�

силив роль Москви. У місті було

встановлено перший годинник на

вежі, творив свої ікони уславле�

ний Андрій Рубльов.

Остаточна гегемонія Москви

настала при Івані ІІІ. Підкоривши

Новгород і Тверь, він у 1485 році

оголосив себе “государем всея Ру�

сі”, і відтоді в усіх офіційних доку�

ментах почала з’являтися назва

“Росія”. Одруження з візантій�

ською принцесою Зоєю Палеолог

дає привід заявити, що Москва —

то третій Рим і вважати її центром

православ’я після загибелі Візан�

тії. Для підтвердження цього у

останньої “позичають” державний

герб — двоголового орла. Аби ви�

рішити остаточно всі питання з

непокірними князями, Золотою

Ордою та Польщею і Литвою, Іван

ІІІ входить у союз з кримським

ханством. При підтримці Москви

кримські гіреї отримують владу в

Казані й перемагають у боротьбі

останнього царя Золотої Орди

Шихмата. У свою чергу Махмет�

Ахмінь допомагає Івану захопити

литовські землі у верхів’ї Оки. Ро�

сія стає монолітною державою, де

запанувала стабільність. Але біль�

шість росіян вже не могла спокій�

но існувати, займаючись сільсь�

ким господарством — бентежна

душа вимагала вольної волі і рішу�

чих дій. Отож і кинулися одні на

“государеву службу” воювати, а

інші — на вільні, прикордонні

землі здобувати своє багатство і

незалежність силою зброї. Напри�

клад, саме з них і утворилося ко�

зацтво на Дону, вони корилися

тільки “государю�батюшке”.

Але недовго тривав лад у росій�

ському царстві�государстві, на

трон зійшов Іван Грозний, і в ре�

зультаті його дій країну охопила

Смута... Найбільше цьому поспри�

яла створена Грозним у нападі бо�

жевілля опричнина. Тільки ціною

неймовірних зусиль і страждань

всієї нації Росія вийшла з кризи

вже з новою царською динас�

тією — Романовими. Але це, як ка�

жуть, вже інша історія

ÊÐ²ÇÜ Â²ÊÈ
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Початок російського шляху
Московське князівство народилося з крихітного містечка у Богом забутому місці

Äóæå âëó÷íî íàïèñàâ ïðî îïðè÷íèíó Ëåâ Ãóì³ëüîâ: “Çàâäàííÿì îïðè÷íèê³â áóëî “ïåðåâîäèòè ãîñóäà-
ðåâó çðàäó”, ïðè÷îìó âèçíà÷àòè “çðàäó” ïîâèíí³ áóëè ò³ æ ñàì³ îïðè÷íèêè. Òàêèì ÷èíîì, âîíè ìîãëè
âáèòè áóäü-ÿêó ëþäèíó, îãîëîñèâøè ¿¿ çðàäíèêîì. Îäíîãî çâèíóâà÷åííÿ áóëî äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá
ïðèâåñòè äî âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèé âèðîê, ï³ääàòè áóäü-ÿêîìó ïîêàðàííþ. Íàéì’ÿê³øèìè ç ïîêàðàíü áó-
ëè îáåçãîëîâëþâàííÿ ³ ïîâ³øåííÿ, àëå, êð³ì òîãî, îïðè÷íèêè ñïàëþâàëè íà âîãíèùàõ, ÷åòâåðòóâàëè, çäè-
ðàëè ç ëþäåé øê³ðó, çàìîðîæóâàëè íà ñí³ãó, òðàâèëè ïñàìè, ñàäèëè íà ïàëþ...

Îñîáëèâî ñòðàøí³é ðîçïðàâ³ áóâ ï³ääàíèé ó 1570 ð. Íîâãîðîä, äå áóëî âèíèùåíî ìàéæå âñå íàñåëåí-
íÿ. Íàâ³òü íåìîâëÿò îïðè÷íèêè êèäàëè â êðèæàíó âîäó Âîëõîâà. Âîíè óçÿëèñÿ òàêîæ âèïðàâëÿòè çâè÷-
êè: íîâãîðîäö³ ëþáèëè ó ñâÿòà âèïèòè, àëå áóëî îãîëîøåíî, ùî ïèÿ÷èòè íå ìîæíà. Òèõ, êîãî ëîâèëè
ï’ÿíèìè, áèëè áàòîãîì ³ êèäàëè ó ò³ æ ñàì³ âîëõîâñüê³ îïîëîíêè.

Ïðè ðîçïðàâ³ ç Íîâãîðîäîì, ÿê ³ ïðè ³íøèõ ïîä³áíèõ “çàõîäàõ”, çàãèíóëà áåçë³÷ áîÿð, àëå íàéâàæëè-
â³øå (íà öå çâåðíóëè óâàãó ñó÷àñí³ ³ñòîðèêè, íà â³äì³íó â³ä ³ñòîðèê³â XIX ñò.), ùî òàê ñàìî ñòðàæäàëè ³
ïðîñò³ ëþäè: íàêàçîâ³, ïîñàäíèêè, ñåëÿíè. Àäæå îïðè÷íèêè, ñòðà÷óþ÷è áîÿðèíà, âèð³çóâàëè ³ éîãî äâî-
ðîâèõ, ñåëÿí æå çàáèðàëè ñîá³ ³ ïåðåâîäèëè ¿õ íà âëàñí³ çåìë³.

Îòæå, ãîëîâíèì çì³ñòîì îïðè÷íèíè ñòàëè àáñîëþòíî áåçïðåöåäåíòí³ ³ áåçãëóçä³ âáèâñòâà çàðàäè
âáèâñòâ. Ïðîòå íàéñòðàøí³øà ³ ³ñòîòí³øà åòí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà îïðè÷íèíè ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ³ öàð, ³
éîãî îïðè÷íèêè áóëè àáñîëþòíî óïåâíåí³ â äîáðîò³ ñâî¿õ æàõëèâèõ ëèõîä³éñòâ. Ñïî÷àòêó ²âàí, âáèâàþ÷è
ò³ëî, ïðàãíóâ òàêîæ “óáèòè äóøó” — ò³ëà ðîçòèíàëè íà äð³áí³ ÷àñòèíè, à â ðîñ³éñüêîìó ïðîñòîíàðîäíîìó
ïðàâîñëàâ’¿ ³ñíóâàëî ³ äî öèõ ï³ð ³ñíóº óïåðåäæåííÿ, ùî “áåç ò³ëà” íåá³æ÷èê íå ìîæå ç’ÿâèòèñÿ íà Ñòðàø-
íîìó ñóä³. Ïîò³ì öàð ïî÷àâ çàíîñèòè ³ìåíà ñâî¿õ æåðòâ ó ñèíîäèê, ñëóæèâ çà íèìè ïàíàõèäè ³ ùèðî ââà-
æàâ ñâîº ïîêàÿííÿ àáñîëþòíî äîñòàòí³ì äëÿ çðàçêîâîãî ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèÿíèíà. Á³ëüø òîãî, Ãð³çíèé,
çà âëó÷íèì çàóâàæåííÿì À. Ì. Ïàí÷åíêà, ñòâîðèâ àáñîëþòíî îñîáëèâó êîíöåïö³þ öàðñüêî¿ âëàäè. Â³í ââà-
æàâ öàðñüêó âåëè÷ ð³âíîþ Áîæ³é ³ òîìó ïîçáàâëÿâ ï³ääàíèõ ïðàâà áóäü-ÿê îáãîâîðþâàòè éîãî â÷èíêè”.

ÄÎÂ²ÄÊÀ ""ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"

Ùîäî ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ íàøîãî íàðîäó, ö³êàâî â³äçíà÷èòè, ùî â
1648 ðîö³ ãåòüìàí Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé çâåðíóâñÿ ç ïðèâîäó â³éíè
ç Ïîëüùåþ äî êîçàê³â ç â³äîçâîþ, â ÿê³é â³í çàêëèêàâ íàñë³äóâàòè
ïðèêëàä ¿õ ñëàâíèõ ³ âîéîâíè÷èõ ïðåäê³â, ÿê³ âîëîä³ëè ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Îäîíàöåðà (Îäîàêðà) 14 ðîê³â Ðèìîì. Òàêèì ÷èíîì, ùå â 1648
ðîö³ óêðà¿íñüê³ êîçàêè îô³ö³éíî ââàæàëè Îäîàêðà ³ éîãî ðóñèí³â
ñâî¿ìè ïðåäêàìè. Öÿ òðàäèö³ÿ áóëà íàñò³ëüêè ñèëüíà, ùî, êîëè Áîã-
äàí Õìåëüíèöüêèé ïîìåð ó 1657 ðîö³, Ñàì³éëî Çîðêà, ãåíåðàëüíèé
ïèñàð Çàïîð³çüêîãî â³éñüêà, ñòîÿ÷è á³ëÿ òðóíè, ãîâîðèâ: “Ìèëèé
âîæäþ! Ñòàðîäàâí³é ðîñ³éñüêèé Îäîíàöåð!”. ²íàêøå êàæó÷è, â³í ïî-
ð³âíþâàâ âåëè÷ Õìåëüíèöüêîãî ³ç çíà÷åííÿì â äàâíèíó Îäîàêðà. Ç
ðîêàìè öÿ òðàäèö³ÿ, êîòðà ïîâ’ÿçóâàëà óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â ç ðóñè-
íàìè Îäîàêðà, çíèêëà, çâàæàþ÷è íà âòðàòó íèìè äåðæàâíîñò³, à
ìîñêîâèòè òîãî ÷àñó ¿¿ çîâñ³ì íå ìàëè, ïðîòå äîêóìåíòè óö³ë³ëè ³ ³ñ-
òîðè÷íà íèòêà â³äíîâëþºòüñÿ.

ßê çàçíà÷èâ Ñåðã³é Ëºñíîé, ðîñ³éñüê³ ³ñòîðèêè âãëèá ñòîë³òü äàë³
Ðþð³êà ³ Îëåãà íå çàãëÿäàëè. À òèì ÷àñîì “ðóñèíè” Îëåãà ìàëè íà-
áàãàòî ñòàðîäàâí³øó ³ñòîð³þ, ùî â³äâîäèëà ¿õ íà Çàõ³ä ïîçà ìåæàìè
òîãî, ùî íàçèâàëîñÿ Ðîñ³ºþ. Òàêèì ÷èíîì, âæå â äðóã³é ïîëîâèí³ V
ñòîë³òòÿ ïëåì’ÿ ðóñèí³â, àáî ðóã³â, ãðàëî â ñåðåäí³é ªâðîï³ íàñò³ëü-
êè âåëèêó ðîëü, ùî î÷îëþâàëî ñîþç ïëåìåí, çàõîïèëî Ðèì ³ 14 ðî-
ê³â íèì âîëîä³ëî.

ÄÎÂ²ÄÊÀ ""ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"

Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

“Я
кщо ми весь час згадуватимемо про свою тисячолітню історію, ми захирі�
ємо остаточно. Нам потрібно бути конкурентоспроможними у всьому. Ось
це і є наша основна національна ідея сьогодні”,— заявив Володимир Пу�
тін у 2004 році. Як ми зараз бачимо, для підвищення конкурентоспромож�

ності Путін, його уряд, його команда не лише задовольняються високими цінами на
нафту і придушенням свобод свого народу (приміром, 10 квітня 2003 року Путін і Ні�
язов підписали угоду щодо туркменського газу, в результаті якої всіх російськопідда�
них було кинуто напризволяще. Фактично Росія в особі Путіна відмовилася від своїх
громадян і не збирається їх рятувати), а й починають експорт насильства по відно�
шенню до інших націй, тим самим переносячи свої негаразди на інші країни, зокрема і
до нашої незалежної, суверенної держави. Але дарма Володимир Володимирович не
хоче згадувати історію, вона багато чому може навчити мудру людину, особливо як�
що вона несе відповідальність за людські долі. Що ж, тоді нагадаємо “звідки і як пі�
шла земля “Русская”.

Взяття православно о Києва війсь ами Андрія Бо олюбсь о о. Ілюстрація
М. Фарт ха з підр чни а "Історія для дітей ш ільно о ві ", Львів, 1934 р.
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Художня гімнастика. 
Ганна Різатдінова лідирує 
в загальному заліку 
Кубка світу

Ó öüîìó ñåçîí³ ìèíóëî âæå äåê³ëüêà åòà-
ï³â Êóáêà ñâ³òó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè.
Íà ñàéò³ Ì³æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ ã³ìíàñòè-
êè ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ ï³äñóìêè çàãàëüíîãî
çàë³êó öüîãî òóðí³ðó (ï³ñëÿ êîæíîãî åòàïó
ã³ìíàñòêà îòðèìóº ïåâíó ê³ëüê³ñòü áàë³â,
ÿê³ ïîò³ì ñóìóþòüñÿ). Óêðà¿íêà Ãàííà Ð³-
çàòä³íîâà ë³äèðóº â áàãàòîáîðñòâ³ òà ó çà-
ë³êó ç ì’ÿ÷åì. Òàêîæ âîíà çàéìàº òðåòþ
ïîçèö³þ â çàë³êàõ ³ç îáðó÷åì òà ñòð³÷êîþ.
Äîäàìî, ùî öå ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè, à
âñüîãî â ñåçîí³ çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ
10 åòàï³â Êóáêà ñâ³òó

Боротьба. 
Українка виборола “срібло”
на чемпіонаті Європи

Ó ïåðøèé äåíü çìàãàíü íà ºâðîïåéñüê³é
ïåðøîñò³ ç áîðîòüáè, ùî íàðàç³ òðèâàº ó
ì³ñò³ Âàíòàà (Ô³íëÿíä³ÿ), íàö³îíàëüíà çá³ð-
íà ïîïîâíèëà ñâîþ ñêàðáíè÷êó ñð³áíîþ
ìåäàëëþ. Àâòîðîì ïåðøî¿ íàãîðîäè óêðà-
¿íö³â ñòàëà Íàòàë³ÿ Ïóëêîâñüêà, ÿêà ïîñ³ëà
äðóãó ñõîäèíêó ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 48 êã. Ó
ô³íàëüíîìó ïîºäèíêó ñïîðòñìåíêà ïîñòó-
ïèëàñÿ ïðåäñòàâíèö³ Àçåðáàéäæàíó Ìàð³¿
Ñòàäíèê

Шахи. 
В Голосієві визначили 
кращих шахістів

Íåùîäàâíî â³äáóëèñÿ ñïîðòèâí³ çìàãàí-
íÿ ç øàõ³â â ðàìêàõ Ñïàðòàê³àäè ñåðåä
çá³ðíèõ êîìàíä ïðàö³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ, òåðèòîð³àëü-
íèõ îðãàí³â ì³í³ñòåðñòâ òà â³äîìñòâ.
Ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ âçÿëè ï’ÿòü çá³ðíèõ
êîìàíä, ñåðåä ÿêèõ çá³ðíà êîìàíäà Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³,
óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, äåðæàâíî¿ ïîäàòêî-
âî¿ ³íñïåêö³¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³
Êèºâ³. Òóðí³ðè ïðîõîäèëè â òðüîõ êàòåãî-
ð³ÿõ — “÷îëîâ³êè”, “æ³íêè”, “êîìàíäà”,
ïåðåìîæöÿìè â ÿêèõ ñòàëè: “Êîìàíäà” —
² ì³ñöå — Ãîëîñ³¿âñüêà ÐÄÀ, ²² ì³ñöå — Ãî-
ëîñ³¿âñüêå ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, ²²²
ì³ñöå — Ãîëîñ³¿âñüêå ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³. Ñåðåä ÷îëîâ³ê³â òð³éêó ïðèçå-
ð³â ñêëàëè: ² ì³ñöå — Âàñèëü Òàðàí
(ÃÐÄÀ); ²² ì³ñöå — Þð³é Ñàäîâñüêèé
(ÄÑÍÑ); ²²² ì³ñöå — Ëåîí³ä Áåðåç³âñüêèé
(ÃÐÄÀ). Ó æ³íîê íàéêðàùèìè áóëè: Ëþä-
ìèëà Ñïîäåíåéêî (² ì³ñöå) òà Òåòÿíà Ãîð-
áåíêî (²² ì³ñöå). Ïåðåìîæö³ áóëè â³äçíà÷å-
í³ êóáêàìè, ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè â³ää³ëó ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Спортивне життя. 
Оболонці провели Відкритий
турнір з футболу “Зірочки
Оболоні”

Â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ïðîâî-
äèâñÿ Â³äêðèòèé òóðí³ð ç ôóòáîëó ñåðåä
äèòÿ÷èõ êîìàíä “Ç³ðî÷êè Îáîëîí³” ïàì’ÿ-
ò³ Ãåîðã³ÿ Íàâðîç³ä³. Îðãàí³çàòîð çìà-
ãàíü — Îáîëîíñüêà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ.
Ó ïîºäèíêàõ íà ïîë³ âçÿëè ó÷àñòü 24
êîìàíäè, à öå 360 ó÷àñíèê³â, ÿê³ ïðåäñòàâ-
ëÿëè äèòÿ÷î-þíàöüê³ ñïîðòèâí³ øêîëè òà
êëóáè Êèºâà, Æèòîìèðà, Âèøãîðîäà. Çìà-
ãàííÿ ïðîõîäèëè ó 2-õ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ:
2005 òà 2006 ðîêè íàðîäæåííÿ. Ïåðåìîæ-
öåì òóðí³ðó ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ ó÷àñíèê³â
2005 ðîêó íàðîäæåííÿ ñòàëà êîìàíäà ÔÊ
“Ä²ÍÀÇ” ì. Âèøãîðîäà. ²² òà ²²² ì³ñöÿ â³ä-
ïîâ³äíî ïîñ³ëè êîìàíäè ÑÄÞØÎÐ “Çì³-
íà” ì. Êè¿â òà ÔÊ “Ïîë³ññÿ” ì. Æèòîìèð.
Ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ ó÷àñíèê³â 2006 ðîêó íà-
ðîäæåííÿ ïåðåìîæöåì ñòàëà êîìàíäà
ÑÄÞØÎÐ “Çì³íà”, ì. Êè¿â; ²² òà ²²² ì³ñöÿ
â³äïîâ³äíî ïîñ³ëè êîìàíäè “ÖÑÊÀ”, ì. Êè-
¿â òà ÔÊ “Àðñåíàë”, ì. Êè¿â

“Будівельник” упевнено здолав
“Говерлу”
Київський клуб, як і раніше,
серед лідерів Суперліги

“Будівельник” розпочав матч

досить інертно. Гравці “Говерли”

на правах господаря майданчика

пішли вперед і досить швидко по�

вели у рахунку 11:5. Різниця у 6

очок трималася аж до середини де�

бютної десятихвилинки. “Буді�

вельники” виглядали дуже неорга�

нізовано, особливо на підборі.

Втім з появою на паркеті Даріуша

Лавриновича гості нарешті приве�

ли до ладу свою оборонну лінію,

що дозволило їм більше уваги при�

ділити нападу. Тому до кінця пер�

шої чверті рахунок був майже рів�

ним — 24:23 на користь “Говерли”.

На старті другого відрізка

підопічні Євгена Мурзіна збільши�

ли перевагу до 5 балів, які однак

були швидко гостями нівельовані.

Надалі ініціативою заволодів уже

“Будівельник”, чим йому дуже до�

помогли 5 ранніх командних фоли

у суперника, а потім ще й 2 до ряду

неспортивних фоли. За 2,5 хвили�

ни до великої перерви кияни ліди�

рували вже в 10 очок, а після данка

від Ріккі Мінарді — й усі 11. Ближ�

че до сирени “ведмедям” вдалося

кілька разів зберегти своє кільце

сухим і різницю скоротити, проте

в роздягальню команди пішли за

переваги у 7 очок — 36:43.

“Будівельнику” знадобилося

лише три хвилини третього від�

різка, щоб повернути собі 10 очок

переваги. Головними дійовими

особами в цей час стали Михайло

Анісімов та Даріуш Лавринович,

які раз за разом не знаходили гід�

ної відповіді з боку суперників на

обох половинах майданчика. Між

тим кияни методично нарощува�

ли перевагу, і на 8�й хвилині чвер�

ті парашут від Яніса Стрелніекса

змусив Євгена Мурзіна брати

тайм�аут вже за рахунку 44:60.

Втім розмова не подіяла: минула

лише хвилина, і всі питання про

переможця зустрічі були зняті —

різниця у рахунку сягла 18 очок.

У заключній чверті “Будівель�

ник” грав вже просто за рахун�

ком. “Гладіатори” спокійно три�

мали “ведмедів” на відстані, не

форсуючи події й роблячи рівно

стільки, скільки було потрібно

для перемоги. “Говерла” ж не

змогла запропонувати гостям ні�

чого нового і до кінця поєдинку

лише ще більш відпустила киян

вперед. Фінальна сирена зафіксу�

вала перемогу чинних чемпіонів з

рахунком 71:92 — “Будівельник”

їде із Західної України з хорошим

настроєм і продовжує боротьбу за

друге місце регулярного чемпіо�

нату. Наступний матч столичні

баскетболісти проведуть вдома

проти МБК “Миколаїв”

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

В Україні визначать кращих 
атлетів року
В столиці відбудеться Всеукраїнська урочиста церемонія 
нагородження “Герої спортивного року�2013”

“Герої спортивного року” — це

національний спортивний “Ос�

кар”, покликаний визначити та

нагородити кращих спортсменів,

тренерів, команд та фахівців з усіх

видів спорту. Під час засідання

Української академії спорту про

деталі та особливості проведення

цьогорічної церемонії повідомив

президент Національного олім�

пійського комітету України Сер�

гій Бубка. Нагадаємо, що Україн�

ська академія спорту була створе�

на за ініціативи президента НОК

у 2007 році. До неї увійшли леген�

дарні спортсмени, які завершили

активну спортивну діяльність та

залишили визначний слід в олім�

пійській історії. Президент НОК

України Сергій Бубка зазначив,

що, не дивлячись на цифру “13”,

рік став успішним для україн�

ського спорту.

“На чемпіонатах світу та Євро�

пи в олімпійських номерах про�

грами наші спортсмени вибороли

21 та 52 нагороди відповідно. По�

радували наші юні олімпійці, які

на зимових та літніх Європей�

ських юнацьких олімпійських

фестивалях у Брашові та Утрехті

завоювали 17 медалей. Вдало ви�

ступили неолімпійці та паралім�

пійці. На високому рівні в Україні

були проведені чемпіонат світу з

художньої гімнастики, юнацький

чемпіонат світу з легкої атлетики,

чемпіонат світу з боксу серед юні�

орів, чемпіонат Європи з баскет�

болу до 16 років”,— наголосив го�

ловний олімпієць країни.

Процедура обрання номінантів

була прозорою та демократич�

ною. Спочатку експертна комісія

спеціалістів НОК України та

Мінмолодьспорту провела де�

тальний аналіз, підготувавши

розширений список претендентів

у кожній номінації.

Після цього свою думку висло�

вили майже 350 представників за�

гальнонаціональних та регіональ�

них мас�медіа з усієї країни. За

підсумками усіх журналістських

анкет сформовані трійки претен�

дентів, які набрали найбільшу

кількість голосів.

Звісно, в усіх найбільшу заці�

кавленість викликають номінації

“Найкращий спортсмен року” та

“Найкраща спортсменка року”.

Тут відомі імена трьох претенден�

тів у кожній з номінацій. Тож за

звання найкращого спортсмена

року поборються: Ібрагім Алда�

тов — чемпіон світу та бронзовий

призер чемпіонату Європи з віль�

ної боротьби (84 кг); Богдан Бон�

даренко — чемпіон світу та Євро�

пи з легкої атлетики (стрибки у

висоту); Микола Буценко —

бронзовий призер чемпіонату сві�

ту, срібний призер чемпіонату

Європи з боксу (56 кг). Серед

спортсменок журі обиратиме між

Ганною Мельниченко — чемпіон�

кою світу з легкої атлетики (семи�

борство), Оленою Підгрушною —

чемпіонкою світу, срібною та

бронзовою призеркою чемпіона�

ту світу з біатлону (спринт, еста�

фета, гонка переслідування) і

Ольгою Харлан — чемпіонкою

світу та Європи з фехтування в ін�

дивідуальній першості, чемпіон�

кою світу та срібною призеркою

чемпіонату Європи в командній

першості (шабля)
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Михайло Анісімов (правор ч) традиційно б в одним з най ращих
на майданчи

У раїнсь а а адемія спорт визначила переможців номінації
"Герої спортивно о ро "

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

З
овсім скоро вітчизняні вболівальники дізнаю�
ться імена найкращих спортсменів минулого
року. 23 квітня у НСК “Олімпійський” відбу�
деться церемонія нагородження “Герої спор�

тивного року�2013”. Переможців визначали у 12 но�
мінаціях, у кожній з яких була можливість віддати
свій голос за одного з трьох претендентів. Серед
них є й ті, хто приносив вболівальникам позитивні
емоції своїми перемогами, і ті, хто їх до них привів,
тобто наставники, а також спортивні організатори.

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Ч
инний чемпіон країни київський “Будівель�
ник” здобув важливу перемогу над івано�
франківською “Говерлою”. Столичний клуб
таким чином реабілітувався за поразку від

“Хіміка” та зміцнив свої позиції на другому місці тур�
нірної таблиці.

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА



ÑÏÎÐÒ
Хрещатик 213 квітня 2014 року

“Динамо” спробує 
реабілітуватися за поразку
Столична команда зустрінеться с харківським “Металістом”
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
неділю київське
"Динамо" знову
зустрінеться з
командою, яка

претендує на медалі на�
ціонального чемпіона�
ту — харківським "Ме�
талістом". Після пора�
зок у попередньому ту�
рі перед колективами
стоїть однакове завдан�
ня — перемогти, тому
очевидно, що на вболі�
вальників чекає досить
цікавий матч.

Ніколи футбольний сезон в

Україні не був настільки насиче�

ним і непередбачуваним. Поза�

ду дві третини чемпіонату, а на

золоті медалі першості претен�

дують відразу чотири клуби:

чинний чемпіон країни донець�

кий "Шахтар", срібний при�

зер — харківський "Металіст",

"бронзове" Динамо та головна

несподіванка весняної частини

сезону — дніпропетровське

"Дніпро".

Так сталося, що попередній

тур порадував вітчизняних убо�

лівальників двома яскравими

матчами за участі всіх чотирьох

команд. Харківський "Мета�

ліст", який наразі переживає не

найкращі часи, не зміг здійсни�

ти своєрідний подвиг і поступи�

вся "Шахтарю" з Донецька (2:4).

А "Динамо", що у стартових двох

матчах здобуло досить впевнені

перемоги, капітулювало у Дніп�

ропетровську перед місцевим

"Дніпром" (0:2).

І ось в наступному турі "не�

вдахи" цих двох матчів зійдуться

в очному поєдинку, який відбу�

деться у Києві. Варто зазначити,

що для обох команд ця зустріч

стане чи не найвизначальнішою

у цьогорічному сезоні. Поразка

практично означає припинення

боротьби за золоті нагороди.

Втім, якщо у "Динамо" в "запасі"

ще є гра з донецьким "Шахта�

рем", то харків'яни не мають

жодного права на помилку.

З огляду на весняні матчі, в

обох команд є певні проблеми у

захисній ланці. Але якщо для

"Металіста" ця проблема не но�

ва, то у "Динамо" дедалі частіше

простежується невпевненість дій

оборони. Можливо, це пов’язано

з відсутністю Євгена Хачеріді у

редутах команди. І, за попередні�

ми прогнозами, футболіст не

зможе допомогти своїй команді

щонайменше 2 наступних матчі.

Також до лазарету потрапив і

півзахисник клубу Олег Гусєв,

якого у матчі проти "Дніпра" сер�

йозно травмував під час зіткнен�

ня голкіпер дніпропетровців Де�

нис Бойко. Кадрові проблеми

прослідковуються і в харківсько�

го "Металіста". Особливо це сто�

сується позиції голкіпера коман�

ди. У недільному матчі "Металі�

ста" з "Шахтарем" Богдан Шуст,

який вперше цього сезону вий�

шов у стартовому складі харків'�

ян, відчув різкий біль і попросив

заміну. У понеділок лікарі поста�

вили йому невтішний поперед�

ній діагноз — розрив м'яза перед�

ньої поверхні стегна. Як прави�

ло, відновлення після такої трав�

ми триває близько трьох місяців.

Нагадаємо — крім Шуста, матч

проти "Динамо" точно пропус�

тить захисник "жовто�синіх"

Крістіан Вільягра, який був ви�

лучений під час тієї ж гри мину�

лого туру з "Шахтарем".

Як бачимо, обидві команди

мають достатньо проблем, але

це не відміняє для них необхід�

ності перемагати. Тож проти�

стояння має стати перевіркою

на чемпіонські претензії обох

колективів. За розвитком подій

цього безкомпромісного по�

єдинку можна буде поспостері�

гати вже в неділю, початок о

19:30

“Українські отамани” не змогли
перемогти “Команду Росії”
Вітчизняний колектив поступився з рахунком 1:4
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
Москві відбувся перший
матч 1/4 фіналу Всесвіт�
ньої серії боксу, в якому
"Українські отамани" про�

грали "Команді Росії". Попри
вдалий старт, в якому боксер
"Отаманів" Хасанбой Дусматов
впевнено здолав свого опонента,
наші спортсмени не змогли роз�
винути успіх і в наступних 4�х бо�
ях поступилися.

Протистояння провідних боксерів�амато�

рів двох сусідніх держав у світлі останніх по�

літичних подій набуло особливого характе�

ру. Незважаючи на це, більшість боксерів у

своїх коментарях розмежовували спорт і по�

літику, намагаючись гідно представити

Україну.

Перша зустріч чвертьфінального проти�

стояння відбулася у Москві. Початок вечора

з "Командою Росії" для "Українських отама�

нів" вийшов обнадійливим: молодий узбець�

кий легіонер — легковаговик Хасанбой Дус�

матов декласував призера Лондона�2012 Да�

вида Айрапетяна. Причому вже тоді виникли

сумніви в об'єктивності суддів. "Отаман" весь

бій домінував у рингу, але один із служителів

Феміди примудрився розглядати чисту пере�

могу за очками господаря рингу.

А далі події розвивалися видовищно і ка�

лейдоскопічно, але не на користь нашої

команди. Однозначно, хоча і гідно, програв

Микола Буценко (56 кг) росіянину Володи�

миру Нікітіну. Така ж доля спіткала і кияни�

на Дениса Берінчика, який поступився Ра�

джабу Бутаєву (64 кг).

Не зміг переламати ситуацію і Дмитро

Митрофанов (75 кг), на перемогу якого

сподівався колишній "отаман", а нині профі

Василь Ломаченко. Правда, тут перевага ро�

сіянина вимірювалася всього одним пунк�

том — 48:47.

В останньому бою вечора у вазі до 91 кг бі�

лорус Сергій Корнєєв не зміг підсолодити

"синьо�жовтим" пігулку поразки — 1:4. Для

Сергія Корнєєва, якому протистояв Євген

Тищенко, ця поразка стала першою з семи

боїв нинішнього сезону.

Головний тренер збірної України з боксу

Дмитро Сосновський прокоментував по�

єдинок "Українських отаманів" зі збірною

Росії: "Я думаю, якщо ми і заслуговували на

поразку, то щонайменше з рахунком 3:2, то�

му що в останньому поєдинку Сергій Кор�

нєєв не програв бій. Не знаю, як вони там

судять, як вважають. Я знав, що буде важко,

тому що сьогодні, на жаль, відбувається бо�

ротьба не тільки спортивна".

У матчі�відповіді в Донецьку "отаманів"

влаштує перемога з рахунком 5:0. При ра�

хунку 4:1 буде проведено додатковий бій. А

в разі перемоги українців 3:2 або перемоги

росіян з будь�яким рахунком у півфінал

WSB вийде команда Росії

Перед бо серами “У раїнсь их отаманів” стоїть завдання віді рати з рах н ом 1:4

“Динамо” і “Металіст ” необхідно перема ати наст пном т рі
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Дзюдо.
Українці вдало виступили 
на Гран�прі в Туреччині

Ó Ñàìñóí³ (Òóðå÷÷èíà) çàâåðøèâñÿ òóðí³ð
Ãðàí-ïð³ ç äçþäî. Íàø³ àòëåòè âèáîðîëè íà íüî-
ìó "ñð³áëî" é "áðîíçó". Ìàðèíà ×åðíÿê ïðîäîâ-
æóº çáèðàòè ìåäàë³ íà åòàïàõ åë³òíî¿ ñåð³¿
Ãðàí-ïð³. Ï³ñëÿ ñð³áëà â Òá³ë³ñ³ ñòóäåíòêà Õàð-
ê³âñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäåì³¿ ³ìåí³
ßðîñëàâà Ìóäðîãî çíîâó ñòàëà äðóãîþ. Ó âàãî-
â³é êàòåãîð³¿ äî 48 êã óêðà¿íêà ïðîâåëà ÷îòèðè
çóñòð³÷³ é ó òðüîõ ³ç íèõ ïåðåìîãëà, ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà Ôåäåðàö³¿ äçþäî Óêðà¿íè. Çóïèíè-
ëà íàøó äçþäî¿ñòêó ò³ëüêè ðîñ³ÿíêà ²ðèíà Äîë-
ãîâà, ó ô³íàë³ âîíà ñâÿòêóâàëà ïåðåìîãó ³ïïîí.
Òàêîæ çäîáóâ íàãîðîäó â Ñàìñóí³ Ñòàí³ñëàâ
Áîíäàðåíêî â êàòåãîð³¿ ïîíàä 100 êã. Â³í âèãðàâ
"áðîíçó". Áóëè áëèçüê³ äî ïðèçîâèõ ì³ñöü Âîëî-
äèìèð Ñîðîêà (äî 73 êã) òà Âàäèì Ñèíÿâñüêèé
(äî 90 êã). Îáîì äî ìåäàë³ çàëèøàâñÿ êðîê, àëå,
íà æàëü, âîíè íå çìîãëè éîãî çðîáèòè. Â ðå-
çóëüòàò³ — ï'ÿò³. Âñüîãî â Ñàìñóí³ Óêðà¿íà áóëà
ïðåäñòàâëåíà 15-ìà ñïîðòñìåíàìè

Гандбол. 
Запорізький "Мотор" припинив
боротьбу у Лізі чемпіонів

Ïðåäñòàâíèê Óêðà¿íè â ÷îëîâ³÷³é ãàíäáîëüí³é
Ë³ç³ ÷åìï³îí³â — çàïîð³çüêèé "Ìîòîð" âèáóâ ç
òóðí³ðó, íå çóì³âøè ïîäîëàòè ñòàä³þ 1/8 ô³íà-
ëó. Ó ìàò÷³-â³äïîâ³ä³ ç "Ê³ëåì", ÿêèé â³äáóâñÿ â
Í³ìå÷÷èí³, êîìàíäà ³ç Çàïîð³ææÿ ïðîãðàëà ç
ðàõóíêîì 28:40 (ïåðøèé òàéì — 13:20). Ó ïåð-
øîìó ìàò÷³ 1/8 ô³íàëó "Ìîòîð" òàêîæ ïîñòóïè-
âñÿ òðèðàçîâîìó ïåðåìîæöþ Ë³ãè ÷åìï³îí³â —
ç ð³çíèöåþ â òðè ì'ÿ÷³ (28:31). Ùîïðàâäà, ïðî-
âåñòè òó çóñòð³÷ ºâðîïåéñüêà ôåäåðàö³ÿ çìóøå-
íà áóëà â Óãîðùèí³. Çàçíà÷èìî, ùî âèõ³ä ó
ïëåé-îôô ñòàâ íàéá³ëüøèì óñï³õîì äëÿ óêðà¿í-
ñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ãàíäáîëó çà âñ³ ðîêè íåçà-
ëåæíîñò³

Футбол. 
Визначено дату проведення 
19�го туру вітчизняної першості

Äèðåêö³ÿ Ïðåì'ºð-ë³ãè çàòâåðäèëà äàòè ïðî-
âåäåííÿ ³ ÷àñ ïî÷àòêó ìàò÷³â 19-ãî òóðó ×åìï³î-
íàòó Óêðà¿íè, ÿêèé áóëî ïåðåíåñåíî ÷åðåç ïî-
ä³¿ â êðà¿í³. Öåé òóð ïðèì³òíèé òèì, ùî â íüî-
ìó â î÷íîìó ïîºäèíêó çóñòð³íóòüñÿ äâà íàéêðà-
ù³ êëóáè îñòàíí³õ ðîê³â — êè¿âñüêå "Äèíàìî"
òà äîíåöüêèé "Øàõòàð". Ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ 16
êâ³òíÿ íà ÍÑÊ "Îë³ìï³éñüêèé". Ïî÷àòîê î
20:00

Теніс.
Людмила Кіченок — володарка
парного титулу турніру серії ITF

Â³ò÷èçíÿíà òåí³ñèñòêà Ëþäìèëà Ê³÷åíîê çäî-
áóëà ïàðíèé òèòóë íà òóðí³ð³ ñåð³¿ ITF, ùî
ïðîéøîâ ó Ôðàíö³¿. Â ô³íàë³ óêðà¿íêà ðàçîì ³ç
ðîñ³ÿíêîþ Ìàðãàðèòîþ Ãàñïàðÿí ïåðåãðàëà äó-
åò Êð³ñò³íà Áàððóà (Í³ìå÷÷èíà) — Åëåí³ Äàí³ë³-
äó (Ãðåö³ÿ) â äâîõ ñåòàõ — 6:2, 6:4. Äîäàìî, ùî
äëÿ óêðà¿íêè öå âæå 22-é ïàðíèé òèòóë ó êàð'-
ºð³

Бокс. 
Хасім Рахман повертається 
на ринг

Êîëèøí³é ÷åìï³îí ñâ³òó çà âåðñ³ÿìè WBC ³
IBF â ñóïåðâàæê³é âàç³ àìåðèêàíåöü Õàñ³ì
Ðàõìàí, â³äîìèé ñâîºþ ñåíñàö³éíîþ ïåðåìî-
ãîþ íîêàóòîì íàä çíàìåíèòèì áðèòàíöåì Ëåí-
íîêñîì Ëüþ¿ñîì, ïîâåðòàºòüñÿ íà ðèíã. 4 ÷åðâ-
íÿ â Îêëåíä³ (Íîâà Çåëàíä³ÿ) 41-ð³÷íèé Ðàõìàí
â³çüìå ó÷àñòü ó òóðí³ð³ Super 8, ÿêèé â³äáó-
äåòüñÿ çà îë³ìï³éñüêîþ ñèñòåìîþ — òðèðàóí-
äîâ³ áî¿ íà âèáóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, â³äîì³
³ìåíà âæå ï'ÿòè ç âîñüìè ó÷àñíèê³â òóðí³ðó
Super 8 — ðàí³øå ñâîþ çãîäó íà ó÷àñòü ó öüî-
ìó òóðí³ð³ äàëè í³ãåð³ºöü Ñåì Ï³òåð (34-5, 27
ÊÎ), àâñòðàë³ºöü Êàë³ Ì³àí (38-5, 31 ÊÎ), à òà-
êîæ áðèòàíö³ Ìàéêë Ñïðîòò (40-21, 17 ÊÎ) ³
Ìàðò³í Ðîãàí (16-5, 8 ÊÎ). Íàãàäàºìî òàêîæ,
ùî Õàñèì Ðàõìàí íå âèõîäèâ íà ðèíã ç âåðåñ-
íÿ 2012 ðîêó, êîëè â³í ïðîãðàâ òåõí³÷íèì íî-
êàóòîì ó äðóãîìó ðàóíä³ ðîñ³ÿíèíó Îëåêñàí-
äðîâ³ Ïîâºòê³íó

Ñïîðòèâí³ íîâèíè
Ф

от
о 

Бо
ри

са
 К

О
РП

У
С

ЕН
К

А



ÊÓËÜÒÓÐÀ

Хрещатик 22 3 квітня 2014 року

Кармен залишили серед живих

Оперета виходить за межі

мюзиклів, концертів і власне

оперет: віднедавна в її репер�

туарі з'явився балет — "Кар�

мен�сюїта" за мотивами но�

вели Проспера Меріме.

"Україна з Меріме має певні

зв'язки,— зауважив художній

керівник оперети Богдан

Струтинський.— Він знав

українську мову, писав про

героїв запорозького козац�

тва, його заслугою є й те, що

французький парламент у

1869 році ухвалив рішення

про вивчення української іс�

торії у французьких школах".

Історія ж музики "Кармен"

Жоржа Бізе не менш драма�

тична. Прем'єра опери, що

відбулася в Парижі у 1875 ро�

ці, стала провальною через

невдалу, занадто реалістичну

для тогочасної публіки, по�

становку. А ось класичний

сьогодні балет "Кармен�сю�

їта", поставлений у 1967 році

Альберто Алонсо для Майї

Плісецької з оркестровкою

Родіона Щедріна, здобув не�

абиякий успіх. Геніальний

музичний матеріал не зміг за�

лишити байдужими і бага�

тьох інших відомих хореогра�

фів. "Для мене Кармен є жін�

кою, яка понад усе любить

свободу і чоловіків, — розпо�

відає балетмейстер Вадим

Прокопенко. — Це надзви�

чайно цікава історія любов�

ного трикутника, і ми хотіли

показати, що волелюбність

Кармен перемогла". За його

словами, в хореографії балету

поєдналися три стилі: нео�

класика, фламенко та кон�

темпорарі.

Музичною основою виста�

ви стали відомі фрагменти

опери Жоржа Бізе та його дві

оркестрові сюїти, створені на

тему "Кармен". У новій інтер�

претації вдалися до поєднан�

ня хореографії і вокалу: двічі

на сцені з'являється "Душа"

Кармен (Тамара Ходакова,

Соломія Приймак), яка є на�

че її голосом. А також хор, ар�

тисти якого репетирували в

хореографічному класі, щоб

одночасно і співати, і танцю�

вати. "Кармен дуже різнобіч�

на, мені довелося покопатися

у власних емоціях, але я мрі�

яла про цю роль",— ділиться

виконавиця головної ролі

Анна Шабуріна. "Хосе — за

сюжетом найстарший персо�

наж, який знає життя,— від�

значив артист балету Максим

Радченко.— Це військовий,

який вміє контролювати все,

окрім власних почуттів до

Кармен. Вони підносять його

і водночас знищують".

"Кармен�сюїта" перено�

сить глядачів в Іспанію: на

кориду, до славнозвісної та�

верни Лілас�Пастья. "Для ви�

стави я вивчала різнорідне

народне іспанське вбран�

ня,— говорить художник�по�

становник Ірина Давиден�

ко.— Створила понад 50 ескі�

зів, і навіть у артистів хору всі

костюми різні".

На сцені розгортається

бурхлива історія пристрасті:

Кармен дає надію закохано�

му в неї Хосе, але вони занад�

то різні, щоб бути разом. У

жінки з'являється нова па�

сія — молодий тореадор. А у

фіналі, коли чоловіки зустрі�

лися, вона вбиває обох. В

оригіналі ж ревнивий Хосе

заколює Кармен, за що був

засуджений до смертної кари.

"В кінці ми наче ставимо

знак питання, — говорить

Богдан Струтинський. —

Кармен жива, бо ми не хотіли

її падіння з висоти злету" �

Історію�відомо�о�любовно�о�три��тни�а�в�новій�постановці�завершили�несподівано�для�знавців

новели�Меріме

Мистецтво епохи 
Відродження оживає на стінах

Бароко 
по�українськи

В новій столичній галереї використали інноваційні 
технології

Проект поєднає музику 
й живопис

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В
унікальній мультиме�
дійній виставці, яку
презентували в "A�
Gallery", зібрали обра�

зи найвизначніших шедеврів
десяти відомих майстрів Ре�
несансу. Завдяки великим
масштабам проекцій — від
підлоги до стелі — відвідувачі
можуть розгледіти твори до
найменших дрібниць, а му�
зичний супровід створює від�
повідну атмосферу. Пара�
лельно подається й інформа�
ція про цих видатних митців
та їхні роботи.

За кордоном технологію мультимедій�

них постановок час від часу використову�

ють на виставках, як правило, присвяче�

них одному художнику. В Україні ж це ще

новинка. І взялися одразу масштабно: 52

проектори передають зображення пло�

щею 685 кв. метрів і створюють єдину ме�

діапанораму на стінах галереї. Проект на

основі інноваційної технології A�Sense

півроку готувався українськими відеоди�

зайнерами з Front Pictures, які раніше

створювали проекції на Мистецькому

Арсеналі і в Софії Київській.

Завдяки анімації та цифровим спец�

ефектам картини, гравюри і графіка

майстрів епохи Відродження — від

Джотто ді Бондоне до Лукаса Кранаха�

старшого — буквально оживають на очах

відвідувачів. Загадкова "Джоконда" Лео�

нардо да Вінчі та його малюнки, "Наро�

дження Венери" Сандро Боттічеллі, Ма�

донни Рафаеля Санті, страхітлива "Ме�

дуза" Караваджо, фрески Сикстинської

капели Мікеланджело, "Мисливці на

снігу" Пітера Брейгеля, міфологічні але�

горії, релігійні сюжети, портрети вельмож

і красунь епохи Ренесансу — всі ці образи

заповнюють простір галереї, змінюючи

один одного і залишаючи неповторні вра�

ження. Супроводжує відеоряд музика —

від автентичних мелодій XV століття до су�

часних інтерпретацій відомих класичних

та сучасних творів, наприклад, "With or 

without" гурту U2. "Роботи обирали за

принципом людяності, щоб були не за�

надто помпезними чи урочистими,— роз�

повідає режисер постановки Таїсія По�

да.— В той час багато писали на замовлен�

ня, але зображали там і своїх коханих та

близьких. Ну й, звісно, увійшли всі визна�

ні шедеври майстрів Відродження. Ми хо�

тіли дати можливість глядачам пережива�

ти так, як переживали герої цих полотен,

проникнути в картини".

Організатори виставки рекомендують

відвідувачам не лишатися на одному міс�

ці, а переміщатися всією галереєю, щоб

побачити якнайбільше. Найцікавіші

факти про майстрів та їхні твори демон�

струються поруч. Крім того, кожен від�

відувач отримує інформаційний буклет.

Мультимедійна постановка триває

близько 40 хвилин, проте зайшовши в

будь�який час, можна залишитися і на

наступні покази, переглядаючи її, скіль�

ки заманеться. За місяць планується

представити в галереї вже інший 

проект — "Симфонію барв" �

Олеся НАЙДЮК
спеціально для "Хрещатика"

В
иставкою картин сучасного сакрального
живопису й концертом старовинної музи�
ки в Домі освіти та культури "Майстер
Клас" у п’ятницю розпочнуться "Дні укра�

їнського бароко". Проект в часі не обмежений, у
його рамках у найближчі півроку планують про�
вести низку різноманітних акцій.

П’ятничний захід задумано в форматі салону, або салону�вечірки,

й поділено на дві частини. В першій презентують роботи сучасних ху�

дожників з Лаврської іконописної майстерні імені Івана Їжакевича.

Серед них — Наталія Гладовська, Альона Думбадзе, Олексій Возі�

анов, Олена Рижих, Олена Хом’якова, а також Дмитро Яблонський

та Юрій Хіміч. Автори розкажуть, як вони розуміють естетику висо�

кого бароко і що їх надихнуло звернутися до сакральної тематики

сьогодні. Розмова має бути цікавою, особливо з огляду на те, що істо�

рично барокові ікони, як відомо, вельми демократичні та індивіду�

алізовані порівняно з іконами канонічними. Художники могли зоб�

ражати святих рум’яними й пишнотілими, а то й взагалі намалювати

одного з дванадцяти апостолів з обличчям замовника картини.

Друга частина — музична, її представлятимуть молоді артисти з

Національного камерного ансамблю "Київські солісти" — Катерина

Бойчук (скрипка), Ігор Завгородній (скрипка), Юрій Зброжек (кон�

трабас), а також Владислава Крускаль (фортепіано). Оскільки укра�

їнське високе музичне бароко в найвідомішій своїй іпостасі пред�

ставлене партесним концертом, тобто вокально�ансамблевим жан�

ром, музиканти�інструменталісти вирішили вийти зі становища, зі�

гравши п’єси композиторів західного бароко. Зрештою, жодна істо�

рія музики не герметична, і тут без взаємовпливів не обійтися. Про�

звучить Партита мі�мажор для скрипки соло Йоганна Себастьяна

Баха, його ж клавірні інвенції в транскрипції для скрипки і контраба�

са, сонати Георга Фрідріха Генделя та Франческо Верачіні, дует для

двох скрипок Антоніо Лучо Вівальді �
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Образи�з�полотен�заповнюють�простір��алереї,�змінюючи�один�одно�о�і�залишаючи

неповторні�враження

"Кармен�сюїта"
Коли: 4 та 13 квітня о 19.00

Де: Київський національний академічний театр оперети,

вул. Вел. Васильківська, 53/3

Вартість квитків: 30�200 грн

"Ренесанс: епоха геніїв"
Коли: до 1 травня, з 10.00 до 22.00

Де: галерея "A�Gallery" (ТРЦ "ART

MALL"), вул. Заболотного, 37

Вартість квитка: 40 грн у будні, 60 грн

у вихідні, дітям до 7 років безкоштовно

"Дні українського бароко"
Коли: 4 квітня о 20.00

Де: фойє "Майстер Класу", вул. Лаврська, 16�а

Вартість квитка: 50 грн, для пенсіонерів вхід вільний

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До Міжнародного дня театру в Київському національному акаде�
мічному театрі оперети відбулася прем'єра балету�феєрії "Кар�
мен�сюїта". Оригінальну інтерпретацію відомого сюжету здійс�
нив балетмейстер Вадим Прокопенко. Крім того, в постановці є

вокальні партії "Душі" Кармен і хору. Любовний трикутник вирішили не�
сподівано: волелюбна Кармен на сцені не вмирає, але додумати фінал
може сам глядач.

Національна оперета представила нову версію балету
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До столиці прийшла 
Французька весна
Для киян підготували виставки, кінопрем’єри, концерти й вистави

На Подолі з’явиться стіна
відродження

До столиці вже вдруге завітає

французький художник�мураліст

Жюльєн Seth Маллан. Разом з укра�

їнським колегою Олексієм Kislow

Канунніковим вони створять фрес�

ку на фасаді одного з будинків на

Андріївському узвозі (на розі з Бо�

ричевим Током) у старому центрі

Києва. Минулого року з Володими�

ром Waone Манжосом він розмалю�

вав стіни Києво�Могилянської ака�

демії. Цьогоріч темою фрески стане

відродження, а завершити роботу

планується до 14 квітня.

Для кіноманів — прем’єри,
ретроспективи 
і короткометражки

Для традиційної “Панорами

французького кіно” обрали 10 най�

новіших фільмів різних жанрів, які

відображають сучасне обличчя

французького кінематографу. Від�

криє фестиваль допрем’єрних пока�

зів біографічна картина Джеліла

Леспера “Ів Сен�Лоран” про молоді

роки видатного французького ку�

тюр’є. Серед інших робіт — пригоди

холостяків у “Шибениках”, таємни�

чий детектив “Мізерере” з Жераром

Депардьє, казкова історія “Аттіла

Марсель”, драма “Китайська голо�

воломка” з Одрі Тоту, романтична

стрічка “Зупинись, бо я продовжу”,

комедія про політичні лаштунки

французької політики “Набережна

Орсе”, окупація Франції 1944 року у

“Дипломатії” та сатиричний фільм

“Жакі у королівстві жінок”.

Для поціновувачів класики фран�

цузького кіно покажуть ретроспек�

тиву фільмів Нової хвилі кінця 

1950�х — початку 1960�х років: Жан�

Люк Годар, Ален Рене, Клод Шаб�

роль і Аньєс Варда на реставрованій

35�міліметровій плівці. А “Ночі ко�

роткого метра” запрошують провес�

ти час із добірками фестивальних

короткометражок.

Панорама французького кіно,
фільми Нової хвилі

Коли: 3–9 квітня, 8�9 квітня

Де: Кінотеатр “Київ”, 

вул. Велика Васильківська, 19, 

тел. (044) 234�33�80

Довгі ночі короткого метра
Коли: 11 та 12 квітня

Де: Кінотеатр “Україна”, вул. Го�

родецького, 5, тел. (044) 279�67�50

Зустрічі з французькими
письменниками

Вперше Франція стане почесним

гостем столичного “Книжкового Ар�

сеналу”. Французькі письменники

(Міріам Аніссімов, Жорж Ніва) ра�

зом з українськими колегами (Сергій

Жадан, Тарас Прохасько) на кругло�

му столі “Література без кордонів”

обговорюватимуть долі авторів су�

часних і минулих епох, на творах та

життєвих шляхах яких позначилися

європейські потрясіння XX століття.

А на французькому стенді влаштують

зустрічі з авторами, популярними на

батьківщині або твори яких були не�

щодавно перекладені на українську

мову. Серед гостей — П’єр Ассулін,

Патрісія Рєзніков, Жерар де Кор�

танз, Давід Фоенкінос та інші.

“Книжковий Арсенал”
Коли: 9�13 квітня

Де: НКХМЦ “Мистецький 

Арсенал”, вул. Лаврська, 12,

тел.(044) 288�52�25

Фотографії зірок 
і мистецький погляд 
на архіви

В галереї “Brucie collections” три�

ває фотовиставка, присвячена

пам’яті французького фотографа

Жанлу Сьєффа, який помер у 2000

році. Майстер чорно�білого зобра�

ження, портретів та світлин у стилі

ню присвятив фотографуванню 40

років життя. Перед об’єктивом його

фотокамери позували Джейн Бір�

кін, Ів�Сен Лоран (найскандальні�

ша фотосесія в стилі ню в 1970 році),

Рудольф Нурієв, Ів Монтан та Кат�

рін Деньов.

В рамках франко�української

програми “Меморандум”, започат�

кованої Павлом Гудімовим, киянам

покажуть проект “Архіви”. Тулузькі

художниці з групи “La cellule” (Ем�

мануель Беккеман та Стефані Саґо)

привезуть свої твори — скульптури,

інсталяції, крізь які внутрішні архі�

ви розглядаються відносно до теми

бажання. А чоловічий погляд на ар�

хіви запропонує український ми�

тець Микита Кравцов.

Виставка Жанлу Сьєффа
Коли: до 11 квітня

Де: Галерея “Brucie Collections”,

вул. Артема, 55�б, 

тел.(044) 205�42�64

Колективна виставка “Архіви”
Коли: 11 квітня—12 травня

Де: Арт�центр Павла Гудімова

“Я Галерея”, вул. Хорива, 49�б,

тел.(044) 492�92�03

В столиці покажуть 
виставу з Дені Лаваном

Театральну частину фестивалю

представляє постановка “Проїз�

дом...” французького режисера Сте�

фана Рікорделя, відомого спільною

роботою над виставою “сТАНЦІя”

з Владом Троїцьким на “Гогольфес�

ті�2013”. До Києва він привозить

видатного актора Дені Лавана, ав�

тора розповіді “Подорожуючи Ро�

сією”, яку разом з актором театру

“ДАХ” Дмитром Ярошенком вони

втрьох перетворили на театралізо�

ване читання. В основі вистави —

розповідь, написана Дені Лаваном

під враженнями від мандрівки у

2006 році російськими містечками,

такими як Самара, Тольятті, Рос�

тов, Єкатеринбург. “Коли в оповіді

згадується якийсь митець, напри�

клад, Шекспір, Гоголь, Достоєв�

ський, ми читатимемо уривки з йо�

го творів,— розповів “Хрещатику”

Дмитро Ярошенко.— Я граю аль�

тер�его Дені Лавана, пасажира,

митника, персонажів творів. А в

останній главі — “Дмитро в Пари�

жі”, описав власні враження”. Чи�

тання відбуватимуться французь�

кою і російською мовами, а син�

хронний переклад двох акторів на

сцені здійснюватиме Марина Воз�

нюк. Після показу в Україні Стефан

Рікордель планує поставити на цю

п’єсу повноцінний спектакль, залу�

чивши українських акторів.

Також режисер�постановник Вен�

сан Гійом створив сучасну виставу

“На друзки” разом із групою I. T.

PER у Центрі ім. Леся Курбаса. Це

вже третя спільна робота (після

“Жити” і “Обережно, крихке!”),

присвячена людському життю, його

величі та слабкості. У виставі вико�

ристовується нова драматургія, ос�

новними засобами вираження якої є

тіла акторів, що взаємодіють із

простором та із зображеннями,

створеними за допомогою цифро�

вих технологій.

Спектакль “Проїздом...”
Коли: 26 квітня о 19.00

Де: Камерна сцена Національ�

ного академічного драматичного

театру ім. Франка, пл. Івана Фран�

ка, 3, тел. (044) 279�59�21

Спектакль “На друзки”
Коли: 4 — 9 квітня

Де: Національний центр теат�

рального мистецтва ім. Леся Кур�

баса, вул. Володимирська, 23�в,

тел. (044) 279�49�83

Від класичної музики —
до джазу і народних пісень

Після першого успішного турне у

вересні 2013 року музичний гурт

“Benjamin Faugloire Project” повер�

тається до України. Тріо, яке грає в

жанрі джазової та поп�музики з еле�

ментами класики, захоплює слуха�

чів щирістю виконання.

Анн Баке, Ізабель Гранде та Катрін

Вейл покажуть в Києві програму

“Неділя за містом”, створену для

Музею д’Орсе. Вона об’єднує народ�

ну пісню та сімейну музичну тради�

цію, відтворюючи атмосферу па�

ризьких двориків кінця XIX століття.

Класичну музику представить та�

лановита українка Наталія Кудриць�

ка, яка живе і творить у Парижі. Во�

на   народилася в Києві та навчалася

в Паризькій вищій національній

консерваторії. Наталія була відзна�

чена за “індивідуальний характер та

точність виконання французької му�

зики”, отримала Першу премію та

Премію Робера Казадезюса на Між�

народному конкурсі Vibrarte.

Концерт джаз*бенду “Benjamin
Faugloire Project”

Коли: 6 квітня о 19.00, 7 квітня о

20.30

Де: Клуб “Sentrum”, вул. Шота

Руставелі, 16�а, тел. (067) 171�16�

16, лобі�бар готелю “Прем’єр Па�

лац”, бул. Т. Шевченка/вул. Пуш�

кінська 5�7/29, тел. (044) 244�12�12

Концерт Наталії Кудрицької
Коли: 9 квітня о 19.00

Де: Національна філармонія

України, Володимирський узвіз, 2,

тел.(044) 278�16�97

Спектакль “Неділя за містом”
Коли: 12 квітня

Де: НКХМЦ “Мистецький Ар�

сенал”, вул. Лаврська, 12, тел.(044)

288�52�25

В центрі уваги — освіта 
та культура

Вперше в рамках фестивалю відбу�

дуться профільні зустрічі французь�

ких та українських діячів у галузі осві�

ти та культури, на яких шукатимуть

нові моделі співпраці. Щодо вищої

освіти — обговорюватимуть універ�

ситетські обміни. А в сфері культурі

головною темою стане “живий”

спектакль (театр, танець, цирк) та

умови для його подальшого розвитку.

Французи (директори театрів і фес�

тивалів, режисери) поділяться влас�

ним досвідом та зосередяться на кон�

кретних методах співпраці з україн�

ськими партнерами. Насамкінець бу�

де організовано Європейський фо�

рум, метою якого є зближення укра�

їнських інтелектуалів з представни�

ками філософських кіл Європи

Наталка ГАЙ
спеціально для “Хрещатика”

Щ
ороку в квітні невід’ємною частиною культурно�
го життя столиці стає фестиваль “Французька
весна”, який у 2014 році проходить під девізом
“Весна ідей”. Упродовж місяця в місті презенту�

ватимуть спільні франко�українські проекти візуального
та театрального мистецтв, насичену музичну та кінема�
тографічну програми. Цьогоріч традиційного гучного від�
криття фестивалю — вуличної вистави — не буде. Проте
вперше Франція стане спеціальним гостем “Книжкового
Арсеналу” — до Києва запрошено 12 авторів. А також
організовує профільні зустрічі французьких і україн�
ських фахівців у царині культури й освіти для обговорен�
ня спільних проектів.

"Панорам франц зь о о іно" від риє біо рафічна артина "Ів Сен-Лоран",
в я ій йдеться про молоді ро и видатно о франц зь о о тюр’є

У виставі "На др з и" режисера Венсана Гійома та р пи I.T.PER основний
а цент зроблений на тілесності

Майстер чорно-біло о зображення
Жанл Сьєфф фото раф вав чимало
відомих особистостей

Двічі в столиці вист пить джаз-бенд з півдня Франції
"Benjamin Faugloire Project"
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Температура +2°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 48 %

Температура +9°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 34 %

Температура +5°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 51 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 3 êâ³òíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1718 — ðîñ³éñüêèé ³ìïåðàòîð
Ïåòðî I ñòâîðèâ Òàºìíó êàíöå-
ëÿð³þ, îðãàí ïîë³òè÷íîãî ðîçøó-
êó ³ ñóäó äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ îñî-
áëèâî âàæëèâèõ äåðæàâíèõ çëî-
÷èí³â.

1722 — ó Ïåòåðáóðç³ âèäàíî
öàðñüêèé óêàç ïðî ë³êâ³äàö³þ
ãåòüìàíñòâà ³ óòâîðåííÿ â Ãëóõî-
â³ Ìàëîðîñ³éñüêî¿ êîëåã³¿ — îðãà-
íó óïðàâë³ííÿ Ë³âîáåðåæíîþ
Óêðà¿íîþ, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç ðîñ³é-
ñüêèõ âîºâîä íà ÷îë³ ç ãåíåðàëîì
Ñòåïàíîì Âåëüÿì³íîâèì. Éîãî
ïåðåáóâàííÿ ó Ãëóõîâ³ ïðèçâåëî
äî íåñê³í÷åííèõ ñêàðã íà çëî-
âæèâàííÿ, ùî çàê³í÷èëèñÿ â 1726
ðîö³ âèêëèêîì éîãî äî Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðãó, ñêàñóâàííÿì Ìàëîðî-
ñ³éñüêî¿ êîëåã³¿ ³ â³äíîâëåííÿì
ãåòüìàíñòâà.

1999 — ÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí ï³ñ-
ëÿ çàÿâè ïî òåëåáà÷åííþ ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîñ³¿ Þð³ÿ
Ñêóðàòîâà ïðî òå, ùî â íüîãî º
ñïèñîê îô³ö³éíèõ îñ³á, êîòð³ íå-
çàêîííî ïåðåâåëè ó øâåéöàðñüê³
áàíêè âåëèê³ ãðîøîâ³ ñóìè, ïðå-
çèäåíò ªëüöèí çâ³ëüíèâ Ñêóðàòî-
âà ç éîãî ïîñàäè. Ôîðìàëüíèì
ïðèâîäîì ñòàëà "àìîðàëüí³ñòü"
ïðîêóðîðà, êîòðîãî áóëî çíÿòî íà
â³äåî ï³ä ÷àñ ðîçâàã ç äâîìà ïðîñ-
òèòóòêàìè.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Зловмисник
невдаха вирі

шив влаштувати озбро

єний напад на бар у Празі.

Проте горе
грабіжник обмежи

вся чиїмось келихом пива. Пра

цівники і відвідувачі закладу не
розгубилися і дали нальотчи

кові відсіч. Все це зафіксували
камери відеоспостереження.

Злочинець, озброєний револьвером,

увірвався до залу пивної і вигукнув: "Це

пограбування!". Він збирався забрати ви�

ручку з каси і цінності відвідувачів. Про�

те клієнти закладу не злякалися і повели�

ся зовсім не так, як чекав розбійник.

Камери зафіксували, як нальотчик на�

правляє зброю на людей, які сидять за

барною стійкою. У відповідь — жодної

реакції: ніхто не ховається і не тікає, а

жінка�бармен не поспішає діставати гро�

ші з каси. Зловмисник розгубився.

"Ми всі подивилися на нього, як на іді�

ота: надворі майже ніч, а він у сонячних

окулярах. Та і грошей у нас в касі вже

майже не було — інкасатори забрали все

пару годин тому. Йому нічого не залиша�

лося, як схопити чийсь келих пива і біг�

ти",— розповіла робітниця закладу.

Але навіть вкрадене пиво не пройшло

дарма для горе�грабіжника. Співробіт�

ник і відчайдушний відвідувач пивної ки�

нулися за ним. Коли вони наздогнали на�

льотчика, він вистрілив, але револьвер

дав осічку. Злочинцю все ж таки вдалося

відірватися від переслідувачів, проте, за�

бігши за кут сусіднього будинку, він одра�

зу ж потрапив до рук поліцейських, які

патрулювали вулиці.

І хоча постраждав від дій зловмисника

тільки чоловік, який заплатив за пиво і

позбувся свого кухля, цей інцидент ціл�

ком підпадає під кримінальну статтю

(озброєний грабіж). За такий злочин

чеські закони передбачають відповідаль�

ність до 10�ти років позбавлення волі.

Як відзначають "Вести. Чергова части�

на", келих пива, який був вкрадений,

коштував всього 14 крон. Під час викра�

дення пиво пролилося, а тару закладу по�

вернули. Тепер цей бар став одним із най�

відоміших і найпопулярніших в окрузі.

Нещодавно схоже невдале пограбуван�

ня відбулося (а точніше, не відбулося) в

Китаї. Там молодик увірвався до відділен�

ня банку з ножем. Він почав погрожувати

касирові, ігноруючи той факт, що дівчина

сиділа за куленепробивним склом. Робіт�

ниця банку підняла нефортунного гра�

біжника на сміх. Як на зло, у молодої лю�

дини у цей момент ще і задзвонив мобіль�

ний телефон. Трохи пізніше горе�нальот�

чика скрутив охоронець.

Грабіжникові�невдасі не пощастило
випити вкрадене пиво
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ОВНИ, ви п блічна персона, тож не стрим йте
запал, сміливо презент йте себе нав олишній
світ! Ваші пере онання, я смолос ип, запалюють
людей на вели і справи. Головне — потрапити в
своє р сло й не сісти в ч жі сани через власн фі-
лософсь орот озорість, безбожність, д ховн
незрілість, м и совісті.
ТЕЛЬЦІ, фаза армічних обставин набирає обер-

тів, де слід пережити заново чимало подій, випра-
вити доп щені помил и. Втім ризи збан р т вати
вам не за рож є, тож, розба атівши, б дьте роз-
важливими, не ваптеся з по п ами заради себе-
е оїстів, а розщедрюйтеся та до оджайте ближнім,
їхні бажання є святими.
У БЛИЗНЯТ день щасливих шансів. Ви тримаєте

під онтролем сит ації, ос іль и ба атьом потрібні
ваші таланти та здібності. Не сидіть с лавши р и,
не люб йтеся собою, а а тивно дійте — під лежачий
амінь вода не тече! Визначтеся зі сма ами, звич а-
ми, симпатіями, об'явіть бій не ативним вадам, і то-
ді особисті взаємини роз вітн ть.
РАКИ, залишайтеся в тіні й не сліпіть очі своїми

достоїнствами. Усамітнення сприятиме вн трішній
армонії, дасть можливість розробити сценарій по-
дачі своєї авторитетної персони впливовим людям.
ЛЕВИ, особисті ро и в майб тнє др зі підтрима-

ють, сма и і наміри схвалять люди, я і є для вас но-
сіями авторитет , д ховно о й морально о за он .
Хоча нині ви самі собі вчителі та наставни и.
ДІВИ, фахівець ви нівро , тож не проспіть вда-

лий шанс, аби опан вати чер ов ар’єрн сходин-
. Запал ч жих дов оочі ваних бажань та потреб

(не і нор йте їх!) є для вас тоніз ючим дви ном, що
а тивіз є енер опотенціал, додає здоров’я, адже
без вашої часті партнери (шлюбні, ділові) не спро-
можні по ращити свою долю.
ТЕРЕЗИ, на сл жбі д х он ренції — пре расний

стим л для творчо о оріння, об’єдн йтеся з фахо-
вими партнерами, форм йте ділов оманд , від її
с лад залежить майб тнє ар’єри. А той, хто обрав
шлях війни, — опає собі ям .
СКОРПІОНИ продемонстр ють себе невтомним

працелюбцем, мітливим майстром-ба атостаноч-
ни ом, здатним оловою, р ами, раціоналізатор-
сь им хистом заробляти роші. Втім приємний ше-
лест бан нот не дов о бал ватиме, аманець може
швид о сх дн ти через інвестиційні реверанси на
бла о інших.
СТРІЛЬЦІ, на сердечном небосхилі зійшла щас-

лива зоря. Кохайтеся з бла овірними (в реч не
с ачіть!). Станьте для оточення взірцем доброзичли-
вості й зла оди, тоді он ренти зба атять досвідом,
а в ділові олеса ніхто не встромлятиме палиці.
КОЗЕРОГИ, проявляючи щирість і бла ородство,

ви створюєте дов ола себе сімейний осередо , пе-
ретворюючись на т рботлив воч . Це вселяє
впевненість, ріплюючи д ховний хребет особис-
тості. Не проґавте шанс щодо отримання ви ідних
замовлень та арно о заробіт .
ВОДОЛІЇ, за вами с чили веселі т сов и, тож

присвятіть день собі, любим, позабавляйтеся в насо-
лод , на роші не с піться — за позитивні враження
треба платити. Заводьте ці аві романтичні знайом-
ства, я і мають ріпити др жні лави, бен ет йте та
роз ош йте, рад йте п блі своєю чарівністю!
РИБИ, стійте на а тивній життєвій позиції, прояв-

ляйте ініціатив , ніхто й ніщо не має збити з панте-
ли . Адже ви володієте блис чою самооцін ою,
знаєте, чо о хочете, чіт о бачите перед собою ло-
бальн мет

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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