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Зони небезпеки трамвайної мережі
На “Лісовій” збудували нове розворотне кільце замість 
повністю зношеного

На території столичної лікарні № 17 вдячні майданівці та афганці встановили 
п'ятитонний гранітний камінь — пам'ятний знак

Комусь Майдан, комусь війна, комусь еконо�

мічна та політична кризи, а КП "Київпастранс"

відкриває для киян нові об'єкти. Цього разу

йдеться про розвиток трамвайної мережі. З по�

чатку квітня біля станції метро "Лісова" запусти�

ли нове розворотне кільце. Готували його кілька

місяців. Старий об'єкт вже не гарантував безпе�

ки перевезень. "Це була нагальна необхідність.

Адже результати обстеження спеціальною комі�

сією показали, що старе кільце замортизоване

на 100 %. Тобто забезпечити стабільне й безпеч�

не перевезення пасажирів було вже неможли�

во",— розповів "Хрещатику" головний інженер

КП "Київпастранс" Юрій Бомбандьоров.

Об'єкт обрано недаремно, адже в цьому місці

доволі складний транспортний вузол і значний

пасажиропотік. На саме кільце заходить п'ять

трамвайних маршрутів, які зокрема йдуть на

Позняки та Троєщину. Тут станція метро "Лісо�

ва", відправний пункт багатьох приміських

маршрутів, а ще "Даринок" та інші торговельні

центри. Люду багато. Раніше трамваї розверта�

лися на геть зношених коліях довкола невелико�

го ринку з "секонд�хендом". І сам базар, і трам�

вайний розворот виглядали плачевно. Нове

кільце — зовсім іншої якості. "Трамвайне полот�

но виконане за сучасними технологіями із замо�

щенням плитами нового зразка. Це дозволяє

знизити рівень шуму та підвищити комфорт пе�

ревезень пасажирів. Крім того, за рахунок підви�

щеного рівня новозбудованих посадочних плат�

форм пасажирам тепер зручніше заходити на

посадку�висадку, особливо людям з обмежени�

ми фізичними можливостями. Власне, завдяки

зручності цей процес тепер і швидший",— роз�

повів Юрій Бомбандьоров. Справді, окрім кіль�

ця, зведено зупинковий комплекс. Він не надто

складний, але має дві зручні платформи, для

безпеки розділені огорожею, місце очікування з

накриттям і лавами.

Грошей на нове кільце у дефіцитному бюдже�

ті, звісно, не було. Тому роботи виконав інвес�

тор ТОВ "Панорама�інвест". Дозвіл на це дали

Київрада і КМДА. Саме згадана компанія по�

руч, на місці старого ринку з "секондом", збудує

новий торговельно�розважальний центр. Пло�

ща ділянки, наданої під забудову, 17 631 кв. м,

площа озеленення та благоустрою — 1146 кв. м.

Сам ТРЦ матиме загальну площу 11 544 кв. м, а

здати його планували у третьому кварталі цього

року.

"Хрещатику" розповіли про перелік проб�

лемних ділянок трамвайного полотна, які по�

требують реконструкції чи капремонту. Рекон�

струкції: розворотна петля на вул. Кибальчича;

вузол на розі вул. Курнатовського та Сталь�

ського. Реконструкції з перелаштуванням колій:
вузол на розі вул. Дмитрівської, Глибочицької

та Коперника; вузлові з'єднання на розі вул.

Фрунзе та Оленівської; вузлові з'єднання на ро�

зі вул. Костянтинівської, Верхнього Валу та

Нижнього Валу. Капремонту: розворотна петля

на вул. Миропільській поблизу просп. Алішера

Навої; розворотна петля на вул. Бориспільській

поблизу Дарницького ринку; розворотна петля

на Червоному Хуторі на вул. Ташкентській;

розворотна петля на бульв. Кольцова — вул.

Зодчих; вузол на розі вул. Малиновського та

Лайоша Гавро.

Також термінової реконструкції потребують

трамвайні лінії на вул. Ташкентській, вул. Фрун�

зе, вул. Дмитрівській, вул. Глибочицькій, вул.

Алма�Атинській, в районі Лук'янівської площі,

на ділянці від вул. Гната Юри до вул. Симиренка.

Нагадаємо, зараз в Києві 24 трамвайних

маршрути, довжина трамвайних колій стано�

вить 460 км, перевезення пасажирів здійснюєть�

ся 360 трамвайними вагонами. У період

2009–2013 рр. на лінії випустили трамваї "Каш�

тан" та "Каштан�2", виготовлені на власних ви�

робничих майданчиках КП "Київпастранс". У

Києві розроблено програму реконструкції трам�

вайної мережі. Згідно з документом, колії мають

замінити на сучасні, з улаштуванням шумоза�

хисної огорожі та оновленням станцій. Самі ж

трамваї теж мають оновитися — будуть ком�

фортні, здебільшого трисекційні, і возитимуть

киян зі швидкістю близько 28 км на годину

“Янголам у білих халатах 
від врятованих душ”

Наталя ПЛОХОТНЮК, 
Катерина КОЛГАН
спеціально для "Хрещатика"

С
лова подяки медикам, які
рятували людей під час су�
тичок на Майдані, прийшли
сказати і колишні пацієнти

лікарні, і воїни�афганці. Всіх меди�
ків лікарні за їх лікарський подвиг
нагородили грамотами. Під час
кривавих подій Майдану саме цей
медичний заклад прийняв найбіль�
шу кількість потерпілих із Майда�
ну — понад дві сотні. Ще й досі се�
меро активістів лікуються у 17�й
клінічній лікарні.

"Це висловлення вдячності лікарям, які ряту�

вали життя майданівцям. Жодного з них не за�

брали на допит із цієї лікарні",— розповів сот�

ник "афганської сотні" Олег Міхнюк. — А гроші

на пам'ятник ми збирали усім світом.

Згадуючи страшні дні цієї зими, а особливо

18–20 лютого, ні медики, ні колишні пацієнти

лікарні, ні афганці не могли стримати сліз. "Ми

були дуже розчулені увагою майданівців та аф�

ганців, які нас охороняли та які визнали наш ме�

дзаклад як один з найкращих",— сказав голов�

ний лікар лікарні № 17 Микола Дьомін.

Пам'ятник освятили, сказали теплі слова на

адресу медиків, директор столичного Департа�

менту охорони здоров'я Віталій Мохорєв подя�

кував колективу лікарні за врятовані життя ак�

тивістів Майдану. Але люди не поспішали розхо�

дитися: спогади, слова вдячності... Ніби повер�

нулися з війни... Мабуть, так воно й було, і події

київського Майдану 2013–2014 рр. стануть сто�

рінками в підручниках історії, втіляться у вір�

шах, піснях, фільмах, картинах...

Дмитро Ангелюк, ветеран війни в Афганіста�

ні, приїхав до Києва з містечка Борщів, що на

Тернопільщині, наступного дня після жорстоко�

го розгону студентів. "Я побачив по телевізору

сюжет і вже не міг заснути. Як це так: у моїй кра�

їні б'ють беззахисних людей?! Я зрозумів, що

маю їхати їх захищати. Незважаючи на те, що

мене якраз напередодні виписали з лікарні після

тяжкої операції, я 2 грудня був на Майдані. Охо�

роняв Майдан, разом із бойовими побратимами

стояв між "Беркутом" і страйкуючими, щоб

уникнути кровопролиття. З 21 січня разом із

бійцями свого взводу ми охороняли цю лікарню.

Чим могли, допомагали медикам, не допускали

міліцію до лікарні і до поранених. На барикадах

у мене розійшлися післяопераційні шви, я по�

трапив до лікарні, але вже за кілька днів знову

був у строю,— розповідає афганець.— Меди�

ки — справжні герої. Ви собі не уявляєте, який

великий потік хворих, тяжкопоранених вони

витримали! Лише 28 лютого до 17�ї лікарні по�

ступило 28 активістів з надзвичайно тяжкими

травмами. Медики самовіддано боролися за

кожне життя, були готові працювати до знемо�

ги, по кілька діб не виходили з лікарні! Я вва�

жаю, що увесь без винятку персонал клініки, а

особливо відділення політравми, потрібно наго�

родити державними нагородами!".

18�річний киянин, студент�другокурсник

КНЕУ Михайло 18 лютого отримав тяжке пора�

нення в голову під час сутичок на Інститутській.

"Я спочатку опинився серед мертвих, оскільки

не подавав ніяких ознак життя. На мить прий�

шов до тями, коли чую, хтось кричить: "Він ще

дихає! Він живий!". Мене підхопили й понесли

до "швидкої". Потім мені розповідали, що навіть

в лікарні я спочатку потрапив до мертвих, бо, на

думку лікарів, у мене не було ніяких шансів на

життя. Але, мабуть, мій час ще не прийшов, або

ангели в білих халатах підхопили мене своїми

крилами. Я вижив".

"Ми спеціалізуємося на політравмі,— розпо�

відає головний лікар лікарні № 17 Микола Дьо�

мін,— тобто на тяжких пораненнях голови, гру�

дей, черева. До того ж ми територіально най�

ближче до центру міста. Тому, мабуть, до нас і

везли найбільше постраждалих. Наше завдання

було — рятувати людей без будь�яких політич�

них кольорів".

Нагадаємо, що всього за час протестів на

Майдані були госпіталізовані 1 108 людей, 128

загинуло, а 146 до сих пір вважаються зникли�

ми без вісті. Станом на ранок 3 квітня у лікар�

нях Києва перебувало 128 активістів, які отри�

мали поранення під час протистоянь у центрі
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Біля станції метро "Лісова" зап стили нове ільце розворот трамваїв – об`є т з а тивним режимом
р х та значним пасажиропото ом

На території столичної лі арні № 17 вдячні майданівці та аф анці встановили п`ятитонний ранітний
амінь – пам`ятний зна "Ян олам білих халатах від врятованих д ш"

Ірина ЛАБУНСЬКА
"Хрещатик"

Б
іля станції метро "Лісова" запустили нове кільце розвороту
трамваїв — об'єкт з активним режимом руху та значним паса�
жиропотоком. На кільце заходить п'ять трамвайних маршрутів.
Старий розворот був повністю зношений. Тепер замість нього

нові безшумні колії, зручні платформи для висадки та посадки пасажи�
рів, зупинковий комплекс з накриттям та сидіннями. Розворотний ву�
зол збудували за кошти інвесторів. В Києві є ще понад десяток проб�
лемних ділянок трамвайної мережі, що потребують реконструкції чи
капітального ремонту.
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Призначено голів 
Голосіївського, Дарницького
та Святошинського 
районів столиці

Ïðèçíà÷åíî ãîë³â Ãîëîñ³¿âñüêî¿, Äàð-
íèöüêî¿ òà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Òàê, 3 êâ³òíÿ 2014 ðîêó âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð
Òóð÷èíîâ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ
¹ 409/2014-ðï ïðî ïðèçíà÷åííÿ Äàíåâè÷à
Ìèêîëè Âîëîäèìèðîâè÷à ãîëîâîþ Ãîëîñ³-
¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ â.î. Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 4 êâ³òíÿ 2014 ðîêó
¹ 490/2014-ðï, ãîëîâîþ Äàðíèöüêî¿
ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ïðèçíà÷åíî Ñ³íöîâà Ãåííàä³ÿ Ëüâîâè÷à.

Ðîçïîðÿäæåííÿì â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè â³ä 7 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 505/2014-ðï
ãîëîâîþ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèçíà÷åíî
Êóëèêà Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à

Олександра Пузанова 
звільнено з посади 
заступника голови КМДА

Îëåêñàíäðà Ïóçàíîâà çâ³ëüíåíî ç ïîñà-
äè çàñòóïíèêà ãîëîâè — êåð³âíèêà àïàðà-
òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿). Ï³äïèñàíå â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Íàãàäàºìî, Îëåêñàíäð Ïóçàíîâ îá³éìàâ
çàçíà÷åíó ïîñàäó ç ÷åðâíÿ 2010 ðîêó

Графік проведення 
особистих прийомів 
громадян керівництвом
КМДА на II квартал 2014 року

Ó ãîëîâè ÊÌÄÀ Áîíäàðåíêà Âîëîäèìè-
ðà Äìèòðîâè÷à îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — ùîï’ÿòíèö³ ç 9.00-13.00 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 24.

Ó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äóáàñà Áîãäàíà Éîñèïîâè÷à îñîáèñòèé
ïðèéîì — ïåðøîãî â³âòîðêà ç 16.00-18.00
íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 24. Â³äïî-
â³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéî-
ìó ãðîìàäÿí — Ë³ñòðîâèé Ñ. Ñ. òà Íîñ-
êîâ Ï. Ì., äçâ³íêè ïðèéìàþòüñÿ çà íîìå-
ðîì: 202-74-30. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — ó ÷åòâåðòèé â³âòîðîê êîæíîãî ì³-
ñÿöÿ ç 17.00-18.00 ó Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ òà ó
òðåò³é â³âòîðîê êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00-
18.00 ó Äàðíèöüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàíà
Êðàìàðåíêà îñîáèñòèé ïðèéîì â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ êîæíîãî äðóãîãî â³âòîðêà ç 14.00-
15.00 òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî â³âòîðêà ç
14.00-15.00 íà âóëèö³ Òèìîøåíêà, 18, (êàá³-
íåò 2). Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí — Ìåðêóëî-
âà Â. Ì., äçâ³íêè ïðèéìàþòüñÿ çà íîìå-
ðîì: 288-03-11. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç 14.00-15.00 â
Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ òà ïåðøîãî â³âòîðêà ç
14.00-15.00 ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëà
Êó÷óêà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí —
êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 15.00-16.00 òà
ó ÷åòâåðòèé ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç 15.00-16.00 íà
âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é, 42 (êàá³íåò 301).
Â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí — Ãåðìàíîâà Í. Â. òà
Äóáîâèê Ê. Â., òåëåôîí: 201-20-57. Îñîáèñ-
òèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî òðåòüîãî
ïîíåä³ëêà ç 15.00-16.00 ó Äí³ïðîâñüê³é
ÐÄÀ òà ó ïåðøó ñåðåäó ç 15.00-16.00 ó
Øåâ÷åíê³âñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëà
Êîñòþêà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí —
êîæíî¿ äðóãî¿ ñåðåäè ç 17.00-18.00 òà ó
÷åòâåðòó ñåðåäó ç 17.00-18.00 íà âóëèö³
Ëåîíòîâè÷à, 6. Îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìà-
äÿí, — Ìàð³íà Ë. Ô., òåëåôîí: 202-63-36.
Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — ó òðåò³é
â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 15.00-16.00 â Ïîä³ëüñüê³é
ÐÄÀ òà òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 15.00-16.00 ó
Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ

Íîâèíè
“Чиста столиця 
починається з мене!”
В рамках Дня довкілля “Київзеленбуд” проведе масштабну акцію

Як повідомили “Хрещатику” в

КО “Київзеленбуд”, в рамках ак�

ції “Чиста столиця починається з

мене!” визначено близько 100 об’�

єктів, серед яких парки “Нивки”

та “Перемога”. Ці зелені зони по�

ділено на сектори, за кожним з

яких закріплено майстра. Совські

ставки, парки “Диск”, “Березо�

вий гай”, Ландшафтний, імені

Пушкіна, “Орлятко”, “Молодіж�

ний” тощо та бульвари і вулиці

поповняться також новими наса�

дженнями. Крім санітарного при�

бирання, планується фарбування

лав, висаджування кущів, дерев,

підготовка лунок до висадки наса�

джень, перекопування квітників

тощо. До санітарного очищення

від порослі долучаться фахівці лі�

сопаркових господарств. Таким

чином, у парку “Нивки” планує�

ться формування пейзажних та

англійських лук.

Загалом під час проведення ак�

ції залучать 60 одиниць техніки

(36 тракторів з причепами для ви�

возу сміття, 13 бортових машин, 5

КАМазів, 7 автопідіймачів, 6 на�

вантажувачів), збираються при�

брати понад 600 га території зеле�

них зон, висадити 3 148 дерев (гір�

кокаштан, клен, дуб, верба, туя)

та 2 805 кущів (спірея, бірючина,

форзиція, горобина, ялівець),

2 000 сіянців сосни у парку Пар�

тизанської Слави. На сьогодні на

території лісопаркових госпо�

дарств вже висаджено 1 000 000 сі�

янців сосни.

Слід зазначити, що даний по�

садковий матеріал, крім сіянців

сосни, був вирощений у МДР

“Теремки”. Важливими його ха�

рактеристиками як для столиці

є його акліматизація та стій�

кість до загазованості і пилу, а

також до рекреаційного наван�

таження.

До прибирання, за попередніми

даними, планують долучити

близько 10�ти тисяч киян та гос�

тей міста. Серед громадських та

інших відомчих організацій варто

зазначити високу активність та�

ких організацій, як “Зробимо

Україну чистою”, “Еволюшен�

Медіа”, “Київенерго”, “Укртеле�

ком”, вищі навчальні та середні

спеціальні заклади. Також до про�

ведення долучились крупні ком�

панії (Global Spirits, UDP, “Епі�

центр”, “Росинка”, Leroy Merlin,

“Ергопак” тощо) та допомогли ін�

вентарем. Так, кожний волонтер

отримає усі необхідні засоби (ру�

кавиці, сміттєві мішки) для при�

бирання у пакети, а реманент

(граблі, віники, відра, лопати) у

представника “Київзеленбуду” у

зеленому або у помаранчевому

жилеті.

“Ми прибираємо, щоб було

чисто. І завжди підтримуємо іні�

ціативу громадськості. Адже чисте

місто — це те місто, де кожен несе

відповідальність за свій простір і

вносить посильний внесок у зати�

шок столиці. Вірю, що у згуртова�

ній праці ми здатні зберегти не

лише такі пам’ятки, як Липа Пет�

ра Могили чи Дуб Крістера на

Подолі, а й примножити зелене

багатство столиці України”,— за�

значив “Хрещатику” гендиректор

КО “Київзеленбуд” Михайло Ца�

ренко

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

12
квітня в рам

ках “Дня до

вкілля” КО
“Київзелен


буд” за підтримки КМДА
організовує масштабну
акцію “Чиста столиця
починається з мене”. У
рамках заходу передба

чено облаштування
близько 100 об’єктів, се

ред яких парки “Нивки”
та “Перемога”.  До учас

ті в заході планують до

лучити близько 10
ти
тисяч киян та гостей
міста.

Невпинна боротьба з кіосками�
нелегалами
На Теремках прибрали 
незаконні МАФи

Сім тимчасових споруд кому�

нальники демонтували на Те�

ремках за адресою проспект

Глушкова, 27�31. Кіоски тут від�

носно недавно, десь з середини

листопада, однак викликали

хвилю обурення у місцевих меш�

канців. “6 листопада тут відкри�

ли станцію метро “Теремки”.

Після себе будівельники зали�

шили охайні газони, посадили

дерева. Потім і ми висадили тут

клумби. Та одного ранку проки�

нулися — а замість квітучих оаз

з’явилися ці недолугі ятки”,—

бідкається місцева мешканка

пані Галина.

То й зносили комунальники

МАФи за поданням громадсько�

сті. Секретар ОСНу “Комітет

мікрорайону Теремки�12” Воло�

димир Панасенко розповів “Хре�

щатику”: “Про встановлення тут

кіосків знали заздалегідь і проси�

ли посадовців не дозволяти тако�

го плюндрування зеленої зони.

Однак нині раді, що хоч і з запіз�

ненням, але таки позбулися не�

нависних споруд. У нас торгових

точок, магазинів вдосталь. Аби

тільки гроші були. І нам оці ген�

делики зовсім непотрібні. Адже

вони ставляться прямо на газони,

кущі”.

Столичні комунальники скар�

жаться: і раніше з нелегалами бу�

ло непросто боротися. При ни�

нішній же ситуації, коли право�

охоронці зайняті збереженням

спокою, горе�підприємців взага�

лі побільшало. “Я сподіваюся,

що найближчим часом ми прий�

мемо більш жорстке рішення з

цього питання на спільній нараді

з міліцією, прокуратурою. Під�

приємці користуються непрос�

тою ситуацією в Києві і незакон�

но встановлюють кіоски вночі.

Окрім того, сьогодні є 70 ухвал

суду щодо неможливості знесен�

ня деяких “нелегалів”. Це питан�

ня ми також вирішуємо”,— за�

значив директор Департаменту

міського благоустрою та збере�

ження природного середовища

Сергій Садовой.

А от розгляд схеми розміщення

тимчасових споруд, яка розроб�

лялася в Києві два роки та мала

нарешті покласти край МАФово�

му засиллю в Києві, поки що від�

клали. Розроблені положення

знову обговорять з підприємця�

ми та громадою і вже потім бу�

дуть затверджувати. Нагадаємо,

що, відповідно до схеми, кіоски

не встановлюватимуть за 20 мет�

рів від перехресть, підземних пе�

реходів та виходів з метро, в раді�

усі 10�ти метрів від капітальних

споруд, поблизу шкіл, дитсадків

та медустанов. Не облаштовува�

тимуть кіоски у безпосередній

близькості до проїжджої части�

ни, на території зелених зон та

пам’яток садово�паркового гос�

подарства.

Зауважимо, що тільки за остан�

ній тиждень силами КП “Київ�

благоустрій” на виконання дору�

чень Департаменту міського бла�

гоустрою та збереження природ�

ного середовища було демонто�

вано більше 20�ти нововстанов�

лених тимчасових споруд.

Зокрема МАФи демонтували з

тротуарів на вул. Ревуцького,

12/1 (Дарницький район), площі

Героїв Бресту (Святошинський

район), вул. Єреванській, 31, вул.

Політехнічній, 31�Б (Солом’ян�

ський район)

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

М
АФи — проблема, яка вже декілька років
псує життя і киянам, і комунальникам. Ці
недолугі архітектурні форми заполонили
буквально все місто. Кіоски, в яких вже не

просто продають продукти харчування, а відкрили
цілі майстерні з ремонту одягу чи перукарні, по

части загороджують вільний прохід до зупинок,
станцій метро чи стоять прямо на зелених зонах.
Днями незаконні ятки працівники КП “Київблаго

устрій” прибрали на Одеській площі.

Крім санітарно о прибирання, під час а ції план ється фарб вання лав,
висадж вання щів, дерев, під отов а л но до висад и насаджень,
пере оп вання вітни ів

Сім тимчасових спор д ом нальни и демонт вали на Терем ах
за адресою проспе т Гл ш ова, 27-31
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Як позбутися газового зашморгу
Зброєю України у боротьбі за енергонезалежність від Росії стануть тарифи, 
друзки та ощадливість громадян

Помічний тариф 
проти політичних цін

Нові ціни на газ від росій�

ського “Газпрому” майже у

500 доларів США за одну ти�

сячу кубометрів український

прем’єр�міністр Арсеній Яце�

нюк назвав економічно необ�

грунтованими, політичними,

а міністр енергетики та вугіль�

ної промисловості Юрій Про�

дан пообіцяв оскаржити їх у

міжнародному арбітражі у

Стокгольмі. Натомість Росія

може отримати від України

нові, підвищені ставки тран�

зиту газу до Європи (з 1 січня

2014 року вони нижчі на 0,9 %

за рівень 2013 року і складають

2,73 долара США за 1 тис. куб.

м/100 км).

Отже, новий епізод “газової

війни” — у розпалі. Доки уря�

довці обмінюються заявами,

українці рахують збитки. Зро�

зуміти, чому дорожчає газ,

окрім заяв Росії, складно. Та,

виявляється, навіть якщо Ро�

сія і продавала б нам газ за

економічно обгрунтованими

цінами, тарифи все одно зрос�

тали б, бо такими є реалії рин�

ку та рівень собівартості видо�

бутку газу.

Як зазначив в ексклюзивно�

му коментарі “Хрещатику” за�

ступник директора Центру до�

слідження енергетики (EIR

Center) Вадим Гламаздін, тари�

фи на газ збільшуються за ра�

хунок “підтягування” тієї скла�

дової у тарифі, котра відобра�

жує собівартість видобутку.

“Сьогодні мова йде про те,

щоб підняттям тарифу пере�

крити частину собівартості ви�

добутку,— наголосив екс�

перт.— Але й нові, підвищені,

тарифи не перекривають собі�

вартості видобутку навіть віт�

чизняного газу. “За всіма нор�

мативними актами, населенню

має постачатися газ місцевого

видобутку. На нього підняли

ціни до 1 089 грн, а собівартість

видобутку, за різними оцінка�

ми, на рівні 1 200—1 300 грн,

доходить і до 2 000 грн. Тобто,

як деякі експерти говорять про

газ по 40 доларів США, на�

справді немає такого, і давно. У

нас далеко не найсучасніші

технології та обладнання, ви�

добуток не є дешевим. І навіть

у Росії, де все простіше і де�

шевше, мінімальна собівар�

тість видобутку складає 70 до�

ларів США”. На теплозабезпе�

чення, за словами Вадима Гла�

маздіна, постачається вже ро�

сійський газ, тому там підви�

щення тарифу є неминучим.

При цьому втрати у мережах

мінімальні, якщо не брати до

уваги тепломережі, де рівень

втрат газу сягає 30—40 %.

Тим не менш, тиск газових

цін від Росії є відчутним. І са�

ме він робить це підвищення

тарифів не останнім.

Сланець дорогий 
та глибоко залягає

Альтернативою російсько�

му газу та газу власного видо�

бутку міг би стати сланцевий

газ, обсяги покладів якого в

Україні, за приблизними екс�

пертними оцінками, склада�

ють від 1 млрд кубометрів у

родовищах. Принаймні, попе�

редній уряд покладав на сла�

нець великі надії.

Однак виявляється, і тут не

все так просто. “Усі твер�

дження про обсяги покладів

сланцевого газу в Україні на

рівні 1,3 млрд кубометрів не

мають підстав, бо не було гео�

логічної розвідки,— звертає

увагу на важливий аспект

проблеми експерт з міжна�

родних фінансових організа�

цій Національного екологіч�

ного центру України (НЕЦУ)

Олена Міскун.— Попередній

уряд підписав якісь утаємни�

чені угоди, надаючи явну пе�

ревагу нетрадиційним покла�

дам газу. Але перша свердло�

вина, яку пробурила одна з

компаній, є порожньою. Та

сама ситуація у Польщі, по�

дібній до України за геологіч�

ною структурою”. Окрім то�

го, наголошує Олена Міскун,

“сланцевий газ не буде деше�

вим, це складний технологіч�

ний процес”. У США газ по

60 доларів тільки тому, що

“ринок захлинається від га�

зу”, адже все у США зорієн�

товане на споживання нафти.

До того ж для доставки слан�

цевого газу споживачам по�

трібні тисячі кілометрів газо�

гонів, котрі також недешеві.

Та й геологічні умови не вель�

ми сприятливі: у США глиби�

на залягання сланцевого газу

1—2 кілометри, в Україні —

5—6 кілометрів. Відтак, “за

різними оцінками, європей�

ський сланцевий газ буде

окупним за ціною, не ниж�

чою за 560—690 євро”.

Тому для справжнього

звільнення від російського га�

зового зашморгу треба шукати

інший шлях. Експерти ствер�

джують, що вони його знай�

шли.

Рятівна біомаса
Майбутнє — за відходами.

Майже п’яту частину обсягів

енергії, що споживає Україна,

можна видобувати з так званої

біомаси. Такої думки дотри�

мується голова правління

Біоенергетичної асоціації

України Георгій Гелетуха. “На

сьогодні Європа вже 14 %

енергії отримує з альтернатив�

них джерел, з них 10 % — з біо�

маси і 4 % — з відновлюваних

джерел,— розповів він.— Але

це середній показник по ЄС,

по окремих країнах він значно

вищий. Швеція, Латвія —

близько 30 %, Фінляндія, Лит�

ва, Естонія — понад 20 %. В

Україні біомаса дає 1,7 %

енергії у кінцевому споживан�

ні, при тому, що наша країна

має величезні ресурси біомаси

для теплової енергії та для за�

міщення природного газу. 1,6

млрд куб. метрів газу (з близь�

ко 23 млрд кубометрів, котрі

купуємо у Росії) ми вже еко�

номимо”. За підрахунками Ге�

оргія Гелетухи, якщо Україна

на державному рівні реалізує

стратегію заміщення газу біо�

масою, “ми повинні вийти до

2020 року на економію 3,5

млрд кубометрів газу, а до 2030

року — 7,5 млрд кубометрів

газу”.

Деякі регіони вже перехо�

дять на біомасу. І, як розповів

голова Комітету енергетичної

незалежності України Іван

Надєїн, їм вдається повністю

відмовитися від газу. Так, у Бо�

риспільському районі 100 %

комунальних котелень пере�

ведено на біомасу. Загалом в

Україні від газу відмовилися

повністю або частково близь�

ко 200 котелень, зокрема у

Житомирській, Одеській,

Хмельницькій, Чернігівській

областях. Експерт перекона�

ний, що після підняття тари�

фів на енергію, зокрема на

теплову, попит на біомасу

зростатиме, і виробники пере�

орієнтуються на внутрішній

ринок, бо досі 90 % вітчизня�

ної біомаси йшло на експорт.

Обсяг внутрішнього ринку він

оцінює у 700 тисяч тонн на

рік.

Але вітчизняна біомаса, на�

віть укупі із сонячною та віт�

ровою енергіями, цілком ім�

портного газу не замінить.

Проте і на це питання експер�

ти мають відповідь.

Скорочуємо 
споживання — 
маємо волю

Виявляється, Україна взага�

лі б могла зіскочити з газової

“голки”, якби всі громадяни

вміли економити енергію. “З

тих 50 млрд кубометрів газу,

котрі споживає Україна щоро�

ку, 28 мільярдів кубометрів —

імпорт з Росії. По газу ми на 56

% залежимо від Росії, а в атом�

ній енергетиці — на всі 100 %,

бо вона постачає паливо для

енергоблоків наших АЕС,—

розповів координатор еколо�

гічних програм НЕЦУ Артур

Денисенко.— У 2013 році за

імпортний газ наша країна

сплатила майже 12 млрд дола�

рів США, тож кожен з нас,

враховуючи немовлят і пен�

сіонерів, виклав з власної ки�

шені близько 280 доларів

США. Але енергоємність

української економіки у 3—4

рази вища, ніж у ЕС. Якщо до�

вести рівень енергоємності до

середньоєвропейського, це

призведе до скорочення спо�

живання енергії загалом на

45,8 %, заощадимо приблизно

29—30 млрд кубометрів газу,

що дозволить зменшити ви�

трати вітчизняної економіки”.

Окрім того, буде перекрито

обсяг імпорту газу.

Утім, не всі поділяють цю

точку зору. У коментарі “Хре�

щатику” заступник директо�

ра EIR Center Вадим Гламаз�

дін зазначив, що “енергозбе�

реження треба впроваджува�

ти всюди. У нас енергоза�

тратна економіка, багато

втрат у комунальному секто�

рі, те ж “опалення вулиць”,

діряві труби, неякісні стіни

будинків, старі вікна, дахи,—

тому реально багато можна

було б економити. Інша

справа, що всі заходи по

енергоефективності кошту�

ють грошей, а реальний стан

інфраструктури, у тому числі

тих же труб, котелень, є та�

ким, що, за великим рахун�

ком, ми можемо вкладати

кошти в енергоефективність,

але, якщо ми не будемо їх

вкладати у котельні та труби,

то через рік�два залишимося

без котелень та труб. І тоді

навіть найбільш утеплений

дім ні до чого, бо нам просто

не буде звідки брати тепло.

Тому тут питання у тому, що є

пріоритети, і у нашому ви�

падку їх треба обирати дуже

ретельно”.

Власне, дебати щодо енер�

гоефективності показали —

вихід є. Навіть у кількох варі�

антах. Для тих, хто віддає пе�

ревагу наочним прикладам, є

досвід Києва. Ще у 2013 році

КМДА спільно з “ДТЕК” роз�

почали проект “Енергоефек�

тивні школи”, в рамках якого

учням роз’яснювали цінність

енергоресурсу та навчали, як

його економити.

Окрім того, за словами за�

ступника директора EIR

Center Вадима Гламаздіна,

протягом останніх років “Ки�

ївенерго” намагається постій�

но, наскільки можливо, мо�

дернізувати теплові мережі за�

для зниження втрати газу і

підвищення енергоефектив�

ності.

Отже, бачення виходу і на�

віть досвід уже є. Залишилося

зробити рішучий крок і вивес�

ти комплекс заходів на рівень

держави
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

В
исокі ціни на газ для України завдадуть
відчутного удару по гаманцях пересіч�
них споживачів. Але вони ж можуть
стати звільненням нашої країни від

зовнішньої енергетичної залежності, котра як
для суверенної держави занадто сильна. “Хре�
щатик” з’ясовував, чи реально скинути газо�
вий зашморг.

Нові ціни на газ
Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè, ïðèéíÿëà ð³-

øåííÿ çá³ëüøèòè ç 1 òðàâíÿ 2014 ðîêó ðîçäð³áí³ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ íàñåëåí-
íÿ. Â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ îïðèëþäíåí³ â ÷åòâåð, 3 êâ³òíÿ, íà ñàéò³ ÍÊÐÅ.

Ïðè âèêîðèñòàíí³ ãàçó äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ àáî ï³ä³ãð³âó âîäè â áàãàòîêâàðòèðíèõ
áóäèíêàõ ö³íà ãàçó ñêëàäå:

— 1,299 òèñ. ãðí/òèñ. êóá. ì çà â³äñóòíîñò³ ãàçîâîãî ë³÷èëüíèêà;
— 1,182 òèñ. ãðí/òèñ. êóá. ì ïðè éîãî íàÿâíîñò³.
Ïðè ñïîæèâàíí³ äî 2,5 òèñ. êóá. ì íà ð³ê ö³íà áóäå âñòàíîâëåíà íà ð³âí³:
— 1,197 òèñ. ãðí/òèñ. êóá. ì çà â³äñóòíîñò³ ãàçîâîãî ë³÷èëüíèêà (+50 %);
— 1,089 òèñ. ãðí/òèñ. êóá. ì ïðè éîãî íàÿâíîñò³ (+50 %).
Ïðè ñïîæèâàíí³ äî 6 òèñ. êóá. ì íà ð³ê ö³íà áóäå âñòàíîâëåíà íà ð³âí³:
— 1,965 òèñ. ãðí/òèñ. êóá. ì çà â³äñóòíîñò³ ãàçîâîãî ë³÷èëüíèêà (+63 %);
— 1,788 òèñ. ãðí/òèñ. êóá. ì ïðè éîãî íàÿâíîñò³ (+63 %).
Ïðè ñïîæèâàíí³ ïîíàä 6 òèñ. êóá. ì íà ð³ê ö³íà áóäå âñòàíîâëåíà íà ð³âí³:
— 4,011 òèñ. ãðí/òèñ. êóá. ì çà â³äñóòíîñò³ ãàçîâîãî ë³÷èëüíèêà (+62 %);
— 3,645 òèñ. ãðí/òèñ. êóá. ì ïðè éîãî íàÿâíîñò³ (+62 %).

Ç íîâèìè òàðèôàìè åêîíîìèòè åíåðã³þ
äîâåäåòüñÿ â÷èòèñÿ âñ³ì. Íàðàç³ àêòóàëü-
íèì º ãàç, êîòðèé ïîäîðîæ÷àº ç 1 òðàâíÿ.
Îòæå, íåõèòð³ ïîðàäè äëÿ åêîíîì³¿ ãàçó:

— ãîòóéòå ¿æó íà ì³í³ìàëüí³é âèñîò³ ïî-
ëóì’ÿ, à äî êèï³ííÿ äîâîäüòå íà âåëèê³é;

— ïîñóä òðåáà çàâæäè çàêðèâàòè êðèø-
êîþ;

— ð³âíå äíî ïîñóäó çàîùàäæóº 6 %
åíåðã³¿, òå æ ìîæíà ñêàçàòè é ïðî íàãàð.

Çìåíøèòè âèòðàòè òåïëà áóäå àêòóàëü-
íèì âçèìêó, òà ãîòóâàòèñÿ ñë³ä ùå ç ë³òà,
áî òåïëî ïîäîðîæ÷àº ç 1 ëèïíÿ.

Åêñïåðòè ðàäÿòü:
— ï³äòðèìóâàòè ó æèòëîâîìó ïîìåøêàí-

í³ íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâó òåìïåðàòóðó áëèçü-
êî +18 çà Öåëüñ³ºì, àäæå ò³ëüêè íà îïàëåí-
íÿ ïðèì³ùåíü âèòðà÷àºòüñÿ 25 % ïàëèâà,
ñïîæèòîãî êðà¿íîþ, ïðè÷îìó â îñíîâíîìó ó
æèòëîâèõ áóäèíêàõ (80 %). Êîæåí ãðàäóñ —
öå 10 % åíåðãîâèòðàò äîäàòêîâî;

— ïðîâ³òðþâàòè êâàðòèðè êðàùå ïðî-
òÿãîì 10—15 õâèëèí ç íàâñò³æ ïðî÷èíå-
íèìè â³êíàìè, áî íàï³ââ³äêðèò³ êâàòèðêè
“âèòÿãàþòü” òåïëî;

— äî 30 % òåïëà ìîæíà çàîùàäèòè
ïðîñòîþ ãåðìåòèçàö³ºþ ù³ëèí ì³æ ñòóë-
êîþ òà ðàìîþ â³êíà;

— òàê³ íåõèòð³ ïðèëàäè, ÿê åêðàí, çá³ëü-
øàòü òåïëîâ³ääà÷ó íà 3—4 % ³ íà ñò³ëüêè
æ çìåíøàòü åíåðãîâèòðàòè ë³÷èëüíèêà
âèòðàò åíåðã³¿.

Åêîíîì³ÿ åëåêòðîåíåðã³¿:
— âèìèêàòè ñâ³òëî, âèõîäÿ÷è ç ê³ìíàòè.

Ìîæíà çáåðåãòè 20—25 % åëåêòðîåíåðã³¿;
— âèêîðèñòîâóâàòè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³

ëàìïè, ÿê³ çàîùàäÿòü 75—80 % åëåêòðî-
åíåðã³¿;

— êóïóâàòè åëåêòðîïðèëàäè ç êëàñîì
åíåðãîñïîæèâàííÿ íå íèæ÷èì çà “À”;

— ïîôàðáóâàòè ñò³íè òà ñòåëþ ó ñâ³ò-
ëèé êîë³ð, à òàêîæ âèìèòè øèáêè. Ó ïî-
ìåøêàíí³ ñòàíå ñâ³òë³øå.

Åêîíîì³ÿ âîäè:
— ìèòè ïîñóä íå ï³ä ñòðóìåíåì âîäè, à

çàêðèâøè îòâ³ð ó ìèéö³, à ùå êðàùå —
ïðèäáàòè ïîñóäîìèéíó ìàøèíó;

— ìèòèñÿ ùîäíÿ ï³ä äóøåì çàì³ñòü âàí-
íî¿, çà òèæäåíü åêîíîì³ÿ ñêëàäå 400 ë³òð³â
âîäè;

— âîäó äëÿ ÷èùåííÿ çóá³â íàáèðàòè ó
ñêëÿíêó ³ çàêðèâàòè êðàí;

— çàâàíòàæóâàòè ïðàëüíó ìàøèíó íà
ïîâíó, ÿêùî á³ëèçíà íå âåëüìè çàáðóäíå-
íà. Îáèðàòè äåë³êàòíèé ðåæèì òà á³ëüø
íèçüêó òåìïåðàòóðó.

Як заощадити кубометри, гігакалорії та кіловати
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Якби на політичну аван�

сцену вийшли нові постаті,

вони могли б дістати при�

хильність майже 70 % вибор�

ців. Такі висновки можна зро�

бити з даних соціологічного

опитування, проведеного

Міжнародним центром пер�

спективних досліджень

(МЦПД) спільно з соціоло�

гічною групою “Рейтинг” з 21

по 29 березня в усіх регіонах

України. Кількість опита�

них — 2000 осіб.

Відповідно до отриманих

результатів, близько 40 %

опитаних підтримують прихід

нових лідерів у політику, на�

приклад, через президентські

та парламентські вибори. Ще

третина (30 %) опитаних —

швидше, за появу в списках

кандидатів нових облич, аніж

проти цього.

Ці результати стали наслід�

ком відсутності у новій владі

критичної маси нових поста�

тей, котрі б реалізували ре�

форми і той новий курс роз�

витку країни, заради підтрим�

ки якого восени 2013 року зі�

брався Євромайдан. На цьому

під час презентації результатів

дослідження наголосив голо�

ва правління Міжнародного

центру перспективних дослі�

джень Василь Філіпчук.

Водночас соціологічне до�

слідження показало, що на

тлі високого запиту суспіль�

ства на нових політиків, вони

реально користуються рівнем

довіри, значно нижчим за

70 %. Так, майже 50 % опита�

них підтримують таких фігу�

рантів Євромайдану, як Ольга

Богомолець, Тетяна Чорно�

віл, Дмитро Булатов та Дмит�

ро Ярош. Інших виборці або

просто не знають, або недо�

статньо знайомі з ними як із

політиками. Та й ті, хто “на

слуху”, теж залишаються ба�

гато в чому “інкогніто”. Як

зазначила почесний прези�

дент МЦПД Віра Нанівська,

“є нечуваний розрив між тим,

наскільки високо українці

хочуть бачити нових політи�

ків, і низьким рівнем довіри

до них”, і спричинений він

багато в чому тим, що “реаль�

на поведінка нових політиків

не відповідає запиту”, зокре�

ма вони не оприлюднюють

свої програми. “Нові політи�

ки багато втрачають через те,

що не представляють своїх

програм. А політичні програ�

ми користуються попитом як

мінімум у 30 % українців”,—

наголосив засновник і дирек�

тор соціологічної групи “Рей�

тинг” Олексій Антипович.

Утім, на його думку, стати по�

мітними та впливовими та�

ким політикам заважає без�

грошів’я: “Ви побачили, що

кожен другий респондент з

10�ти наведених прізвищ но�

вих політиків шістьох узагалі

не знає. Для того, щоб полі�

тик отримав максимальний

показник, потрібна асоціація

з тим, що саме кандидат на�

писав до мера чи до прези�

дента і чи він представляє

якусь партію. І для цього в

Україні, на жаль, потрібні ме�

діа, “розкрутка”, а на це

спроможні лише ті, у кого є

гроші”.

Експерт звернув увагу, що

запит на нові фігури у політи�

кумі тісно пов’язаний із праг�

ненням глибокого реформу�

вання країни. На думку на�

ших співвітчизників, тільки

нові владні команди здатні ре�

алізувати необхідні реформи.

Які саме? Соціологи дістали

відповідь і на це запитання.

Менше “тіні” — 
більше грошей

Майже всі ті, хто волів би

бачити при владі нових полі�

тиків, вважають першочерго�

вими реформами боротьбу з

корупцією (63 %) та перетво�

рення в економіці (60 %). На�

ступними нагальними рефор�

мами, але зі значним відри�

вом, є реформи армії, систе�

ми оборони (42 %), системи

охорони здоров’я (35 %), за�

безпечення територіальної ці�

лісності (33 %), соціального

захисту (30 %), промисловості

(28 %), сільського господар�

ства (25 %), міліції (21 %).

Найменше респондентів хо�

чуть змін у спорті (1 %) та у

культурі (3 %). Реформування

системи місцевого самовря�

дування прагнуть 12 % рес�

пондентів.

Відтак для нових політиків

уже сформовані основні зав�

дання. І не лише у внутріш�

ньому житті країни, а й у зов�

нішніх відносинах держави.

Згідно з результатами дослі�

дження, 38 % переконані, що

Україні потрібно негайно під�

писати угоду про Зону вільної

торгівлі з Євросоюзом, і

28 % — аналогічної думки про

подачу заяви щодо членства в

НАТО. До речі, “нині в Укра�

їні відзначаємо найвищий рі�

вень підтримки вступу до НА�

ТО, але він залишається недо�

статнім для досягнення кон�

сенсусу”, зазначила під час

презентації результатів дослі�

дження директор департа�

менту зовнішньої політики

МЦПД Олена Захарова. На�

томість швидкий вступ до

Митного союзу користується

підтримкою лише 15 % рес�

пондентів, майже стільки ж

(16 %) переконані, що це

можливо тільки після досяг�

нення консенсусу в суспіль�

стві з цього питання.

У будь�якому разі, навіть

якщо при владі залишаться

політики старої формації, їм

доведеться думати по�новому.

А уявлення респондентів про

“ідеального нового політика”

ще мають присмак ідеалізму.

Антикорупційних 
лицарів — до владних
важелів

Вочевидь, якщо в суспіль�

стві є такий високий запит на

боротьбу з корупцією, то нові

політики мають бути абсо�

лютно "не заплямованими"

жодним корупційним вчин�

ком. Тому саме причетність

до корупційних схем має ста�

ли головним критерієм люс�

трації, й за це висловилися

54 % опитаних. Зі значним

відривом, усього 10 % респон�

дентів, на другому місці у рей�

тингу головних критеріїв

люстрації є політична коруп�

ція, що включає, насамперед,

зміну політичної орієнтації. І

лише 7 % учасників дослі�

дження висловилися “за”

люстрацію за причетність до

певної ідеології, яка, на їхню

думку, може зашкодити кра�

їні. При цьому експерти осо�

бливо наголосили на тому, що

в рамках опитування не було

конкретизовано, про яку

ідеологію йдеться.

Стосовно того, до яких саме

політиків та посадовців засто�

совувати люстрацію, респон�

денти продемонстрували од�

ностайність: 71 % з них висло�

вилися за те, щоб піддати

люстрації всіх осіб, причетних

до корупції та протиправних

дій, незалежно від політичної

орієнтації та періоду перебу�

вання у владі. Що ж до нега�

тивних споминів про політи�

ків, котрі вже були при владі,

то чим більше часу, тим зла на

них менше. Наприклад, 15 %

респондентів вважають, що

потрібно піддати люстрації

переважно тих, хто був при

владі протягом 2010�2014 ро�

ків, за Віктора Януковича та

Миколи Азарова. Недобрі

спогади про корупцію часів

Віктора Ющенка (2005�2009

роки) зберегли 5 % опитаних.

Звісно, що ті, хто пройде

крізь люстраційне “чистили�

ще”, будуть незаплямованими

і навряд чи схочуть дістати та�

кі “плями”, як�от бодай підо�

зра у корупції. Однак гарної

репутації ще недостатньо для

того, аби стати “новим полі�

тиком”. 40 % учасників дослі�

дження вважають, що важли�

вими є особисті якості політи�

ка, і 31 % респондентів вказує

на політичну програму як на

найважливішу для лідера. Од�

нак із відривом у 3 % (28 %

підтримки) тут слідує незмін�

ність політичної позиції.

Регіональний злам
доведеться 
“зшивати”

Окрім перелічених чеснот,

нові політики мають бути ще

й неабиякими стратегами,

адже регіональний розкол

України має значні прояви

навіть у цьому дослідженні.

Ті, хто прийде до влади, зму�

шені будуть не одну годину

присвятити думкам про єд�

ність України. Якщо судити за

результатами цього опитуван�

ня, українці Заходу та україн�

ці Сходу надто по�різному

дивляться у майбутнє.

Так, у питанні якнайшвид�

шого підписання угоди про

ЗВТ з ЄС найбільшу підтрим�

ку демонструє Захід України

(70 %), потім Північ (52%),

центральні регіони дають

49 % за ЄС. Водночас східні

області показують лише 23 %

підтримки європейського

вектору, південь — 14 %, а

Донбас усього 4 %. Саме в

Донбасі найвищий рівень

спротиву — 76 %. До речі, у

питанні НАТО приблизно та�

кі самі показники, те ж роз�

шарування, але Донбас не дав

і 1 % підтримки вступу до

Північно�Атлантичного аль�

янсу. А от за негайний вступ

до Митного союзу вислови�

лися 42 % респондентів з

Донбасу проти 2 % Заходу і

20 % Півдня країни.

Відсутня одностайність

українців і в питанні реформ.

Єднає лише ненависть до ко�

рупції, боротьбу з якою на

перше місце вивели жителі

всіх регіонів. Якщо узагаль�

нити дані соціологічного до�

слідження щодо другого важ�

ливого напрямку реформ, то

Захід України найбільше

прагне реформи армії та за�

безпечення територіальної ці�

лісності держави, центральні

регіони — перетворень у сіль�

ському господарстві, для ба�

гатьох мешканців найважли�

вішою є реформа системи

охорони здоров’я, а для Сходу

і Донбасу найпершими є ре�

форми в економіці, зокрема в

промисловості. “Це не є кон�

серватизм, це є острах

змін”,— зазначив Олексій

Антипович.

Окрім регіонального, в

Україні наявні вікове та май�

нове розшарування. Зокрема

нових політиків з прогресив�

ними поглядами, а також єв�

роінтеграцію, реформи та

вступ до НАТО підтримують

переважно молодь та люди з

вищою освітою, мешканці

міст. Тож можна зробити вис�

новок про напівприхований

бунт дітей як проти батьків,

так і проти патерналізму в по�

літиці. Що ж до майнового

розшарування, то, за словами

пана Антиповича, “чим бідні�

ша людина, тим більше її хви�

лює те, що вона відчуває на со�

бі та чує з екранів телевізорів.

Чим людина заможніша, тим

більше її хвилюють реформи

міліції, територіальна цілі�

сність”. Якщо для малозабез�

печених важливими є соціаль�

ні реформи, то для багатих —

економічні. Однак і тут бо�

ротьба з корупцією єднає всіх.

Київ надто сучасний
Окреме місце і в україн�

ському політичному процесі, і

в розкладках настроїв посідає

Київ. Соціологи відзначають,

що на сьогодні столиця —

найпередовіша в Україні за

настроями та рівнем розвитку

громадянського суспільства.

Такий висновок можна зро�

бити з думок директора соціо�

логічної групи “Рейтинг”

Олексія Антиповича, висло�

влених в ексклюзивному ко�

ментарі “Хрещатику”: “Київ

зараз майже дорівнює Захід�

ній Україні. І це стосується

будь�яких питань: вектору

розвитку держави, виборів

президента, парламентських

виборів. Київ і Галичина,

умовно кажучи, – це одне й те

саме. І так сталося не сьогодні

й не вчора. Такі настрої були

напередодні Майдану, вони

просто зміцнилися і стабілізу�

валися під час Майдану. Звіс�

но, є відмінності й у виборі

політиків, у підходах. Київ

надто сучасний, порівнюючи

із Західною Україною, він ду�

же вільний, мешканці Києва

вільніше почувають себе й у

фінансовому плані, й у побу�

товому. Щодо ставлення до

політиків, то Галичина ро�

мантичніша, вона більше до�

віряє і швидше формує запит

на нових політиків. Київ

більш критичний, але він усе

одно обирає нових політиків і

говорить про прагматизм, про

певний конструктив”

“Незаплямовані” та добрі люди
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Кияни воліють бачити в політиці нові обличчя без “минулого” і з прогресивними 
поглядами
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

25
травня замість Дня Києва у столич�
них мешканців буде День виборів.
Власне, як і в усіх українців. Цього
разу на виборчі скриньки люди по�

кладають особливі сподівання: після Майдану
громадяни хочуть бачити у політиці та при
владі нові обличчя. Якими мають бути нові по�
літики, щоб виправдати надії українців? “Хре�
щатик” розбирався у новому тренді.

Київ “завис” поміж виборами в один і у два тури
Âèáîðè ñòîëè÷íîãî ãîëîâè òà Êè¿âðàäè òàêè â³äáóäóòüñÿ, àëå ó ñê³ëüêè òóð³â îáèðà-

òèìåòüñÿ ìåð ñòîëèö³, äîñ³ íåâ³äîìî. Íàéö³êàâ³øà çàêîíîäàâ÷à êîë³ç³ÿ íå çíàéøëà ñâî-
ãî âèð³øåííÿ â ñåñ³éí³é çàë³ ÂÐ ó â³âòîðîê, 8 êâ³òíÿ, ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ïî-
ïðàâîê äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â” (ùîäî òåõí³êî-þðèäè÷-
íîãî âäîñêîíàëåííÿ âèáîð÷îãî ïðîöåñó)”.

Äîêóìåíò â ö³ëîìó ï³äòðèìàëè 252 íàðîäí³ äåïóòàòè.
Àëå äî òîãî çàêîíîäàâö³ ìàëè âèçíà÷èòèñÿ ç ïîïðàâêàìè äî çàêîíîïðîåêòó. Îäíà ç

íèõ, àâòîðñòâà íàðîäíîãî äåïóòàòà Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà, ñòîñóâàëàñÿ âèáîð³â ìåð³â
ì³ñò-”ì³ëüéîííèê³â” (³ç íàñåëåííÿì ïîíàä 500 òèñÿ÷ îñ³á). Âîíà íå ä³ñòàëà ï³äòðèìêè
çàëè. Òà ïàí Êàòåðèí÷óê ï³ä ÷àñ áðèô³íãó â êóëóàðàõ ïàðëàìåíòó çàÿâèâ, ùî íàïîëÿ-
ãàòèìå íà âèáîðàõ ìåð³â ì³ñò-”ì³ëüéîííèê³â” ó äâà òóðè çà ìàæîðèòàðíîþ ñèñòåìîþ.
“Ó íàñ º êîíñåíñóñ ³ç öüîãî ïèòàííÿ”,— çàçíà÷èâ ïàðëàìåíòàð³é.

“Ìè ïîâåðíåìîñÿ äî äâîòóðîâèõ âèáîð³â íà öüîìó òèæí³ â îêðåìîìó çàêîí³, ÿêèé
ñòîñóºòüñÿ ñàìå ì³ñòà Êè¿â. ² ÿ ïåðåêîíàíèé, ìè çíàéäåìî áàëàíñ ãîëîñ³â ó çàë³”,— çà-
ÿâèâ ñï³êåð ÂÐ Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ.

Íàãàäàºìî, ùî ó ïîíåä³ëîê, 7 êâ³òíÿ, ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî çàóâà-
æèâ — âèáîðè ó Êèºâ³ ï³ä çàãðîçîþ çðèâó, îñê³ëüêè íå óñóíóòî ñóïåðå÷íîñòåé ó çà-
êîíîäàâñòâ³ ùîäî âèáîð³â ïðåçèäåíòà ³ ì³ñöåâèõ âèáîð³â, ÷åðåç ùî â³äñóòí³ ðàéîíí³ òå-
ðèòîð³àëüí³ âèáîð÷³ êîì³ñ³¿, íåìà êîìó ï³äðàõîâóâàòè ãîëîñè, º â³äì³ííîñò³ ó âèçíà÷åí-
í³ ÷àñó ïî÷àòêó ³ çàâåðøåííÿ ðîáîòè âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü. Ïðîòå ó â³âòîðîê, 8 êâ³òíÿ,
Âåðõîâíà Ðàäà âñ³ ö³ ñóïåðå÷íîñò³ óñóíóëà.

ÒÈÌ ××ÀÑÎÌ
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На нас чекають у Європі
Єврокомісія запропонувала спростити процедуру видачі віз українським громадянам
Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

К
ожний, хто бодай
одного разу виїздив
до Європи, знає,
якою морокою мо�

же бути процес отримання
візи. Від такої ситуації
українці, звісно, не були у
захваті. Але, виявляється,
документальна тяганина не
до смаку і Європі. Минуло�
го тижня Єврокомісія ви�
ступила з ініціативою спро�
стити процедуру видачі віз
для країн, які не входять до
складу ЄС. "Хрещатик"
розбирався, коли нам
дозволять простіше їздити
до Європи.

Менше довідок — більше
користі

Киянка Оксана Миколаївна скар�

житься редакції "Хрещатика" — мов�

ляв, подавала до консульства Німеч�

чини купу документів, аби отримати

туристичну візу. Втім, через

недостатню аргументованість їй у

цьому відмовили. А сплата коштів —

35 євро за дозвіл на в'їзд до держав

ЄС, а також сумлінне дотримання

громіздкої і довготривалої процеду�

ри подачі чималої кількості доку�

ментів на отримання візи не гаран�

тує прийняття позитивного рішення

консульством на користь заявника.

Такі випадки не поодинокі, вони,

скоріше, є системою. Та попри те,

що Радою Міністрів ЄС у 2009 році

був схвалений візовий кодекс щодо

спрощення оформлення коротко�

строкових віз, який набув чинності у

2010 році, на практиці він має низку

прогалин і не досить ефективно ви�

конується консульствами країн.

"Наприклад, згідно зі ст. 24 Візового

кодексу, особа має право на отри�

мання візи терміном дії від шести мі�

сяців до п’яти років, якщо... заявник

доведе потребу або обґрунтує намір

частих чи регулярних подорожей",—

каже керівник проектів Громадської

ініціативи "Європа без бар’єрів"

Мар’яна Кузьо. Втім, за її словами,

це суб’єктивне положення, і на

практиці все довести складно.

До того ж Візовий кодекс мав би

уніфікувати список документів, які

потрібно подавати до консульств за�

для отримання візи, але і до сьогодні

відсутній їх чіткий перелік. А це, в

свою чергу, створює клопоти заяв�

никам — консульства можуть від�

мовляти у візі на підставі суб’єктив�

них підозр, резюмує експерт.

Тож, власне, в Європі від пропо�

зицій перейшли до справ.

Спрощені умови
Серед інновацій Єврокомісії роз�

роблені пропозиції щодо скорочен�

ня термінів оформлення документів

та обтяжливості візової процедури.

За словами Мар'яни Кузьо, мова йде

про розгляд візової заявки, яку пла�

нують скоротити з 15 днів до 10 днів.

Якщо ж говорити про громадян

України, які можуть скористатися

перевагами угоди про спрощення

оформлення віз, цей термін

скорочено до 7 днів замість 10 днів.

“Тут ми, беззаперечно, маємо певні

переваги”,— каже вона. Також, за її

словами, важливою інновацією ста�

не видача віз з метою туризму термі�

ном на 15—20 днів на зовнішньому

кордоні країни ЄС. До цього часу

такий вид віз видавали за умов над�

звичайних ситуацій або гуманітар�

них катастроф.

Пропонується й запровадження

візової інформаційної системи, від�

повідно до якої розрізнятимуть за�

явників, які вже отримували шен�

генську візу, та тих, хто ще не скла�

дав візової заявки. Однак подібне

нововведення можливе лише за

умови, що візова інформаційна сис�

тема працюватиме по всьому світу,

каже пані Кузьо. А от щодо пропо�

зиції створення візових центрів, з

якою виступає Єврокомісія, то для

українців вона не є актуальною.

Адже в Україні вони вже працюють

тривалий час, наголошує вона.

Та однією з головних інновацій�

них пропозицій Єврокомісії є впро�

вадження "мандрівної" візи, яка на�

даватиме можливість знаходитися

на території Євросоюзу до одного

року за умови перебування в одній

країні�члені не більше 90 днів про�

тягом 180�денного періоду. Така віза

надаватиметься, насамперед, артис�

там, які проводитимуть концертні

тури в країнах Європи, а також ту�

ристам, дослідникам та студентам,

додає Мар'яна Кузьо.

ЄС відкриває ширше двері
для туристів

Як заявляє єврокомісар із внут�

рішніх справ Сесілія Мальмстрьом,

одним із головних рушіїв на шляху

до спрощення візового режиму став

економічний чинник, який в по�

дальшому приноситиме значні диві�

денди ЄС. І це буде взаємовигідним

процесом як для тих країн, на які це

спрощення спрямоване, так і безпо�

середньо для ЄС. "Наша візова полі�

тика нині більше націлюватиметься

на економічні аспекти, аби стиму�

лювати нашу економіку та створити

нові робочі місця",— каже вона.

Як повідомила керівник Громад�

ської ініціативи "Європа без бар’є�

рів" Ірина Сушко, згідно із нещодав�

німи дослідженнями, у 2012 році че�

рез обтяжливі візові процедури ЄС

"втратив" 6,6 мільйона потенційних

туристів з шести країн з найбільшою

кількістю мандрівників. Зокрема

йдеться про Китай, Індію, Росію,

Саудівську Аравію, Південну Афри�

ку та Україну. Тож більш гнучкі візо�

ві правила сприятимуть збільшенню

подорожуючих тільки громадян цих

шести країн до держав Шенгенської

зони на 30—60 %. Однак варто дода�

ти, що в зв'язку з анексією Криму

Росією лідери держав та урядів ЄС

вирішили зупинити переговори з

РФ про перехід до безвізового режи�

му.

Зі свого боку, європейський комі�

сар з промисловості і підприєм�

ницької діяльності Антоніо Таяні

переконаний: зміни, передбачені

пропозиціями, допоможуть турис�

тичному сектору ЄС впоратися із

очікуваним збільшенням потоку ту�

ристів у Європу. "Туризм — рушій

економічного зростання Європи,

який є найважливішим бастіоном

європейської економіки у часи кри�

зи",— відзначає він.

"За 5 років після запровадження

такого візового режиму за рахунок

збільшення потоку туристів це може

принести ЄС додатково 130 млрд єв�

ро, а туристичний сектор тоді мати�

ме можливість збільшити кількість

робочих місць приблизно на 1,3

млн. Йдеться про те, що подорожу�

ючі, в тому числі й із нашої країни,

витрачатимуть в ЄС орієнтовно 150

євро на день — на шопінг, прожи�

вання в готелі, розваги тощо",— го�

ворить керівник Громадської ініці�

ативи "Європа без бар'єрів" Ірина

Сушко.

А за словами пані Кузьо, українці

також отримають значні переваги

від таких нововведень.

"Для українців — це реалізація

свого права на подорожі до країн ЄС

та спрощення процедури подачі за�

явки до консульства обраної країни,

а отже — і зменшення тяганини і ви�

трат часу на оформлення віз. А для

тих людей, у яких вже є позитивна

візова історія і які мають право на

довгострокові й багаторазові візи —

й зменшений пакет супровідних до�

кументів при подачі на візу",— пояс�

нює фахівець.

Окрім того, як додає пані Сушко,

з появою нової категорії віз турис�

тичні агентства матимуть мотивацію

до вдосконалення своєї роботи, аби

не втратити потенційних заявників.

Оскільки туристам, щоб відвідати

країни ЄС з метою культурного від�

починку або для огляду культурних

пам'яток, як раніше, так і сьогодні

найскладніше отримати візу.

Візова статистика
Як розповідає керівник ГІ "Європа

без бар'єрів", їхньою командою фа�

хівців впродовж вересня�жовтня

2013 року було опитано 1800 заявни�

ків біля консульств країн Шенген�

ської зони по всій Україні. Тож на

основі таких оцінок та офіційної ста�

тистики ЄС за 2013 рік, щоб збалан�

сувати ці результати, було складено

рейтинг 20 країн, до яких найчасті�

ше звертаються за візами громадяни

України. Отож якщо у 2012 році за�

гальна кількість виданих віз стано�

вила 1 млн 283 тис., то торік — вже 1

млн 535 тис., говорить Ірина Сушко.

Зафіксоване й суттєве збільшення

кількості видачі довгострокових й

багаторазових віз консульствами

ЄС. Якщо у 2011 році їх було видано

37,3 %, в 2012�му — 41,2 %, то в 2013

році — 58,8 %, каже вона. Втім, най�

більш популярним цього року ви�

явилися візи терміном дії від півроку

до року. Понад 20 % таких віз отри�

мали наші громадяни. Візи терміном

дії 21—30 днів отримали приблизно

18,9 % українців. Окрім того, зросла

і кількість віз терміном дії більше ро�

ку — з 3,7 % від минулорічних показ�

ників до 5 % цьогоріч, резюмує Іри�

на Сушко. А от щодо питання ви�

черпного переліку документів для

отримання віз, то, зі слів фахівця, до

сьогодні ситуація практично не змі�

нилася. Є консульства, які зі своєї

"доброї волі" намагаються дотриму�

ватися більш скороченого їх списку,

а є ті, які "полюбляють" бюрократич�

ні стандарти і вимагають значну

кількість супровідних документів.

"Візовий кодекс, який вступив у

дію в 2010 році, мав уніфікувати цей

список документів. На жаль, цього

не відбулося. А тому наразі є акту�

альним завдання для української

сторони на переговорному процесі

домагатися, щоб цей список був не

лише гармонізований, а й суттєво

скорочений",— зазначає експерт.

За підрахунками ГІ "Європа без

бар'єрів", найкраще виконують уго�

ду про спрощення оформлення віз

Угорщина, Естонія, Словенія,

Польща та Латвія. Консульствам

цих країн необхідно надати від 4 до 6

супровідних документів. А найбільш

складні та обтяжливі візові вимоги

до громадян України висувають Ні�

меччина, Бельгія, Австрія, Швеція

та Греція, які вимагають більше 8 су�

провідних документів. Під час скла�

дання даного рейтингу бралися до

уваги середня кількість супровідних

документів, відсоток віз із терміном

дії від 180 днів, для тих, хто мав по�

дорожі до ЄС, відсоток віз із правом

на більше, ніж один в'їзд, відсоток

віз, виданих без сплати консуль�

ського збору, відсоток виданих віз із

терміном розгляду документів мен�

ше 10 днів. Втім, стверджує пані

Сушко, цілком можливо, що Греція

потрапила в цей список саме через

те, що до цієї країни українці їдуть

переважно як туристи. А згідно з

чинним Візовим кодексом, кон�

сульство не має права видавати бага�

торазові візи, пояснює вона.

Директор Інституту євро�атлан�

тичного співробітництва та провід�

ний експерт ГІ "Європа без бар’єрів"

Олександр Сушко, аналізуючи офі�

ційну статистику Єврокомісії, за�

значає, що у 2013 році країнами

Шенгену найбільше було видано віз

Російській Федерації. Громадянам

цієї держави видається близько 40 %

усіх шенгенських віз у світі. "Україна

тримає друге місце — це 9 % (при�

близно стільки ж було і в попередні

роки). І хоча кількісно видача віз

українцям збільшується, проте про�

порція залишається. На третій пози�

ції Китай, потім слідує Білорусь,

громадяни якої подорожують до ЄС

пропорційно до кількості населен�

ня. Хоча й політичні відносини між

Білоруссю і ЄС майже заморожені —

консульства видають візи з дуже не�

високим відсотком відмов. При цьо�

му переважна більшість подорожей

припадає на дві країни: Польщу і

Литву. Наприклад, консульство

Польщі видає приблизно 40 % усіх

шенгенських віз",— каже він.

До того ж, за словами пана Суш�

ка, в Україні велику кількість віз ви�

дають консульства Чехії, Угорщини і

Німеччини. А впродовж останніх

п’яти років видача віз в Іспанію

зросла — втричі.

Тож, як переконує експерт, у 2013

році Україна увійшла до групи країн

з низьким рівнем відмов щодо на�

дання віз серед країн Шенгенської

зони та ЄС — а це 1,9 %, оскільки

безпечним порогом ЄС вважається 3

% відмов. А тому такий показник

щодо рівня відмов візових заявок є

дуже важливим для нашої країни,

оскільки у майбутньому за умов без�

печного порогу Європейська комі�

сія дасть право на запровадження

безвізового режиму.

Зазначимо — єврокомісар з роз�

ширення та політики сусідства Ште�

фан Фюле очолить групу, яку ство�

рила Єврокомісія для підтримки

України, метою якої є допомога Ки�

єву у процесі реформ і у фінансовому

плані. Втім, вчора на пленарному за�

сіданні ВР України депутати не внес�

ли до порядку денного законопроект

про внесення змін до деяких законо�

давчих актів України у сфері держав�

ної антикорупційної політики у

зв'язку з виконанням плану дій щодо

лібералізації Європейським Союзом

візового режиму для України.

А всіма перевагами щодо спро�

щення візових процедур громадяни

України зможуть скористатися після

того, як пропозиції Єврокомісії бу�

дуть схвалені Європейським парла�

ментом та Радою Європейського

Союзу. Але цих змін варто очікувати

не раніше 2015 року
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Хрещатик 710 квітня 2014 року

“Помилкове” роз’яснення
Так званий “антикризовий” за�

кон, котрий так тяжко ухвалювали у

Верховній Раді, замість мінімізувати

негативні явища в економіці, поси�

лює їх. Нормативним актом "Про

запобігання фінансової катастрофи

та створення передумов для еконо�

мічного зростання в Україні", який

набув чинності 1 квітня 2014 року,

запроваджено оподаткування ПДВ

за ставкою 7 % на операції з поста�

чання лікарських засобів та виробів

медичного призначення (імпорт та

постачання виробником). Прем'єр�

міністр України Арсеній Яценюк за�

являв, що введення такого ПДВ на

операції з поставок ліків примусить

постачальників декларувати реаль�

ну, а не завищену вартість препара�

тів, що, своєю чергою, стабілізує

роздрібні ціни на фармацевтичному

ринку. Але не так сталося, як гадало�

ся. Насправді, ідея полягала у вве�

денні збору у розмірі 7 % на постав�

ку (аптеками і медустановами) лі�

карських засобів, і 7 % або 20 % на

поставку медичних виробів. Кабмін

повинен був скласти перелік виро�

бів, оподатковуваних 20 % ПДВ.

Але ніякого переліку Кабмін не

склав, а парламент разом з введен�

ням податку на постачання прибрав

із законів норму про нульову ставку

ПДВ для імпортерів. У підсумку

митниця вирішила трактувати нові

норми так: імпорт — це теж постав�

ка, а значить, обкладається ПДВ. І

оскільки списків Кабмін не склав, а

гроші бюджету потрібні, то 20 %

ПДВ потрібно стягувати зі всіх.

За прогнозами експертів, запро�

вадження 7 % ПДВ призведе до

зростання цін на лікарські засоби

вітчизняного виробництва більш

ніж на 30 %. У випадку оподатку�

вання ПДВ лікарських засобів за за�

гальною ставкою 20 %, експерти за�

значають: враховуючи рівень ін�

фляції України, вартість імпортних

ліків зросте понад 80 %. Помилка

помилкою, але труднощі почались

саме з неї. Відповідно до україн�

ського законодавства, встановлю�

вати податкові ставки, скасовувати

чи змінювати їх може лише законо�

давчий орган держави, тобто Вер�

ховна Рада України.

До чого це вже призвело
"На минулому тижні, під час роз�

митнення виробів медичного при�

значення моєю компанією, праців�

ники львівської митниці повідоми�

ли нам, що розмитнять товар лише з

20 % ставкою ПДВ",— розказує

власник компанії, що займається

постачанням медичного обладнан�

ня, Олег Мацех. "Ми були дуже зди�

вовані, адже попередньо йшлося

про запровадження ПДВ у розмірі 

7 % на вироби медичного призна�

чення, що й так би дуже вдарило по

кишені українців, але ж ніяк не 

20 %, що просто вб'є ринок. Таке

підняття нам аргументували "роз'яс�

нювальним листом від міністерства,

де говориться про те, що ПДВ, в то�

му числі і на ліки та медичне облад�

нання, має складати 20 %. Наголо�

шу, що до цього листа митниця роз�

митнювала ліки та медичні вироби з

7 % ПДВ. Це можна перевірити по

митній базі",— запевнив він.

Власник фірми мав на увазі

роз'яснювальний лист, котрий 4

квітня, в п'ятницю, Міністерство

доходів та зборів України розіслало

по всіх митницях України —

№ 7822/7/99�99�19�05�01�17. Відпо�

відно до останнього абзацу доку�

мента, "...оподаткування податком

на додану вартість вказаної катего�

рії товарів при ввезенні їх на митну

територію України здійснюється на

загальних підставах за ставкою 20

відсотків...", а не 7 %, як це попе�

редньо визначено Законом України

від 27 березня 2014 року № 1166�VII

"Про запобігання фінансової катас�

трофи та створення передумов для

економічного зростання в Україні".

За словами директора Всеукраїн�

ського об'єднання малого та серед�

нього бізнесу "Фортеця" Дмитра

Куценка, у листі допущена технічна

помилка: у передостанньому абзаці,

коли йдеться про оподаткування лі�

карських засобів, вказується ставка

у розмірі 7 %, а вже в останньому

абзаці, де підсумовується сенс по�

переднього, ставка змінюється на

20 %. "Саме до цієї другої ставки,

що не має ніякого законодавчого

підтвердження, і апелюють на мит�

ниці, вимагаючи сплати податку",—

пояснив юрист.

Цілющі сподівання
Якщо не усунути неузгодженість

у тексті "антикризового" закону що�

до оподаткування ліків, українцям

доведеться лікуватися бадьорим ду�

хом. Адже, на думку учасників рин�

ку, в Україні може виникнути дефі�

цит лікарських засобів, від якого

постраждає кожен п'ятий житель

країни.

Подорожчання ліків вже виклика�

ло занепокоєння пацієнтів, фарма�

цевтів, виробників та учасників ап�

течного ринку, постачальників лікар�

ських препаратів та медобладнання.

Останні закликають уряд України

впорядкувати стягнення 20 % подат�

ку на додану вартість (ПДВ) на ім�

порт лікарських засобів і виробів ме�

дичного призначення, оскільки ім�

портери відмовляються працювати

на таких умовах. Окрім іншого, за

словами адвоката ЮА "Шевчук та

партнери" Костянтина Глоби, відсут�

ні податкові накладні під такі відсот�

ки, що виключає можливість звіту�

вання фармкомпаній щодо здійсне�

них операцій перед податковими ор�

ганами.

Постраждають хворі
Як стверджує заступник директо�

ра дослідницької компанії СМД Єв�

ген Живодерніков, саме таке під�

няття ПДВ є прикладом "ручного"

регулювання економіки. "Найгірше

те, що це регулювання призведе до

значного підвищення цін на лікар�

ські засоби, які вже зростають про�

порційно рівню девальвації націо�

нальної валюти. У країні, де всього

11 % всіх ліків у грошовому виразі

закуповується за бюджетні кошти,

найбільше постраждає споживач,

який купує медикаменти за власні

кошти, не отримуючи на даний мо�

мент компенсацій з боку держави.

Податок на додану вартість, без

сумнівів, приведе до зменшення до�

ступності лікарських засобів для

значної кількості громадян Укра�

їни", — наголосив пан Живодерні�

ков. Як повідомляє голова БФ "Па�

цієнти України" (ЮКАБ) Дмитро

Шерембей, цього року половина

українців зі смертельними хвороба�

ми і так приречені. "Ми вже стикну�

лися з проблемою величезного не�

дофінансування закупівлі ліків

МОЗ для смертельно  хворих на рак,

туберкульоз, СНІД та інші недуги

українців. Але цей крок стане

останнім цвяхом. Підняття будь�

якої ціни чи запровадження додат�

кового (чи то 20 %, чи 7 % оподатку�

вання на ліки) пропорційне кілько�

сті життів людей, яким недозакуп�

лять ліки через ще вищу вартість",—

стверджує Дмитро Шерембей.

Своєю чергою президент Міжна�

родної діабетичної асоціації Укра�

їни (МДАУ) Людмила Петренко

розповіла, що на сьогодні ситуація

із забезпеченням хворих на цукро�

вий діабет в Україні критична.

"Складається парадоксальна ситу�

ація: в Державному бюджеті Укра�

їни на 2014 рік заплановано на цук�

ровий діабет майже 600 млрд грн,

але минув I квартал, а хворі не ма�

ють інсуліну, від якого залежить ко�

жен день їхнього життя",— повідо�

мила пані Петренко. "Для того, щоб

уникнути медичної катастрофи, ми

наполягаємо на скасуванні додат�

кового ПДВ на ліки у розмірі 7 %,на

встановленні 0 % (безвідсоткового)

мита на інсуліни, враховуючи те,

що це життєво необхідні препарати.

А також кошти з акцизів на тютюн,

алкоголь спрямувати на охорону

здоров'я громадян України",— наго�

лосила пані Петренко про вимоги

МДАУ.

Також представник благодійного

фонду "Запорука" Яна Савчук пові�

домила, що організація збирала

кошти для однієї дівчинки на ліки,

які тій необхідно приймати щодня.

"Перший рахунок, який ми оголо�

сили для всіх українців на збирання

коштів для купівлі ліків на 4 місяці,

склав 30 тис. грн. Після того, як по�

трібна сума була зібрана, ми замо�

вили рахунок на сплату медикамен�

тів, а отримали рахунок, через зрос�

тання євро і ПДВ на 7 %, вже на 44

тис. грн. Якщо ставка буде 20 %, ра�

хунок збільшиться до 52 тис. грн",—

зазначила пані Савчук.

Аптеки та хворі —
у “заручниках”

Але питання виникають не тільки

в імпортерів — крім власне імпорту,

зупинився і відпуск ліків, ціни на

які регулює держава. Аптеки не зна�

ють, як формувати на них ціни, по�

яснює Оксана Гуленко, директор

ВГО "Аптечна професійна асоціація

України". Також, за словами прези�

дента Асоціації "Оператори ринку

медичних виробів" Павла Харчика,

на фармацевтичному ринку колапс,

який триває вже декілька днів. "На�

ші аптечні мережі дуже законослух�

няні: їм сказали нараховувати ПДВ,

вони порахували і розпочали 1 квіт�

ня ручкою додавати в чеках 7 %, ос�

кільки переналаштувати касові апа�

рати і зробити переоцінку всього

товару в аптеці менш ніж за добу —

нереально. Сьогодні мереж вже пе�

реналаштувала каси. Але інші про�

довжують продавати за старими ці�

нами без урахування нового збо�

ру",— розповідає Павло Харчик.

"Слід зазначити, що на сьогодні ми

можемо відпускати ліки кінцевим

споживачам, але ми не можемо від�

пускати за пільговими рецептами

ліки, які підлягають державному ре�

гулюванню, а це 86 % лікарських за�

собів, ціни на які регулюються по�

становою КМУ. Тому пільгові ре�

цепти не відпускаються. Також 

МОЗом був запроваджений пілот�

ний проект щодо запровадження

державного регулювання цін на лі�

карські засоби для лікування осіб з

гіпертонічним кризом, яким перед�

бачалось часткове відшкодування їх

вартості за рахунок коштів держав�

ного та місцевих бюджетів. На сьо�

годні також існує колапс по відпус�

ку гіпертензивних препаратів, які

входять до даного проекту, бо ми не

знаємо, яким має бути механізм

формування ціни на ці препарати.

Бо там взагалі фіксована ціна від�

шкодування",— зазначила пані Гу�

ленко.

До роботи
Досвід європейських країн свід�

чить, що оподаткування ПДВ з пос�

тачання лікарських засобів та виро�

бів медичного призначення не пови�

нен перевищувати 7 % рівня. За сло�

вами адвоката ЮА "Шевчук та парт�

нери" Костянтина Глоби, з метою

збереження вартості цін на лікарські

засоби в Україні уряд має розглянути

можливість створення умов до роз�

ширення асортименту вітчизняних

аналогів лікарських засобів, ціни на

які значно менші, ніж на імпортну

продукцію.

"Враховуючи те, що вітчизняне

виробництво також суттєво зале�

жить від імпортної сировини, що

купується за валюту, Нацбанк Укра�

їни володіє можливістю на всіх рин�

ках критичного імпорту пом'якши�

ти ситуацію, продавши операторам

валюту за пільговим курсом. Кабмін

і Нацбанк можуть ухвалити рішен�

ня про продаж іноземної валюти ос�

новним імпортерам за спеціальним

пільговим курсом в обмін на те, що

імпортери утримуватимуть ціни на

дані препарати",— наголошує пан

Глоба.

Зазначені заходи з боку держави

дозволять встановити рівень опо�

даткування ПДВ на лікарські засо�

би у межах до 7 %, підвищити попит

медикаментів вітчизняного вироб�

ництва, а також зберегти доступ�

ність лікарських засобів для україн�

ського споживача

Ліки як недосяжна розкіш
Рятівні пігулки можуть подорожчати на 80 % через неуважність законотворців
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Чого не очікували — настало
Çàãàëüíèé îáñÿã ðîçäð³áíîãî ðèíêó ë³êàðñüêèõ çàñîá³â ñòàíîâèòü

27 ìëðä ãðí â çàêóï³âåëüíèõ ö³íàõ àïòåê ³ ë³êàðåíü. Â³í íà 85 % ô³-
íàíñóºòüñÿ ç êèøåíü ñïîæèâà÷³â ³ ò³ëüêè íà 15 % çà ðàõóíîê äåðæà-
âè. Äåðæàâà ïîêðèâàº çàêóï³âëþ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â çà 10-ìà îñíîâ-
íèìè ïðîãðàìàìè:

— ïðàêòè÷íî â ïîâíîìó îáñÿç³ ò³ëüêè çà ïðîãðàìîþ ä³àáåò (çàêó-
ï³âëÿ ³íñóë³í³â), âàêöèíè òà òóáåðêóëüîç;

— ÷àñòêîâî ïîêðèâàþòüñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøò³â îíêîëî-
ã³ÿ, Â²Ë/ÑÍ²Ä, òðàíñïëàíòîëîã³ÿ, äîíîðñòâî, ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ'ÿ,
êàðä³îëîã³ÿ.

Ó çâ'ÿçêó ç äåâàëüâàö³ºþ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè ö³íè íà ë³êè âæå ï³ä-
âèùóþòüñÿ. Ï³äâèùåííÿ ö³íè â áåðåçí³ âæå ñêëàäàëî á³ëüøå 15 %, à
íà äåÿê³ òîâàðè äî 30 %. ßêùî ïðîâåñòè ïàðàëåëü ç êðèçîþ 2008-2009
ðîêó, êîëè äåâàëüâàö³ÿ íàöâàëþòè ñêëàëà 52 %, ï³äâèùåííÿ ö³í íà ë³-
êàðñüê³ ïðåïàðàòè ñêëàëî 50 %.

Íà ñüîãîäí³ íàö³îíàëüíà âàëþòà, çà äàíèìè ÍÁÓ çà ñ³÷åíü-ëþòèé,
äåâàëüâóâàëà íà 22,6 %, ðåàëüíèé êóðñ çà òðè ì³ñÿö³ çð³ñ íà 40 %. Òà-
êèì ÷èíîì, ïðîãíîçîâàíå çðîñòàííÿ ö³íè íà ë³êè ñêëàäå ì³í³ìóì 
50 %. Ââåäåííÿ 7 % ÏÄÂ äîäàñòü äî êðèçîâèõ ôàêòîð³â ïîäîðîæ÷àí-
íÿ ë³ê³â çà ðàõóíîê íåïîì³ðíîãî ïîäàòêó, ÿêèé ëÿæå íà ïëå÷³ íàøèõ
ãðîìàäÿí. Öå ïðèçâåäå äî ïîäîðîæ÷àííÿ ö³íè íà ë³êè íà ïîíàä 70 %,
çàçíà÷àº çàñòóïíèê äèðåêòîðà äîñë³äíèöüêî¿ êîìïàí³¿ ÑÌÄ ªâãåí
Æèâîäåðí³êîâ.

"ßêùî ÏÄÂ íà ³íîçåìí³ ë³êè ñêëàäå 20 %, à íå 7 %, òî ï³äâèùåííÿ
ö³íè íà ë³êè ñêëàäå á³ëüøå 80 %. Ùî íà òë³ çíèæåííÿ ðåàëüíèõ äî-
õîä³â íàñåëåííÿ ³ çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ ïðèçâåäå äî òîãî, ùî
ë³êè ñòàíóòü íåäîñòóïíîþ ðîçê³øøþ äëÿ áàãàòüîõ ãðîìàäÿí",— ï³ä-
ñóìîâóº ïàí Æèâîäåðí³êîâ.

Олена ЛАРІНА
"Хрещатик"

У
тому, що кожне писане слово законотворця дорого коштує, кияни могли пере�
конатися, завітавши до аптеки. Через неуважність урядовців та народних депу�
татів ліки для киян, як і для всіх українців, уже подорожчали, а незабаром мо�
жуть взагалі стати недосяжною розкішшю для більшості з нас. Причина — од�

не�єдине слово, що зникло з тексту закону "Про запобігання фінансової катастрофи
та створення передумов для економічного зростання в Україні". Під час ухвали доку�
мента через технічну помилку з тексту зникло слово "ввезення". А "поставка" і
"ввезення" — це різні терміни. У зв'язку з тим, що пільгова нульова ставка ПДВ на лі�
ки скасована, а операція зі ввезення ліків в Україну не прописана в законі окремим
пунктом, при ввезенні необхідно сплачувати 20 % ПДВ. Саме так і трактує закон Мит�
на служба. Хоча оператори ринку б'ють на сполох, депутати виправити цей огріх не
поспішають. До чого це може призвести, з’ясовував "Хрещатик".
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Гагарін і Київ
Через п'ять років після свого незабутнього польоту 
космонавт № 1 вперше й востаннє відвідав столицю
України

Юрій Олексійович Гагарін

народився 9 березня 1934 року,

за документами — в селі Клу�

шино, тобто за місцем пропис�

ки батьків. Але насправді міс�

цем народження героя космо�

навтики був пологовий буди�

нок міста Гжатська, який 1968

року було перейменовано в Га�

гарін. Безтурботне дитинство

Юрій провів у селі Клушино.

Першого вересня 1941 року він

пішов до школи, але навчання

швидко закінчилось. 12 верес�

ня населений пункт був окупо�

ваний нацистськими війська�

ми, і лише 9�го квітня 1943 ро�

ку Червона армія звільнила йо�

го і відновила навчання в міс�

цевій школі. Майже одразу

після закінчення війни сім'я

Гагаріних переїжджає до Гжат�

ська.

В одній зі своїх статей у ні�

мецькому тижневику "Der

Spiegel" Герхард Ковальський

писав, що Гагарін нібито під�

робив свою автобіографію. 

"... За життя "параноїдального

диктатора" Йосифа Сталіна

кожен радянський громадя�

нин, який жив в окупації або

втік з полону, вважався потен�

ційним зрадником, і тому в

анкетах, які доводилося за�

повнювати при прийомі на

роботу або навчання, була гра�

фа "Чи були ви або ваші роди�

чі на окупованій території? " —

пише автор статті. Ті, хто від�

повідав позитивно, як прави�

ло, позбавлялися шансу на хо�

рошу роботу. Як відомо, село,

в якому проживав Гагарін, бу�

ло під німецькою окупацією.

У лютому 1943 року сестру

Юрія Зою та його старшого

брата Валентина відправили

на примусові роботи до Герма�

нії, але їм вдалося втекти, піс�

ля чого їх призвали до Черво�

ної армії. Після війни Зоя на�

магалась влаштуватись мед�

сестрою в лікарню Гжатська,

але через те, що вона побувала

в німецькому полоні, їй цього

зробити не вдалося. Юрій у

1949 році переїхав на навчан�

ня у підмосковні Люберці, де

закінчив сім класів у школі ро�

бочої молоді. Через рік, всту�

паючи до Саратовського тех�

нічного університету, Гагарін,

врахувавши гіркі уроки сес�

три, промовчав про свого бра�

та й сестру, а про батька напи�

сав як про "інваліда війни", хо�

ча той був звільнений від

служби в армії. Майбутній

космонавт, підкреслює видан�

ня, йшов на величезний ри�

зик, адже влітку 1955�го брех�

ня мала розкритися — випуск�

ників, яких відправляли на

секретні промислові об'єкти,

перевіряв НКВС. Герхард Ко�

вальский опирається в своїй

статті на маловідомі спогади

матері першого космонавта,

записані з її слів Тетяною Ко�

пиловою й опубліковані через

80 років після дня народження

Гагаріна.

Влітку 1959�го мандатна ко�

місія головного штабу ВПС

почала відбір молодих людей з

авіаційних гарнізонів всього

Радянського Союзу. Так було

сплановано винятково з тією

метою, щоб відібрані молоді

люди не мали в столиці ні

зв'язків, ні "хвостів", і таким

чином виключався будь�який

витік інформації. Початкові

вимоги відбору були такими:

вік — 25–30 років, зріст — не

більше 170 сантиметрів, вага —

не більше 70 кілограмів. Ра�

дянських конструкторів хви�

лювала проблема обмеженої

ракетної потужності, тому від�

бирали невеликих за зростом і

струнких молодих людей.

Стройовим льотчикам про�

понувалося на місці, без розду�

мів дати відповідь на запитан�

ня про участь у нових випробу�

ваннях. Тих, хто давав згоду (їх

набралося понад 1,5 тис. людей

по всьому СРСР), направляли

на інтенсивний медичний від�

бір на місцях. Остаточний від�

бір пройшли лише 20 молодих

людей. Так був створений пер�

ший загін космонавтів. Хоча

слово "космонавт" з'явиться

лише через кілька років. Пові�

домлялося, що вони відбираю�

ться для "польотів на новій тех�

ніці".

7 березня 1960 року майбутні

космонавти починають трену�

ватися в одній із будівель

ЦСКА. Спочатку це були лише

політподготовка, пробіжки,

фізкультура. Пізніше додалися

заняття з фізики атмосфери,

фізики космічного простору.

Молоді льотчики починають

розуміти, що "справа пахне

космосом". 18 червня 1960�го

загін майбутніх космонавтів

вперше бере в ОКБ�1 Сергій

Корольов. Він проводить їх по

цехах, показує різні типи кос�

мічних кораблів і підводить до

корабля�супутника "Схід". Ко�

рольов запитав їх тоді: "Ну, хто

хоче посидіти в кріслі пілота?".

І лише Гагарін, протиснувшись

з другої шеренги, зробив крок

вперед і сказав: "Старший лей�

тенант Гагарін готовий посиді�

ти в кріслі пілота!". На той час

йому йшов 26�й рік. Юрій зняв

черевики, вправно і швидко

заліз у кабіну, озирнувся, пома�

цав деталі. Коли він повернув�

ся назад, Корольов вимовив:

"Товариші, це той самий кора�

бель, в якому одного разу хтось

із вас полетить. Куди? На висо�

ту 300 кілометрів". Через два

місяці було затверджено "По�

ложення про загін космона�

втів", і молодих людей почина�

ють серйозно муштрувати: у

термокамері піддають темпе�

ратурі до 40 градусів, у барока�

мері — дуже низькому тиску

(еквівалентному на висотах 50

кілометрів над рівнем океану).

Курсантів скидають у скафанд�

рах в крижану воду до 10 разів

протягом дня. Вони неоднора�

зово здійснюють стрибки з па�

рашутом. Однак умови неваго�

мості на Землі змоделювати

було практично неможливо. У

літаючу лабораторію був пере�

обладнаний літак "Ту�104",

який виконував певні траєкто�

рії, а молоді люди, які сидять

всередині літака, впродовж

20–25 секунд відчували корот�

кочасну невагомість. Але цим

тренування не обмежуються.

Льотчиків крутять, вертять,

трясуть на "пекельних маши�

нах" — спеціальних центрифу�

гах. Курсанти загону космона�

втів вивчають обладунки маке�

ту космічного корабля. Проте

одного макету для занять 20

чоловік явно не вистачало. І це

змушує наставника загону кос�

монавтів генерала Миколу Ка�

маніна скоротити групу до п'я�

ти осіб. У неї входять: Юрій Га�

гарін, Герман Титов, Андріян

Ніколаєв, Павло Попович, Ва�

лерій Биковський. 18 січня

1961 року після складання іс�

питів льотчиків вивозять на

Байконур, де вони стають свід�

ками кількох аварійних пусків

кораблів без пілота. Смертель�

ну небезпеку цього заходу усві�

домлюють абсолютно всі. І з

цього моменту постає питан�

ня: хто полетить першим? І все

ж таки, що виділило Гагаріна з�

поміж інших хлопців? Як би

дивно не звучало, але це була

тільки правдива відповідь. Від�

повідальний за проект польоту

людини в космос в цілому —

конструктор Сергій Коро�

льов — був дуже стурбований

проблемою відбору, тому вирі�

шує сам перевірити, чим же

відрізняються льотчики один

від одного. Він по черзі запро�

шує до свого кабінету хлопців

та задає їм звичайні питання:

"Як самопочуття?", "Як на�

стрій?". Юрій вислухав усі за�

питання, правдиво на них від�

повів, а от останнє запитання

трохи змусило його понервува�

ти. Воно стосувалось центри�

фуги, а точніше, тренування на

ній. І тут Юрій Олексійович не

витримав і розповів, що дуже

тяжко проходить тренування

на центрифузі. Що він в душі

хреститься, коли сідає в неї.

Саме в цю хвилину Корольов

зрозумів, що в космос поле�

тить саме цей юнак. Всі інші

хлопці збрехали, що тренуван�

ня проходить дуже добре, хоча

насправді Корольов розумів,

що тренування такого типу не

можуть пройти без запаморо�

чень та поганого самопочуття.

Саме так Юрій Гагарін вибив

собі квиток у космос.

Цікавим фактом є те, що те�

леграфне агентство Радян�

ського Союзу підготувало три

повідомлення: перше — про

вдалий політ та приземлення,

друге — про невихід корабля на

орбіту та третє — про загибель

пілота. Але, на щастя, довелося

використати лише перше пові�

домлення. Через деякий час

після приземлення розпоча�

лись візити космонавта до ін�

ших країн. Тепер уже весь світ

знав, хто такий Юрій Гагарін.

Голос першого 
космонавта 
в польоті записував
магнітофон, 
створений у Києві

П'ятдесят два роки тому, 12

квітня 1961 року, людина впер�

ше побувала у космосі. Політ

Юрія Гагаріна тривав 108 хви�

лин, і весь цей час космонавт

описував уголос свої враження

і відчуття. Його голос увійшов

в історію завдяки записам бор�

тового магнітофона. Управля�

ти кораблем Гагарін не міг. Тоді

ще не було відомо, як людська

психіка поводитиметься в кос�

мосі, тому єдине, що міг роби�

ти космонавт, це говорити. До

того ж постійно. Після польоту

Гагаріна конструктори�випро�

бувачі уважно прослухали всі

записи. "Було чутно, як зареві�

ли двигуни, як перший космо�

навт сказав своє знамените

"Поехали!". Потім він заспівав

пісню "Летите, голуби, лети�

те!",— згадує один із авторів

першого космічного магніто�

фону Микола Тумаркін.

Перший радянський магні�

тофон було сконструйовано у

1958 році в одному з київських

ОКБ, яке працювало на оборо�

ну й було суворо засекрече�

ним, в документах значилося

як "п\я 24". Зразком для магні�

тофону став трофейний ні�

мецький апарат, яким під час

війни користувалися ворожі

спецслужби. Запис вівся не на

плівку, а на дріт. Наприкінці

1959 року київський "п\я 24"

отримав державне замовлення

на розробку магнітофону для

космічних польотів. До його

конструкції були особливі ви�

моги. Найголовніша — уник�

нення сторонніх шумів. І, зви�

чайно, управління апаратом в

умовах невагомості. Адже лю�

дина, яка натискає на кнопку в

космосі, миттєво відлітає в

протилежний бік. Київські

конструктори винайшли осо�

бливий тумблер, який спра�

цьовував при натисканні паль�

цями з двох боків. Ну і, зрозу�

міло, космічний магнітофон

повинен був витримувати су�

пер�перевантаження й зали�

шитися цілим у випадку катас�

трофи.

Мало хто знає, що Гагарін

випадково стер частину

запису в космосі. Йому зда�

лося, що в магнітофоні за�

кінчилася плівка, і космо�

навт вирішив її перемотати.

В результаті залишилося

записаним лише його знаме�

ните "Поехали!" і кінець по�

льоту. А що було впродовж

півтора годин — людство вже

ніколи не дізнається. Зате

збереглися записи, які свід�

чать про неполадки під час

посадки космічного корабля.

Лише чудом корабель зміг

приземлитися, а космо�

навт — залишитися живим!

Таких див не може бути, але

іноді вони трапляються!

Звісно, космонавт не міг на�

пряму говорити, що сталося,

тому він передавав усе за�

шифровано. Саме цей запис

зберігся. Ці дані були розсек�

речені зовсім недавно.

Київський квітень 
Гагаріна

Через п'ять років після сво�

го незабутнього польоту Юрій

Гагарін вперше й востаннє від�

відав Київ. Він був почесним

гостем ХХ з'їзду комсомолу

України, який проходив у

Жовтневому палаці. Космо�

навт № 1 приїхав до нашого

міста пізно ввечері 23 квітня

1966 року. А з самісінького

ранку наступного дня дорого�

го гостя приймали у Палаці

піонерів і школярів, де прохо�

див зліт комсомольців — учнів

старших класів міст�героїв

Києва, Ленінграда, Севасто�

поля, Одеси і фортеці�героя

Бреста. Гагарін виступив пе�

ред делегатами. Разом з Юрі�

єм Олексійовичем до Києва

приїхала композитор Олек�

сандра Пахмутова. Вони їзди�

ли Києвом, зупинялися біля

пам'ятників Тарасу Шевченку,

Богдану Хмельницкому, Лені�

ну, гуляли Хрещатиком, зу�

стрічалися у видавництві "Ра�

дянська Україна" з журналіс�

тами. Того ж дня космонавт

побував на трикотажній екс�

периментальній фабриці "Ки�

янка", де молодіжна бригада

в'язального цеху зарахувала

першого космонавта Гагаріна

Юрія Олексійовича "в'язаль�

щиком в'язального цеху з

акордно�преміальною опла�

тою праці". І виконувала за

нього додаткову норму. Потім

на таких же умовах на підпри�

ємство зараховували й інших

космонавтів. Уже коли Гагарі�

на не стало, на корпусі фабри�

ки по вулиці Васильківській

вирішили встановити меморі�

альну дошку. Її відкрили в

День космонавтики у 1972 ро�

ці. Того ж дня Гагарін побував

і на авіазаводі, де зустрічався з

Генеральним конструктором

Олегом Антоновим. 25 квітня

відбулося відкриття комсо�

мольского з'їзду. Поклавши

квіти до пам'ятника Леніну,

делегати й гості з'їзду провели

маніфестацію Хрещатиком. У

Гагаріна була насичена про�

грама знайомства з Києвом.

Кияни могли бачити його і в

мундирі, і в цивільному кос�

тюмі. На білій "Волзі" його во�

зили по історичних місцях, до

Шевченківського парку й до

пам'ятника Пушкіну, до Лав�

ри, до обеліску Вічної Слави й

до Палацу піонерів; в Оперно�

му театрі він слухав "Запоро�

жець за Дунаєм"...

"Мені доводилося бувати в

Україні — в Криму та Черніго�

ві. А про місто над Дніпром не

раз чув захоплені розповіді

Павла Поповича. І тепер розу�

мію: він не перебільшував",—

говорив Гагарін, проїжджаючи

світлими весняними вулиця�

ми.

“Ми подарували йому "Коб�

заря". Подякувавши, він жар�

тівливо похвалився: "А у мене

вже є, тільки російською мо�

вою. Але обов'язково прочи�

таю ваш примірник, гадаю, що

буде зрозуміло". До речі, якось

Юрій Олексійович висловився

приблизно так (наводжу його

слова по пам'яті): "Не хочу

приміряти себе до Великого

Кобзаря, але ж ми обоє наро�

дилися 9�го березня, хоча з різ�

ницею у 120 років. Це мене зо�

бов'язує". (Зі спогадів Юрія

Єльченка, 2004 р.).

У Києві біля театру імені Іва�

на Франка, вийшовши із київ�

ської школи № 94, Гагарін

звернув увагу на іграшкову ра�

кету в дитячому скверику.

Хлопчики й дівчатка стартува�

ли з неї вниз металевою ков�

занкою. "Ось вони, майбутні

підкорювачі Всесвіту",— про�

мовив космонавт.

Перед від'їздом із Києва у Га�

гаріна був прийом у міськви�

конкомі. Там Гагаріну повідо�

мили, що у нас є вулиця його

імені. Справді, перший космо�

навт виявився, здається, єди�

ним у післясталінські часи, на

честь якого назвали в Києві ву�

лицю за життя �

Під�час�візит��до�Києва�Юрій�Га�арін�поб�вав�і�на�авіазаводі,�

де�з�стрічався�з��енеральним��онстр��тором�Оле�ом�Антоновим

Після�смерті�Га�аріна�

на��орп�сі�фабри�и�"Киян�а"�

по�в�лиці�Василь�івсь�ій

встановили�меморіальн�

дош��.�Її�від�рили�в�День

�осмонавти�и���1972�році

Денис ФОМІН, Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для "Хрещатика"

М
ало кому відомо, що дев'ятого березня день народження не
тільки у всесвітньо відомого поета й художника Тараса Григо�
ровича Шевченка, а й ще у однієї не менш відомої та видатної
людини. Його посмішка полонила серця мільйонів, його відоме

"Поехали" відкрило нову космічну еру, а в радянські роки в день його
народження було прийнято святкувати день космонавтики. Як ви вже
зрозуміли, напередодні Дня космонавтики мова йтиме про Юрія Олек�
сійовича Гагаріна. Але мало хто знає, що голос першого космонавта в
польоті записував магнітофон, створений у Києві.
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Людмила ДЕНИСЮК:

“Ми вирішували й вирішуємо життєві 
питання — й бізнес це оцінив”

— Рік тому вам вдалося мобі�
лізувати підприємства столиці
для подолання наслідків ано�
мальної негоди. І їх допомога
була дуже значною. Зараз ситу�
ація хоч не кліматична, але ще
більш непроста. Чи готовий біз�
нес знову підставити плече?

— Ситуація в країні справді

вкрай складна. Зараз для нас

головне питання — біженці з

Криму, які потребують допо�

моги і КМДА, і киян загалом.

Сьогодні у нас працює Центр з

надання допомоги. Київ має

прийняти понад 10 тисяч бі�

женців. Першочергові питан�

ня — надати місця проживан�

ня людям, забезпечити харча�

ми, ліками, а ще роботою. До

цього залучено Центр зайнято�

сті, Міністерство АПК, щоб

допомагало продуктами, Чер�

воний Хрест України. Зрозумі�

ло, що коли йдеться про дефі�

цит міського бюджету у 3 млрд

грн, то без допомоги наших

потужних підприємств місто

не обійдеться. Тому департа�

мент провів нараду з найбіль�

шими платниками податків у

Києві. Це такі заводи, як "Ін�

дар", "Оболонь", "Укрпластик",

компанія "Imperial Tobacco" та

інші. Поставили такі питання:

надати перелік гуртожитків,

санаторіїв, профілакторіїв, де

можна розмістити людей для

проживання. Якщо немає віль�

них місць, просимо дати кош�

ти для розселення біженців у

платних готелях та гуртожит�

ках, проплатити за 70 днів. Ви�

рішили робити це через Черво�

ний Хрест. Кошти будуть пере�

раховувати туди, а звідти вже

спрямовувати на потреби 

людей.

— Багато підприємств пого�
дились допомогти?

— На разі не чула жодної

відмови. Навпаки, надходять

додаткові пропозиції, напри�

клад, щодо адресної допомоги.

Зокрема директор "ОТІСу" по�

просив дати конкретно прізви�

ща біженців, яким потрібно,

наприклад, житло, і підприєм�

ство це готове проплатити. Ви

знаєте, що через трагічні події

на Майдані деякі родини ли�

шилися без годувальників, і от

КП "Володимирський ринок"

надасть допомогу двом таким

сім’ям по 50 тис. грн. Директор

підприємства "Індар" сказав,

що може взяти на роботу бі�

женців.

— Цікаво, а як щодо праце�
влаштування? Це ж потрібна
якась спеціальність? І виходить,
біженці осідатимуть в Києві на�
довго?

— Зараз кажемо, щоб невід�

кладно забезпечити всім необ�

хідним мінімум на 70 днів. Але

ми розуміємо, що ситуація мо�

же тривати значно довше. Та

незалежно від термінів дуже

важливо подбати про такий

момент, як робота для людей.

Щоб вони не відчували залеж�

ність лише від допомоги, але,

як кажуть, крім рибки отрима�

ли ще й вудочку. Потрібно,

щоб ці люди відчули всебічну

підтримку киян і мали всі умо�

ви для повноцінного життя.

Щодо спеціальності, то, звіс�

но, під час реєстрації кожен

може розказати про свій фах,

вміння. В нашому місті робота

знайдеться для кожного. Було

б бажання.

— А чи є бажання у бізнесу
долучитися до відновлення Цен�
тру міста?

— Ми розуміємо, що серед�

містя у жахливому стані, тож

звертались до підприємців із

проханням допомогти з ре�

монтом. І вони готові брати на

себе зобов’язання. Хтось на�

дасть матеріали, хтось кошти,

хтось робочу силу, щоб відно�

вити ті об’єкти, які постражда�

ли.

— Чи визначено вже, що саме
потрібно і хто це робитиме?

— Знаю, що будівлю КМДА

допомагають відновлювати два

підприємства. Щодо вуличних

робіт, то наразі це хіба що уста�

новка тротуарної плитки. Бру�

ківки не вистачає, і ми будемо

звертатися, щоб бізнесмени за�

везли. Щодо більш глобальних

завдань, то ви знаєте, що три�

ває вивчення різних проектів,

пропозицій, коли буде зробле�

но аналіз і визначено, що ро�

бити і які ресурси потрібні, ми

озвучимо цю інформацію для

підприємців. З іншого боку, ви

також знаєте, що люди ще не

залишили Майдан, не готові

завтра згорнути намети. І я по�

годжуюсь, що поспішати наво�

дити лоск, може, і не варто.

Адже то не буденна акція —

провели і розійшлися. Як

слушно каже голова КМДА,

людям має відболіти. В цей

тривожний час Майдан ли�

шається пульсуючим серцем

країни, символом готовності

народу далі боротися за цілі�

сність держави, за єдність, за

свободу, а ще проти можливих

хибних рішень влади.

— Отже, висновок — в не�
простий час ми все ж отримали
відгук бізнесу?

— Вагомий, дуже вагомий.

Ви знаєте, коли я провела зу�

стріч, то сказала, що це біда

всього українського народу, що

ми маємо подати руку, підтри�

мати, допомогти. І підприємці

мені відповіли: навіть нічого не

пояснюйте, зробимо все, що

тільки можна. Ось який у нас

народ! Те саме про допомогу

Києву. Вони кажуть: це наше

місто, тут живуть наші родини,

друзі, знайомі, тут живуть наші

працівники з сім’ями. Тому це

наше життя і наш обов’язок.

Щоразу ці люди надихають ме�

не. Безмежно пишаюся під�

приємницькою спільнотою

Києва. Це справжні патріоти й

професіонали, з ними можна

будувати нову країну.

— До речі, про нову країну.
Все�таки базисом є економіка?
В якому стані вона сьогодні в
столиці? По Україні, як відомо,
стався серйозний спад. Які у нас
вихідні позиції?

— Якщо казати про промис�

ловість, то за минулий рік ми

маємо по Києву мінус 10 %.

Але це просто колосальний ус�

піх в умовах тотальної коруп�

ції, що її ми мали в останні ро�

ки. Здирництво, рейдерські за�

хоплення, "смотрящі"... Бізнес

просто захлинався! Ресурсів і

можливостей для розвитку

практично не лишалося.

— А головне, що нікуди по�
скаржитися, бо правоохоронні
органи — частина корупційної
машини...

— Абсолютно точно. Під�

приємці не встигали відбива�

тися від хронічних перевірок.

Знаєте, мені керівник одного

потужного заводу розповіла,

як возила продукцію на Май�

дан, і в тій небезпечній обста�

новці, привізши людям резуль�

тат своєї роботи, вона почува�

лася вільніше, ніж коли на її

підприємство нападали, нама�

галися відібрати або збанкро�

тувати, знищити. У бізнесу

сьогодні великі сподівання

щодо змін і оптимізм.

— А ви особисто вірите, що
корупцію врешті вдасться здола�
ти?

— Багато разів думала, ну чо�

му нам не вдається цього по�

збутися? Всі розуміють, що це

зло, яке заважає розвитку, руй�

нує. Скільки років люди гово�

рять про це — і жодних змін! Чи

то в нас ментальність така, чи,

може, настільки та система

зміцнилась, що нічим її не візь�

меш? Однак сьогодні ми збли�

зились з євроспільнотою і це

має нам допомогти. Чи вірю я?

А в нас немає іншого вибору.

Ми маємо вірити і зробити це,

інакше країни не буде.

— Що першочергово треба
робити?

— Я завжди казала, що осно�

ва — це чітка нормативно�за�

конодавча база. Мають бути

встановлені певні правила гри.

І бажано, щоб закони були

сприятливі, навіть протекціо�

ністські для бізнесу. Адже кож�

на країна захищає власну еко�

номіку, створює умови для її

розвитку. Наприклад, підпри�

ємці часто говорять мені про

ПДВ і його повернення. Це ду�

же болісне питання для бізне�

су. І вони кажуть, що якби було

12 %, а не 20 %, то вони б мали

можливість сплачувати, не

виникало б і думки “втікати у

тінь”, а була б можливість спо�

кійно працювати легально.

Треба зняти надмірне наванта�

ження, піти назустріч, забезпе�

чити умови — і віддача зросте в

рази. Ще один важливий фак�

тор — фінансово�кредитна по�

літика. Не буду деталізувати,

але як можна розвиватися кон�

курентно, якщо в ЄС бізнес

може брати довгострокові по�

зики під 2�3 %, а у нас 20�30 %?

А ще — судова система. Одна з

основних претензій іноземно�

го бізнесу — відсутність в Укра�

їні чесного судового захисту. В

нас суди, навпаки, стали еле�

ментом рейдерських схем. Це

треба усунути. Що стосується

розвитку міста, то тут насампе�

ред необхідна адміністративна

реформа, в тому плані, що за�

роблене громадою, має лиша�

тися місту. А не як це було зав�

жди, коли в Києва половину

вилучають, а потім чи спу�

скають згори щось, чи нічого

не дають. Це неправильно і, я

так розумію, в уряді зараз є

команда, яка працює над цим

питанням.

— А от ви проводили бізнес�
форуми в різних країнах. Є інте�
рес іноземців інвестувати в еко�
номіку Києва?

— Інтерес шалений. Ми

презентували масштабні про�

екти, дуже цікаві. І в людей

просто очі загоряються, вони

розуміють, що це вигідно. У

них ринок дуже розвинутий,

"досягає стелі", тоді як у нас є

простір для роботи, розвитку. В

нас чимало переваг — база ви�

робнича і наукова, ресурси ма�

теріальні й трудові, вигідне

розташування тощо. Але коли

їх посольство надавало інфор�

мацію про стан справ в Укра�

їні, блиск в очах згасав. Проте

підписання угоди про Асоці�

ацію з ЄС все міняє. Україна

перестає бути зоною ризику.

— Розкажіть про найцікаві�
ший для інвесторів проект — Ін�
дустріальний парк.

— Створення промислового

вузла "Київська бізнес�га�

вань" — справді наймасштаб�

ніший проект. Це територія в

300 га землі у Деснянському

районі, де ми хочемо розмісти�

ти новітнє, ефективне вироб�

ництво. Зокрема й імпортоза�

мінююче. Вже є управляюча

компанія, є чимало пропози�

цій інвесторів. Наприклад,

більшість риби на нашому

ринку — імпортна. Так от, се�

ред пропозицій — створення

підприємства з вирощування

риби, інших морепродуктів, і

все це, свіже та смачне, одразу

постачатиметься до маркетів.

Так, одна столична фармацев�

тична компанія готова розбу�

довувати там фармацевтичний

кластер — виробничі потужно�

сті, торговельна, транспортна

компанії та навіть дослідний

інститут. Є й інші цікаві пропо�

зиції. Загалом, за попередніми

підрахунками, в цьому індус�

тріальному парку буде створе�

но 50�70 тисяч робочих місць.

— Дуже актуально, зважаючи
на те, що в Зоні вільної торгівлі з
ЄС нам знадобиться конкурент�
не виробництво. Коли реально
це може запрацювати?

— Найреальніші проекти

можна реалізувати упродовж

року. Будемо запускати вироб�

ництво поетапно, а не одразу

на всіх 300 га.

— А чи не можна передисло�
кувати туди і напівдіючі заводи,
які займають гектари землі в
центрі міста?

— Можна, і ми будемо з ча�

сом це робити. Адже інвестор

за рахунок земельної ділянки

може оплатити і перенесення

підприємства, і впровадження

інноваційних технологій. Для

деяких заводів це реальний

шанс здобути друге дихання, а

кияни отримають можливість

більш ефективного викорис�

тання значних територій в цен�

трі міста. Я була на заводі "Ра�

дар". Землі там 9,5 га вище "Па�

лацу Україна". У них такий тех�

нологічний процес, якого, ма�

буть, немає ніде в світі, тому

що вони випускають серйозну

оборонну техніку. Там облад�

нання по 150 тонн. Але навіть

смішно, коли поруч житлові

будинки, люди з балконів мо�

жуть спостерігати за, по суті,

секретним виробництвом. Во�

ни кажуть: ми готові на сього�

дні віддати цю землю інвестору

для, наприклад, розбудови міс�

течка, та щоб цей інвестор пе�

реніс завод в Індустріальний

парк. І це правильно, нехай да�

лі працюють. Адже раніше їх

просто хотіли банкротувати,

забрати цю землю за безцінь,

знищити підприємство. Ми ж

бачимо іншу схему — щоб і

підприємство розвивалося й

далі працювало, і щоб ділянка

була використана ефективно

на користь киян.

— Чудовий підхід. Скажіть, а
чи буде звертатися бізнес�спіль�
нота Києва зі своїми ініціатива�
ми до уряду чи парламенту?

— На сьогодні зареєстрова�

на потужна громадська органі�

зація "Бізнес і реформи", куди

входять найбільші підприєм�

ства Києва. Ми презентуємо її

у квітні. Зараз відпрацьовуєть�

ся програма діяльності, а та�

кож готують вимоги до уряду

щодо того, які реформи по�

трібно терміново зробити. Все

буде обговорено на зустрічах,

нарадах. Це буде консолідова�

на позиція бізнесу, спрямована

на розвиток економіки, а не

лобіювання якоюсь фракцією

чи навіть окремим депутатом

власних бізнес�інтересів. На�

самкінець хочу сказати, що ми

ніколи не працювали в умовах

війни. В цей нелегкий час коли

політичні негаразди наклалися

на економічні та інші, спрацю�

вати ефективно зможе лише

команда професіоналів. Все

вирішують кадри. Дуже важли�

во це розуміти. Теоретики, по�

літики, люди з філософією,

гаслами, іміджем — це добре.

Але до управління містом і дер�

жавою мають бути залучені

люди, які спромоглися створи�

ти власний або зберегти і роз�

винути державний бізнес. Во�

ни пройшли цей шлях і зна�

ють, як підняти економіку �

Розмову вела 
Ірина ЛАБУНСЬКА,

"Хрещатик"
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Директор Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва КМДА
Людмила Денисюк розповіла про го�
товність столичних підприємств допо�

магати у вирішенні нагальних питань. Вони
вже забезпечують житлом, харчами та робо�
тою біженців з Криму. Готові долучити всіх
охочих до відновлювальних робіт у центрі сто�
лиці. Крім того, посадовець розповіла "Хреща�
тику", в якому стані нині перебуває промисло�
вість Києва та яких змін варто очікувати най�
ближчим часом.



Òåàòðàëüíà àô³øà    
ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ
Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua
10 вітня (чт.) — 19.00 "Любовне
божевілля", м зична вистава, Жан
Франс а Рен`яр, 1 од. 50 хв.
11 вітня (пт.) — 19.00 "Дивна місіс
Севідж", тра і омедія, Джон Патрі ,
2 од. 45 хв.
11 вітня (пт.) — 20.00 "Валентинів
день", драма, Іван Вирипаєв, 1 од. 40 хв.
12 вітня (сб.) — 18.00 "Прощальне
тан о", тра і омедія, Альдо Ні олаі,
2 од. 10 хв.
12 вітня (сб.) — 19.00 "Уявний
хворий", омедія, Жан-Батіст Мольєр,
2 од. 35 хв.
12 вітня (сб.) — 20.00 "Edith Piaf:
життя в рожевом світлі", О. Гаврилю ,
1 од. 10 хв.
13 вітня (нд.) — 18.00 "Пізансь а
вежа", фарс, Надія Пт ш іна, 1 од. 50 хв.
13 вітня (нд.) — 19.00 "Насмішливе
щастя моє", Леонід Малю ін, 1 од. 45 хв.
13 вітня (нд.) — 20.00 "Страждання
юно о Вертера", драма, Йо анн
Вольф ан фон Гете, 1 од.
14 вітня (пн.) — 19.00 № 13
("Божевільна ніч, або Весілля Пі дена"),
омедія, Рей К ні, 2 од. 30 хв.
14 вітня (пн.) — 20.00 "Жирна свиня",
Ніл ЛаБ т, 1 од. 35 хв.
15 вітня (вт.) — 19.00 "Дерева
помирають стоячи", Алехандро Касона,
2 од. 10 хв.
15 вітня (вт.) — 20.00 "І ри на
задньом дворі", Една Мазія, драма,
1 од. 30 хв.
16 вітня (ср.) — 19.00 "Пані міністерша",
омедія, Браніслав Н шич, 3 од.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua
10 вітня (чт.) — 19.00 "Баядер а",
балет на 3 дії, Л. Мін с
11 вітня (пт.) — 19.00 "Алє о", опера
на 1 дію, С. Рахманінов, "Болеро", балет
на 1 дію, М. Равель
12 вітня (сб.) — 19.00 "Дон Карлос",
опера на 3 дії, Дж. Верді, ви он ється
італійсь ою мовою
13 вітня (нд.) — 19.00 "Кармен-сюїта",
балет на 1 дію, Ж. Бізе – Р. Щедрін,
"Шехеразада", балет на 1 дію,
М. Римсь ий-Корса ов
15 вітня (вт.) — 19.00 "Віденсь ий
вальс", балет на 2 дії, Йо ан Штра с
(бать о), Йозеф Штра с, Йо ан Штра с
(син)
16 вітня (ср.) — 19.00 "Єв еній
Онє ін", ліричні сцени на три дії,
П. Чай овсь ий, ви он ється російсь ою
мовою

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
10 вітня (чт.) — 19.00 "Одр ження",
Ми ола Го оль

10 вітня (чт.) — 19.00 "Гол офа",
інсценізація Юрія Розстально о за
мотивами драматичних поем Лесі
У раїн и
11 вітня (пт.) — 19.00 "Самотня леді",
мелодрама, І ор Афанасьєв
11 вітня (пт.) — 19.00 "Гре Зорба",
театральний роман, Ні ос Казандза іс
12 вітня (сб.) — 19.00 "Увертюра до
побачення", сценічна версія Андрія
Приходь а за новелою Івана Фран а
"Сойчине рило"
12 вітня (сб.) — 19.00 "Б ря",
тра і омедія, Уільям Ше спір
13 вітня (нд.) — 19.00 "Райсь еє
діло", автопортрет перед дзер алом за
творами Івана Мал овича
14 вітня (пн.) — 19.00
"Сентиментальний р їз", Тамара Кандала
15 вітня (вт.) — 19.00 "Morituri te salu-
tant" ("У нас все свято"), Василь
Стефани
15 вітня (вт.) — 19.00 "Кін IV",
тра і омедія, Гри орій Горін
16 вітня (ср.) — 19.00 "Гімн
демо ратичної молоді", тра і омедія,
Сер ій Жадан

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
10 вітня (чт.) — 19.00 "Чотири
причини вийти заміж", омедія про
охання, Р. Баер, 2 од.
11 вітня (пт.) — 19.00 "Глядачі на
вистав не доп с аються!", М. Фрейн,
3 од. 20 хв.
11 вітня (пт.) — 19.00 "Дзвіно
з мин ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.
12 вітня (сб.) — 15.00 "Трохи вина...

або 70 обертів", омічне дійство з
неаполітансь ими піснями, Л. Піранделло,
1 од. 40 хв.
12 вітня (сб.) — 19.00 прем`єра "Чо о
хоч ть жін и?", на основі омедій
Аристофана, 2 од. 10 хв.
13 вітня (нд.) — 15.00 "Я і вас
претензії до др жини? (Гол бчи и мої!..)",
Ф. Достоєвсь ий, О. Володін, 1 од. 40 хв.
13 вітня (нд.) — 19.00 "Ідеальна
пара", Мар Камолетті, 1 од. 20 хв.
14 вітня (пн.) — 19.00 "Брешемо чист
правд ", Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
15 вітня (вт.) — 19.00 "Повернення
бл дно о бать а", Ілля Ноябрьов, 2 од.
15 вітня (вт.) — 19.00 "Ти, о о
любить д ша моя...", еротична драма,
Надія Пт ш іна, 2 од. 15 хв.
16 вітня (ср.) — 19.00 "26 імнат",
А. Чехов, 2 од. 40 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 
(Палац "Україна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com
10 вітня (чт.) — 19.00 "На дні", драма,
3 од., Малий зал Палац "У раїна"
11 вітня (пт.) — 19.00 "Моє сторіччя",
мелодрама, 2 од., Мішель Лоранс,
театральна остьова
11 вітня (пт.) — 19.00 "Дзер ало Сен-
Жермена", омедія, Борис А нін, Малий
зал Палац "У раїна"
12 вітня (сб.) — 19.00 прем`єра
"Старомодна омедія", лірична омедія,
театральна остьова
12 вітня (сб.) — 19.00 прем`єра,
"Лебедине озеро. С тін и", м зичний
спе та ль, 2 од. 40 хв., Малий зал
Палац "У раїна"

13 вітня (нд.) — 19.00 "La bonne Anna,
або Я збере ти сім`ю", омедія,
1 од. 50 хв., Малий зал Палац "У раїна"
13 вітня (нд.) — 19.00 "Ніч на двох",
лірична омедія, 1 од. 40 хв., театральна
остьова
16 вітня (ср.) — 19.00 "Осінь Вероні,
або Правдива історія Ромео і Дж льєтти",
тра і омедія, Анатолій Крим, малий зал
Палац "У раїна"

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
10 вітня (чт.) — 19.00 "Роман
до тора", стилізація-жарт, А. Чехов,
2 од. 10 хв.
12 вітня (сб.) — 19.00 "Чай а", повість
для театр , А. Чехов, 2 од. 50 хв.
13 вітня (нд.) — 18.00 "І ри вночі",
ане дот, Ві тор Мереж о, 2 од. 45 хв.
13 вітня (нд.) — 18.00 "Вишневий
сад", омедія, 2 од. 30 хв., А. Чехов,
вистава російсь ою мовою, 2 од. 40 хв.
16 вітня (ср.) — 18.00 "Вов и та...",
риміналістична омедія, О. Островсь ий,
3 од. 40 хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
10 вітня (чт.) — 19.00 "Тан о життя",
танцювальне шо на 1 дію
11 вітня (пт.) — 19.00 "Мадем азель
Ніт ш", історія одно о перевтілення,
Ф. Ерве
12 вітня (сб.) — 19.00 "Ціл й мене,
Кет!", мюзи л, К. Портер
13 вітня (нд.) — 19.00 прем`єра
"Кармен-сюїта", балет-феєрія, Жорж Бізе

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
12 вітня (сб.) — 11.00 "Вов і озенята",
Є. Гімельфарб, 40 хв., для дітей від 3-х ро ів
12 вітня (сб.) — 13.00 "Попелюш а", Є. Шварц,
50 хв., для дітей від 4-х ро ів
12 вітня (сб.) — 15.00 "Царівна-Жаба",
А. Дєж ров, 40 хв., для дітей від 4-х ро ів
12 вітня (сб.) — 17.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі ало
за Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
13 вітня (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
13 вітня (нд.) — 13.00 "За щ чим велінням",
Є. Тараховсь а, 50 хв., для дітей від 3-х ро ів
13 вітня (нд.) — 15.00 "Червона Шапоч а",
Є. Шварц, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів
13 вітня (нд.) — 17.00 "Дюймовоч а",
Б. Заходер, за Г. Х. Андерсеном, 50 хв., для дітей
від 4-х ро ів, вистава російсь ою мовою

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ 
Адреса: пл. Івана Франка, З 
Тел:  (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua 
13 вітня (нд.) — 12.00 "Л с нчи ", подорож
дитинство, інсценізація Ден та Ян Г менні за твором
Ернста Теодора Амадея Гофмана

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ 
ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

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

11 вітня (пт.) — 19.00 "КМАТОБ-FEST 2014"
12 вітня (сб.) — 19.00 "КМАТОБ-FEST 2014"
13 вітня (нд.) — 12.00 "Білосніж а та семеро
номів", балет на 2 дії, Б. Павловсь ий, 1 од. 45 хв.
13 вітня (нд.) — 19.00 прем`єра "Проб дження",
онцерт солістів театр , ла реатів міжнародних
он рсів О. Гребеню та Г. Нечаєва

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
10 вітня (чт.) — 12.00 "Поліанна", драма,
Е. Портер, 2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
11 вітня (пт.) — 12.00 "Поліанна", драма,
Е. Портер, 2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
11 вітня (пт.) — 16.00 "Поліанна", драма,
Е. Портер, 2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
12 вітня (сб.) — 11.00 "До оридри ом", аз а-
ра, К. Дра нсь а, 1 од. 20 хв., для дітей
від 5-ти ро ів
12 вітня (сб.) — 12.00 "Поліанна", драма,
Е. Портер, 2 од. 20 хв., для дітей від 10-ти ро ів
13 вітня (нд.) — 11.00 "Велосипед з червоними
олесами", неймовірна при ода на 1 дію,
Т. Власова, 1 од. 10 хв., для дітей від 5-ти ро ів
13 вітня (нд.) — 12.00 "Кицин дім", мюзи л,
С. Марша , м зи а С. Бед сен а, 1 од. 15 хв., для
дітей від 5-ти ро ів
16 вітня (ср.) — 13.00 "При оди Тома Сойєра",
життєпис хлопчи а, М. Твен, 2 од., для дітей
від 7-ми ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044)287�62�57, www.operetta.com.ua
13 вітня (нд.) — 12.00 "Білосніж а та семеро
номів", м зична аз а на 1 дію, В. Домшинсь ий

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Адреса: вул. Володимирська, 50 
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua 

13 вітня (нд.) — 12.00 "Каз а про царя Салтана",
аз а на 2 дії з хорео рафічними епізодами та
м льтиплі аційними і прое ційними ефе тами,
М. Римсь ий-Корса ов

"ÂÈÆÈÂÓÒÜ Ò²ËÜÊÈ ÊÎÕÀÍÖ²" 

Країна: США
Ст дія: Recorded Picture Company
Режисер: Джим Джарм ш
У ролях: Том Хіддлстон, Тільда Сінтон, Міа
Васи овс а, Джон Херт
Тривалість: 123 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів
Картина оповідає про б дні с часних вампірів в
Америці. Адам, самітни -м зи ант, пише
анде ра ндн м зи , одя ається в стилі 1960-х і
рід о виходить з дом . Йо о стильна подр ж а Єва
підтримала люблено о в бажанні харч ватися
ров`ю донорів, замість то о, щоб вбивати людей.
Вони вирішили пожити о ремо, та це тривало
недов о: обидва відч ли небезпе . Молодша
сестра Єви божеволіє, і за охані вті ають до
Алжир , де їм теж не сховатися від неприємностей...
У інотеатрах "У раїна", "Київ", "Сінема-Сіті
Київ", мережі інотеатрів "Баттерфляй"

"ÒÐÈ ÄÍ² ÍÀ ÂÁÈÂÑÒÂÎ" 
Країна: США
Ст дія: Europa Corp,
Relativity Media
Режисер: Джозеф
Ма Джинті Най ол
В ролях: Кевін
Костнер, Ембер Херд,
Хейлі Стейнфілд
Тривалість: 113 хв.
Ві ові обмеження: 14
ро ів
У центрі сюжет - історія досвідчено о а ента
Се ретної сл жби Ітана Раннера (Кевін Костнер),
я ий дізнається про те, що с оро помре, і том
виріш є піти відстав . Раннер хоче присвятити
час, що залишився, сім`ї та нала одити стос н и з
доч ою, я дов ий час не бачив. В обмін на
ви онання останньо о завдання йом пропон ють

с ористатися е спериментальним препаратом, я ий
мі би врят вати йом життя. Раннер доводиться
баланс вати між сім`єю і роботою, відч ваючи при
цьом алюцинації, я і проявляються я побічні
ефе ти прийнятих їм лі ів. Сценарій стріч и
написали Лю Бессон і Аді Хаса , я і та ож
вист пили продюсерами.
У інотеатрах "Київ", "У раїна", "Сінема-Сіті
Київ", мережах інотеатрів "Баттерфляй" і
"Одеса іно"

"ÒÈ ÌÅÍÅ ÊÎÕÀªØ?" 

Країна: У раїна
Режисер: Юлія К рбатова
В ролях: Надія Мейхер, Артем Михал ов, Сер ій
Астахов
Тривалість: 89 хв.
Він та вона пережили разом чи не всі стадії
стос н ів і вже майже розійшлися. Але раптом в
йо о житті з`явилося охання, я о о він зовсім не
очі вав, а в її життя війшов справжній чолові ,
я о о вона, навпа и, та давно че ала. Життя знов
отримало сенс, серця наповнилися любов`ю. Але що
робити з попередніми стос н ами, в я их ще не
розставлені рап и над "і"?
В інотеатрах "Київ", "Сінема-Сіті Київ"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50,
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua
"Сінема-Сіті Київ", ТРЦ "О шен плаза", в л. Горь о о,
176, тел.: (044) 230-72-30, www.cinemaciti.kiev.ua
Мережа інотеатрів "Баттерфляй",
www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62,
206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www.kinoodessa.com:
ТЦ "У раїна", просп. Перемо и, 3, тел: (044) 496-15-11,
496-15-51
ТЦ "Квадрат", б льв. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70,
538-17-71

Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net 10—16 êâ³òíÿ 
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Що ми знаємо про імунізацію?

Інформаційний простір час

від часу вибухає повідомлен�

нями про смерть людини від

тієї чи іншої вакцини. Остан�

нім гучним прикладом цього

став скандал із вакцинами

проти гепатиту “В” вироб�

ництва відомої фармацевтич�

ної української фірми. Тоді в

ході журналістського розслі�

дування з’ясувалося, що вак�

цина, яку вводили дітям для

профілактики небезпечного

захворювання, не відповідала

міжнародним стандартам. За

не підтвердженою досі інфор�

мацією, від ускладнень після

вакцинації померли шестеро

дітей. Такі випадки, не завжди

доведені та найчастіше — не

покарані згідно із законом,

стали причиною того, що,

відповідно до даних соціоло�

гічних досліджень, тільки 40

% українських батьків упев�

нені в необхідності та безпеці

щеплень. Інша частина сум�

нівається в ефективності вак�

цинації. До недовіри додаєть�

ся хронічна корупція в систе�

мі охорони здоров’я та погане

забезпечення населення не�

обхідними вакцинами. Як ре�

зультат поєднання цих факто�

рів, останніми роками в на�

шій країні спостерігається

зростання загрози поширен�

ня багатьох потенційно смер�

тельних захворювань. Ця тен�

денція спричинила занепоко�

єння спеціалістів ВООЗ та

ЮНІСЕФ. Виявляється, що

Україна може стати жертвою

спалаху поліомієліту, що дуже

рідко трапляється в сучасній

Європі. Лише 74 % українців

мають щеплення проти цієї

страшної хвороби. Варто зга�

дати, що в нашій історії ми

вже переживали загрозливі

хвилі масового захворювання

на кір, краснуху, свинку. За

даними журналу “The

Lancet”, кількість випадків

захворювання в Україні на кір

зросла з менш ніж 100 випад�

ків у 2010 році до майже 13 000

випадків у 2012 році. Водно�

час масштаби вакцинації

зменшилися до критично

низького рівня за останніх 20

років існування незалежної

країни. За кожною такою

цифрою — трагедія окремої

людини, яка втрачає здоров’я

та іноді навіть життя через

хвороби, яким можна завади�

ти. Але міфи залишаються

впливовою силою, що зава�

жає суспільству долати пере�

шкоди на шляху до повноцін�

ного життя.

Від міфів до фактів
Варто зосередитись на ос�

новних міфах, які існують

навколо теми імунізації. Але

спочатку традиційно дамо

визначення: згідно із загаль�

ноприйнятим, “імунізація —

це процес, завдяки якому

людина набуває імунітет

проти певної інфекційної

хвороби — в основному, че�

рез уведення спеціальної

вакцини. Введення вакцини,

або ж вакцинація (часто ви�

користовується як синонім

імунізації), в свою чергу,

це введення в організм лю�

дини спеціального антиген�

ного (такого собі “провока�

тора” імунітету) матеріалу з

метою викликати імунітет до

хвороби або, простіше кажу�

чи, спровокувати в людсько�

му організмі природну реак�

цію захисту. Антигенним ма�

теріалом можуть бути штами

мікробів — збудників хворо�

би, чи�то вбиті мікроби, син�

тетичний матеріал тощо.

Ідея вакцинації полягає в то�

му, що, провокуючи організм

на негативну реакцію у від�

повідь на вторгнення по�

слабленого носія хвороби

або ж його замінника, люди�

на отримує стійкий захист на

випадок атаки справжнього

збудника захворювання. Це

робота “на перспективу”, що

включає в себе можливість

небезпеки, але яка необхідна

для захисту життя від

справжнього ворога. На

жаль, не всі погоджуються із

виправданістю подібних

кроків, і тому в суспільстві

з’являються різноманітні мі�

фи про вакцинацію.

Міфи 
про вакцинацію 
та їх заперечення

— Міф перший: вакцинація

не потрібна, бо достатній рі�

вень гігієни та санітарної

безпеки постійно зростає.

Заперечення: якщо припи�

нити вакцинацію, хвороби,

які вже, здавалося, подолано,

знову з’являються. На жаль,

гігієна та санітарія не завжди

можуть убезпечити людину

від інфекційних захворю�

вань. Від того, що ви часто

миєте руки, шанси захворіти

на краснуху або кір не змен�

шуються. Хоча забувати про

суворе дотримання правил

особистої гігієни в жодному

разі не варто.

— Міф другий: вакцини ви�

кликають у людини дуже

шкідливі та небезпечні для

життя побічні ефекти. Вак�

цинація може навіть вбивати.

Заперечення: вакцина не

вбиває та в абсолютній біль�

шості випадків призводить

до невеличкої негативної ре�

акції організму, як, напри�

клад, біль у руці чи незначне

підвищення температури.

Хоча інколи й трапляються

випадки погіршення здо�

ров’я від уведення в організм

вакцини, все ж позитивні на�

слідки набагато перевищу�

ють потенційні небезпеки від

хвороби, яку можна отрима�

ти без проходження вакци�

нації.

— Міф третій: у моїй країні

вже подолано хворобу, від

якої продовжують вакцину�

вати людей, тому вакцинація

є безглуздим витрачанням

коштів та часу.

Заперечення: навіть у

розвинених країнах Захід�

ної Європи виникають спа�

лахи таких небезпечних за�

хворювань, як кір чи крас�

нуха (в 2005 році спалахи

кору мали місце серед окре�

мих груп населення, які не

були вакциновані, в Іспанії,

Австрії, Німеччині). При�

чиною є наявність соціаль�

них груп, які не мають мож�

ливості або бажання вакци�

нуватися (безробітні, міг�

ранти, релігійні товари�

ства), так само, як і можли�

вість вірусу швидко поши�

рюватися крізь кордони

країн та континентів.

— Міф четвертий: захворі�

ти може кожен, і вакцинація

тут не допоможе. Хвороба —

це “випадковість”, “злий

жарт долі”.

Заперечення: інфекційна

хвороба — це не “жарт долі”,

бо таку хворобу можна не

тільки вилікувати, а й попе�

редити. Але бездіяльність та

відмова від профілактики

можуть мати наслідком дуже

серйозні ускладнення у дітей

та дорослих. Не маючи за�

хисту від хвороби, напри�

клад, краснухи, людина може

отримати пневмонію, енце�

фаліт, сліпоту, діарею, вушні

інфекції, синдром вродженої

краснухи (якщо жінка зара�

жається на краснуху під час

перших місяців вагітності).

— Міф п’ятий: навіщо вак�

цинуватись, якщо можна от�

римати імунітет через саму

хворобу.

Заперечення: хоча вакци�

на, введена в організм люди�

ни, й викликає реакцію, схо�

жу на реакцію від справж�

нього збудника хвороби, але,

на відміну від нього, вакцина

не викликає жахливих на�

слідків, як, наприклад, розу�

мова відсталість, рак печінки

чи навіть смерть.

Звісно, вищенаведений пе�

релік міфів та їх заперечень

далеко не є вичерпним. Існу�

ють безліч раціональних та не

зовсім раціональних пояс�

нень відмови від вакцинації.

Але факти кажуть самі за себе.

Факти 
про ефективність
вакцинації

Одним із найбільш пере�

конливих аргументів на ко�

ристь імунізації є тривала іс�

торія успішної боротьби про�

ти хвороб за допомогою вак�

цини. Перша вакцина була

відкрита ще два сторіччя то�

му, коли англійський лікар

Едвард Дженнер винайшов

протидію тодішній пандемії

віспи. Сьогодні вакцини ви�

користовуються для запобі�

гання великій кількості хво�

роб (на сьогодні їх нарахо�

вується майже 40). Тільки в

Україні в обов’язкову про�

граму щеплень входять вак�

цини від таких небезпечних

захворювань, як гепатит “В”,

дифтерія, кашлюк, правець,

поліомієліт, кір, краснуха,

паротит та туберкульоз.

Вакцинація — єдиний

шанс уникнути такої смер�

тельної хвороби, як сказ.

Завдяки програмам імуні�

зації, за даними Всесвітньої

організації охорони здоров’я,

по всьому світу вдається за�

побігти випадкам смерті у

майже 3 мільйонів людей. І

це — кожного року. Більше

того, саме використання вак�

цин дозволило на 74 % зни�

зити смертність від кору та на

99 % смертність від поліомі�

єліту.

Але на місці наука не сто�

їть. Сьогодні активно обгово�

рюється можливість за допо�

моги вакцинації попередити

появу онкологічних захворю�

вань. Мало хто про це знає,

але ще від початку минулого

сторіччя лікарі знали, що

певні віруси можуть змінюва�

ти генетичну будову клітини

людини, провокуючи тим са�

мим розвиток раку. Одним із

найбільш поширених онко�

генних (провокуючих розви�

ток раку) вірусів є папілома�

вірус людини. Наразі в де�

яких країнах діють спеціаль�

ні програми профілактичної

вакцинації, яка попереджує

виникнення небезпечних ін�

фекцій, які провокує саме

цей вірус.

Більше того, науковці вже

найближчими роками плану�

ють створити нові вакцини,

які можуть щороку рятувати

до 8 млн мешканців Землі.

Кращим свідченням ефек�

тивності вакцинації є міль�

йони життів, які було врято�

вано у всьому світі. Зрозумі�

ло, що такі твердження мо�

жуть розчарувати прихиль�

ників конспірологічних тео�

рій, проте наука — річ упер�

та, і попри суспільні стерео�

типи та страхи окремих лю�

дей, вона продовжує посту�

пово просуватися вперед,

створюючи нові умови для

подолання одвічних загроз

людства — інфекційних хво�

роб.

На превеликий жаль, поки

що не знайдено панацеї від

однієї з найнебезпечніших

пандемій людства — коруп�

ції. Жага наживи, протистав�

лення власного інтересу інте�

ресам суспільства, бажання

отримати надприбутки будь�

яким шляхом, навіть шляхом

життя інших людей — ось що

ховається за більшістю ви�

падків смертей від вакцина�

ції, та й не тільки від неї.

І на самкінець — 
про Україну

В нашій державі ситуація з

імунізацією складається не

найкращим чином. Це вже

викликало занепокоєння єв�

ропейських колег, які неод�

норазово звертали увагу МОЗ

України на необхідність ак�

тивнішої роботи зі збільшен�

ня рівня охоплення вакцина�

цією населення. Голова Бюро

ВООЗ в Україні Доріт Ніцтан

на підтвердження цього не�

щодавно зазначила: “В Укра�

їні громадську довіру до вак�

цинації останніми роками

було підірвано, і це треба змі�

нювати. Ми маємо поверну�

ти упевненість людей щодо

щеплень”.

Звісно, не менш впливови�

ми перешкодами для покра�

щення ситуації є постійний

дефіцит якісних вакцин та ре�

гулярні корупційні скандали

навколо державних закупівель

необхідних ліків. Ситуацію

конче необхідно змінювати,

бо, за даними ЮНІСЕФ, тіль�

ки половина дітей в нашій

країні повністю прищеплені

проти поліомієліту, кору,

краснухи та інших захворю�

вань. Інші 50 % — це група

ризику, особи, які можуть

стати першими жертвами но�

вих спалахів вже давно при�

борканих хвороб.

Намагаючись виправити

цю ситуацію, чиновники ме�

дичного відомства вже неод�

норазово оголошували про

початок кампанії з повернен�

ня суспільної довіри до вак�

цинації. Ще у 2010 році пла�

нувалася популяризація се�

ред населення використання

вакцин. Тоді в рамках спеці�

альної інформаційної кампа�

нії посадовці планували до�

лучити провідні рекламні

фірми для формування пози�

тивного іміджу вакцинації.

Але не завжди реклама на те�

лебаченні, розповсюдження

освітньої літератури у медич�

них закладах та виступи спе�

ціалістів є панацеєю від люд�

ської недовіри. Хоча існують

і позитивні приклади. Так, у

столиці України регулярно

практикуються масштабні

інформаційні програми з

роз’яснення переваг вакци�

нації, готуються спеціальні

заходи перед сезонними спа�

лахами вірусних захворю�

вань, особливо грипу. Лікарі

там виступають в ролі гаран�

тів ефективності та високої

якості запропонованих вак�

цин, що викликає позитивне

враження у пацієнтів. Не

оминають проблем недовіри

до імунізації й пацієнтські

організації, фармацевтичний

бізнес. Проводиться безліч

публічних просвітницьких

заходів, наукових семінарів із

метою довести суспільству

важливість боротьби “на ви�

передження” із небезпечни�

ми хворобами.

Втрата кожного людсько�

го життя — це трагедія. Коли

ж загибель спричинена ме�

дициною, мета якої — його

зберігати, а не віднімати, то

це вже не лише трагедія,

це — злочин. Причини таких

результатів вакцинації мо�

жуть бути різні: неякісні

вакцини, неправильна та не�

професійна поведінка ліка�

рів і медичного персоналу,

просто недбалість та коруп�

ційний інтерес. Але страх та

стереотипи, якими оточена

імунізація в Україні, — це ще

не причина відмовлятися від

інструменту, що рік за роком

рятує мільйони людських

життів

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Н
авколо медичних питань в суспільстві існує багато міфів та сте�
реотипів. Складно розібратися, чи ці міфи — лише відлуння давні�
ших часів, коли медицина була споріднена із магією, чи недовіра
до неї є проявом здорового скептицизму сучасної людини. Як би

там не було, але дуже часто міфи та упереджене ставлення стають ре�
альною перешкодою у боротьбі із захворюванням. Можна навести велику
кількість прикладів цього, але в даному матеріалі ми хочемо звернутися
до такої дискусійної теми, як імунізація. Тим більше, що наближається
Всесвітній тиждень імунізації, який триватиме з 24 по 30 квітня, коли в
світі починають активно обговорювати тему безпеки та ефективності
“штучного імунітету”. В центрі уваги цьогоріч стоїть питання: “Що ти зна�
єш про імунізацію?”. В ході кампанії планується створити спеціальний ін�
терактивний інтернет�ресурс, на якому кожний охочий зможе знайти всю
необхідну інформацію про вакцини, імунізацію, профілактику тощо. Мож�
ливо, це стане одним із кроків для подолання міфів щодо імунізації.
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Господь наш Ісус Христос знав,

що прийшов час Йому постраждати

за гріхи людей, умерти на хресті і

через три дні воскреснути. Він ска!

зав про це Своїм учням і пішов з ни!

ми до Єрусалиму, де вороги чекали,

аби погубити Його. Наближались

якраз іудейські свята опрісноків, і

багато людей зібралося тоді в Єру!

салимі, щоб відсвяткувати іудей!

ську Пасху. Разом з Ісусом до міста

йшло чимало людей, радіючи і слав!

лячи Його. Шлях був довгий, і учні

Ісуса побоювалися, що їх улюбле!

ний Вчитель втомився. Тоді Ісус по!

слав двох учнів вперед, кажучи їм:

"Ідіть у село, що перед вами, і знай!

дете там осля прив'язане, на котре

ніхто з людей не сідав; одв'яжіть йо!

го і приведіть". Учні привели осля і,

поклавши на нього свій одяг, поса!

дили на осля свого Вчителя. Багато

народу йшло з Ним, та ще більше

виходило назустріч Йому. На знак

вшанування люди стелили свій одяг

на дорозі та рвали віття і встеляли

ним дорогу Ісусові. В руках мали

пальмове листя і всі раділи — і до!

рослі, і діти, бо Ісус урочисто, як

цар, входив у Єрусалим. Усі крича!

ли: "Осанна сину Давидовому!". Бо

ж Ісус був з роду святого царя Дави!

да, звідки мав прийти на землю Ме!

сія, спаситель світу. І тому вони гу!

кали: "Благословенний, Хто прихо!

дить в ім'я Господнє. Спасіння в не!

бі". І коли Він увійшов у Єрусалим,

заметушилося все місто, запиту!

ючи: "Хто це такий?". Народ же ка!

зав: "Це пророк, Ісус із Назарету в

Галилеї". Ісус увійшов у храм і ви!

гнав усіх, хто продавав і купував у

храмі; перевернув столи міняйлів й

ослони тих, хто продавав голубів, і

сказав їм: "Написано: дім Мій до!

мом молитви буде зватись, ви ж чи!

ните з нього кубло розбійників". І

підійшли до Нього в храмі сліпі та

кульгаві, і Він зцілив їх. Потім, по!

кинувши Єрусалим, повернувся у

Віфанію і там заночував.

На згадку про цю подію в христи!

янських храмах в день свята прий!

нято освячувати прикрашені гілки

рослин, котрі першими розпускаю!

ться навесні, в ознаменування тих

гілок, котрі різали іудеї, які зустрі!

чали Ісуса у Єрусалимі. Церковні

служби у цей день продовжують

служби Лазаревої суботи. На все!

ношній свята читаються пророцтва

Старого Заповіту про Царя!Месію

разом з євангельськими розповідя!

ми про вхід Христа до Єрусалима.

На утрені благословляють (святять)

гілки, що їх віруючі тримають у ру!

ках під час усієї служби. Це свід!

чить, що вони зустрічають Господа,

який невидимо гряде, і вітають Йо!

го як Переможця пекла і смерті,

тримаючи в руках "знамення пере!

моги" — верби з запаленими свічка!

ми. Від звичаю вживати в це свято

вайї (гілки фінікової пальми) воно

називається Неділею "ваїй". В Укра!

їні місце пальмової гілки зайняла

верба, а тиждень перед святом поча!

ли називати "Вербним", "Верби!

цею". У цей день Церква згадує цар!

ське прославляння Ісуса Христа пе!

ред Його хресною смертю для того,

щоб показати, що страждання Спа!

сителя були добровільні. Освячену

вербу побожно і радісно несуть до!

дому, але її не нищать, а тримають у

хаті, з часом гілочки можна або спа!

лити, або десь посадити. Адже вони

є символом приходу весни, згадкою

свята Цвітної, або Вербної неділі,

нагадуванням про вічне життя, яке

дарує нам Христос.

Уявлення про незвичайні власти!

вості верби йдуть корінням в до!

християнські, язичницькі часи. Вза!

галі святкування Вербиці виникло

ще за Трипільської культури. Про

давність обряду Свята Вербиці

(який і понині зберігся в Україні)

свідчить той факт, що це Свято було

відоме ще римлянам, які перейняли

його від етрусків чи пелазгів, сліди

котрих, між іншим, знайшли при

археологічних розкопках у Києві у

70!х роках минулого століття. При!

чому вже у сиву давнину цей обряд

був відомий як дуже давній звичай,

який знали лише деякі волхви —

жерці. Вражає те, що і нині в Україні

Вербиця є живим Святом, причому

ритуальні примовки, які входять в

обряди цього Свята, майже дослівно

збігаються з текстами примовок,

записаних латинянами від етрусків.

З часу хрещення Русі прадавнє Свя!

то Вербиці почало збігатися з хрис!

тиянським святом — Входом Гос!

поднім у Єрусалим.

Верба в народній культурі завжди

пов'язувалася з ідеєю швидкого

зростання, здоров'я, життєвої сили,

родючості. Ці уявлення засновані

на тому, що верба раніше інших

рослин розпускає свої бруньки,

вбираючи сили Матінки Землі. Де!

рево, що розквітло, символізувало

прийдешню весну і, згідно з міфо!

логією, могло передати здоров'я,

силу і красу людині і домашнім тва!

ринам.

Не зважаючи на те, що Вербна

неділя була церковним святом, цьо!

го дня здійснювалися численні об!

ряди з вербою. Xодити за нею в ліс

було прийнято до сходу сонця в Ла!

зареву суботу, напередодні Вербної

неділі. Принесені гілочки часто од!

разу ж прикрашали паперовими

квітами і стрічками, але іноді це ро!

били лише після їх освячення або

напередодні Великодня. Святити

вербу ходили в церкву того ж дня до

вечірньої служби або вранці в неді!

лю. Освячені гілки ставили в перед!

ньому кутку на божницю або клали

за ікони, де вони зберігалися весь

рік. Після приходу додому після ос!

вячення верби, а іноді просто біля

церкви нею ударяли кожного з до!

мочадців, а найчастіше дітей, як

вважалося, "для здоров'я". При цьо!

му примовляли: "Верба красна, бий

до сліз, будь здоровий!", "Як верба

росте, так і ти рости!", або: "Не я

б'ю — верба б'є, верба хльосканням

б'є до сліз". У багатьох місцевостях з

тією ж метою хльостали вербою ху!

добу або давали з'їсти гілочку чи

бруньки рослини. Викидати її після

хльостання худобини вважалося

гріхом. Зазвичай ці гілки встромля!

ли в хліві під дахом, "аби худобина

не блукала", чи кидали в річку, "пус!

каючи за водою"; іноді — спалюва!

ли в печі. У багатьох місцевостях

вербою ударяли кожну худобину під

час обряду першого вигону на пасо!

висько, а після цього згодовували

їй, вважаючи, що ці дії забезпечать

хороший приплід і вбережуть від

диких тварин. Пасічники встромля!

ли вербові гілки навколо пасіки,

аби бджоли добре роїлися, уродило!

ся б більше бджолиних сімей і вони

б принесли господареві меду і воску

удосталь.

Окрім цього, верба наділялася ці!

лющими властивостями, які вико!

ристовувалися як в профілактичних

цілях, так і безпосередньо в народ!

ній медичній практиці. У деяких

місцевостях безплідні жінки їли

бруньки освяченої верби з надією,

що це допоможе їм народити дити!

ну. Виваром свяченої верби мочать

голову і цим лікуються від болю го!

лови. Лікуються свяченою вербою і

від пропасниці та ревматизму, зби!

вають нею гарячку. Товчене листя з

верби кладуть на рани, а горшку, на!

стояну на її листі, п'ють проти

шлункових захворювань. Вербу, на!

віть не освячену, широко вживали

також для лікування дитячих хво!

роб. Для цього рано вранці, до схо!

ду сонця, відправлялися на річку і

там зрізали вербу три рази по дев'!

ять гілок. При цьому тричі рахували

від дев'яти до одного. Прийшовши

додому, опускали в гарячу воду один

жмутик з дев'яти гілок і купали ди!

тину біля вікна, з якого був видний

схід сонця. Опівдні клали в гарячу

воду другий жмутик верби і купали

дитину біля вікна, напроти якого

стояло сонце у цей момент. Увечері,

коли сонце сідало, ті ж дії здійсню!

вали з останнім жмутиком гілок пе!

ред вікном, що дивиться у західний

бік. Після закінчення всі гілки вер!

би з водою відносили до річки і з

молитвою виливали, щоб вони

пливли по воді. Вважалося, що хво!

роба відступить. Вербі в народній

культурі приписувалися захисні

властивості. У всіх слов'ян широко

існували уявлення про те, що освя!

чена гілка здатна захистити від гро!

зи, бурі, інших стихійних лих, від

нечистої сили і хвороб. Повсюдно

вірили, що верба, котра зберігаєть!

ся біля ікон, захистить будинок і все

господарство від грому і блискавки.

Разом з тим, що верба широко

використовується в обрядовій сфері

і є атрибутом одного з найбільших

християнських свят, в народних ві!

руваннях вона належить до дерев,

проклятих Богом. Згідно з леген!

дою, з так званої козячої верби му!

чителі Сина Божого зробили штирі

для хреста, на якому розіп'яли Спа!

сителя. За це рослина, за народною

уявою, схильна до точіння хробака!

ми, а в сухій вербі сидять чорти. У

зв'язку з цим показове відоме укра!

їнське прислів'я: "Закохався, як

чорт у суху вербу". За повір'ям, на

вербі, особливо старій, сухій і дуп!

листій, з Хрещення до Вербної неді!

лі сидить чорт. Навесні чорти віді!

гріваються на вербі, а після того, як

її освятять, вони падають у воду, і

тому від Вербної неділі до Велико!

дня не можна пити воду, зачерпнуту

під вербою. Козяча верба часто зу!

стрічається в Україні, особливо в лі!

сах і на левадах. Її характеризує ко!

ротке і широке листя, а також грубі

"базоки" або "котики".

Взагалі для України і українсько!

го народу верба з прадавніх часів

завжди була символом Матері Все!

світу, а точніше її тотем!деревом, і

відігравала значну роль в обрядах і

ритуалах українських релігійних і

народних свят
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Хрещатик 1910 квітня 2014 року

10 квітня
Седмиця 6!та Великого посту. Преподобно!

го Іларіона Нового (754). Преподобного Сте!

фана, чудотворця, сповідника (815). Препо!

добномученика Євстратія Печерського, у

Ближніх печерах (1097).

11 квітня
Седмиця 6!та Великого посту. Преподобно!

го Іоанна пустельника (ІV). Святого Михаїла,

сповідника, пресвітера (1933).

12 квітня
Лазарева субота. Воскресіння праведного

Лазаря. Преподобного Іоанна Ліствичника

(649). Святої Єввули, матері великомученика

Пантелеймона (303).

* * *
Після поклоніння Животворному Хресто!

ві Церква згадує цього святого, який у кни!

зі, названій "Ліствицею", зобразив 30 сходи!

нок, що підводять людину до чеснотного

життя та досконалості через піст і молитву.

Подвижник власним життям дав нам при!

клад несення Хреста Господнього. Господь у

своїх навчаннях про блаженства (Матвія

5,1!12) зображує райське серце. Ісус про!

мовляв до Своїх учнів: "Блаженні лагідні, бо

землю вспадкують вони"; "Блаженні мило!

стиві, бо помилувані вони будуть"; "Блажен!

ні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бо!

га...". Це була проповідь, що несла смирен!

ність, плач і жаль, лагідність і негнівливість,

правдолюбство, чистоту серця, терпіння у

бідах та переслідуваннях за віру, досконалу

милостивість... Стань таким, якщо хочеш

райського життя. Тоді ще тут, на землі, від!

чуєш його.

13 квітня
Неділя шоста (цвітоносна, Вербна неділя).

Вхід Господній в Єрусалим.

Преподобного Іпатія, цілителя Печерсько!

го, у Дальніх печерах (ХІV). Преподобного

Аполлонія Єгипетського (IV).

14 квітня
Страсна седмиця. Великий понеділок. Пре!

подобної Марії Єгипетської (522). Преподоб!

ного Варсонофія Оптинського (1913).

15 квітня
Страсна седмиця. Великий вівторок. Пре!

подобного Тита чудотворця (ІХ). Мученика

Полікарпа (ІХ).

16 квітня
Страсна седмиця. Велика середа. Мучениці

Феодосії діви (307!308). Ікони Божої Матері

"Нев'янучий Цвіт"

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

У Вербну неділю Син Божий ступив 
на шлях хресних страждань
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Олександр БАРКІН
"Хрещатик"

В
ерба споконвіку є значущою рослиною в народ�
но�православній культурі. Вона дала назву "Верб�
на неділя" церковному дванадесятому святу Вхо�
ду Господнього до Єрусалиму, що відзначається

в останню неділю перед Великоднем. Згідно з Євангелі�
єм, Ісус Христос прямував з учнями з Віфанії, де він вос�
кресив Лазаря, до Єрусалиму, щоб відсвяткувати там
Пасху. Урочистий вхід Ісуса в Єрусалим був вступом Йо�
го на шлях хресних страждань. Про цю подію розповіда�
ють усі чотири євангелісти ( Мт. 21,1�11; Мк. 11,1�11; Лк.
19,29�44: Ів. 12,12�19).

На згадку про це в християнських храмах в день свята прийнято освячувати 
прикрашені гілки верби
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Спортивне життя.
Обрано найкращих
спортсменів�неолімпійців
2013 року

Â Óêðà¿í³ âïåðøå â³äçíà÷àëè Ì³æíàðîä-
íèé äåíü ñïîðòó çàðàäè Ðîçâèòêó òà Ìèðó.
Öå ñâÿòî çàïî÷àòêóâàëà Ãåíåðàëüíà Àñàìá-
ëåÿ ÎÎÍ 23 ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Ñïåö³-
àëüíî äî öüîãî äíÿ Ñïîðòêîì³òåò Óêðà¿íè
ïðèóðî÷èâ öåðåìîí³þ íàãîðîäæåííÿ íàé-
êðàùèõ àòëåò³â-íåîë³ìï³éö³â çà ï³äñóìêà-
ìè 2013 ðîêó "Ç³ðêè ñïîðòèâíîãî ðîêó".
Ïî÷åñí³ ãîñò³ öåðåìîí³¿ — ïðåçèäåíò
Ñïîðòêîì³òåòó Óêðà¿íè ²ëëÿ Øåâëÿê, ïðå-
çèäåíò Íàö³îíàëüíîãî ïàðàë³ìï³éñüêîãî
êîì³òåòó Âàëåð³é Ñóøêåâè÷, â³öå-ïðåçè-
äåíò Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òå-
òó, ïðåçèäåíò ÔÑÒ "Äèíàìî" Â³êòîð Êîðæ
òà ãåíäèðåêòîð äåðæàâíîãî êîíöåðíó
"Ñïîðòèâí³ àðåíè Óêðà¿íè" Ñåðã³é Ñ³ìàê
âðó÷èëè â³äçíàêè ïåðåìîæöÿì: ó íîì³íàö³¿
"Îðãàí³çàòîð ðîêó" — Âñåóêðà¿íñüê³é ôå-
äåðàö³¿ òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó; ó íîì³íàö³¿
"Ñîö³àëüíà ³í³ö³àòèâà ðîêó" — ÂÁÔ "Äèòÿ-
÷³ Øàõè"; ó íîì³íàö³¿ "Ìåöåíàò ðîêó" —
ìåðåæ³ ô³òíåñ-êëóá³â "Ñïîðòëåíä"; ó íîì³-
íàö³¿ "Ñåíñàö³ÿ ðîêó" — Äàð'¿ Êîâàëüîâ³é
(÷åìï³îíêà Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ç áîóë³íãó); ó
íîì³íàö³¿ "Êîìàíäà ðîêó" — æ³íî÷³é çá³ð-
í³é Óêðà¿íè ç óøó (÷åìï³îíêè ñâ³òó Ãàííà
Äåðáåíüîâà, Ìèðîñëàâà Ìàëà, Òåòÿíà Êîí-
äðàòüºâà); ó íîì³íàö³¿ "Òðåíåð ðîêó" —
Ñåðã³þ ×åðåäíè÷åíêó (ãîëîâíèé òðåíåð
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ïàíêðàò³îíó); ó íîì³íàö³¿
"Ñïîðòñìåíêà ðîêó" — Ëàðèñ³ Ñîëîâéîâ³é
(ïàóåðë³ôòèíã), ÷åìï³îíö³ ³ ðåêîðäñìåíö³
ñâ³òó, ïåðåìîæíèö³ Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ç íåîë³-
ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó; ó íîì³íàö³¿
"Ñïîðòñìåí ðîêó" — ²âàíó Íàñòåíêó
(äæèó-äæèòñó), ÷åìï³îíó ªâðîïè, ïåðåìî-
æöþ Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ç íåîë³ìï³éñüêèõ âè-
ä³â ñïîðòó

Важка атлетика.
Юлія Каліна завоювала
бронзу на чемпіонаті Європи

Â Òåëü-Àâ³â³ (²çðà¿ëü) ïðîõîäèòü ÷åìï³î-
íàò ªâðîïè ç âàæêî¿ àòëåòèêè.

Óêðà¿íêà Þë³ÿ Êàë³íà (ó âàãîâ³é êàòåãî-
ð³¿ äî 63 êã) ñòàëà áðîíçîâèì ïðèçåðîì,
ï³äíÿâøè â ñóì³ äâîºáîðñòâà 228 êã. Êàë³-
íà áóëà äðóãîþ ó ðèâêó (103 êã) ³ òðåòüîþ
ó ïîøòîâõó (125 êã). Êàòåðèíà Äðþìîâà
ïîñ³ëà ñüîìå ì³ñöå, ïîêàçàâøè ó ñóì³ äâîõ
âïðàâ 199 êã (93 +106 êã). Çîëîòî ³ ñð³áëî
çàâîþâàëè ðîñ³ÿíêè. Ïåðåìîãëà Ò³ìà Òó-
ð³ºâà ç ðåçóëüòàòîì 236 êã, âèïåðåäèâøè
Íàä³þ Ëîìîâó íà 3 êã. Òóð³ºâà áóëà êðà-
ùîþ ³ â ðèâêó (105 êã) ³ â ïîøòîâõó (131
êã). Ëîìîâà áóëà òðåòüîþ ó ðèâêó (103 êã)
³ äðóãîþ ó ïîøòîâõó (130 êã). Ï³ñëÿ ÷îòè-
ðüîõ äí³â çìàãàíü â àêòèâ³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
äâ³ ìåäàë³. Íàãàäàºìî, ó äðóãèé äåíü çìà-
ãàíü ñð³áëî âèãðàëà Þë³ÿ Ïàðàòîâà (äî 53
êã)

Художня гімнастика. 
Українки посіли два призових
місця на етапі Кубка світу

Ó Ë³ñàáîí³ (Ïîðòóãàë³ÿ) â³äáóâñÿ åòàï
Êóáêà ñâ³òó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè.
Óêðà¿íñüê³ ã³ìíàñòêè ïîñ³ëè äâà ïðèçîâèõ
ì³ñöÿ — ïåðåìîãëè ó âïðàâàõ ç äåñÿòüìà
áóëàâàìè (16,850 áàëà) ³ çàâîþâàëè òðåòº
ì³ñöå ó âïðàâàõ ç òðüîìà ì'ÿ÷àìè ³ äâîìà
ñòð³÷êàìè. Â îêðåìèõ âèäàõ áàãàòîáîð-
ñòâà Â³êòîð³ÿ Ìàçóð áóëà ÷åòâåðòîþ ó
âïðàâàõ ç³ ñòð³÷êàìè (16,850 áàëà) ³ øîñ-
òîþ — ç îáðó÷åì (16,900 áàëà). Ãàëèíà
Øèðê³íà çàéíÿëà äåâ'ÿòå ì³ñöå ç ì'ÿ÷åì
(16,400). Êîðåÿíêà Åí ×æåé Ñîí ïåðåìîã-
ëà ó âïðàâàõ ç ì'ÿ÷åì (17,500 áàëà), áóëà-
âàìè (17,450 áàëà) ³ ñòð³÷êîþ (17,150 áà-
ëà), á³ëîðóñêà Ìåë³ò³íà Ñòàíþòà — ç îá-
ðó÷åì (18,050 áàëà). Â îñîáèñòîìó áàãàòî-
áîðñòâ³ ïåðåìîãëà êîðåÿíêà Åí ×æåé Ñîí
(71,200 áàëà). Ó áîðîòüá³ çà äðóãå ì³ñöå á³-
ëîðóñêà Ìåë³ò³íà Ñòàíþòà (68,150 áàëà)
âèïåðåäèëà ðîñ³ÿíêó Ä³íó Àâåð³íó íà
0,150 áàëà. Óêðà¿íêè Â³êòîð³ÿ Ìàçóð
(66,600 áàëà) òà Àíàñòàñ³ÿ Ìóëüì³íà
(64,550 áàëà) çàéíÿëè 9-òå ³ 13-òå ì³ñöÿ
â³äïîâ³äíî

“Будівельник” 
завершив сезон
другим
Кияни зіграли останній матч 
регулярного чемпіонату

Перша чверть матчу між БК

"Донецьк" та "Будівельником"

пройшла за переваги гостей.

"Гладіатори" узяли під свій кон�

троль щит, а чудова точність за

дуги від Олександра Неруша до�

зволяла гостям комфортно відчу�

вати себе в нападі, лідируючи в

середньому у 3—4 пункти. За 2,5

хвилини до закінчення першого

відрізка гості були попереду з

розривом у 10 балів. Наставник

донетчан Валерій Плеханов взяв

тайм�аут, але Даріуш Лавринович

збільшив перевагу своєї команди

вже до 14�ти пунктів, чим ще

більше позначив претензії киян

на перемогу.

На другу чверть "Будівельник"

виходив з гандикапом у 12 пунк�

тів, які дуже скоро перетворилися

у 15 — після точного далекого від

Блейка Ехерна. "Донецьк" дуже

старався, але команду сильно під�

водила реалізація, та й підбір про�

довжував програватися просто�

таки тотально. За кілька хвилин

від великої перерви кияни лідиру�

вали вже у 20 очок, реалізовуючи

63 % далеких і 59 % середніх кид�

ків. Після досягнення такої різни�

ці "будівельники", за своєю ста�

рою доброю традицією, занадто

розслабилися, що дуже сприяло

скороченню гандикапу до 11

очок. Головний тренер гостей Ай�

нарс Багатскіс, тим не менше,

тайм�аут брати не став, і, як пока�

зав час, не дуже він був і потріб�

ний: гості знову видали хороший

відрізок, і в роздягальню супер�

ники пішли за рахунку 34:51.

Вже на першій хвилині після

перерви "будівельникам" вдало�

ся, по суті, закрити гру. Кидки

Даріуша Лавриновича і Дайнюса

Шаленги дали киянам вже 21

пункт гандикапу, після чого

команди відверто догравали зу�

стріч, а на останню перерву

йшли за 28 очок лідерства "буді�

вельників".

У завершальному відрізку ди�

ва не сталося. Граючи практич�

но упівсили, гості спокійно до�

вели гру до розгромної перемо�

ги з рахунком 105:68. Відтак

"Будівельник" закінчує регуляр�

ний чемпіонат на 2�му місці і

вже зовсім скоро почне підго�

товку до першого раунду плей�

офф, де на нього чекає 7�ма

команда першості МБК "Мико�

лаїв"

В останньом матчі ре лярно о сезон иївсь ий "Б дівельни " перемі
БК "Донець " з рах н ом 105:68

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

У новій формі — за новими
перемогами!
Збірна України з футболу презентувала нову форму
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В
Будинку футболу відбулася
презентація нової форми
національної збірної Укра�
їни, створеної офіційним

виробником екіпіровки для нашої
команди — компанією "Адідас".
"Обмундирування" представляли
провідні гравці збірної — Євген Ха�
черіді, Артем Федецький, Денис
Гармаш, Едмар та Олександр Ку�
чер. У заході взяв участь і їхній на�
ставник — Михайло Фоменко.

"Багато років ми співпрацюємо з таким доб�

рим партнером, як "Адідас". Перед нашим ви�

робником спортивної амуніції стоять амбітні

цілі, для ФФУ дуже важливо, щоби разом із на�

ми працювали ті партнери, які мають спільний

погляд на розвиток українського футболу. Спо�

діваюся, що співпраця триватиме й надалі",—

заявив перед початком презентації президент

ФФУ Анатолій Коньков.

Попередня форма збірної України була

представлена більше двох років тому. Тоді ін�

формаційним приводом для її поновлення

став Євро�2012, що проходив в Україні та

Польщі. Головною "фішкою" тоді була широка

смуга на футболці, виконана у вигляді націо�

нального орнаменту.

З нового варіанту "домашньої" жовто�си�

ньої форми, яку презентував технічний парт�

нер збірної, "вишиванка" зникла, а з'явилися

вузькі вертикальні сині смуги. Ще одне но�

вовведення — футболки гравців національної

команди тепер прикрашатимуть стильні сині

ретро�коміри. Крім того, в порівнянні з по�

передньою екіпіровкою, фраза на спині

"Україно, вперед!" замінена словом "Україна".

У презентації нової форми для головної

української команди взяли участь гравці про�

відних клубів вітчизняної першості: "дина�

мівці" Євген Хачеріді та Денис Гармаш, Ар�

тем Федецький ("Дніпро"), Едмар ("Мета�

ліст") та Олександр Кучер ("Шахтар").

Звісно, всіх присутніх на заході цікавили й

плани на майбутнє української "футбольної

дружини". На ці питання відповів головний

коуч збірної Михайло Фоменко. Зокрема

тренер пояснив, чому ж національна команда

відмовилася від запланованого турне Амери�

кою. "Враховуючи те, що чемпіонат закінчує�

ться 18 травня, нам потрібно було отримати

інформацію від клубів, дозвіл президентів,—

пояснив Михайло Фоменко.— Поспілкува�

лись із хлопцями, обговорили терміни — і ви�

йшло, що у гравців лише три тижні перерви

між кінцем чемпіонату і початком підготовки

до сезону. Не всі футболісти погодилися, не

було єдності, тому ми спільно вирішили, що

великої користі від такого турне не буде",—

зазначив Михайло Фоменко.

За словами наставника збірної, він звер�

нувся з проханням до компанії "UFI", що

займається організацією товариських матчів,

підшукати спаринг�партнера для команди на

22—23 травня. "Якщо вдасться знайти — доб�

ре, якщо ні, то доведеться зібратися самим і

зіграти",— підсумував Михайло Фоменко

Оновлен форм презент вали равці провідних л бів У раїни та оловний тренер вітчизняної збірної:
Єв ен Хачеріді, Артем Федець ий, Денис Гармаш, Михайло Фомен о, Едмар та Оле сандр К чер
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Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
Суперлізі завершився регулярний сезон.
Столичний "Будівельник" в останньому турі
зустрівся з принциповим суперником — БК
"Донецьк". Пропри виїзний поєдинок, "гладі�

атори" почували себе господарями майданчика і з
легкістю перемогли з рахунком 105:68. Втім, цей ус�
піх аж ніяк не вплинув на розташування команд у
турнірній таблиці. "Будівельник", услід за южнен�
ським "Хіміком", завершує регулярний сезон на
другому місці.
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“Динамо” зіграє з “Карпатами”
Столичний клуб продовжує боротьбу за участь в Лізі чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

П
ісля яскравої пе�
ремоги над хар�
ківським "Металі�
стом" з рахунком

4:2 київське "Динамо"
спробує розвинути успіх
у матчі проти непоступ�
ливих "Карпат". Львів�
ський клуб завжди був
непростим суперником
для "біло�синіх". Тому
вдалий результат для
"динамівців" додасть
більше впевненості у бо�
ротьбі за зону Ліги чем�
піонів.

Цими вихідними "Динамо" не

без проблем переграло харків�

ський "Металіст". Обидві коман�

ди влаштували справжній трилер,

в якому переможця було важко

визначити аж до фінального

свистка. Киянам протягом зу�

стрічі вдалося відзначитися у во�

ротах суперника 4 рази, на що

гості відповіли лише двічі. В ди�

намівців у цій зустрічі забивали

Денис Гармаш, Юнес Беланда,

Андрій Ярмоленко та Дьємерсі

Мбокані. За "Металіст" результа�

тивні "постріли" — на рахунку

Едмара та Володимира Гоменю�

ка. Завдяки цій перемозі кияни

практично гарантують собі

"бронзу" за підсумками чемпіона�

ту. "Біло�сині" набрали 42 очки і

випереджають "Металіст" на 8

очок (у харків'ян, щоправда, дві

гри в запасі). Але "Металіст",

який не виграв цього року ще

жодної гри (1 нічия і 2 поразки в

чемпіонаті), навряд чи зможе

скласти конкуренцію киянам:

президент клубу Сергій Курченко

зник, внаслідок чого у команди

виникли фінансові труднощі. Лі�

дирують же в чемпіонаті "Шах�

тар" і "Дніпро". "Гірники" набра�

ли 47 очок. В активі "Дніпра" на

три пункти і одну гру менше, тоб�

то за втраченими очками донеч�

чани й дніпропетровці йдуть на�

рівні.

Втім, попри вдалий результат і

третє місце, президент ФК "Дина�

мо" Ігор Суркіс ставить перед

своєю командою більші завдання.

"Ми будемо боротися до остан�

нього, але не все залежить від нас.

Якби ми виграли в Дніпропетров�

ську, тоді б усе залежало від нас.

На сьогодні "Дніпро" показує, я

вважаю, кращу гру в нашому чем�

піонаті, "Шахтар" набирає конди�

цію. Звісно, висновки ми будемо

робити після закінчення чемпіо�

нату залежно від того, яка коман�

да завоює 1 місце. Ви ж чудово ро�

зумієте, що київське "Динамо" два

сезони поспіль не може займати

третє місце. Тому, природно, бу�

дуть серйозні "розбори польотів".

У наступному турі київському

"Динамо" доведеться боротися у

виїзному матчі проти львівських

"Карпат". "Леви" завжди були не�

зручним суперником для "біло�

синіх", і завдання перемогти вико�

нати буде досить складно. Осо�

бливо коли команду спіткала ціла

низка пошкоджень провідних

гравців. До травмованих Олега Гу�

сєва, Олександра Драговича,

Олександра Шовковського, Бра�

уна Ідейє додалася ще й дисквалі�

фікація Огнена Вукоєвича. І хоча

Гусєв та Ідейє вчора вже присту�

пили до занять в загальній групі,

говорити про те, що вони візьмуть

участь у грі проти "Карпат", рано.

У будь�якому випадку, як сказав

головний тренер "Динамо" Олег

Блохін: "Команда буде битися до

кінця. За "Динамо" грають 11 фут�

болістів, і всі вони готові досягати

потрібного результату" �

НСК “Олімпійський” 
розширює коло вболівальників
Спортивна арена презентувала нове обладнання 
для коментування матчів незрячим уболівальникам 
та фанатам із проблемами зору
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
"Холі Чемпіонів" НСК
"Олімпійський" відбувся
брифінг, на якому гене�
ральний директор Дер�

жавного концерну "Спортивні
арени України" Сергій Сімак, ві�
це�президент ФК "Динамо" (Київ)
Олексій Семененко та координа�
тор проектів Центру доступу до
футболу в Європі (CAFE) в Укра�
їні Олександр Остапа розповіли
про нову послугу в НСК "Олімпій�
ський" — трансляцію за допомо�
гою спеціального обладнання
аудіоописового коментаря матчу
для незрячих уболівальників та
фанатів із проблемами зору.

Стадіони Державного концерну "Спор�

тивні арени України" розраховані на фанів

із різними потребами: є спеціально облаш�

товані пандуси, ліфти, обладнані глядацькі

місця, вбиральні тощо для людей із особли�

вими потребами. ДК "Спортивні арени

України" робить усе, щоб кожен уболіваль�

ник на стадіонах почувався максимально

комфортно. "Ми з радістю підтримали

спільну ініціативу представників Центру

доступу до футболу в Європі (CAFE) щодо

нової послуги на стадіоні. Хотілося би за�

значити, що 22 березня 2014 року, під час

гри між київським "Динамо" та запорізьким

"Металургом", НСК "Олімпійський" уперше

надав дану послугу вболівальникам на тери�

торії арени. Це викликало вдячність та під�

тримку фанатів із проблемами зору. Тому ми

тепер постійно будемо використовувати та�

ку опцію. Наша мета — зробити футбол до�

ступним для будь�кого",— сказав Сергій Сі�

мак.

Загалом робота системи водночас проста

і складна, адже вимагає досить специфіч�

них дій від коментатора. Спеціально навче�

на людина надає додатковий виклад подій,

що описує всю основну візуальну інформа�

цію, як�от: мова тіла, вираз обличчя, деко�

рації, дія, одяг, кольори і все інше, що важ�

ливо для отримання чіткого уявлення про

зображення, місце, матч, подію або навко�

лишнє середовище. Під час трансляції ко�

ментатор буде описувати все, що відбуваю�

ться на полі.

Компанія, яка координує подібні проекти

в Україні, — Центр доступу до футболу в Єв�

ропі (CAFE). Так, в рамках проекту УЄФА

ЄВРО�2012 "Respect Inclusion — Football with

No Limits" ("Поважай безбар'єрність — Фут�

бол без обмежень") CAFE надавав послугу

аудіоописового коментаря на кожному матчі

турніру на всіх восьми приймаючих стадіо�

нах для слабозорих та сліпих уболівальників.

Аудіоописовий коментар було введено в

Польщі, і завдяки тому, що ця послуга нада�

валася на такому високому рівні, багато клу�

бів вирішило ввести її на постійній основі на

своїх стадіонах.

Зацікавилося новою можливістю спортив�

ної арени і столичне "Динамо". Відтепер на

кожен домашній матч столичний клуб нада�

ватиме 150 безкоштовних квитків для незря�

чих уболівальників та фанатів із проблемами

зору �

На�презентації�нової�системи�для�вболівальни�ів�із�проблемами�зор���часни�и�розповіли�про�основні

новаційні�посл��и

Півзахисни��"Динамо"�Андрій�Ярмолен�о�(лівор�ч)�став�автором�одно�о�

з�чотирьох��олів���ворота�"Металіста"

Хокей.
Російський хокеїст "Донбасу"
стане громадянином України

Êîì³ñ³ÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ç ïèòàíü

ãðîìàäÿíñòâà ðîçãëÿíóëà îñîáèñòó ñïðàâó íà-

ïàäàþ÷îãî ÕÊ "Äîíáàñ" ªâãåíà Áºëóõ³íà.

Êëîïîòàííÿ õîêå¿ñòà ³ Íàö³îíàëüíî¿ ôåäåðà-

ö³¿ õîêåþ ïðî íàäàííÿ ãðàâöåâ³ ãðîìàäÿíñòâà

Óêðà¿íè ç ìîæëèâ³ñòþ ïîäàëüøîãî âèñòóïó â

ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ êðà¿íè áóëî ñõâà-

ëåíî. Ï³ñëÿ îôîðìëåííÿ âñ³õ äîêóìåíò³â î÷³-

êóºòüñÿ îïóáë³êóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî Óêàçó

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ÿêå áóäå îçíà÷àòè, ùî

ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ âñòóïèëî â ñèëó. Íàãàäàºìî,

ùî õîêå¿ñò, ÿêèé íàðîäèâñÿ ó ðîñ³éñüêîìó

Ñàðîâ³, âèñòóïàâ çà "Òîðïåäî" (Íèæí³é Íîâ-

ãîðîä), íîâîêóçíåöüêèé "Ìåòàëóðã", òîëü-

ÿòèíñüêó "Ëàäó" é ³íø³ êëóáè, çàõèùàº êîëüî-

ðè "Äîíáàñó" ç ñåçîíó 2011-2012 ðð �

Боротьба. 
Вітчизняні атлети вдало 
виступили на континентальній
першості

Ó Âàíòàà (Ô³íëÿíä³ÿ) â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò

ªâðîïè ç áîðîòüáè. Â àêòèâ³ óêðà¿íö³â 8 ìå-

äàëåé: "çîëîòî", "ñð³áëî" òà 6 áðîíçîâèõ íàãî-

ðîä. Êîìàíäà ïîñ³ëà ó çàãàëüíîìó çàë³êó 7

ì³ñöå. Ïåðåìîæöåì òóðí³ðó ñòàëà çá³ðíà Ðî-

ñ³¿ — 9 çîëîòèõ, 2 ñð³áí³ òà 5 áðîíçîâèõ íàãî-

ðîä. Ó çàêëþ÷íèé äåíü ÷åìï³îíàòó íàø

ñïîðòñìåí Æàí Áåëåíþê, ÿêèé âèñòóïàº ó âà-

ãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 85 êã, ïðèí³ñ çá³ðí³é Óêðà-

¿íè çîëîòó ìåäàëü. Çîëîòó íàãîðîäó àòëåò çäî-

áóâ ó äóæå ñêëàäíîìó ïîºäèíêó. Ó ô³íàëüí³é

ñóòè÷ö³ Áåëåíþê, ÿêèé çóñòð³âñÿ ç ô³íñüêèì

áîðöåì Ðàì³ Õ³ºòàí³ºì³, îòðèìàâ ñåðéîçíå

ðîçñ³÷åííÿ, àëå âèñòîÿâ äî ïåðåìîæíîãî ê³í-

öÿ, íå çàëèøèâøè æîäíèõ øàíñ³â ñóïåðíèêó.

Ùå îäíèì ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó ªâðîïè â

îñòàíí³é äåíü çìàãàíü ñòàâ áîðåöü ãðåêî-

ðèìñüêîãî ñòèëþ Îëåêñàíäð Øèøìàí, ÿêèé

ïîñ³â òðåòþ ñõîäèíêó ñåðåä ñïîðòñìåí³â ó âà-

ãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 80 êã �

Настільний теніс.
В Голосієві відбулися районні
змагання

Ó â³âòîðîê â³äáóëèñü ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ç

íàñò³ëüíîãî òåí³ñó â ðàìêàõ Ñïàðòàê³àäè ñåðåä

çá³ðíèõ êîìàíä ïðàö³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ, òåðèòîð³àëüíèõ îð-

ãàí³â ì³í³ñòåðñòâ òà â³äîìñòâ. Ó÷àñòü ó òóðí³ð³

âçÿëè ï'ÿòü çá³ðíèõ êîìàíä, ñåðåä ÿêèõ: çá³ð-

íà êîìàíäà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-

ö³¿, Ãîëîñ³¿âñüêå ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³

Êèºâ³, óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè

â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, äåðæàâíà ïîäàòêîâà

³íñïåêö³ÿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, Ãîëîñ³¿â-

ñüêå ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³. Çìà-

ãàííÿ ïðîõîäèëè ó òðüîõ êàòåãîð³ÿõ: "÷îëîâ³-

êè", "æ³íêè", "êîìàíäà". Ïåðåìîæöÿìè ñòàëè:

"Êîìàíäà" (² ì³ñöå — Ãîëîñ³¿âñüêà ÐÄÀ, ²² ì³ñ-

öå — Ãîëîñ³¿âñüêå ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êè-

ºâ³, ²²² ì³ñöå — Ãîëîñ³¿âñüêå ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà-

¿íè â ì. Êèºâ³). "×îëîâ³êè": ² ì³ñöå — Þð³é Âà-

ñèëåíêî (ÄÑÍÑ), ²² ì³ñöå — Ëåîí³ä Áåðåç³â-

ñüêèé (ÃÐÄÀ), ²²² ì³ñöå — Âîëîäèìèð Ñèðîòåí-

êî (ÌÂÑ). "Æ³íêè": ² ì³ñöå — ²ðèíà Áîéêî

(ÃÐÄÀ), ²² ì³ñöå — Ñâ³òëàíà Òèøêóí (ÌÂÑ), ²²²

ì³ñöå — Îêñàíà ×óêóëà (ÄÑÍÑ) �

Пауерліфтинг. 
Кияни — переможці
національного чемпіонату 
з пауерліфтингу

Âèõîâàíö³ ñïîðòèâíîãî êëóáó "Àòëåòèçì"

Öåíòðó ô³çè÷íîãî çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ "Ñïîðò

äëÿ âñ³õ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ ñòàëè

ïåðåìîæöÿìè ²² Â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó Óêðà-

¿íè ç ïàóåðë³ôòèíãó çà âåðñ³ºþ UPA, ÿêèé

ïðîõîäèâ ó Êèºâ³. Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè ïî-

íàä 300 ïðåäñòàâíèê³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â

Óêðà¿íè. ×åñòü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³

çàõèùàëè 12 ñïîðòñìåí³â êëóáó "Àòëåòèçì",

ÿê³ óñï³øíî çìàãàþòüñÿ íà ì³æíàðîäíèõ òóð-

í³ðàõ. Îäèíàäöÿòü âèõîâàíö³â òðåíåðà Îëåê-

ñàíäðà Ïîãàñ³ÿ ïîñ³ëè íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè

9 ïåðøèõ òà 2 òðåò³õ ì³ñöÿ �
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Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ:

“Усіх вже нудить 
від поезії!”

— Василю, розкажіть, як
починався проект.

— В далекому 2012 році ми

з колегою Ілоною Таміліною

пили каву і говорили на теми

різних видів мистецтв... Ні,

треба почати з того, що я по�

чав працювати в театрі, і од�

ного разу художній керівник

театру Олексій Павлович Ку�

жельний дозволив мені ро�

бити тут ледь не все, що я за�

хочу, за що йому величезне

спасибі. Поясню. Мікросце�

на театру і раніше була екс�

периментальним майданчи�

ком. Коли я прийшов на ро�

боту, тут працював Павло

Юров, сучасний український

режисер, який поставив "Де�

по Північне". На малій сцені

він проводив читки п'єс. Тоді

я зрозумів, що теж тут буду

щось робити. І пішов з цією

ідеєю до Олексія Павловича.

Він одразу дав згоду — без

зайвих запитань. А вже потім

з'явилися ідея, назва проекту.

Так виникла "Майстерня

муз". Правда, потім була пе�

рерва на цілий рік. Ілона все

питала: "Ну коли ми будемо

робити, коли?". А я відпові�

дав: "Ілоночко, потім, по�

тім...". З'їжджав, коротше. А

згодом стало все навпаки.

Втім, не важливо, зібралися і

почали робити. І завдяки му�

зичному гурту "Шукар�Шу�

кай" 28 вересня 2013 року фе�

єрично відкрили "Майстер�

ню муз".

— В чому особливість
"Майстерні муз", чим вона
відрізняється від інших подіб#
них проектів?

— Публічно представити

свою творчість молодій лю�

дині дуже складно. Особли�

во, коли вона "не засвітила�

ся" на якихось фестивалях,

конкурсах, її не знають.

"Майстерня муз" розрахова�

на на той продукт, який, хоч

це й голосно прозвучить, не

покажуть ніде, принаймні на

великій сцені будь�якого

столичного театру. Мала сце�

на театру "Сузір'я" — єдиний

майданчик в Києві, де моло�

дий драматург чи режисер

може поставити спектакль. І

це ж добрий майданчик, не�

хай він і маленький (на 50

чоловік максимум). Безкош�

товно дається зал, театральне

світло, звук, до речі, тут доб�

ра акустика. Приходь і про�

являй себе! В цьому сенсі

це унікальний майданчик.

Крім того, цікавим інтелек�

туальним гуртам не личить

виступати в пабах, клубах.

Там люди сидять і щось їдять,

п'ють. А сюди можна прийти

просто послухати музику. І

це важливо! Взагалі "Май�

стерня муз" замислювалася

як своєрідна кузня талантів,

де б люди могли просто спіл�

куватися одне з одним, діли�

тися творчими планами,

зростати творчо. Хотілося

створити щось на зразок

творчої сім'ї, хоча це й уто�

пічна ідея, мабуть. Кожен за�

хід обов'язково включає об�

говорення представленого

продукту. В тому й полягає

основна ідея, щоб не просто

представити себе, а почути

думку публіки.

— Як обираєте учасників
"Майстерні"?

— Досі, як це характерно

для будь�яких починань, це

були наші друзі і друзі друзів.

Але в планах запрошувати й

незнайомих людей. Просто

через відсутність гідної рек�

лами про проект поки що ма�

ло хто знає. Хоча ми й роби�

мо все можливе. Критеріїв

відбору як таких немає, але я

зрозумів, що головний кри�

терій — щоб це було по�доб�

рому. І тим хлопцям, які гра�

ють прозаїчний хард�рок і

хеві�метал, явно не сюди. За

всіма навіть скандальними

речами повинно стояти

якесь зерно добра, любові.

— В рамках "Майстерні
муз" відбуваються прозаїчні
вечори. Це нетипово, зазвичай
проводять поетичні читання.
Чому проза, складніший
жанр?

— Серед поетів, або так

званих поетів зараз дуже ба�

гато "прохідняка". Пишуть

всі і багато, але по�справж�

ньому добрих текстів — оди�

ниці. Всіх вже нудить від по�

езії, і мене особисто в першу

чергу! Тому один із принци�

пів наших прозаїчних вечо�

рів так і звучить: "Ніякої по�

езії!". Дуже не люблю, коли

виступи поетів перетворюю�

ться на самолюбування, і їм

взагалі нецікаво, що читають

до них і після них. Вони не

слухають, вони просто чека�

ють своєї черги. Це сумно. І

цього не хотілося б. Я часом

буваю на зібраннях дорос�

лих, вже літніх літераторів, і

там буває ще сумніше. Бо мо�

лодому ще можна пробачити,

а якщо виходить вже дорос�

лий сформований чоловік і

починає нести ахінею, то це

вже навіть не сум, а печаль

невимовна. І виникає питан�

ня: а для кого це взагалі ро�

биться?

Проза менш популярна, і,

як не дивно, добру прозу в

нас представляють ті, хто

взагалі не вважає і не нази�

ває себе прозаїком. Це люди,

які хочуть і можуть творчо

зростати. А такі люди завжди

і читають, і слухають. Відбір

у нас, звісно, є, але він не

надто жорсткий. Треба взага�

лі не мати ніяких ідей, щоб

не стати учасником наших

прозаїчних вечорів. Тому

нам цікаві будь�які тексти,

ми відкриті для всіх.

— А хто відвідує ваші захо#
ди?

— В основному студенти.

Але не тільки, приходять і

дорослі люди, їм це цікаво.

— Які перспективи проек#
ту? Чи не думали видати, на#

приклад, збірку найкращих
текстів виступів?

— Було б круто, звичайно.

Поки що є можливість кожен

проект записувати на відео.

Все поступово, зараз маємо

здобути певний статус, як мі�

німум, тоді зможемо запро�

шувати й вже знаних людей.

— Яких подій чекати від
"Майстерні муз" найближчим
часом?

— Упродовж квітня ми

продовжуємо прозаїчні чи�

тання (по понеділках разом

з чаюванням і балачками 

за символічною ціною у 

20 грн. — Ред.), а в кінці мі�

сяця –  це вже як традиція —

концерт Васі ЧЕ і гурту

"Шукар�Шукай" з новою

програмою �

Розмовляла 
Олеся НАЙДЮК,

спеціально для "Хрещатика"

Відкрийте для себе космос
Київський планетарій запрошує на святкування Дня космонавтики
Наталка КОВАЛЬ
спеціально 
для "Хрещатика"

Ц
ього тижня у столич�
ному планетарії від�
буваються святкові
заходи, присвячені

Всесвітньому дню космо�
навтики та 80�й річниці з
дня народження Юрія Гага�
ріна. Зокрема презентува�
ли книжку першого космо�
навта України Леоніда Ка�
денюка та видання про жі�
нок, які побували на орбіті.
Відвідувачі зможуть поба�
чити виставку дитячих ма�
люнків та переглянути
фільми про космос.

Якщо говорити про розвиток кос�

мічної галузі в Україні, то наша дер�

жава за роки незалежності здійснила

близько 120 пусків космічних об’єк�

тів. "Це дозволяє тримати передові

позиції у світі, залишаючи позаду на�

віть Японію та Китай,— вважає ке�

рівник КБ "Південне" Микола Мит�

рохов.— Зараз перспективною ви�

дається співпраця з Бразилією, зок�

рема на космодромі Алкантара".

Особливу роль в освоєнні космосу

українці зіграли й за радянських ча�

сів: більшість вчених�винахідників і

конструкторів в СРСР були україн�

цями, серед них — Микола Кибаль�

чич, Віктор Глушков, Володимир

Сергєєв, Сергій Корольов, Володи�

мир Челомей.

Згадки про життя на орбіті
Перший український космонавт

Леонід Каденюк докладно описав

свої враження від польоту в книзі

"Місія — космос". У ній він також ді�

литься роздумами про космос і місце

людини в ньому, подає документи та

фотографії з власного архіву. "Багато

років я працював льотчиком�випро�

бувачем, і кожен політ завершувався

тим, що льотчик писав так званий

звіт, враження про політ. Тому ця

книга — своєрідна крапка в моїй кос�

мічній місії,— говорить Леонід Каде�

нюк.— Внутрішній світ кожної люди�

ни, яка побувала в космосі, збагачує�

ться новими відчуттями, що надзви�

чайно складно описати, адже вони

зовсім не схожі на земні. Крім фізи�

ки, втручається психологія, яка ламає

земні стереотипи психіки. Зокрема я

описав, як намагався ходити по стелі

і до чого це призвело, як проводив ін�

ші експерименти над власними тілом

і свідомістю". Коли астронавтам про�

понували взяти на орбіту з собою

кілька приватних речей, Леонід Каде�

нюк вибрав "Кобзар" і фото поета. Те,

що воно побувало на орбіті, засвідче�

но сертифікатом із підписами усіх

членів польоту. Також там зазначено,

скільки здійснено обертів навколо

Землі та яку загальну відстань подо�

лано в космосі.

Серед книжкових новинок — фото�

альбом Дмитра Ульянова про Юрія

Гагаріна "Перший космонавт плане�

ти", видання "Сергєєв В. Г. — голов�

ний конструктор систем управління",

присвячене життю і науковій діяльно�

сті відомого академіка і розробника

космічної галузі. Цікавою є книжка

"Жінки у космосі" Людмили Щерба�

тюк. У ній йдеться про долю 57 жінок,

які побували на орбіті: їхнє дитин�

ство, життя, психологічні характерис�

тики, особливості перебування в по�

льоті та подальшу кар’єру. Книга на�

писана простою соковитою мовою,

увага зосереджується на цікавих дета�

лях і фактах, які "оживлюють" образ

героїнь. За словами авторки, щонай�

менше у 3�х підкорювачок космічного

простору виявилося українське ко�

ріння — це Джудіт Рєзник, Роберта

Бондар і Гайдемарі Стефанишин�

Пайпер.

Космос дитячими 
очима

До Всеукраїнської виставки дитя�

чих робіт на космічну тематику увій�

шли кращі малюнки, які надсилалися

на конкурс протягом 20 років. Тож

можна прослідкувати еволюцію

сприйняття космосу дітьми. Також

представлені моделі ракет і космічних

апаратів, саморобні іграшки та інші

вироби, створені дітьми власноруч.

Окрім того, є й раритети з приватної

колекції, присвяченої Юрію Гагаріну:

листівки, сувеніри, книги радянської

епохи. Дві з них містять автограф пер�

шого космонавта.

Дитячі малюнки на виставці дуже

різноманітні за образністю й манерою

виконання — це аплікації, акварелі,

петриківський розпис, комбіновані

техніки (наприклад, із засушеного

листя, ниток чи соломи). Вони вража�

ють різноплановістю сприйняття кос�

мосу. "Щорічно з усієї України надси�

лають багато робіт на тему космосу,—

розповів організатор виставки, ху�

дожник Анатолій Гайдамака.— Над�

звичайно складно з безлічі шедеврів

вибрати трьох переможців. Я постій�

но дивуюся, наскільки безмежна ди�

тяча фантазія. Хоч і не був у космосі,

але можу сказати, що бачив космос

дитячими очима". Поряд — картини

на шевченківську тематику. Цікавий

факт: перший космонавт у світі й ві�

домий поет народилися в один день —

9 березня, тому таке поєднання в про�

екті виявилося цілком логічним. Ви�

ставка триватиме до 30 квітня.

Сьогодні з 12.00 до 15.00 на "Дні

школярів" презентують діяльність

"Аерокосмічної школи УМАКО "Су�

зір’я" та Школи юного космонавта,

покажуть науково�технічну дитячу

творчість, охочі зможуть зустрітися з

космонавтами та ветеранами ракет�

но�космічної галузі України. На ви�

хідних в планетарії відбудеться спеці�

альний показ сферичних фільмів про

космос — "Розквіт космічної ери" (12

квітня о 14.00) та "Космонавт" (13

квітня о 15.00). Подробиці — на сай�

ті Київського планетарію www.plan�

et.org.ua або за тел.(044) 287�75�08 �

Анонс "Майстерні муз" 
на квітень:

11 квітня о 19.00 вечір,

присвячений Ведичній

культурі

24 квітня о 19.00 автор�

ський вечір рокетмена Єго�

ра Буцикіна

27 квітня о 19.00 подвій�

ний концерт Васі ЧЕ та гур�

ту "Шукар�Шукай"

30 квітня о 19.00 концерт

Валентина Лисенка (форте�

піано)

В
же близко року на мікросцені київського "Сузір'я" існує мис�
тецький проект "Майстерня муз". Це незалежний від адміністра�
тивної та репертуарної політики закладу проект і, на перший по�
гляд, далекий навіть від традиційного театру. Він спрямований

на молодь і на творчість в найширшому сенсі слова: від літератури і
музики до хореографії, скульптури і навіть цирку. Коротше кажучи,
"Майстерня муз" — це експериментальний майданчик, відкритий для
творчої молоді. Ідея "щось проводити" на мікросцені столичного теат�
ру належить Василю Чернявському. Художник�освітлювач цього теат�
ру, він є поетом, прозаїком і драматургом, а також фронтменом музич�
ного проекту "Брати ЧЕ".

Арт�директор “Майстерні муз” — про кузню талантів,
погану поезію та не злу прозу
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1. Бондаренко Володимир Дмитрович
3. Посада: Народний депутат України — го�

лова підкомітету з питань виборчого законо�

давства та об'єднань громадян

4. Члени сім’ї декларанта: дружина — Бонда�

ренко Галина Степанівна

Відомості про доходи, одержані з усіх джерел
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, грн., у 

т. ч.: декларанта — 326977,98, членів сім’ї —

50008,99

6. З/п, інші виплати та винагороди, нарахо�

вані (виплачені) декларанту відповідно до

умов трудового або цивільно�правового дого�

вору, грн.: декларанта — 205885,41, членів

сім’ї — 31412,95

10. Матеріальна допомога, грн.: декларан�

та — 35094

20. Інші види доходів, грн.: декларанта —

85997,58, членів сім’ї — 18596,04

Нерухоме майно
23. Земельні ділянки — 600 м2

25. Квартири — 76,6 м2 (1/3 частина),

26. Садовий (дачний) будинок — 102 м2

27. Гаражі — 187 м2, 30 м2

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи
на іншому праві користування членів сім’ї де%

кларанта
29. Земельні ділянки — 27,8 га; 800 м2

31. Квартири — 76,6 м2 (1/3 частина)

Транспортні засоби, що перебувають у влас%
ності, в оренді членів сім’ї декларанта

41. Автомобілі вантажні — ГАЗ 33021 2002р.,

ГАЗ 2706 1999 р., ГАЗ 33021 1999 р., ГАЗ

2705 1998 р.

Відомості про вклади у банках, цінні папери
та інші активи

47. Номінальна вартість цінних паперів,

грн., у т. ч: декларанта — 829

52. Номінальна вартість цінних паперів,

грн., у т. ч: членів сім’ї — 42

53. Розмір внесків до статутного капіталу то�

вариства, підприємства, організації, грн., у т. ч:

членів сім’ї — 408 тис

Відомості про фінансові зобов’язання та інші
витрати (грн.)

56. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 54,6 тис.

Примітка: у ненадрукованих позиціях фор�

ми декларації відомості відсутні

1. Дубас Богдан Йосипович
3. Посада: Перший заступник голови Київ�

ської міської державної адміністрації

4. Члени сім’ї декларанта: дружина — Дубас

М. А., син — Дубас О. Б.

Відомості про доходи, одержані з усіх джерел
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, грн., у 

т. ч.: членів сім’ї — 31407,46

6. З/п, інші виплати та винагороди, нарахо�

вані (виплачені) декларанту відповідно до

умов трудового або цивільно�правового дого�

вору, грн.: членів сім’ї — 31407,46

Нерухоме майно
23. Земельні ділянки — 500 м2

25. Квартири — 60 м2, 80 м2

27. Гаражі — 20 м2

28. Інше нерухоме майно — 40 м2

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи
на іншому праві користування членів сім’ї де%

кларанта
29. Земельні ділянки — 650 м2

30. Житлові будинки — 264 м2

31. Квартири — 40,3 м2

Транспортні засоби, що перебувають у влас%
ності, в оренді чи на іншому праві користування

декларанта
35. Автомобілі легкові — Opel, Vivaro, 1,9 м3,

2001 р.

Транспортні засоби, що перебувають у влас%
ності, в оренді чи на іншому праві користування

членів сім’ї декларанта
40. Автомобілі легкові — Volvo S80, 2,8 cм3,

2000 р.

Відомості про вклади у банках, цінні папери
та інші активи

47. Номінальна вартість цінних паперів,

грн., у т. ч: декларанта — 250000

Відомості про фінансові зобов’язання та інші
витрати (грн.)

56. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 6200

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декла%
ранта (грн.)

62. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 1000

Примітка: у ненадрукованих позиціях фор�

ми декларації відомості відсутні

1. Крамаренко Руслан Михайлович
3. Посада: Заступник голови Київської місь�

кої державної адміністрації

4. Члени сім’ї декларанта: дружина — Кра�

маренко Галина Ігорівна, донька — Крамарен�

ко Карина Русланівна, донька — Крамаренко

Сніжана Русланівна

Відомості про доходи, одержані з усіх джерел
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, грн., у

т. ч.: декларанта — 3978232, членів сім’ї —

2895520

6. З/п, інші виплати та винагороди, нарахо�

вані (виплачені) декларанту відповідно до

умов трудового або цивільно�правового дого�

вору, грн.: декларанта — 164036

7. Дохід від викладацької, наукової і творчої

діяльності , грн.: декларанта — 14190

9. Дивіденди, проценти, грн.: декларанта —

3800006

16. Дохід від відчуження рухомого та неру�

хомого майна, грн.: членів сім’ї — 2895520

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи
на іншому праві користування членів сім’ї де%

кларанта
31. Квартири — 58 м2, 146,5 м2

34. Інше нерухоме майно: 2 паркомісця —

43,2 м2

Транспортні засоби, що перебувають у влас%
ності, в оренді чи на іншому праві користування

членів сім’ї декларанта
40. Автомобілі легкові — Mercedes GL 4,6,

2013 р.

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декла%
ранта (грн.)

62. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 54120

Примітка: у ненадрукованих позиціях фор�

ми декларації відомості відсутні

1. Кучук Михайло Ілліч
3. Посада: Заступник голови Київської місь�

кої державної адміністрації

4. Члени сім’ї декларанта: дружина — Кри�

ловська Ірина Вікторівна, син — Кучук Гліб

Михайлович

Відомості про доходи, одержані з усіх джерел
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, грн., у т. ч.:

декларанта — 236324, членів сім’ї — 37457

6. З/п, інші виплати та винагороди, нарахо�

вані (виплачені) декларанту відповідно до

умов трудового або цивільно�правового дого�

вору, грн.: декларанта — 159380

9. Дивіденди, проценти, грн.: декларанта —

63358, членів сім’ї — 37457

10. Матеріальна допомога, грн.: декларан�

та — 13586

Нерухоме майно
23. Земельні ділянки — 560 м2, 118м2

24. Житлові будинки — 336 м2

25. Квартири — 145 м2,

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи
на іншому праві користування членів сім’ї де%

кларанта
29. Земельні ділянки — 404 м2; 3500 м2

30. Житлові будинки — 780 м2

31. Квартири — 55 м2, 80 м2, 45 м2

33. Гаражі — 19 м2

Транспортні засоби, що перебувають у влас%
ності, в оренді чи на іншому праві користування

декларанта
35. Автомобілі легкові — Lexus RX 350, 3456

cм3, 2009 р.

Транспортні засоби, що перебувають у влас%
ності, в оренді чи на іншому праві користування

членів сім’ї декларанта
40. Автомобілі легкові — Land Rover, 4998

cм3, 2011 р.

Відомості про вклади у банках, цінні папери
та інші активи

45. Сума коштів на рахунках у банках, грн.,

у т. ч: декларанта — 851868

51. Сума коштів на рахунках у банках, грн.,

у т. ч: членів сім’ї — 942238

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декла%
ранта (грн.)

62. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 14320

Примітка: у ненадрукованих позиціях фор�

ми декларації відомості відсутні

1. Костюк Михайло Дмитрович
3. Посада: Заступник голови Київської місь�

кої державної адміністрації

4. Члени сім’ї декларанта: дружина — Кос�

тюк М. С., донька — Костюк А.�М. М., син —

Костюк О. М.

Відомості про доходи, одержані з усіх джерел
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, грн., у т. ч.:

декларанта — 529680, членів сім’ї — 815953

6. З/п, інші виплати та винагороди, нарахо�

вані (виплачені) декларанту відповідно до умов

трудового або цивільно�правового договору,

грн.: декларанта — 123107, членів сім’ї — 76000

9. Дивіденди, проценти, грн.: декларанта —

406573, членів сім’ї — 379953

16. Дохід від відчуження рухомого та неру�

хомого майна, грн.: членів сім’ї — 360000

Нерухоме майно
24. Житлові будинки — 410,2 м2

25. Квартири — 32,9 м2,

27. Гаражі — 19,8 м2

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи
на іншому праві користування членів сім’ї де%

кларанта
29. Земельні ділянки — 4400 м2; 1003 м2

30. Житлові будинки — 24 м2

31. Квартири — 32,9 м2

32. Садовий (дачний) будинок — 241,7 м2

Транспортні засоби що перебувають у влас%
ності, в оренді чи на іншому праві користування

декларанта
35. Автомобілі легкові — Jeep Grand

Cherokee 2987 cм3, 177 кВт, 482,2 см, 2006 р.

Транспортні засоби, що перебувають у влас%
ності, в оренді чи на іншому праві користування

членів сім’ї декларанта
40. Автомобілі легкові — Lexus, Rx 400 h,

3311 cм3, 155 кВт, 475,5 см, 2008 р.

Відомості про вклади у банках, цінні папери
та інші активи

45. Сума коштів на рахунках у банках, грн.,

у т. ч: декларанта — 3174820

46. Вкладених у звітному році, грн.: декла�

ранта — 387949

47. Номінальна вартість цінних паперів,

грн., у т. ч: декларанта — 36750

49. Розмір внесків до статутного капіталу

товариства, підприємства, організації, грн., у

т. ч: декларанта — 108350

50. Внесених у звітному році, грн.: декла�

ранта — 25000

51. Сума коштів на рахунках у банках, грн.,

у т. ч: членів сім’ї — 1779903

53. Розмір внесків до статутного капіталу

товариства, підприємства, організації, грн., у

т. ч: членів сім’ї — 2500000

Відомості про фінансові зобов’язання та інші
витрати (грн.)

54. Добровільне страхування — 1500

56. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 54200

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларан%
та (грн.)

60. Добровільне страхування — 1500

62. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 45600

Примітка: у ненадрукованих позиціях фор�

ми декларації відомості відсутні

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Передплата для піль ових ате орій з достав ою азети в поштов с ринь
на місяць ....................................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................96 рн. 00 оп.

на місяць....................................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........................144 рн. 00 оп.

на місяць....................................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........................490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

ПЕРЕДПЛАТА газети "Хрещатик" на 2014 рік

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Температура +8°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +10°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +6°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 91 %
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Загальний наклад 131855. Замовлення 34897

879 – Ëþäîâ³ê III ç äèíàñò³¿ Êà-

ðîë³íã³â ñòàâ òðåò³ì êîðîëåì Çà-

õ³äíî-Ôðàíêñüêîãî êîðîë³âñòâà. 

1606 – ñïåö³àëüíîþ õàðò³ºþ

àíãë³éñüêèé êîðîëü ßê³â I çàòâåð-

äèâ ñòàòóò Ëîíäîíñüêî¿ êîìïàí³¿

äëÿ êîëîí³çàö³¿ Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè. 

1710 – â Àíãë³¿ íàáðàâ ÷èííîñ-

ò³ ïðèéíÿòèé ó 1709 ðîö³ çàêîí

ïðî àâòîðñüêå ïðàâî — ïåðøèé ó

ñâ³ò³. 

1864 – ó Ëüâîâ³ ïî÷àâ ðîáîòó

ïåðøèé ïðîôåñ³éíèé óêðà¿í-

ñüêèé òåàòð "Ðóñüêà áåñ³äà", ñòâî-

ðåíèé íà áàç³ ãóðòêà ëüâ³âñüêî¿

³íòåë³ãåíö³¿ "Ìîëîäà Ðóñü". 

1892 – êóáèíñüêèé ïîåò ³ ãðî-

ìàäñüêèé ä³ÿ÷ Õîñå Ìàðò³ çàñíó-

âàâ ó Ãàâàí³ Êóáèíñüêó ðåâîëþ-

ö³éíó ïàðò³þ. 

1912 – áðèòàíñüêèé ëàéíåð

"Òèòàí³ê" âèéøîâ ³ç Ñàóòãåìïòî-

íà ó ñâîº ïåðøå é îñòàííº ïëà-

âàííÿ. 

1922 – ó Ãåíó¿ ïî÷àëàñü êîíôå-

ðåíö³ÿ çà ó÷àñòþ Áåëüã³¿, Âåëè-

êîáðèòàí³¿, ²òàë³¿, Ðîñ³¿, Ôðàíö³¿

òà ³íøèõ êðà¿í, íà êîòð³é áóëî

óêëàäåíî òàê çâàíèé "Ðàïïàëü-

ñêèé ìèðíèé äîãîâ³ð" ì³æ Ðîñ³ºþ

òà Í³ìå÷÷èíîþ. 

1923 – VII êîíôåðåíö³ÿ ÊÏ(á)Ó

ñõâàëèëà óêðà¿í³çàö³þ äåðæàâíèõ

óñòàíîâ ðåñïóáë³êè. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Кожні п’ять годин
неспання можна
співвіднести з

ефектом одного алко�
гольного напою, з пог�
ляду того, як працює
мозок, передає Voxy. 

Виходить, якщо людина пе�

ребуває в стані неспання вже 20

годин, то вона не може повно�

цінно функціонувати, як і лю�

дина, яка перевищила встанов�

лену допустиму дозу алкоголю,

при якій можна сідати за кермо.

Про це повідомляє meddaily.ru. 

Отже, водити після безсон�

ної ночі категорично заборо�

нено. Через брак сну в орга�

нізмі підвищується концен�

трація стресового гормону

кортизолу. Трохи падає темпе�

ратура тіла, і імунітет перестає

працювати в повну силу. А ось

мозок в такій ситуації діє так

само, як і при алкогольному

сп’янінні. 

З погляду виконання завдан�

ня на зорово�моторну коорди�

націю, кожна година неспання

відповідає додатковій концен�

трації спиртного в крові, рівній

0,004 %. Виходить, людина,

котра спала менше п`яти годин,

має порушену координацію. 

Найчастіше з даною пробле�

мою стикаються молоді люди,

оскільки вони погано пережи�

вають брак сну. Згідно зі ста�

тистикою, серед цієї вікової

групи нерідкі випадки розла�

дів сну. І кількість людей з да�

ним типом проблем постійно

зростає �

Недостатність сну порівняна 
з алкогольним сп’янінням 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 10 êâ³òíÿ

ОВНИ,�настав�зоряний�час�самоствердження,�б�дьте

ініціативними,�
оріть�ент�зіазмом,�проте�ні�з��им�не��он-

флі�т�йте�і�постарайтеся�давніх�недр�
ів�перетворити�на

союзни�ів,�що�стане�вашим�найціннішим�дося
ненням!�

ТЕЛЬЦІ,���ріплюйте�взаємини�з�членами�родини,�сі-

мейні�тили�стан�ть�міцнішими,�я�що�с�млінно�ви�онаєте

дані�рідним�обіцян�и,�ор
анізовано�займетеся�домашнім

бла
о�строєм.� За� �ерівництво� процесом� не� хапайтеся,

вам�відведено�др�
орядн��васальсь���роль�–��оріться!�

БЛИЗНЯТА,�сміливість�нині�п’є�мед,��тім,���бізнесі

ризи�� неприп�стимий,� ведіть� перемовини� з� �омпань-

йонами,�відш���йте�причини�невдач�та�про�олів,�одна�

без��хвалення�остаточно
о�рішення.�Офіційні��онта�ти

в�цей�час�мож�ть�ле
�о�перейти�в�романтичний�флірт.�

РАКИ,��ар’єра�–�хлібне�місце,�за�я�е�слід�тримати-

ся.�Не�зволі�айте,�а�ловіть�блис��чі�шанси�для�поліп-

шення�матеріально
о�стан��за�рах�но��проте�ції�висо-

�их�посадовців�чи�вдало�обраної�професії.�

ЛЕВИ,� аби� стати� 
ероєм� чи� посміховись�ом� дня,

особливих�з�силь�до�ладати�не�доведеться,�
оловне�–

б�ти�в�центрі��ва
и�і�а�тивно�“діяти”.�Бійтеся�спо��си

ви�ли�ати�во
онь�на�себе,�то�від�л��аво
о.�

ДІВИ,� зійдіть� зі� сцени!� День� �армічний,� том�� дося
ти

вн�трішньої�д�ховної�чистоти�вам�с�дилося�через�по�аяння.

Поб�дьте�на�самоті,�поспіл��йтеся�із�власною�совістю�–�це

ваш�с�ддя,�йо
о��арні�сан�ції�ос�арженню�не�підля
ають.�

ТЕРЕЗИ,� я�що� бра��є� тоніз�ючо
о� братерсь�о
о

д�х�,�нині�пощастить�пірн�ти�в�жадан��др�жню�а�р�� і

насолодитися�розважальними�дійствами�разом�із�ти-

ми,�хто�милий�серцю.�Щедро�тр�сіть�
аманцем,�дар-

мівщина�долею�заборонена,�розплач�йтеся�одраз�,�не

переживаючи�про�збит�и.�Та��треба!�

СКОРПІОНИ,�не�ті�айте�від�сл�жбових�обов’яз�ів,�а

пірніть�з�
оловою���тр�довий��оловорот�–�сил�хоч�
реб-

лю�
ати,�тож�ви�здатні��спішно�переробити�мас��робо-

ти.�Я�що�не�захочеться�б�ти�на�др�
их�ролях,�це�добре.�

СТРІЛЬЦІ р�хаються�трі�мфальним�темпом,�не�з�-

пиняйтеся�на�дося
н�том�,�спочивати�на�лаврах�ні�о-

ли,� вперед!� Час� за�ріплювати� вчорашні� здоб�т�и,

внести�до�них��реативн��родзин��.�Навіть�я�що�пере-

повнені� оптимізмом� і� засліплені� перспе�тивами,� не

заплющ�йте�очі�на�помил�и�та�промахи,�нині�ви�зар�ч-

ни��пра
матичних�бажань,�що�перетворилися�на�таєм-

них�воро
ів�і�пс�ють�ваш�славний�імідж.�

КОЗЕРОГИ,� причальте� до� домашньої� 
авані,� там

б�де� най�омфортніше,�можна� зайнятися� поб�товими

модернізаціями,�відновити�теплий�мі�ро�лімат�в�роди-

ні.�Але�це�не�той�день,��оли�можна�розслабитися�і�
ра-

ти� за� власними�правилами.�Підлаштов�йтеся� під� ви-

мо
и�оточення,�зате�вн�трішнє�напр�ження��омпенс�-

ється�бла
опол�чним�розвит�ом�подій.�

ВОДОЛІЇ�асоціюватим�ться�з�рент
еном,�що�прос-

віч�є�все�нас�різь,��орист�йтеся�вдалим�збі
ом�обста-

вин,�аби�побачити�ч�же�єство���всій��расі�і�вирішити,

чи�потрібно�продовж�вати�спіл��вання.�

РИБИ,�своя�сороч�а�найближча�до�тіла,�хочете�роз-

ба
атіти�–�завзято�тр�діться,�але�задля�власних� інте-

ресів.� Ваш� ент�зіазм� має� проявлятися� пропорційно

зарплатні.�Втім,�є�шанс,�що�вам�підфартить�зі�спонсо-

ром,� авторитетним� наставни�ом,� поважним� шефом,

дост�пом�до�невичерпно
о�джерела�цінних�знань �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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