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Взаємодія двох столиць
Київ готується підписати з Прагою рамкову угоду про співпрацю

Це зручність для пільговиків, підприємств і влади, і пастка для шахраїв

Насамперед голова КМДА Воло�

димир Бондаренко подякував меру

Праги Томашу Гудечеку за підтрим�

ку, яку демонструвала столиця Чесь�

кої Республіки під час революцій�

них подій у Києві цієї зими. До цьо�

го часу в Празі на лікуванні знахо�

дяться люди, які постраждали на

Майдані. Очільник Київської міськ�

адміністрації висловив сподівання,

що ця зустріч стане основою для

встановлення більш тісних контак�

тів між двома містами. Зокрема най�

ближчим часом може бути підписа�

на рамкова угода про співпрацю між

двома столицями.

“Ми зараз рухаємося в Європу, і

це дуже важко. Ми хочемо жити в

умовах європейських стандартів. І

такі контакти є одним з елементів

нашої інтеграції. Нам цікавий досвід

столиці Чеської Республіки у сферах

енергозбереження, функціонування

транспортної системи. За моїм дору�

ченням спеціалісти Київської місь�

кої державної адміністрації вже го�

тують рамкову угоду про співпрацю

з Прагою, яку ми сподіваємося під�

писати найближчим часом”,— наго�

лосив Володимир Бондаренко.

Мер Праги Томаш Гудечек після

революційних подій у столиці Укра�

їни вперше. Побаченим вражений і

відмічає: жодна телевізійна картин�

ка не передає того, що тут відбуває�

ться насправді. Ділитися досвідом з

київськими посадовцями готовий,

адже його країна та місто за 20 років

пройшли той шлях, на який тільки

ступає Україна та її столиця. Пан То�

маш сам особисто об’їжджає біль�

шість європейських міст для налаго�

дження контакту. Переконаний: са�

ма така співпраця дає набагато кра�

щі результати.

“Наші міста мають багато спіль�

ного, бо і Київ, і Прага є столицями

країн. І якщо ми зможемо якимось

досвідом вам допомогти — будемо

дуже раді. Ми домовилися, що спе�

ціалісти з Києва приїдуть до нас на�

братися досвіду. Це наша перша така

співпраця. Київ — одне з тих міст, з

яким ми хочемо продовжувати нала�

годжувати контакти”,— зазначив

пан Томаш.

Мер Праги заявив про готовність

підтримати Київ на шляху розвитку

та запросив представників КМДА

відвідати столицю Чехії з офіцій�

ним візитом, аби ознайомити укра�

їнських гостей із здобутками у сфе�

рі управління міським господар�

ством.

Також обидві сторони висловили

зацікавленість у обміні досвідом

щодо розвитку територій міста, за�

хисту культурної спадщини та у сфе�

рі туризму. Особливу увагу планує�

ться приділити питанню впрова�

дження енергозберігаючих техноло�

гій у роботі господарства �

“Карток киянина” потрібно більше
Ірина ЛАБУНСЬКА
“Хрещатик”

Б
ільше надходжень і менше
збитків від “липових” піль�
говиків — такі переваги
впровадження автоматизо�

ваної системи оплати проїзду в
громадському транспорті. “Картка
киянина” додасть зручностей при
розрахунках в магазинах, аптеках,
оплаті комунальних послуг. На�
лежні знижки і пільги користувачу
нарахують автоматично. Інформа�
ція про отримане надійде у клірин�
говий центр. Кияни в режимі он�
лайн зможуть відстежити, скільки
грошей і на що потрачено.

Днями у консорціумі АСТЕК першому за�

ступнику голови КМДА Богдану Дубасу влаш�

тували презентацію двох проектів: автомати�

зованої системи оплати проїзду в усіх видах

громадського транспорту та “Картки кияни�

на”. Обидва в Києві вже частково реалізовані.

Їх поширення і всеохопність дасть місту знач�

ний зиск.

Основна ідея щодо оплати в транспорті —

аби скрізь, від метро і навіть до маршрутки,

можна було розраховуватися картками чи

сучасними одноразовими квитками. Це не

лише буде зручно для пасажирів, але й збіль�

шить надходження перевізників, бо зараз

нерідко частина готівки осідає в кишенях

працівників. Автоматизованість системи до�

зволить обліковувати кількість пасажирів і

пільговиків зокрема. А це ґрунтовна підста�

ва для компенсації вартості наданих послуг

соціально незахищеним. Компанії, що вхо�

дять до АСТЕК, вже обладнали такою систе�

мою оплати проїзду столичне метро. Це

зроблено також на двох лініях трамваю. При

цьому надходження від оплати проїзду зрос�

ли в рази. В автопарку № 6 більше ста авто�

бусів обладнано валідаторами для зчитуван�

ня карток та квитків. Вся інформація про

оплату пасажиром миттєво надходить до

Центральної комп’ютерної системи. Пара�

лельно працює система диспетчеризації —

відстеження і корегування руху транспорту в

режимі онлайн.

Кияни, особливо пільговики, як проїзний

документ можуть використовувати свою

“Картку киянина”. На ній закодовано, на який

розмір пільги має право пасажир. Крім транс�

портних зручностей, “Картка киянина” стане

в нагоді при розрахунках в торговельних мере�

жах, аптеках, при оплаті комунальних послуг

тощо. Всі належні знижки і пільги користувач

отримує автоматично. Натомість інформація

про надані послуги знову ж таки надійде до го�

ловного інформаційного центру. Якщо йдеться

про адресну допомогу, картка дає можливість

запустити систему так званих “фарбованих

грошей”, коли соціальну допомогу можна ви�

користати лише на певні послуги — ліки, хар�

чування та інше. Для демонстрації подібну

картку виготовили Богдану Дубасу. Це зайняло

буквально три хвилини. Потім нею кілька разів

провели через турнікет та один раз розрахува�

лися при придбанні ліків. Інформація про це

миттєво з’явилась у центральній системі.

“Такий облік дуже актуальний. Кожен ки�

янин зможе зайти онлайн і подивитися,

скільки коштів надійшло і на що вони спря�

мовані. Тоді ні в кого не виникатиме питань,

приміром, чому поганий транспорт, адже на

його оновлення потрібні серйозні ресурси.

Це також сприятиме впорядковуванню на�

дання пільг. Бо зараз чим далі від війни, тим

більше партизанів, чим далі від Чорнобиля,

тим більше чорнобильців. Всі пільгові кате�

горії населення повинні отримати такі карт�

ки. Вони захищені і їх не можна буде, як по�

свідчення, придбати на Петрівці. Пільги от�

римають лише ті люди, які мають на це пра�

во, а не шахраї. Підприємці ж отримають

компенсацію лише за реальний обсяг нада�

них послуг пільговикам. У непростих еконо�

мічних умовах для міста це дуже важливо. То�

му з практикою застосування “Картки ки�

янина” ми на правильному шляху”,— зазна�

чив Богдан Дубас.

В АСТЕК кажуть, що найзручніше систему

впроваджувати у форматі державно�приват�

ного партнерства: інвестор дає гроші і техно�

логії, держава контролює. Залежно від по�

ставлених завдань часу для реалізації потріб�

но від кількох місяців до року. Картка кияни�

на, крім “стандартного пакету”, може допов�

нюватись “додатками”: соціальний, студент�

ський, учнівський тощо. До речі, з таким

“учнівським” батьки, наприклад, змогли б

відстежувати, коли їх чадо зайшло і вийшло

зі школи, коли, де і яким транспортом ско�

ристалося �
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

П
остреволюційний Київ потроху повертається до
звичного життя. Після розгляду нагальних питань
життєдіяльності міста столична влада почала
працювати на більш довготривалу перспективу.

Зокрема днями голова КМДА Володимир Бондаренко
зустрівся з мером Праги Томашем Гудечеком. Очільни�
ки домовилися про обмін досвідом у різноманітних пи�
таннях функціонування двох столиць.
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В єдиному човні
Місто залишиться соціальним партнером
бюджетникам

Хвилювання про те, яким

буде завтрашній день та влас�

не майбутнє, стали звичними

для кожного українця. Різкі

коливання гривні, економіч�

на криза, невпинна агресія

східного сусіда вже вдарили

по більшості гаманців наших

співвітчизників. І традиційно

державні фінансові негаразди

в першу чергу відчули на собі

бюджетники. За словами го�

лови Київської міської ради

профспілок Валентина Мель�

ника, лише за останній час

рівень безробіття зріс майже

втричі. “Ми бачимо, що

держказна порожня, є коло�

сальний зовнішній борг, бой�

кот зі сторони сходу. І, на на�

шу думку, в таких умовах най�

більш загрозливим є змен�

шення економічної активно�

сті, скорочення виробництва.

Результатом цього буде па�

діння ВВП, зменшення фон�

ду оплати праці, а відтак —

зменшення надходжень до

бюджету, соціальних фондів,

що спричинить скорочення

всіх соціальних програм”,—

зазначає пан Мельник та пе�

реконує, що саме зараз настав

час, щоб викорінити бідність,

особливо серед працюючих.

“Ми не маємо права залиша�

ти все на таких позиціях, як

було. Адже працююча люди�

на не може забезпечити на�

віть себе, не кажучи вже про

сім’ю. Нині бюджетник в

день заробляє 10 доларів, тоді

як на Заході та в Європі лю�

дина стільки отримує за годи�

ну праці”,— наголошує пан

Мельник.

Тотальну економію все�

українського рівня, проголо�

шену нинішнім урядом, чо�

мусь першими відчули на собі

освітяни. Три постанови Ка�

бінету Міністрів України та

законопроект, який має бути

винесений на розгляд Вер�

ховної Ради, фактично по�

збавляють вчителів усіх над�

бавок та премій, а отже, й

скорочують їхню зарплату

вдвічі. Київські освітяни щи�

ро не розуміють, чому в умо�

вах масштабної корупції вла�

да вирішила тугіше затягнути

паски саме їм.

“Я 25 років працюю в шко�

лі — вчитель вищої категорії,

вчитель�методист. Маю біль�

ше 20 наукових праць. Мої

вихованці навчаються не ли�

ше в кращих вищих навчаль�

них закладах України, а й за

кордоном. І тепер як вчитель�

ка я буду отримувати 1900 грн

“брудними” грошима. Цього

я дочекалася за багато років

своєї педагогічної діяльно�

сті?!”,— обурюється Наталя

Шутко, вчитель географії лі�

цею “Наукова зміна”.

Голова профспілки освітян

Олександр Яцунь роз’яснює:

практично ці чотири урядо�

вих документи поставлять га�

лузь на коліна, адже відміня�

ють надбавки за вислугу ро�

ків, класне керівництво, пе�

ревірку зошитів, утримання

кабінетів. Також відтепер вчи�

телям не платитимуть за вихід

на заміну колегам. В березні

без цих коштів вже залиши�

лись освітяни Оболонського

та Шевченківського районів.

“Ми усвідомлюємо ситуацію,

в якій опинилася країна, ми

толерантні і соціально відпо�

відальні люди. Однак переко�

нані: освітяни — не ті україн�

ці, на яких повинні економи�

ти. Ми не допустимо нищен�

ня освітян і вимагаємо відмі�

ни цих драконівських поста�

нов. Бо якщо нищити освіту,

то бідність і злидні прийдуть у

кожну київську родину. Нам

потрібні розумні діти, нам по�

трібні висококваліфіковані й

високоморальні люди”,— за�

певняє пан Яцунь.

На відміну від освітян, під�

приємці ніяких соціальних до�

помог від столичних посадов�

ців не вимагають. Лише про�

сять створити прозорі та зро�

зумілі умови ведення бізнесу в

столиці України. Як розпові�

дає Валерій Бохонський, голо�

ва профспілки інноваційних і

малих підприємств, на сього�

дні лише кожне шосте підпри�

ємство в Києві є більш�менш

економічно активним. Тож не

дивно, що в бюджеті основ�

ним фондонаповнюючим

чинником є не доходи від ді�

яльності підприємств, а пода�

ток з доходів фізичних осіб.

“Виходить замкнуте ко�

ло — немає доходів бюджету,

бо немає заробітної плати.

Немає заробітної плати — бо

стоїть виробництво і немає

бюджету”,— додає пан Бо�

хонський. Вихід вбачає у

комплексному підході: спро�

щенні умов ведення бізнесу,

мінімальному втручанні кон�

тролюючих інстанцій, бо�

ротьбі з корупційними обо�

рудками та реальній підтрим�

ці вітчизняного товаровироб�

ника. “Малий бізнес грошей

не просить. Він вимагає —

дайте працювати і не зава�

жайте”,— наголошує Валерій

Бохонський.

Солідарні з такою пози�

цією й столичні роботодавці.

Голова ради Федерації робо�

тодавців Києва Андрій Анто�

нюк у вирішенні всіх наболі�

лих питань готовий до взає�

модії з владою, адже впевне�

ний — підприємці приречені

на співпрацю з посадовцями.

Влада, в свою чергу, до та�

кого діалогу не лише готова, а

й активно підтримує його

конструктивність та доступ�

ність для всіх учасників про�

цесу. Про це під час зустрічі з

представниками київських

профспілок заявив голова

КМДА Володимир Бонда�

ренко. Він запевнив, що в

будь�якій ситуації місто зали�

шиться надійним соціальним

партнером для бюджетників

та підприємців.

“Профспілки, які пред�

ставляють велику кількість

трудових колективів, та місь�

ка влада мають бути партне�

рами. Ми повинні створити

нормальні умови для функ�

ціонування самих установ і

нормальні соціальні умови

для людей. Тож я радий, що

результатом зустрічі стане

дійсно живий план співпраці

міської влади з тими людьми,

які працюють на наше місто.

Ми не можемо сьогодні бути

розділеними і боротись одне з

одним, ми повинні разом

працювати і вирішувати

проблеми”,— зазначив пан

Бондаренко та додав, що на

зустрічах з профспілковим

активом, які тепер стануть

регулярними, відтепер підби�

ватимуть підсумки спільної

роботи

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

С
оціальна напруга серед київських бюджетників та підприємців
зростає. Питання, які в столиці України не вирішувалися рока!
ми, лише загострилися через економічну кризу, що зараз панує
в країні. Київські освітяни занепокоєні: в умовах тотальної ко!

рупції влада вирішила урізати саме їхні, й без того невеликі, зарплати.
Представники малого бізнесу від нових столичних очільників вимага!
ють створити прозорі правила гри на ринку. Поки що ж посадовці й
бюджетники єдині в одному — вирішити всі розбіжності можна лише
під час соціального конструктивного діалогу.

Великоднє частування від майстрів
Для киян випечуть півтори сотні тонн пасок

Попереду найбільше християн�

ське свято — Воскресіння Христове.

Головним його символом є паска —

хліб життя. Його для киян напечуть

достатньо, адже найбільший сто�

личний виробник ПАТ “Київхліб”

виготовить 146,6 тонни пасхальної

продукції 26�ти позицій. Робота

триває повним ходом. Як це відбу�

вається, “Хрещатику” показали у

виробничому цеху № 4.

Потужності заводу розміщені не�

подалік метро “Шулявська”. Ще за

півкілометра в повітрі вже відчуває�

ться духмяний аромат випічки. І не

дарма — паски тут почали випікати

ще з понеділка. Робочий процес

просто невпинний: там замішують,

там випікають, там оформляють.

Виробнича бригада з 50 осіб і ще 10

пекарів працює цілодобово. Цех ви�

готовить 12—13 тонн пасок, не

зменшуючи при цьому випуску ін�

шої хлібобулочної продукції. “По�

тужності для виробництва пасок у

нас не такі значні. Орієнтуємось на

попередній рік. Плануємо десь

12—13 тонн. Якщо будуть додаткові

замовлення, то збільшимо обсяг. Я

працюю вже десять років і скажу, що

попит зростає. Кияни почали купу�

вати більше пасок. Очевидно, це по�

в’язано з тим, що люди стали більше

звертатися до церкви, до Бога, біль�

ше стали шанувати традиції, відзна�

чати обряди. Те, що було забороне�

но, повернулося. Люди ходять в гос�

ті з пасками, дарують їх одне одно�

му, дітям. Все відроджується, і це

правильно”,— каже начальник тех�

нологічної лабораторії Галина Яку�

бінська.

Цех № 4 почастує киян пасками

за чотирма рецептурами в п’яти ва�

гових варіантах. “Це рецептури, ви�

пробувані часом. Наприклад, паска

з родзинками. Вона на ринку більше

10 років — і в передсвятковий час за

нею завжди “аншлаг”. І за ціною

приваблива, і за рецептурою не дуже

насичена, але в міру солодка, здоб�

на. Оптимальний варіант для серед�

нього споживача. Є в нас і ексклю�

зив — кекс “Володимирський”. В

ньому курага, цукати, родзинки і

коньяк. Багато здоби, багато яєць.

Смак дуже насичений. Хто спробу�

вав раз, купує його завжди”,— роз�

повіла пані Якубінська. Ну, а діа�

мантом асортименту, безперечно, є

паска “Княжа”. Важить 1,5 кг і

вручну оздоблена майстром квітами

з мастики — орхідеями та яблуне�

вим цвітом.

Цього року ціни на паски від “Ки�

ївхлібу” не зросли. Відпускні ціни

Цеху № 4 — від 8,8 грн за маленьку

250�грамову пасочку з родзинками й

до 79 грн за розкішну “Княжу”. За�

значимо, що всі вироби готуються за

класичними технологіями, вдоско�

наленими рецептами з використан�

ням винятково натуральних складо�

вих. Одну паску виготовляють 5—6

годин. Випікають в печі при темпе�

ратурі 160 градусів залежно від роз�

міру 30—60 хв. Завдяки складовим і

технології така паска зберігає чудо�

вий смак та свіжість аж до 12 днів.

Паска від “Київхлібу” така сама

смачна, як домашня. Адже випіка�

ють їх справжні майстри на суперсу�

часному обладнанні. “Як кажуть, у

кожної господині свій борщ. Так і

паска різна. Особисто я, відколи тут

працюю, вдома пасок не печу. Знаю,

що тут вони найкращі. Як печеш

паски, в ці дні не має бути ніякої на�

пруги, не треба сваритися. Ми підхо�

димо до роботи зі спокоєм, добром і

любов’ю. І дуже стараємося”,— поді�

лилася Галина Якубінська.

І це справді так. Всі працівниці

цеху, попри великий обсяг роботи,

готують паски з усмішкою. Кажуть,

відчуття передсвяткові й радісні. А

ще хвилюючі, адже вони готують

для киян основний атрибут свята.

“Хрещатик” вітає усіх з прийдешнім

Великоднем. Бажаємо вам радості і

смачної паски!

Ірина ЛАБУНСЬКА
“Хрещатик”

У
великодні свята кияни досхочу ласуватимуть пас!
ками. Лише ПАТ “Київхліб” випече для містян
146,6 тонни святкової продукції. В асортименті —
26 позицій, що готуються за класичними рецепту!

рами з використанням лише натуральних складових. За!
вдяки технологіям паски будуть смачні та свіжі аж до 12
днів. Ціни на випічку лишилися на минулорічному рівні.

Під час з стрічі з представни ами иївсь их профспіло олова КМДА Володимир Бондарен о
заявив, що в б дь-я ій сит ації місто залишиться надійним соціальним партнером для бюджетни ів
та підприємців

Столичні пе арі випеч ть для иян 146,6 тонни свят ової прод ції.
В асортименті – 26 позицій, що от ються за ласичними рецепт рами
з ви ористанням лише нат ральних с ладових
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Між одним 
і двома
Верховна Рада ще може запровадити обрання 
мерів міст�“мільйонників” за мажоритарною
системою абсолютної більшості

Європейський досвід
для київських реалій

Законопроект народного

депутата (фракція “Батьків�

щина”) Микола Катеринчука

“Про вибори депутатів Вер�

ховної Ради Автономної Рес�

публіки Крим, місцевих рад

та сільських, селищних, місь�

ких голів” (щодо обрання

міських голів за мажоритар�

ною системою абсолютної

більшості)” вважався у парла�

ментських кулуарах доречним

і “прохідним”, доки був по�

між першим і другим читан�

нями. Адже автор документа

пропонував, усього�навсього,

запровадити в Україні, зокре�

ма й у Києві, досвід Європи у

виборах мерів. Зокрема міські

голови обираються за прин�

ципом абсолютної мажори�

тарної більшості, тобто у два

тури, у Німеччині, Польщі,

Словаччині, Словенії, а у Че�

хії, Франції, Литві, Латвії, Ес�

тонії, Бельгії за тим же прин�

ципом мери обираються

міськрадами.

Суть законопроекта полягає

у тому, щоб і в Україні мери ве�

ликих міст обиралися у два ту�

ри. Логіка проста: якщо вибо�

ри відбуваються в один тур,

переможцю достатньо зібрати

просто більшість голосів. Але

ця більшість голосів не завжди

представляє думку більшості

мешканців міста. Тим паче, на

відміну від маленьких міст, де

кандидати більш�менш відомі

громаді, у великих містах ви�

сокий ризик помилитися, а

помилка коштуватиме дорого.

Задля того, аби мер велико�

го міста представляв справді

інтереси більшості громади,

народний депутат пропонує

вважати обраним на посаду то�

го кандидата, котрий привер�

нув на свій бік симпатії більш

ніж 50 % виборців. І це не обо�

в’язково вибори у два тури.

Хто зна, може, переможець за

цим принципом визначиться

вже у першому турі виборчого

марафону. Але у разі, коли жо�

ден із претендентів не набирає

більше 50 % голосів, призна�

чається другий тур виборів. До

речі, саме за таким принципом

ми 25 травня обиратимемо

президента України.

Автор новації вважає, що

одним із позитивних наслідків

запровадження виборів мерів

великих міст за мажоритарною

системою абсолютної більшо�

сті стане підвищення рівня

співпраці міськради з міським

головою, з одного боку, і місь�

кої громади з органами само�

врядування — з іншої.

Вибори 
не втрималися 
у “пакеті”

Однак не так сталося, як га�

далося. Законопроект, котрий

у першому читанні (10 квітня)

було проголосовано “на ура”,

у другому (15 квітня) не дістав

підтримки більшості сесійної

зали. Тільки 194 народні депу�

тати висловилися за ініціативу

Миколи Катеринчука. Що ж

зіграло проти?

У вівторок, 15 квітня, коли

вирішувалася доля виборів

місцевих голів, у тому числі й

київського, Верховна Рада ма�

ла розглянути купу важливих,

можна навіть сказати, резо�

нансних законопроектів. На�

самперед це проект про статус

Криму як окупованої терито�

рії, а також так званий “євро�

пакет” — законопроекти, по�

трібні для реалізації ІІ етапу

Плану дій по лібералізації ві�

зового режиму з ЄС. І, звісно,

можна пояснити відсутність

палкого інтересу до зміни

принципу обрання міських

голів тим, що були інші важ�

ливі питання, і міські вибори

просто “загубилися”. Але ж

минулого пленарного тижня

народні депутати не просто

схвалили у першому читанні

законопроект про вибори ме�

ра у два тури, але й висловили�

ся за підготовку документа до

другого читання за скороче�

ним терміном, себто, протя�

гом не чотирнадцяти, а семи

днів. Отже, зацікавленість,

принаймні, у розгляді цього

питання була.

Та вже на погоджувальній

раді керівництва ВР та голів

фракцій, груп і парламент�

ських комітетів у понеділок, 14

квітня, жодним словом не бу�

ло згадано поправки до вибор�

чого законодавства про обран�

ня мерів великих міст за прин�

ципом абсолютної мажори�

тарної більшості. Того дня су�

перечки точилися переважно

навколо інших питань. Тому

проект, включений у порядок

денний на вівторок, 15 квітня,

вважався таким, що не викли�

кає дискусій, несприйняття чи

суттєвих зауважень. Зранку у

вівторок народні депутати ви�

словлювалися на підтримку

цієї ініціативи, хоча стовідсот�

ково не гарантували ухвали

проекту.

А у залі, під час голосуван�

ня цього ж дня, сплив так зва�

ний “пакет”: умовні домовле�

ності між прихильниками

проекту та представниками

парламентської меншості про

підтримку зміни принципу

обрання мерів великих міст в

обмін на голосування закону

про опозицію. І 15 квітня по�

вторилася ситуація 10 квітня,

коли спікер спробував відразу

поставити на голосування

проект пана Катеринчука в

цілому. Як і 10 квітня, “за”

висловилися фракції коаліції,

а меншість, зокрема фракція

Партії регіонів, подала аж

один голос “за”. Це дало під�

стави спікеру Олександру

Турчинову запідозрити, що

вступив у дію принцип “паке�

ту”, зокрема, “до мене підхо�

дили зі скаргами, що ми не

тільки цей закон будемо роз�

глядати за скороченою про�

цедурою, а й проект “Про

опозицію”. Але, за словами

головуючого, законопроект

про опозицію не було розгля�

нуто на засіданні профільно�

го комітету. Автор проекту

про вибори мерів великих

міст Микола Катеринчук ви�

словився відвертіше: “Я так

розумію, що деякі фракції не

голосують, тому що нема ще

рішення по другому читанню

відносно закону про опози�

цію”. Тим не менше, пан Тур�

чинов, зауваживши, що у се�

сійній залі відсутній настрій

підтримати проект про вибо�

ри мерів великих міст, висло�

вився у тому сенсі, що “буде

бажання повернутись до цьо�

го питання — ми до нього по�

вернемося”.

Відтак народні депутати мо�

жуть повернутися до виборів

мерів великих міст у два тури

ще цього тижня, наприклад,

сьогодні, у четвер, 17 квітня.

На думку експертів, у вівторок

Верховна Рада просто відмо�

вилася підтримати законопро�

ект тому, що тривають полі�

тичні торги навколо киїського

мерського “крісла”. Адже ви�

бори столичного мера в один

тур вигідні тим кандидатам,

котрі мають високий старто�

вий рейтинг. З іншого боку,

спостерігачів зацікавила пози�

ція фракції УДАР під час голо�

сування: з 41�го депутата на

підтримку законопроекта ви�

словився 21 “ударівець”. При

цьому лідер фракції Віталій

Кличко відразу після голосу�

вання у коментарі журналіс�

там у кулуарах парламенту за�

значив, що він за вибори мерів

у два тури, але сподівається пе�

ремогти у першому турі.

Але виникає наступне запи�

тання — наскільки легітимним

буде вважатися мер, обраний

простою більшістю голосів в

один тур? Деякі експерти не

виключають, що у такому разі

його легітимність буде сумнів�

ною.

Тим часом кияни пішли далі

за парламентаріїв у законо�

творчості. Так, інтернет�ко�

ристувачі пропонують обирати

мера за принципом “слабкої

ланки”: проводити багато ту�

рів голосування, знімати після

кожного туру того, хто зібрав

найменше голосів. А кандидат,

який за такою схемою обрання

залишиться, і буде реальним

переможцем
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

В
ибори — це не лише агітаційна кампанія, але й доволі складна
арифметика. От, скажімо, обирають люди мера міста. Стільки�то
прийшли, проголосували, нехай переможець зібрав аж 20 % го�
лосів — він вважається обраним, хоча й представляє інтереси

меншості, коли брати до кількості мешканців міста. Що від того буває,
добре знають жителі багатьох міст, та особливо Києва. Але політикам
цікавіше обиратися за простими формулами. Верховна Рада у вівторок,
15 квітня, так і не змогла остаточно ухвалити законопроект про вибори
мерів міст�“мільйонників” у два тури. Тим не менше, можливість для
ухвали рішення на цьому тижні, зокрема сьогодні, є. А от часу немає:
до дня голосування залишилося трішки більше одного місяця.

Майбутній мер може стати 
ще й головою КМДА

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ñüîãîäí³, ó ÷åòâåð, 17 êâ³òíÿ,
ìîæå óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî ñóì³ùåííÿ ïîñàä êè¿âñüêî-
ãî ìåðà òà ãîëîâè ÊÌÄÀ. Â³äïîâ³äí³ çàêîíîïðîåêòè, îá-
ãîâîðåí³ ó ñåðåäó, 16 êâ³òíÿ, ïëàíóºòüñÿ ïîñòàâèòè íà
ãîëîñóâàííÿ. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî ïðîåêò ïîçàôðàêö³é-
íîãî íàðîäíîãî äåïóòàòà Ëåñ³ Îðîáåöü òà ë³äåðà ôðàê-
ö³¿ ÓÄÀÐ Â³òàë³ÿ Êëè÷êî “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”
(ùîäî íàäàííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ìîæëèâîñò³
ðåàëüíî âïëèâàòè íà ðîçâèòîê ì³ñòà)”. Àâòîðè äîêóìåí-
òà ââàæàþòü, ùî ÷àñòèíà 2 ñò. 101-1 çàêîíó Óêðà¿íè ïðî
ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â, êîòðà âèçíà÷àº, ùî “ãîëîâà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèçíà÷àºòüñÿ Ïðåçè-
äåíòîì Óêðà¿íè â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó Êîíñòèòó-
ö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè”, ñóïåðå÷èòü ÷àñòèí³ 2 ñò. 141
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Çîêðåìà ó ÷àñòèí³ 2 ñò. 141 Îñíîâ-
íîãî Çàêîíó éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ãîëîâà ì³ñüêðàäè î÷î-
ëþº âèêîíàâ÷èé îðãàí ðàäè. ÊÌÄÀ º âèêîíàâ÷èì îðãà-
íîì Êè¿âðàäè, ÿêà ïàðàëåëüíî âèêîíóº ôóíêö³¿ äåðæàâ-
íî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî º îñîáëèâ³ñòþ çä³éñíåííÿ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè â ì³ñò³ Êèºâ³. Òîæ, íà äóìêó àâòîð³â ïðî-
åêòó, ëèøå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ìîæå î÷îëþâàòè
ÊÌÄÀ ÿê âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè, ³ éîãî ïîâèíåí
ïðèçíà÷àòè ïðåçèäåíò. Îêð³ì òîãî, ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåä-
áà÷èòè, ùî ó ðàç³ íåóòâîðåííÿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
ðàäè ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä ãîë³â
ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é Ïðåçè-
äåíòîì Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ çà ïîäàííÿì ãîëîâè
ÊÌÄÀ.

Íàòîì³ñòü çàêîíîïðîåêò íàðîäíîãî äåïóòàòà (ôðàêö³ÿ
“Áàòüê³âùèíà”) Àíäð³ÿ Ïàâëîâñüêîãî “Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñ-
òî-ãåðîé Êè¿â” (ùîäî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèêëþ÷íî îñîáè,
îáðàíî¿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ)” ïðîïîíóº âèëó÷è-
òè ñóïåðå÷ëèâó 101-1 ñòàòòþ â ö³ëîìó.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñï³êåð Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ, çà
íàñë³äêàìè îáãîâîðåííÿ öèõ äâîõ çàêîíîïðîåêò³â, çà-
ïðîïîíóâàâ ïðîãîëîñóâàòè ¿õ ó “ïàêåò³” ³ç çàêîíîïðîåê-
òîì Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà ïðî âèáîðè ìåð³â ì³ñò-”ì³ëü-
éîííèê³â” çà ìàæîðèòàðíîþ ñèñòåìîþ àáñîëþòíî¿ á³ëü-
øîñò³.

Íåâäàëå ãîëîñóâàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïî
âèáîðàõ ìåð³â ì³ñò-”ì³ëüéîííèê³â” ó äâà
òóðè ïîÿñíþºòüñÿ íå ñò³ëüêè íåñïðèéíÿò-
òÿì ñàìî¿ ³äå¿, ñê³ëüêè ïðîáëåìàìè ó ïàð-
ëàìåíòñüê³é êîàë³ö³¿. Ïðî öå â êîìåíòàð³
“Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â ãîëîâà Öåíòðó ïðè-
êëàäíèõ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü “Ïåíòà”
Âîëîäèìèð Ôåñåíêî. ßê ââàæàº åêñïåðò,
ñïðàâà íå ó êè¿âñüêèõ âèáîðàõ, à ó òîìó,
ùî “ãîëîâíà ïðîáëåìà íå ç öèì ïðîåêòîì,
àäæå á³ëüø³ñòü çàêîíîïðîåêò³â òîãî äíÿ
íå ïðîéøëè. ß äóìàþ, öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì,
ùî íå ïðàöþº àáî ïðàöþº ç³ çíà÷íèìè
çáîÿìè ìåõàí³çì ïàðëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿.
Ïî á³ëüøîñò³ çàêîíîïðîåêò³â, ÿê³ âèíî-
ñÿòüñÿ íà ãîëîñóâàííÿ, íåìàº óçãîäæåíèõ
ð³øåíü âñåðåäèí³ êîàë³ö³¿. Âñå ³íøå — öå
âæå òîíêîù³ ïàðëàìåíòñüêèõ ³íòðèã, ïî-
â’ÿçàí³, ó òîìó ÷èñë³, ³ ç “ìè ïðîãîëîñóºìî
çà öåé çàêîíîïðîåêò, ÿêùî âè ïðîãîëîñó-
ºòå çà ³íøèé”.

Íàòîì³ñòü ãîëîâà ²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿
ïîë³òèêè Êîñòü Áîíäàðåíêî â êîìåíòàð³
“Õðåùàòèêó” ïðèïóñòèâ, ùî ç³ãðàëà ñâîþ
ðîëü çàö³êàâëåí³ñòü ïåâíèõ ñèë ó òîìó,
àáè ìàòè êåðîâàíó ì³ñöåâó âëàäó, àäæå
“ÿêùî ìåðà îáèðàþòü ó äâà òóðè, ìåð
ñòàº àáñîëþòíî ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿õ ä³ÿõ,
³ òàêèì ìåðîì äóæå âàæêî ÿêèìîñü ÷èíîì
êåðóâàòè. ßêùî æ ò³é ÷è ³íø³é ïîë³òè÷í³é
ñèë³ ïîòð³áíà êåðîâàíà âåðòèêàëü, òî âî-
íà çðîáèòü óñå äëÿ òîãî, ùîá, ïî-ïåðøå,
ñòâîðèòè ìåõàí³çì ïðèâåäåííÿ ïîòð³áíèõ

ìåð³â íà òó ÷è ³íøó ïîñàäó ³, ïî-äðóãå, —
öå ìåõàí³çì êîíòðîëþ çà öèìè ìåðàìè.
Îñü âàì â³äïîâ³äü, ÷îìó ïîë³òè÷í³ ñèëè,
ÿê³ ùå â÷îðà âèñòóïàëè çà ïðîâåäåííÿ âè-
áîð³â ó äâà òóðè, ñüîãîäí³ ïðîòè”. Íà äóì-
êó ïîë³òîëîãà, ïèòàííÿ íàáèðàº òàêîãî
ñåíñó ùå é òîìó, øî ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå
Êèºâà, à é ³íøèõ âåëèêèõ ì³ñò, íàïðè-
êëàä, Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà.

Ùîäî ëåã³òèìíîñò³ ìàéáóòíüîãî ìåðà,
îáðàíîãî íà âèáîðàõ â îäèí òóð, åêñïåðòè
æîäíèõ ïðîáëåì íà áà÷àòü. Âîëîäèìèð
Ôåñåíêî ïåðåêîíàíèé, ùî äóìêè ïðî íå-
ëåã³òèìí³ñòü òàêèõ ìåð³â “öå ÿê íèí³ Ðîñ³ÿ
ãîâîðèòü ïðî íåëåã³òèìí³ñòü íîâîãî óêðà-
¿íñüêîãî êåð³âíèöòâà. Òàêà æ ö³íà áóäå é
öèì ðîçìîâàì ïðî íåëåã³òèìí³ñòü ìåðà,
îáðàíîãî íå ó äâà òóðè”. Îêð³ì òîãî, ïîë³-
òîëîã íå âèêëþ÷àº, ùî íàâ³òü çà óìîâè âè-
áîð³â â îäèí òóð, çîêðåìà ó Êèºâ³, ìîæëè-
âî, ùî ïåðåìîæåöü ìàòèìå ðåçóëüòàò, “ùî
áóäå áëèçüêèì äî 50 %”. Ó ñâîþ ÷åðãó,
Êîñòü Áîíäàðåíêî òàêîæ íå âáà÷àº ó öüî-
ìó ïðîáëåìè, áî “ëåã³òèìí³ñòü âèçíà÷àºòü-
ñÿ çàêîíîì. Òîìó, ÿêùî ìåð îáðàíèé ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî çàêîíó, òî â³í óæå º ëåã³-
òèìíèì. À ÷è â³äïîâ³äàº çàêîí íàñòðîÿì
á³ëüøîñò³, òî âæå ³íøå ïèòàííÿ”.

Ïðè öüîìó îáèäâà åêñïåðòè âèñëîâèëè-
ñÿ íà ï³äòðèìêó âèáîð³â ìåð³â âåëèêèõ
ì³ñò ó äâà òóðè ³ ïðîãíîçóþòü, ùî â³äïî-
â³äí³ ïîïðàâêè ó çàêîíîäàâñòâî ìîæóòü
áóòè âíåñåí³ ÿêùî é íå çàðàç, òî âîñåíè.

Виборам мерів у два тури все одно бути
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— У Києві закінчився опа�
лювальний сезон, однак на ву�
лиці холодно і, відповідно, в
будинках зимно. Чим викли�
кане дострокове відключення
систем опалення?

— Середньодобова темпе�

ратура повітря на час прий�

няття рішення про закінчен�

ня опалювального сезону як�

раз була такою, що дозволяла

розпочати процес відклю�

чення систем опалення спо�

живачів. Також приймалось

до уваги питання економії

паливних ресурсів в умовах

економічної нестабільності.

В підсумку, “Київенерго” ді�

яло згідно з розпорядженням

голови Київської міської

державної адміністрації від 6

квітня 2014 року “Про завер�

шення опалювального сезо�

ну в місті Києві”. Однак за�

уважу, відключення систем

опалення у загальноосвітніх,

дошкільних навчальних за�

кладах та лікувальних уста�

новах проводиться за їхніми

письмовими заявками. На

сьогодні менше половини

цих споживачів вимкнено від

опалення. Нагадаю, що в

цьому році опалювальний се�

зон розпочався раніше на два

тижні. Невластива вересню

холодна погода пришвидши�

ла його початок. З цієї ж при�

чини і його закінчення відбу�

лось раніше.

В той же час існує слушна

думка про те, що таке понят�

тя, як опалювальний сезон,

потрібно відмінити. У євро�

пейських містах практики

“опалювального сезону”

просто не існує. Для цього в

Україні потрібно провести

цілу низку заходів, як в зако�

нодавчій і юридичній пло�

щині, так і в плані технічного

обладнання будівель. По�

трібно ставити лічильники

тепла, укладати прямі дого�

вори зі споживачами. Кожен

повинен сам для себе вирі�

шувати, коли включати і ко�

ли відключати опалення.

— На минулому тижні “Ки�
ївенерго” заявило про початок
підготовки теплових мереж до
нового опалювального сезону.
Якщо узагальнити, то в Києві
починається сезон, коли у ки�
ян відсутня гаряча вода?

— Щорічно, в один і той

же період з квітня по вере�

сень, “Київенерго” вступає в

ремонтну кампанію підго�

товки котелень, електричних

і теплових мереж, теплоелек�

троцентралей до майбутньо�

го опалювального сезону. Ми

витрачаємо на ці роботи що�

річно близько 1 млрд грн.

Цей рік не стане винятком.

Влітку навантаження на

енергетиків потрійне. Що�

річно “Київенерго” звертає�

ться до своїх споживачів з

проханням поставитись до

цих заходів з терпінням. В

умовах, коли старіє облад�

нання, коли теплові мережі

столиці зношені на 60 %, ми

маємо запобігти аварійним

ситуаціям взимку, ремонту�

ючи та проводячи складні

технічні реконструкції влітку.

Наголошую, що всі ці заходи

мають лише одну мету — ста�

більне забезпечення світлом і

теплом киян взимку.

Графіки та обсяги ремонт�

них робіт погоджуються по�

передньо з Київською місь�

кою державною адміністра�

цією, яка є власником кому�

нального майна в Києві. В

той же час, я хотів би чітко

наголосити на тому, що “Ки�

ївенерго” за власні кошти

проводить масштабні роботи

з оновлення систем життєза�

безпечення. За останніх 5 ро�

ків із бюджету міста коштів

на ці заходи не виділялось.

Тому я вкотре звертаюсь до

киян тверезо підходити до

тимчасових незручностей,

пов’язаних з відсутністю га�

рячої води. Крім того, окремо

хотів би звернутись до спо�

живачів погасити борги за

спожиту теплову енергію.

Станом на 1 квітня 2014 року

заборгованість споживачів

перевищила 2 млрд грн, з якої

1,3 млрд грн — борг житлово�

експлуатаційних організацій.

Борги споживачів за елек�

тричну енергію перевищили

800 млн грн, з яких 341 млн

грн — борги столичного во�

доканалу. Така ситуація з не�

платежами ставить під загро�

зу проведення ремонтної

кампанії.

— Минулого року центр міс�
та і житлові масиви потерпали
від незручностей, які були ви�
кликані розриттями під час ре�
монту теплових трас. В яких
районах у цьому році прово�
дитимуться роботи?

— Так, минулий рік був ре�

кордним з проведення ре�

конструкцій теплових мереж.

Міняли труби як магістраль�

ні, великих діаметрів, так і

розподільчі мережі централі�

зованого опалення та гарячо�

го водопостачання. Практи�

ка минулого року показала,

що Київ може витримати пе�

рекладку близько 100 км теп�

лових мереж. В цьому році

розроблені дорожні карти

найбільш пошкоджуваних ді�

лянок теплових мереж. Так

звані топ�100 “вузьких”

місць по десяти районах теп�

лових мереж “Київенерго”.

Тож у цьому році, ми плану�

ємо, як мінімум, зберегти

минулорічні обсяги заміни

теплових мереж приблизно

100 км. В деяких районах, як,

наприклад, Голосіївському,

на Теремках (вул. Заболотно�

го) ці роботи будуть продов�

жені у цьому році, і таким чи�

ном ми повністю замінимо

теплові мережі на цій склад�

ній ділянці теплової траси.

Також будуть продовжені ро�

боти в районах Деснянсько�

му (мікрорайон Троєщина),

Подільському, Дарницькому,

Солом’янському та Оболон�

ському.

— Можливо, у вас все ж та�
ки є рецепт того, як можна
знизити дискомфорт киян під
час виконання ремонтів облад�
нання влітку?

— В минулому році, виніс�

ши уроки з проведення ре�

монтної кампанії з технічним

персоналом “Київенерго”,

ми прийшли до висновку, що

у 2014 році нашою стратегією

стане перехід від локальних

ремонтів теплових мереж до

системи комплексної заміни

найбільш зношених ділянок

тепломереж з використанням

сучасних матеріалів на основі

нанопластику. Як такий під�

хід зменшить дискомфорт

киян? Перш за все, терміни

виконання робіт з прокла�

дання нових пластмасових

труб, які ми вже, до речі, ви�

пробували в минулому році в

кількох районах столиці,

скоротяться. За рахунок

гнучкості цих труб скоро�

титься час їх укладки в діючі

траси. В минулому році,

вперше в опалювальний се�

зон, ми продовжили, за зго�

дою мешканців районів, за�

міну теплових мереж. Роботи

велися впродовж одного мі�

сяця із мінімізацією диском�

форту для людей — відклю�

ченням від центрального

опалення до 1 доби, гарячого

водопостачання — до 2 діб.

Крім того, дуже важлива ін�

формація для киян — в цьому

році ми поставили собі зав�

дання закінчити всі роботи з

ремонтів та реконструкції

теплових мереж та енерге�

тичного обладнання до 1 ве�

ресня.

Для комфорту споживачів

компанія “Київенерго” та�

кож ініціює громадський

контроль за цими роботами,

отримуючи від мешканців

оперативну інформацію на

нашу гарячу телефонну лінію

контакт�центру за телефо�

ном 15�88 (для дзвінків зі ста�

ціонарного телефону), (044)

202�15�88 (з мобільного).

— Ви рекомендуєте киянам
дзвонити в контакт�центр
компанії, але часто туди до�
дзвонитися дуже складно. З
чим це пов’язано?

— Це має свої об’єктивні

пояснення. Весь минулий рік

ми працювали над вибудову�

ванням системи взаємодії з

нашими клієнтами. Насам�

перед, це створення нової ін�

фраструктури по взаємодії з

клієнтами (ЦОК нового фор�

мату, модернізація контакт�

центру, створення клієнт�

ського сайту). Друге — впро�

вадження єдиних стандартів

обслуговування у всіх точках

взаємодії. Третє — впрова�

дження нової моделі управ�

ління і всіх нових процесів

всередині компанії. І четвер�

те — впровадження автома�

тизованих комплексів, які

повинні сприяти цій ефек�

тивності. Сьогодні проходять

зміни в роботі нашого кон�

такт�центру (номер для

дзвінків зі стаціонарного те�

лефону 15�88). Тобто раніше

діюча в “Київенерго” так зва�

на аварійна лінія 088 пере�

творена на повноцінну сер�

вісну послугу для клієнтів —

контакт�центр. Він працює

цілодобово, сім днів на тиж�

день. Саме в контакт�центрі

за телефоном можна отрима�

ти будь�яку консультацію,

що стосується діяльності

компанії. Контакт�центр та�

кож відповідає на письмові

звернення в електронному

вигляді. Ми збільшили штат

професійно навчених опера�

торів. Щомісячно 24 опера�

тори контакт�центру оброб�

ляють понад 50 тисяч дзвін�

ків від клієнтів за телефоном

та 1,2 тис. звернень, надісла�

них в електронному вигляді.

Сьогодні контакт�центр

“Київенерго” задовольняє до

95 % усіх телефонних звер�

нень клієнтів. В минулому

році ми відкрили також но�

вий веб�сайт. Через цей ін�

тернет�ресурс надається ін�

формація, якою оперують і

контакт�центр, і центр об�

слуговування клієнтів. До�

датково через цей сайт кияни

зможуть зробити кілька ін�

тернет�проплат (за електро�

енергію, наприклад) або зві�

рити розрахунки, відправити

заявку на проведення робіт,

простежити за станом розра�

хунків з “Київенерго” та ін�

ше. Наша мета — створити

максимально зручну для спо�

живачів систему взаємодії з

компанією.

— “Київенерго” планує
встановлювати електролічиль�
ники з високим класом точно�
сті та дистанційною передачею
даних. Кому саме пощастить з
лічильниками? У чому їхні пе�
реваги, та чи встановлювати�
муть лічильники за бажанням
киян?

— Для підвищення якості

обслуговування клієнтів

“Київенерго” впроваджує ав�

томатизовану систему кон�

тролю та обліку електроенер�

гії (АСКОЕ), яка дозволяє

дистанційно та максимально

точно фіксувати показники

інтегрованих до неї приладів

обліку.

У 2013 році фахівці компа�

нії встановили понад 12 тис.

таких приладів обліку в Дес�

нянському та Печерському

районах. У 2014 році компа�

нією заплановано встанови�

ти ще понад 20 тисяч лічиль�

ників у Голосіївському, По�

дільському та Шевченків�

ському районах столиці. Се�

ред головних переваг цих

приладів обліку — швидкість

передачі показників та від�

сутність необхідності у візи�

тах контролерів.

Частину зі встановлених

лічильників можна запрогра�

мувати та використовувати

як багатозонні прилади облі�

ку. Це дозволить власникові

помешкання законно еконо�

мити на електроенергії за�

вдяки зонній методиці облі�

ку. Лічильники програмую�

ться фахівцями “Київенерго”

на кілька часових проміжків,

які мають різний тариф. Ос�

кільки в нічний час (з 23.00

до 7.00) тариф на електро�

енергію значно дешевший,

клієнт з двозонним приладом

обліку може економити до

30 % вартості електроенергії,

яку він споживає вночі. Клі�

єнт, який має тризонний лі�

чильник, має можливість

зекономити до 40 % вартості,

якщо споживає електроенер�

гію не в пікові години доби.

— Які основні кроки компа�
нія зробить у цьому році щодо
популяризації енергоефектив�
ності?

— “Київенерго” спільно з

компанією ДТЕК для попу�

ляризації енергоефективно�

сті серед киян впроваджують

соціальний проект “Енерго�

ефективні школи”.

Перший етап проекту було

реалізовано в лютому�травні

2013 року в 11 київських на�

вчальних закладах. У межах

проекту учні шостих�восьмих

класів вивчали питання теп�

ло� й енергозбереження в тео�

рії і на практиці. У результаті

учні створили власні проекти

підвищення енергоефектив�

ності своїх шкіл, реалізація

яких допоможе не лише еко�

номити кілька тисяч гривень

на рік: у приміщеннях стане

значно комфортніше, адже

температура в класах може

підвищитися.

За підсумками проекту,

ДТЕК виділив гранти на ре�

алізацію проектів із підви�

щення енергоефективності,

розроблених учнями. П’ять

шкіл, які розробили найкра�

щі проекти зі зниження

енергоспоживання і прове�

ли найбільш активну інфор�

маційну кампанію, отрима�

ли по 180 тис. грн на втілен�

ня своїх проектів. Ще дві

школи отримали по 20 тис.

грн і 4 школи — по 15 тис.

грн на впровадження одного

з енергозберігаючих заходів.

У жовтні 2013 року проект

підхопили ще 11 шкіл Ки�

єва.

Впродовж 2014 року “Ки�

ївенерго” продовжить роботу

з реалізації проекту “Енерго�

ефективні школи” та розпоч�

не впровадження нового

проекту з енергоефективно�

сті “Вечірній Київ” для меш�

канців житлового масиву

Троєщина

Розмову вів Валентин
ЗНАМЕНСЬКИЙ,

“Хрещатик” 

Олександр ФОМЕНКО: 

“У 2014 році в розвиток інфраструктури
життєдіяльності столиці “Київенерго” 
інвестує близько 1 млрд грн”
Я

кі б трансформації не відбувались у су�
спільстві, які б природні чи соціальні
катаклізми ми не переживали — най�
першим завданням держави є збере�

ження і підтримка стабільної роботи систем
життєзабезпечення. Розуміючи, яка велика
відповідальність лежить сьогодні на енергети�
ках столиці в умовах підвищеної соціальної
активності, “Хрещатик” поцікавився у гене�
рального директора “Київенерго” Олександра
Фоменка, які заходи здійснює компанія щодо
стабільного забезпечення киян світлом і теп�
лом, і чи слід готуватись до непередбачуваних
ситуацій майбутньої зими?
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Майже столиця
Житло під Києвом дешевшає, але щоб вдало купити квартиру чи будинок, 
варто поспішати

Між цивілізацією 
й природою

Киянин Микола Фомчук

переїхав за місто декілька мі�

сяців тому. Продав маленьку

однокімнатну квартиру й ку�

пив повнометражну двокім�

натну. У нього є сім’я, й роди�

ні потрібен простір. Пан Ми�

кола оборудкою задоволений,

адже тут і повітря чисте, і

“квадратів” усім вистачає, і

Київ поряд. “Щоб купити

двокімнатну в самому місті,

навіть у сусідньому будинку,

мені б довелося витратити

чимало грошей, а це ризик за�

лишитися без запасу “про

всяк випадок”,— зазначив

він.

Справді, заміська нерухо�

мість має чимало переваг пе�

ред помешканням у Києві. Як

розповів у коментарі “Хреща�

тику” керуючий директор

компанії APRA Real Estate

Михайло Артюхов, “якщо ще

три роки тому люди не розу�

міли, що таке життя за міс�

том, що таке “таунхауси” і ко�

теджні містечка, в чому пере�

ваги малоповерхових будин�

ків у передмісті, то нині вели�

ка кількість мешканців мега�

полісу намагається виїхати

жити за місто, і попит на при�

міське житло залишається до�

статньо високим”. На думку

експерта, одним із найбіль�

ших плюсів оселі за містом є

“екологічність” проживан�

ня — в порівнянні з життям у

мегаполісі. До плюсів також

можемо зарахувати й авто�

номність від сусідів, наяв�

ність своєї ділянки землі для

відпочинку і паркінгу”.

Не дивина, що житлова не�

рухомість користується попи�

том навіть в умовах ниніш�

ньої фінансової кризи. За да�

ними порталу address.ua,

спостерігається збільшення

кількості об’єктів, що їх про�

понують для продажу. Так,

при порівнянні березня�2013

з тим самим періодом 2014

року, кількість квартир зросла

вдвічі, а приватних будин�

ків — на 22 %. Причому, це

було планомірне зростання,

коли кількість об’єктів про�

позиції збільшувалася щомі�

сяця.

Втім, існують і мінуси. Як

зазначив Михайло Артюхов,

це питання транспорту та ін�

фраструктури. “Для деяких

покупців мінусом може стати

віддаленість від центру столи�

ці або недостатньо розвине�

на, у порівнянні з міською,

інфраструктура. Щоправда, і

тут усе відносно. Їдучи з од�

ного берега Дніпра на інший,

можна довго простояти у за�

торі. Окрім того, наголошує

експерт, передмістя Києва ду�

же різні й за наявності транс�

порту, і за інфраструктурою:

“Проте, в більшості випадків,

там не буде у “кроковій” до�

ступності, наприклад, кіноте�

атрів, басейнів або фітнес�

центрів. Можливо, не така

широка мережа і звичних для

столичних мешканців торго�

вельних центрів. Але, гадаю,

це питання найближчих 3�5

років”.

Первинний ринок: 
знижка за область

Попри екологічні переваги,

все ж таки головним чинни�

ком є ціна. Розрив цін між

найдешевшими квартирами в

столиці та у передмістях ко�

ливається залежно від того,

яке саме це передмістя, якою

є його інфраструктура. Най�

дешевша квартира у новобу�

дові в 25 км від Києва пропо�

нувалася за 600 доларів США

за “квадрат”. Загалом, рек�

ламні ціни на нові квартири в

заміських житлових комплек�

сах у ще не завершених про�

ектах стартують від 6500 гри�

вень за один квадратний

метр, можна знайти пропози�

ції навіть за 5500 гривень за 

1 м2. Середні ціни на новобу�

дови у передмісті складають

близько 18—25 тисяч доларів

США (первинний ринок).

Найдешевша пропозиція за�

міської квартири розміщена

на сайті оголошень slando. ua:

це однокімнатна квартира у

Ворзелі за 15 700 доларів

США — в житловому ком�

плексі, який ще не введено в

експлуатацію. Саме за таку

ціну можна стати власником

помешкання у 40 квадратних

метрів.

При цьому, за даними пор�

талу нерухомості address. ua,

ціни на первинну нерухомість

у передмісті лише впродовж 

І кварталу 2014 року, порівня�

но з аналогічним періодом

2013 року, знизилися на 1 %

(однокімнатні та двокімнат�

ні) та на 1 % зросли на три�

кімнатні. Загальний показ�

ник зниження цін протягом

перших трьох місяців ниніш�

нього року щодо першої дека�

ди попереднього року не змі�

нився. Ціна квадратного мет�

ра в однокімнатних квартирах

поза межами столиці складає

825 доларів США, у двокім�

натній квартирі — 836 доларів

США, у трикімнатній — 806

доларів США за один “квад�

рат”.

І для первинного, і для вто�

ринного ринку заміської не�

рухомості характерною озна�

кою (до речі, такою самою, як

і для столичного ринку жит�

ла) є вища вартість у центрах

міст�супутників, ніж на око�

лицях. Це стосується як квар�

тир, так і кімнат.

Адже у передмістях про�

даються й окремі кімнати. Ці�

каво, що розрив цін між квар�

тирами та окремими кімната�

ми невеликий. Так, у тому ж

Вишгороді кімната в гурто�

житку коштує 160 тисяч гри�

вень (приблизно 13�14 тисяч

доларів США), кімната у три�

кімнатній квартирі “тягне”

на 288 тисяч гривень. У міс�

течку Вишневому ціни на

кімнати стартують від 199 ти�

сяч гривень, далі все залежить

від індивідуальних особли�

востей помешкання.

Вторинний ринок: 
квартира за $ 25 тис.

Вторинний ринок нерухо�

мості у передмістях столиці

також пропонує чимало варі�

антів тим, у кого недостатньо

коштів на купівлю квартири в

столиці. Загалом, якщо по�

рівнювати, у столиці на вто�

ринному ринку найдешевша

однокімнатна квартира го�

тельного типу нині продаєть�

ся за 27 тисяч доларів США з

можливістю торгу. Середні

ціни на квартири у передміс�

тях складають від 22 до 42 ти�

сяч доларів США за однокім�

натну — у Броварах та у Бо�

рисполі. Дещо дешевші квар�

тири в Гостомелі, а у Вишго�

роді реально купити однокім�

натну оселю і за 25—27 тисяч

доларів США. При цьому, за

словами представника порта�

лу нерухомості address. ua, на

вторинному ринку протягом

останнього року “ми спосте�

рігаємо падіння цін пропози�

ції на продаж квартир до 

12 %”. Загалом, за даними

цього ж порталу, впродовж 

IV кварталу 2013 року одно�

кімнатні квартири у пере�

дмістях подешевшали на 9 %,

а за підсумками І кварталу

2014 року ціни на такі помеш�

кання просіли ще на 3,67 %.

Динаміка падіння цін на дво�

кімнатні заміські квартири

була повільнішою: протягом

аналогічного періоду вони

подешевшали сумарно на 7

%, на стільки ж знизилися ці�

ни на чотирикімнатні помеш�

кання. А от трикімнатні квар�

тири за зазначений період по�

дешевшали лише на 3 %.

Свій дах — 
і без сусідів

Окрема справа — приватні

будинки. Привабливість влас�

них будинків у тому, що це й

своя територія, і відсутність

сусідів над головою та за стіна�

ми. Окрім того, будинок мож�

на розширити за рахунок при�

будов. Нині експерти наголо�

шують на неоднозначності

процесів, що відбуваються на

ринку заміської нерухомості у

сегменті приватних будинків.

Так, гендиректор АН Real

Druzi Людмила Друзенко за�

значила, що через відсутність

реальної ціни на землю пере�

важна більшість угод з прода�

жу приватних будинків “замо�

рожена”. З одного боку, влас�

ники хочуть якщо й продати

нерухомість, то хоча б за собі�

вартістю, аби покрити витрати

на її спорудження, мало хто

говорить про відчутний при�

буток. З іншого боку, “покуп�

ців не цікавлять ці витрати”,

вони орієнтуються на ринкові

чинники, зокрема, на ціну.

Котеджі під Києвом пропо�

нуються у широкому діапазо�

ні цін. Частина приватного

будинку у Ворзелі разом із

присадибною ділянкою у 

5 соток коштуватиме майже

60 тисяч доларів США, за 

77 тисяч доларів США можна

придбати недобудову у Виш�

невому, ціни на сучасні коте�

джі розпочинаються від 

98 тисяч доларів США.

За даними address.ua, ціни

пропозиції будинків у пере�

дмістях не зазнали суттєвих

змін, минулоріч знизившись

на 1 %, що свідчить про ста�

більність очікувань продав�

ців. Середня ціна одного

квадратного метра будинку

площею 100 м2 на первинно�

му ринку у І кварталі 2014 ро�

ку склала 787 доларів США,

що дорівнює аналогічному

показнику ІV кварталу 2013

року. Для будинків більшої

площі (до 200 “квадратів”) ці�

на метра складає 850 доларів

США, від 200 до 300 метрів —

924 долара США.

На вторинному ринку за�

міської нерухомості один

метр у будинку коштує 648,

868 і 954 долара США відпо�

відно (залежно від метражу).

За даними ж інформацій�

но�аналітичного порталу

“Столична нерухомість”, у

березні 2014 року середня ці�

на одного квадратного метра

приватних будинків у пере�

дмістях столиці складала

11 695 гривень. Середньозва�

жена ціна знизилася у дола�

ровому еквіваленті на 6 %

протягом березня 2014 року

(до 1096 доларів США) від�

носно грудня 2013 року. А от

кількість проданих будинків

зросла на 13,5 % у березні від�

носно лютого 2014 року. У бе�

резні 2014 року найбільше бу�

динків пропонували у Києво�

Святошинському (39 %), Бо�

риспільському (15 %), Обу�

хівському та Васильківському

районах (по 13 %). Найменша

пропозиція — у Броварсько�

му та Вишгородському райо�

нах (по 10 %). Найбільше

зростання пропозиції спосте�

рігалося у Вишгородському

районі, але максимальне

зростання цін було зафіксо�

ване у Бориспільському райо�

ні. В структурі пропозиції лі�

дерами за кількістю є будин�

ки площею від 100 до 250 мет�

рів квадратних (40 %), також

популярні будинки від 250 до

500 метрів квадратних (31 %),

далі зі значним розривом слі�

дують будинки до 100 метрів

квадратних (19 %).

Отже, заміська нерухомість

здатна задовольнити покуп�

ців навіть з вельми скромни�

ми фінансовими можливос�

тями. І якщо спрацює ефект

відкладеного попиту, який, за

словами експертів, уже підви�

щує обсяги продажів житла в

столиці, доцільно не відкла�

дати момент купівлі замісько�

го “даху над головою” �

Багато недобудов і знецінення землі
Àêòóàëüíèé òðåíä ðèíêó çàì³ñüêî¿ íåðóõîìîñò³ — öå çíåö³íåííÿ çåìë³. Òàêî¿ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ êåðóþ÷èé äèðåê-

òîð êîìïàí³¿ APRA Real Estate Ìèõàéëî Àðòþõîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, “ÿêùî ï³äïðèºìëèâ³ äåâåëîïåðè ñêîðèñòàþòüñÿ

ö³ºþ ñèòóàö³ºþ òà ñêóïëÿòü çåìëþ çà íèçüêèìè ö³íàìè, òî º âåëèêà â³ðîã³äí³ñòü, ùî ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ìè

îòðèìàºìî ïðèâàáëèâ³ äëÿ ïîêóïö³â çà ö³íîþ îá’ºêòè çàì³ñüêî¿ íåðóõîìîñò³”.

Åêñïåðò ââàæàº, ùî “íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü óãîä óêëàäàòèìóòü â ñåãìåíò³ íåâåëèêèõ áóäèíê³â âàðò³ñòþ äî 100 òèñÿ÷

äîëàð³â ÑØÀ. Ïîïðè áóì çàì³ñüêî¿ çàáóäîâè, ÿêèé ìè ñïîñòåð³ãàëè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ê³ëüêîõ ðîê³â, äîñèòü ìàëî ïðî-

ïîçèö³é ÿê³ñíîãî òà ãîòîâîãî æèòëà ç äîêóìåíòàìè. Íàòîì³ñòü ìè áà÷èìî âåëèêó ê³ëüê³ñòü “íàï³âôàáðèêàò³â” — íåäî-

áóäîâàíèõ ³ äîñ³ íå ââåäåíèõ â åêñïëóàòàö³þ áóäèíê³â. ¯õ íàÿâí³ñòü áóäå ï³äøòîâõóâàòè ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â äî êó-

ï³âåëü ãîòîâîãî æèòëà ç³ âñ³ìà íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè”. Êîìåíòóþ÷è ö³íîâ³ êîëèâàííÿ, ïàí Àðòþõîâ çâåðíóâ óâà-

ãó, ùî “êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî ìàñîâèé ïîïèò, òî, íà ì³é ïîãëÿä, íà ðèíêó ïîðîãîì ïðèâàáëèâî¿ ö³íè íà çàì³ñüêó íå-

ðóõîì³ñòü º âàðò³ñòü â³ä 600 äî 800 äîëàð³â ÑØÀ çà îäèí êâàäðàòíèé ìåòð”.

Òåðèòîð³àëüíî ïîïóëÿðíèìè çàëèøàþòüñÿ ìàéæå âñ³ îêîëèö³ Êèºâà — öå Æèòîìèðñüêèé, Âàðøàâñüêèé, Âèøãîðîä-

ñüêèé, Áîðèñï³ëüñüêèé, Áðîâàðñüêèé, Îäåñüêèé íàïðÿìêè. Ïðèâàáëþþòü ïîêóïö³â ³ íàñåëåí³ ïóíêòè âçäîâæ Âàðøàâ-

ñüêîãî øîñå, îñîáëèâî ç áîêó íîâî¿ òðàñè (²ðï³íü-Áó÷à-Âîðçåëü). Ñïîñòåð³ãàâñÿ áóä³âåëüíèé ðóõ ³ â íàïðÿìêó Áîðòíè-

÷³â òà Áîðèñïîëÿ. Îêð³ì òîãî, çà ñëîâàìè åêñïåðòà, äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê ïåðåæèâàº ðàéîí Ôåîôàí³¿: “ß á íàâ³òü

îêðåñëèâ ö³ëèé ãåîãðàô³÷íèé ëàíöþã öüîãî íàïðÿìêó: Ôåîôàí³ÿ — Õîò³â — Ãàòíå — ×àáàíè — Êðþê³âùèíà. Ðîçâè-

âàºòüñÿ ³ ïðèëåãëèé äî Ôåîôàí³¿ ðàéîí ïî Îäåñüê³é òðàñ³ (²íñòèòóò Ê³áåðíåòèêè ³ Â³òà-Ïîøòîâà)”. Âîäíî÷àñ íå ïî-

ñòóïàºòüñÿ òåìïàìè çàáóäîâè Æèòîìèðñüêà òðàñà, âçäîâæ 10-15 ê³ëîìåòð³â ÿêî¿ âïàäàþòü ó â³÷³ íîâ³ ï’ÿòèïîâåðõîâ³

áóäèíî÷êè. Êîíêóðåíòíèì º é âèøãîðîäñüêèé íàïðÿìîê, çîêðåìà, ñåëèùå Íîâ³ Ïåòð³âö³. Ìèõàéëî Àðòþõîâ çâåðíóâ

óâàãó íà òå, ùî “àíàëîã³÷íó òåíäåíö³þ ìîæåìî ñïîñòåð³ãàòè òàêîæ íà Ë³âîìó áåðåç³. Íàïðèêëàä, ðàéîí ñåëà Ïîãðå-

áè á³ëÿ ð³÷êè Äåñåíêà. Öå ðåêðåàö³éíà çîíà, íèí³ òàì âäàëà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, ïîðÿä — ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóê-

òóðà Òðîºùèíè”.

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

К
вартира в столиці досі є бажаною для
багатьох українців. Однак якщо грошей
на купівлю київських квадратних мет!
рів не вистачає, то альтернативний ва!

ріант — нерухомість у приміських селах та
містах!супутниках. “Хрещатик” дізнавався,
скільки коштуватиме “гніздечко” під Києвом.
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Малий та середній бізнес (МСБ) у

нас завжди найбільше потерпав від

корупції, тому що представникам

великого капіталу “вирішувати пи�

тання” було простіше. “Останніх

чотири роки ми спостерігали надан�

ня пріоритету суто великому бізнесу,

що отримував преференції, квоти, а

яким шляхом — це вже інше питан�

ня. Водночас на МСБ нарощувався

тиск фіскальний, корупційний то�

що. Його концентрація, показники

результативності роботи падали.

Якщо ми подивимося на ситуацію

по Києву, то тільки більше, ніж на 51

одиницю (за кількістю) на 10 000 на�

селення (за концентрацією) з 2010

по 2012 рік скоротився список

суб’єктів господарювання, які за

своїми параметрами належать до

малого та середнього бізнесу. Чи це

є результат економічної політики?

Так”,— наголошує експерт з питань

законодавства, керівник проектів

“Центру громадської експертизи”

Любомир Чорній. Також експерт

зазначає, що в державі існує велика

проблема — немає розуміння того,

що МСБ — це середній клас і джере�

ло добробуту нації та стабільності:

“Тому до нього треба інакше стави�

тись, дати можливість, щоб він сам

заробив на себе, на свою родину, на

своїх дітей і не обтяжував собою

державу. Зрушення відбудеться, бо

ми для себе ставимо завдання — змі�

нити цю позицію. МСБ — це біль�

ше, ніж просто економіка”.

Тож МСБ залишається тільки од�

не — об’єднуватися, консолідувати�

ся та виробляти зрозумілі та прозорі

правила. “Якщо не діяти в такий

спосіб, то цей бізнес просто стане

неконкурентоспроможним, і не ли�

ше концентрація та обсяги реаліза�

ції МСБ почнуть скорочуватися, а й

рівень безробіття зростатиме”,—

констатує експерт.

Розуміючи це, МСБ виходить з

ініціативою підписання антикоруп�

ційної декларації, що складається з

двох частин. “Перша частина — ті

зобов’язання, які повинен взяти на

себе МСБ, зокрема відмовитися від

хабарів та пошуку можливостей для

неконкурентного здобуття якихось

певних переваг або уникнення яко�

гось додаткового навантаження. А з

іншого боку — вимоги, які ставить

бізнес для того, щоб він дійсно міг

дотримуватися, власне, цієї декла�

рації — працювати без корупції, та

при цьому не втрачав би своєї кон�

курентоспроможності. Оскільки, на

жаль, в сьогоднішніх умовах варто

говорити, з точки зору МСБ, не

стільки про боротьбу з корупцією,

скільки про усунення економічної

основи існування корупції — це й є

дуже важливий момент, на який слід

звернути увагу”,— зазначає пан

Чорній. Планується, що будуть

створюватися окремі експертні гру�

пи як з середовища самих підприєм�

ців, так і з провідних аналітичних

центрів, а також шукатимуть західну

експертну підтримку для того, щоб

“власними” руками почати працю�

вати над втіленням того порядку

денного, який висуває МСБ.

Малі, та завзяті
Для того, щоб проілюструвати,

що ж таке на сьогодні МСБ, зверне�

мося до цифр. Так, згідно з даними

офіційної статистики, станом на 31

грудня 2012 року суб’єктів господа�

рювання в Україні в загальній су�

купності трохи більше, ніж 1 млн

600 тис. З них майже 99 % — МСБ,

тобто, якщо говорити з точки зору

концентрації, то великий бізнес —

менше 1 % в нашій економіці. Як за�

значає пан Чорній, внесок МСБ су�

купно його реалізації продукції зага�

лом по Україні становить 21 %. “От�

же, цей показник в кілька разів мен�

ший за той, що продукує та реалізує

великий бізнес. Але цей відсоток є

достатньо значним. Крім того, зай�

нятість в МСБ — підприємці як са�

мозайняті особи та їх наймані пра�

цівники — складає 44 % від загаль�

ного обсягу зайнятості в країні. Це

також відчутний показник”,— за�

значає Любомир Чорній. Також він

навів показники по середньому біз�

несу — середні підприємства забез�

печують 32 % зайнятості і 40 % обся�

гу реалізації продукції, якщо гово�

рити про частку підприємств без

бюджетних установ, банків. “У бага�

тьох районах є від трьох до більш

ніж десятка секторів економіки, які

повністю забезпечуються МСБ. На�

приклад, здебільшого це готельно�

ресторанний бізнес, сфера побуто�

вих послуг, а в деяких регіонах на�

віть будівництво. Це ті сектори, які

повністю, тобто на 100 %, задоволь�

няються власне МСБ”,— розповідає

пан Чорній. Якщо ж говорити про

певні регіональні залежності чи осо�

бливості, то варто відзначити, що

найбільша концентрація МСБ у м.

Києві — 266 суб’єктів на 10 000 насе�

лення. “Це дуже високий показник,

бо він у рази перевищує регіони. Як�

що порівняти середньоукраїнський

показник, то це 80 суб’єктів на

10 000 населення. Західна Україна,

як не дивно, має найнижчий показ�

ник — 53 суб’єкти на 10 000 насе�

лення. Південь нашої держави нато�

мість має найвищий — 85”,— пояс�

нює Любомир Чорній. Саме ця ка�

тегорія бізнесу відіграє велику роль

у зайнятості населення в Україні.

Так, загальні показники для серед�

нього підприємництва стано�

влять — 32 %, малого — менше 21 %

зайнятості, фізичні особи — підпри�

ємці самостійно та плюс їхні найма�

ні працівники — це ще майже 23 %.

Тобто малий, середній і мікробізнес

фактично є дуже важливим чинни�

ком соціальної стабільності нашої

країни.

Для порівняння — великі підпри�

ємства забезпечують роботу близь�

ко 25 % зайнятого населення. Звіс�

но, ще є певні показники зайнято�

сті в бюджетній сфері, державних

органах влади, органах державного

управління тощо. Зрозуміло, що

МСБ не може бути настільки ефек�

тивним з точки зору продукування

доданої вартості, але все ж таки пев�

ні сектори без нього просто не існу�

вали б, та рівень зайнятості і безро�

біття загалом був би значно гіршим,

ніж він є на сьогодні. Найбільше ро�

бочих місць в Україні генерується

не в великому бізнесі, а в МСБ або

ж у розбудові нового середнього біз�

несу, який створює в нашій державі

найбільший приріст з показників

зайнятості. “Розуміння того, що

МСБ значить для України, і спону�

кало прийняти рішення про ство�

рення Національної платформи ма�

лого та середнього бізнесу”,— за�

значив експерт.

Платформа для бізнесу
За словами голови Київської ор�

ганізації роботодавців сфери послуг

“Всім миром” Олексія Антонюка,

створено Платформу МСБ, в першу

чергу, для діалогу, контролю та ви�

мог, взаємовідносин із владою. “На

сьогодні малий бізнес не має тієї

впливової частини суспільства, яка і

створює робочі місця, валовий про�

дукт, яка є наповнювачем в податко�

вій і пенсійній сфері. Нам необхідні

певні умови, й треба зайняти ту по�

зицію, яка є в будь�якій країні ЄС,

до якого ми прагнемо”,— зазначив

він. МСБ має бути сьогодні консолі�

дованим, зібраним в “єдиний ку�

лак”. “Необхідно дуже чітко розумі�

ти вимоги регіонів, на місцях та ці�

льові. Тому маємо створити і “соці�

альні ліфти” для того, щоб делегува�

ти представників малого бізнесу і у

владу, а може, навіть і в політику —

наразі є таке “вікно” можливостей.

На сьогодні для України є унікаль�

ний шанс, коли МСБ, на відміну від

минулих 23 років, повинні почути.

Нині бізнес сповнений рішучості

зробити так, щоб його таки почули,

й ми не залишимо слова в повітрі —

обов’язково повинні довести цю

справу до кінця”,— розповів пан

Антонюк. За словами координатора

ініціативної групи створення Націо�

нальної платформи малого і серед�

нього бізнесу Юлії Веретельнико�

вої, одним із завдань Платформи є

зробити так, щоб МСБ можна було

за один день зареєструвати, легко

отримати кошти, щоб було мінімум

перевірок і навантажен, і щоб його

було легко закрити. “Платформа

МСБ — це об’єднання бізнес�асоці�

ацій, які працюють в секторі малого

та середнього бізнесу та аналітичних

експертних організацій, які також

займаються цією проблемати�

кою”,— зазначила вона. Створення

такої організації було обговорено в

рамках “Форуму малого та серед�

нього бізнесу: виклики на

2014–2017”, який відбувся днями в

Києві.

Очікується, що об’єднання буде

займатися питаннями, які не мо�

жуть бути вирішені учасниками

ринку окремо, або якщо вони акту�

альні для всіх підприємців, а також

проблемами бізнесу, які потребують

серйозної експертної оцінки. В

свою чергу Любомир Чорній під�

креслив, що організація розроблю�

ватиме законопроекти, які тор�

кнуться питання поліпшення якості

роботи МСБ: “Ми будемо самостій�

но розроблювати та ініціювати зако�

нопроекти, які дійсно зможуть по�

ліпшити ведення малого та серед�

нього бізнесу в Україні”. Також буде

аналізуватися якість державної по�

літики щодо підтримки МСБ. “Ми

вже почали підготовку так званого

“пакету 40 +” — це напрацьований

пакет законодавчих ініціатив від ма�

лого та середнього бізнесу, що зараз

необхідно в короткий термін активі�

зувати і проаналізувати”,— зазначи�

ла пані Веретельникова. Серед пер�

ших ініціатив, які будуть запропо�

новані уряду і парламенту, експерт

називає зменшення адміністратив�

ного тиску на бізнес, протидію ко�

рупції, а також можливість для МСБ

мати доступ до фінансування.

Підприємці на сьогодні вже

окреслили пріоритетні області, які

потребують реформ. Зокрема це лі�

цензування та дозвільна система, за�

хист майнових прав, перевірки біз�

несу, запобігання корупції, податко�

ва та фіскальна системи, пенсійна

система та соціальне страхування.

Експерти розраховують, що в най�

ближчих 5—10 років у разі постійної

роботи Платформи спільно з держ�

органами ведення МСБ в Україні

значно полегшиться і з’явиться на�

багато більше підприємців

Час для змін
Створюється новий майданчик для консолідації 
сил малого та середнього бізнесу 
й побудови якісно нового діалогу з владою

Законодавчі новації
15 êâ³òíÿ 2014 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà Çàêîí “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â

Óêðà¿íè ùîäî ñïðîùåííÿ ïîðÿäêó â³äêðèòòÿ á³çíåñó”, ÿêèì çîêðåìà ïåðåäáà÷àºòüñÿ:
1. Ñêàñóâàííÿ âèìîãè ùîäî ñïðàâëÿííÿ ðåºñòðàö³éíîãî çáîðó çà ïðîâåäåííÿ äåðæðåºñòðàö³¿ þðèäè÷-

íî¿ îñîáè òà ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ.
2. Óíîðìóâàííÿ òà ðîçøèðåííÿ îáñÿãó â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà

ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â, äî ÿêèõ íàäàºòüñÿ äîñòóï íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî
îðãàíó ç ïèòàíü äåðæðåºñòðàö³¿. Íàÿâí³ñòü ïîâíîâàæåíü äëÿ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íî¿
îñîáè ìîæíà áóäå ëåãêî ïåðåâ³ðèòè çà ³íôîðìàö³ºþ ç ªÄÐ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò.

3. Çä³éñíåííÿ äåðæðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â øëÿõîì ïîäàííÿ åëåê-
òðîííèõ äîêóìåíò³â áåç îáîâ’ÿçêîâîãî âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó, âèêîðèñòîâóþ÷è
³íø³ ñïîñîáè ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáè çàÿâíèêà. Öå ìîæóòü áóòè ñïîñîáè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó áàíê³âñüê³é
ñôåð³, àáî, íàïðèêëàä, ïåðåäàâàííÿ ôàéëó ³ç çîáðàæåííÿì QR-êîäó, ç âèêîðèñòàííÿ IT-òåõíîëîã³é òà ìî-
á³ëüíîãî çâ’ÿçêó.

4. Ñêàñóâàííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ íàÿâíîñò³ ïå÷àòêè ó ñóá’ºêò³â ïðèâàòíîãî ïðàâà. Ó Äåðæï³äïðèºìíèöòâ³ ïî-
ÿñíþþòü öþ íîðìó òèì, ùî äîñâ³ä ðîçâèíåíèõ êðà¿í, äå ïå÷àòêè ïðàêòè÷íî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ïîêà-
çàâ — ¿õ ëåãêî ìîæíà ï³äðîáèòè.

Òàêîæ íàãàäàºìî, ùî Âåðõîâíà Ðàäà 9 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ñêàñóâàëà 113 äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â ³ äîçâ³ëü-
íèõ ïðîöåäóð.

Гранти на розвиток
ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó ìàº íàì³ð çá³ëüøè-

òè ê³ëüê³ñòü ãðàíò³â äëÿ ÌÑÁ â Óêðà¿í³ â 2014 ðîö³. Öüîãî ðîêó ªÁÐÐ
ïëàíóº ï³äòðèìàòè áëèçüêî 100 ï³äïðèºìñòâ (ó 2013 ðîö³ — 80), ïðè-
éîì çàÿâîê âæå ðîçïî÷àâñÿ. ªÁÐÐ ó ðàìêàõ ãðàíòîâî¿ ï³äòðèìêè äî-
ïîìàãàº ìàëèì ³ ñåðåäí³ì ï³äïðèºìñòâàì çàëó÷àòè êâàë³ô³êîâàíèõ
êîíñóëüòàíò³â, çäàòíèõ ÿê³ñíî ïåðåòâîðèòè ¿õí³é á³çíåñ, ³ íàäàº ãðàí-
òè äëÿ ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ îïëàòè ¿õí³õ ïîñëóã. Êîíñóëüòàö³¿ íà-
äàþòüñÿ â ñïåö³àë³çîâàíèõ ãàëóçÿõ çíàíü, ÿê-îò ñòðàòåã³ÿ, ìàðêåòèíã,
óïðàâë³ííÿ ô³íàíñàìè, îðãàí³çàö³éíèé òà îïåðàö³éíèé ðîçâèòîê,
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ, ðàö³îíàëüíå åíåðãîêîðèñòóâàííÿ, îõîðîíà íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òîùî. 

Олена ЛАРІНА
“Хрещатик”

С
ьогодні вітчизняний бізнес, як і наша держава, перебуває на переломному ета�
пі свого існування. З одного боку, ми знаходимось в епіцентрі соціально�еко�
номічного вихору, а з іншого — відчувається підтримка світової спільноти в єв�
роінтеграційних прагненнях України. Важливим аспектом є те, що ЄС, США,

МВФ готові виділити значні фінансові ресурси на проведення модернізації держави.
Та потрібно розуміти, що важливу роль у створенні сприятливого бізнес�клімату має
відігравати й державна політика. Вплив малого і середнього бізнесу на економіку кра�
їни відчутний, бо саме він формує більшу частку робочих місць в країні та наповнює
“скарбниці” — як державний, так і місцеві бюджети. Аби наша країна “почувалася”
добре, треба дати вільно дихати підприємцям, тому впровадження стратегічної про�
грами розвитку малого та середнього бізнесу залишається актуальним питанням. Для
виходу на новий етап розвитку підприємництва в Україні створена Національна плат�
форма малого та середнього бізнесу.
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“Діти Голосієва — за мир!”
Ä³òè òà ï³äë³òêè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

ñòîëèö³ — âèõîâàíö³ Öåíòðàë³çîâàíî¿
ñèñòåìè äèòÿ÷î-þíàöüêèõ êëóá³â “Ùàñ-
ëèâå äèòèíñòâî” — ñï³ëüíî ç áàòüêàìè òà
ãðîìàäñüê³ñòþ âèñòóïèëè ³ç çàãàëüíî-
ðàéîííîþ ³í³ö³àòèâîþ “Ä³òè Ãîëîñ³ºâà —
çà ìèð!”.

Ìåòîþ àêö³¿ º àêòèâ³çàö³ÿ ìèðîòâîð÷î-
ãî ðóõó ñåðåä ä³òåé ³ ìîëîä³, îá’ºäíàííÿ
çóñèëü ä³òåé, áàòüê³â ³ ïåäàãîã³â ó ñï³ëü-
íîìó ïðàãíåíí³ äî ìèðíîãî òà ùàñëèâîãî
ìàéáóòíüîãî.

Àòðèáóòàìè ìèðó ó äèòÿ÷îìó ðîçóì³í-
í³ º æîâòî-áëàêèòí³ êîëüîðè ïðàïîðó
Óêðà¿íè òà êâ³òè íà ìîãèëàõ âî¿í³â, ÿê³
çàãèíóëè, çàõèùàþ÷è íàøó Â³ò÷èçíó â
ðîêè â³éíè, òà òèõ ãåðî¿â, õòî â ð³çí³ ÷à-
ñè â³äñòîþâàâ ¿¿ íåçàëåæí³ñòü.

² åòàï ³í³ö³àòèâè áóëî ðîçïî÷àòî 12
êâ³òíÿ òðóäîâèì äåñàíòîì â ðàìêàõ Äíÿ
äîâê³ëëÿ. Âèõîâàíö³ êëóá³â, ïåäàãîãè,
áàòüêè, äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ ïðîâåëè ñà-
í³òàðíå ïðèáèðàííÿ ó ì³ñöÿõ ïîõîâàíü
â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â òà âî¿í³â ÂÂÂ
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³.

²² åòàï ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè ï³ä ãàñëîì
“Äîòîðêíåìîñÿ ñåðöåì äî ãåðî¿÷íèõ
³ìåí!”. Ä³òè ðàçîì ³ç äîðîñëèìè â³äíîâ-
ëþâàòèìóòü íàïèñè íà ãðàí³òíèõ ïëèòàõ
áðàòñüêèõ ìîãèë. Öÿ âåëèêà ðîáîòà áóäå
ïðîäîâæóâàòèñü ïðîòÿãîì ðîêó ç 9 òðàâ-
íÿ äî 70-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè,
ÿêà áóäå â³äçíà÷àòèñü 28 æîâòíÿ 2014 ðî-
êó.

À ó 2015 ðîö³ äî 70-ð³÷íîãî þâ³ëåþ Ïå-
ðåìîãè ó ÂÂÂ âèõîâàíö³ çâ³òóâàòèìóòü
ïåðåä ãðîìàäñüê³ñòþ ðàéîíó òà îôîðì-
ëÿòü ñâîþ ñòîð³íêó â ìóçå¿ Áóäèíêó âåòå-
ðàí³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó

“Чиста столиця починається 
з мене”

Ó ñóáîòó, 12 êâ³òíÿ, ó ðàìêàõ Äíÿ äî-
âê³ëëÿ â³äáóëàñÿ ìàñøòàáíà çàãàëüíîì³ñü-
êà àêö³ÿ “×èñòà ñòîëèöÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç
ìåíå”, ó ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 7 òèñÿ÷
äåñíÿíö³â — êîìóíàëüíèê³â, ïðåäñòàâíè-
ê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Äåñíÿíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ï³äïðèºìñòâ òà óñ-
òàíîâ ðàéîíó, ãðîìàäñüê³ñòü.

Êð³ì ñàí³òàðíîãî ïðèáèðàííÿ, äåñíÿí-
ö³ ðàçîì ³ç êîìóíàëüíèêàìè âèñàäæóâàëè
äåðåâà, êóù³, ë³êâ³äîâóâàëè ñì³òòºçâàëè-
ùà, óïîðÿäêîâóâàëè ãàçîíè. Òàê, 12 êâ³ò-
íÿ íà òåðèòîð³¿ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè áóëî âèñàäæåíî
1 741 äåðåâî, 798 êóù³â, óïîðÿäêîâàíî
73,9 êâ. ì ãàçîí³â, ïðèáðàíî òà âèâåçåíî
488 êóá. ì â³äõîä³â, ë³êâ³äîâàíî 3 íåñàíê-
ö³îíîâàíèõ ñì³òòºçâàëèùà.

“Ìåøêàíö³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ðà-
çîì ³ç êîìóíàëüíèêàìè ïîêàçàëè ïðèêëàä
íåáàéäóæîñò³ òà óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷èñòîòó ³ çàòèøîê ó
ðàéîí³, â ÿêîìó ïðîæèâàþòü. Ëèøå òàê
ìè çìîæåìî çðîáèòè íàø ðàéîí îäíèì ç
íàéêðàùèõ òà íàéçåëåí³øèõ ó ì³ñò³”,—
çàïåâíèâ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè
Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Àíäð³é Ãîòà

До Великодня юні дніпровці
влаштували виставку

Âèñòàâêà äèòÿ÷èõ ðîá³ò, ïðèñâÿ÷åíèõ
ñâ³òëîìó äíþ Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ,
ïðîõîäèòü ó â³ää³ëåíí³ ñîö³àëüíî-ìåäè÷-
íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, õâîðèõ íà ÄÖÏ, òà
ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâà-
ë³ä³â Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó.

Òàêèé çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ çàäëÿ íàäàííÿ
ä³òÿì ç âàäàìè äîäàòêîâî¿ ìîæëèâîñò³
äëÿ ñàìîðîçâèòêó òà ñàìîâèðàæåííÿ.

Çà äîïîìîãîþ ôàõ³âö³â â³ää³ëåííÿ íàä
ðîáîòàìè ïðàöþâàëè Áîãäàí Ãàëäåöüêèé,
Íàñòÿ Ñîëîøåíêî, Îëåã Ïàí÷åíêî, Êàðè-
íà Ãåðàñèìåíêî, Àë³íà Ïàðõîìåíêî, Ïàâ-
ëî Âàñèëåíêî, Àðêàä³é Äüÿ÷åíêî. Íà âè-
ñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³ äóæå ö³êàâ³ êîìïîçè-
ö³¿: ïèñàíêè, íàäçâè÷àéíèé êîøèê ç êóð-
÷àì, îðèã³íàëüíå ïàííî ç ã³ëî÷êîþ êàëè-
íè — ñèìâîëîì Óêðà¿íè, ö³êàâ³ ìàëþíêè
òà àïë³êàö³¿ ó âèãëÿä³ ÿéöÿ, ïðèêðàøåí³
ëèêàìè ñâÿòèõ

Íîâèíè ðàéîí³â Юним оболонцям — оновлений
дитячий майданчик
Новий розважальний об’єкт для малечі днями з’явився 
на вулиці Маршала Тимошенка, 13�а

Було дещо дивно бачити таку

кількість малечі в одному дворі.

Як виявилося, лише в одному бу�

динку № 13�а мешкає 125 дітей ві�

ком до десяти років! Мабуть, іще

стільки ж у сусідніх будинках.

“Під вечір, коли діти приходять зі

школи й садочків, на цьому і двох

інших майданчиках у нашому

дворі просто ніде ногою ступи�

ти,— каже мешканка будинку Ве�

роніка, мама чотирирічної Каті.—

Та й майданчики ці, збудовані де�

сять років тому, застаріли мораль�

но й фізично. У такий складний

час навіть маленькі радощі мо�

жуть стати великими. Адже сього�

дні всі діти — політики!”

“Без перебільшення можна

сказати: свято вдалося! — додає

Інна, мама семирічної Ліни.— І

ми вдячні людям, які подарували

дітям і дорослим радість. Але ми

будемо їх просити стати хрещени�

ми батьками нашого двору й збу�

дувати майданчик для підлітків: з

турніками, спортивними трена�

жерами...”.

Організатори свята — ТОВ

“Світ побуту” на чолі з в. о. ди�

ректора Мирославом Маркови�

чем Антоновичем та ВАТ “Київ�

хліб” на чолі з головою Нагля�

дової ради Андрієм Коломійчен�

ком. Перерізаючи стрічечку онов�

леного майданчика (йому допо�

магали двоє малюків), Андрій Іва�

нович зазначив: “Найбільша ра�

дість у світі — дитячий сміх. Коли

дитина щаслива — щасливі бать�

ки, навіть двір і будинок, а зна�

чить — щаслива країна. У кожної

родини є пріоритет — усе найкра�

ще віддавати дітям. Таку мету пе�

реслідуємо й ми. Адже що ми ни�

ні посіємо в дитячих душах — таке

майбутнє й матимемо. Ми повин�

ні передати країну в надійні ру�

ки”.

“Це перший інвестиційний бу�

динок на Оболоні, і ми взяли його

на утримання,— розповідає Ми�

рослав Маркович.— Коли почали

шукати спонсорів, чи як їх зараз

називають, соціальних партнерів,

для обладнання дитячого майдан�

чика, “Київхліб” відгукнувся від�

разу ж, без жодних вагань і зайвих

запитань”.

Творчий тандем зазначених ор�

ганізацій, точніше, їхні керівники

пообіцяли у травні�червні онови�

ти (доукомплектувати) ще один

дитячий майданчик біля будинку.

А згодом — збудувати місце відпо�

чинку й для старших дітей і під�

літків.

Заступник голови Оболон�

ської райдержадміністрації Ста�

ніслав Москалевський, який за�

вітав на свято, зазначив, що 6�й

мікрорайон, у якому знаходиться

двір�іменинник, — найкращий у

районі

Вернісаж педагогічних інновацій
На щорічному методичному форумі для колективів профтехучилищ 
та шкіл столиці визначили найкращі навчальні заклади
Олена КУЗЬМЕНКО
спеціально для “Хрещатика”

У
Київському місь
кому палаці дітей
та юнацтва відбув
ся щорічний мето

дичний форум “Вернісаж
педагогічної творчості”.
Колективи професійно
технічних закладів та за
гальноосвітніх шкіл сто
лиці представили свої ін
новаційні проекти та ме
тодологічні підходи у на
вчальному процесі. А за
підсумками вернісажу
відбулося нагородження
найкращих училищ у
кількох номінаціях.

“Інноваційна діяльність — шлях

до вершини професійної майстер�

ності педагогічного колективу” —

під таким гаслом у Київському

міському палаці дітей та юнацтва

пройшов щорічний “Вернісаж пе�

дагогічної творчості”.

Колективи 28 професійно�тех�

нічних закладів та усіх загально�

освітніх шкіл столиці мали змогу

обмінятися досвідом, представи�

ти свої методологічні підходи у

навчальному процесі.

“Ми маємо унікальну можли�

вість ознайомитись з роботою пе�

дагогічних колективів, інновацій�

ними підходами до виробничого

та практичного навчання”,— за�

значив директор Департаменту

професійно�технічної освіти Мі�

ністерства освіти і науки, молоді

та спорту В’ячеслав Супрун. Він

додав, що даний захід добре орга�

нізовано завдяки підтримці Київ�

ської міської державної адмініс�

трації та районним управліннями

освіти.

Для гостей методичного фору�

му також діяла виставка, на якій

профтехосвітяни представили

кращі методичні збірники, реко�

мендації, апробації програмових

засобів навчання, власні елек�

тронні посібники. Бажаючі озна�

йомилися і з продукцією, яку ви�

готовляють учні ПТУ, а це і моде�

лі взуття, і декоративні вироби з

металу, декуповані предмети ін�

тер’єру тощо. Але головним зали�

шалась презентація освітніх про�

ектів щодо комплексно�методич�

ного забезпечення предметів та

значна кількість інноваційних

проектів.

“Я вважаю, що об’єднання

творчого потенціалу педагогів

столичної освіти загальноосвітніх

та професійно�технічних на�

вчальних закладів сприятиме то�

му, що ми будемо краще вихову�

вати наших дітей, допомагатиме�

мо ставати професіоналами”,—

зазначила академік�секретар На�

ціональної академії педагогічних

наук України, доктор педагогіч�

них наук Неля Ничкало.

Родзинкою цьогорічного верні�

сажу стало проведення “Педаго�

гічної хвилі” для заступників ди�

ректорів із навчально�виховної

роботи. Адже при проведенні ми�

нулорічної акції, у якій брали

участь керівники всіх навчальних

установ Києва, було вирішено, що

це поглибить розвиток співпраці

між школами та училищами.

За підсумками вернісажу відбу�

лося нагородження найкращих

навчальних закладів. Так, у номі�

нації “Сучасний інноваційний ос�

вітній проект” перемогу здобуло

Вище комерційне училище Київ�

ського національного торговель�

но�економічного університету.

Саме цей заклад продемонстрував

високий рівень організації мето�

дичної роботи у 2013—2014 на�

вчальному році. Київське вище

професійне поліграфічне училище

посіло перше місце у категорії

“Кращий збірник методичних ма�

теріалів педагогічних працівників

ПТНЗ”. А за “Кращу експозицію

методичних матеріалів професій�

но�технічного навчального закла�

ду” пальму першості віддано сто�

личному Вищому професійному

училищу № 33.

До слова, у рамках заходу понад

400 педагогів змогли відвідати

уроки теоретичного та виробни�

чого навчання, взяти участь у ро�

боті майстер�класів, ознайомити�

ся із роботою навчально�вироб�

ничих майстерень ПТНЗ тощо.

Наступною акцією для учнів ки�

ївських шкіл стане “Ярмарок про�

фесій”, який відбудеться 29 квітня

2014 року в Київському палаці ді�

тей та юнацтва. 28 закладів столич�

ної профтехосвіти презентувати�

муть школярам понад 200 робітни�

чих професій, які гарантуватимуть

молоді працевлаштування або ж

отримання вищої освіти
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Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для “Хрещатика”

Н
езважаючи на прохолодну весняну погоду, в
одному з оболонських дворів по вул. Марша
ла Тимошенка було гамірно й весело: дітлахи
різного віку — від малюків до школярів — об

ліпили новенький дитячий майданчик. Одні спуска
лися з гірки, інші випробовували гойдалки й дитячі
атракціони... Весела музика, ігри, конкурси та призи
від героїв сучасного мультфільму Лунтика й Бджіл
ки, веселковий дощ із мильних бульбашок... Мами,
тата, бабусі з дідусями спостерігали за дітворою й
теж раділи святу.

За підс м ами "Вернісаж педа о ічної творчості" Київсь ом місь ом
палаці дітей та юнацтва відб лося на ородження най ращих чилищ

іль ох номінаціях

Днями на в лиці Маршала Тимошен а, 13-а для малечі від рили
оновлений дитячий майданчи
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Хрещатик 917 квітня 2014 року

“Ми не герої. Ми просто виконуємо
свою роботу — рятуємо людей”

45 секунд на збори
Напередодні Дня пожеж

ної охорони, який в Україні

відзначають 17 квітня, озна

йомитися з життям столич

них вогнеборців прийшли

юні журналісти Інформацій

нотворчого агентства

“ЮНПРЕС”. Начальник по

жежної частини № 13 пол

ковник Ігор Шилохвост,

який виступив перед гостями

у ролі екскурсовода, в своїй

розповіді робив наголос на

історію становлення пожеж

ної справи і при цьому нена

в’язливо й цікаво, як

справжній педагог, нагадував

про необхідність дотримання

правил протипожежної без

пеки.

“Аби зняти документаль

ний відеоролик про те, як

розвивається пожежа, в од

нокімнатному приміщенні

встановили камеру з тайме

ром, яка фіксувала те, що

відбувається, і заради експе

рименту підпалили газету.

Так ось, через дві з полови

ною хвилини теплове розши

рення газів призводить до то

го, що в приміщенні виліта

ють вікна, а притік свіжого

повітря ще більше розпалює

вогонь, і за п’ять хвилин у

цій кімнаті вже нема чого ря

тувати. Ось чому так важливо

якомога швидше приїхати на

місце пожежі, аби вберегти

життя людей і майно”,— по

яснює Ігор Володимирович.

До речі, згідно з нормати

вами, від моменту отриман

ня інформації про пожежу до

виїзду за межі пожежної час

тини у фахівців на все про

все — 45 секунд. Як укладаю

ться рятувальники в цей час,

вони продемонстрували на

практиці.

Музей пожежної
справи

Взагалі про те, як розвива

лася пожежна справа сто і

більше років тому, Ігор Ши

лохвост може розповідати го

динами. Стараннями началь

ника частини кілька років то

му в ній було створено музей,

який за цей час перетворився

на один із кращих професій

них музеїв країни. Тут можна

побачити і навіть доторкну

тися до унікальної дерев’яної

пожежної драбини 1929 року

й не менш унікального руч

ного насосу, попередників

сучасних вогнегасників, оці

нити, як із часом видозміню

валися протигази та захисні

костюми для гасіння пожежі.

В музеї є ціла колекція по

жежних касок, в яких працю

вали вогнеборці різних країн

за останніх 100 років,

справжня форма вітчизняних

та іноземних “приборкувачів

вогню”, макети протипожеж

ної техніки, нагороди, прапо

ри... Щось дарували друзі,

колеги, щось робили самі або

замовляли художникам (на

приклад, чудову діораму з бе

ресту “Пожежа на заставі”).

Старовинний ручний насос

багато років валявся під пар

каном. До музею його при

везли в катастрофічному ста

ні, іржавим, не придатним

навіть для експонування.

“Ми його самі відреставру

вали, відчистили. Він навіть

працює,— каже Ігор Шило

хвост. — Я ще планую при

везти справжню пожежну

підводу, попередницю по

жежних машин. Мені вже по

обіцяли”.

Біля входу в музей відві

дувачів зустрічає телефоніст

ка у форменому одязі 1930х

років, поруч з якою — її коле

га з Італії в сучасній формі.

Далі — бійці в брезентовому

захисному одязі й старовин

них протигазах, за ними —

сучасний пожежник у комбі

незоні, що витримує темпе

ратуру понад 1500 градусів.

Звісно, це манекени, але ви

глядають майже як живі.

Щоб добитися такого ефекту,

творці музею попросили гри

мерів Театру драми і комедії

на Лівому березі розфарбува

ти їх.

Уздовж стін розставлені

пожежні стволи — від рари

тетних до сучасних, вогнегас

ники (один з перших, по

рошковий, завжди привертає

увагу відвідувачів. Щоб за йо

го допомогою загасити поже

жу, потрібно було впритул пі

дійти до вогнища і посипати

на нього порошком). Про

вести екскурсію музеєм може

будьякий боєць пожежної

частини — у вільний час.

Пускають сюди всіх охочих,

особливо раді школярам.

“Ми від початку планували

зробити наш музей відкритим

для дітей, зацікавити їх, щоб

ними не оволоділа вулиця,—

каже Ігор Шилохвост.— По

казати, що таке робота по

жежників. Один з розділів ми

присвятили героямпожеж

никам”. 

Є в музеї також свій таліс

ман — ікона “Неопалима ку

пина”. Вважається, що вона

захищає людей від пожеж і є

покровителькою всіх пожеж

ників. В одній руці Богороди

ця тримає Немовля, в ін

шій — невеличку драбинку.

Чимало може розповісти

пан Шилохвост і про історію

київських пожеж. “Найчасті

ше пожежі в місті були силь

ними, але локальними. По

жежа 1811 року стала теж, по

суті, локальною. Є версія, що

це був підпал — згідно з вис

новками слідчої комісії, тоді

вогонь спалахнув у кількох

місцях одразу на великій

площі,— розповідає Ігор Во

лодимирович.— А взагалі за

свою історію Київ пережив

близько двадцяти пожеж, ко

ли дійсно палало все місто.

Одне з перших згадувань про

пожежу в Давньому Києві

належить ще до 1017 року,

коли князем Ярославом

Мудрим під час міжусобної

війни був вщент спалений

центр міста. В ті далекі часи

боротьбу з вогнем “вели”

ікони православної церкви

“Неопалима купина” та

“Микита Новгородський”...

Подейкували, що під час по

жежі варто було, читаючи

молитву, тричі обійти пала

ючу будівлю з цими іконами

в руках, і вогонь згасав. Не

знаю, чи це правда, але люди

так кажуть...

Історія пожеж у Києві — це

й історія боротьби з ними. У

1928 році в Києві було дев’ять

пожежних частин, які володі

ли тринадцятьма автомобіля

ми. У 1936 році відкрили 2 по

жежнотехнічні школи, які

готували молодший началь

ницький склад. А ще раніше,

в 1924 році, там, де зараз зна

ходиться пожежна частина

№ 13, працювали курси по

жежників Лівобережжя. На

ша пожежна частина, так са

мо, як і 25та, що на Оболоні,

веде свій відлік із 1910 року,

коли місцеві землевласники

організували добровільну по

жежну дружину”.

Одна 
з найнебезпечніших
професій у світі

“У всьому світі професія

пожежника входить до десят

ки найнебезпечніших і най

більш ризикованих. Можна

навчитися лазити по висув

них драбинах, користуватися

протигазом, рухатися в густо

му диму, бігати, стрибати. Але

найтяжче — щомиті бути го

товим ризикувати своїм жит

тям, щоб урятувати інших”,—

наголошує начальник Дніп

ровського районного в м. Ки

єві управління ГУ МНС

України Ігор Шилохвост.

Полковник Шилохвост

знає, що каже. В квітні 1986

року він, 21річний юнак, ви

мірював дози випромінюван

ня під палаючим реактором.

У Вірменії 1988 року визволяв

людей із завалів, спричине

них землетрусом. За мужність

Ігоря Шилохвоста нагороди

ли орденом “Знак Пошани”,

грамотою МВС Вірменії. В

Україні Ігор Шилохвост зага

сив багато пожеж. Деякі з них

залишилися в його пам’яті

назавжди.

Та, мабуть, чорнобильська

епопея ніколи не зітреться з

його серця. Після служби в

армії він, випускник техніку

му радіоелектронних прила

дів, дозиметрист за освітою,

всього рік устиг попрацювати

в пожежній частині № 6 Ра

дянського району столиці. І

раптом — аварія, яка розділи

ла мільйони людських життів

на “до” і “після”. Вночі 30

квітня він у складі бригади

дозиметричного контролю

під командуванням старшого

лейтенанта відправився до

Прип’яті. Першу ніч перено

чували в пожежній частині м.

Іванків, а наступного дня вже

були в найбільш забрудненій

зоні, з якої евакуйовували

всіх мешканців — Прип’яті.

Найбільше враження на

юнака справила небачена до

сі кількість транспорту — ба

гатокілометрова колона, яка

рухалась у бік Чорнобиля, й

силасиленна міліціонерів. А

ще — і це було найстрашні

ше — “мертві” села, без лю

дей, і тварини, які ревли, рох

кали, нявчали, гавкали, вили,

квоктали, не розуміючи, за

що їх зрадили й покинули,

прирекли на смерть. Таке не

забувається!

“Якось, об’їжджаючи пере

сувною метрологічною лабо

раторією села “мертвої зони”,

зустрічаємо діда, який пасе

корову. Зупинилися, почали

розпитувати, чому він не ви

їхав разом з усіма. Раптом

старий заплакав і сказав:

“Старі дерева не пересаджу

ють. Їх або викорчовують, або

вони падають самі. Я тут на

родився, тут і помиратиму”. 

Наступного дня, після при

буття на атомну станцію, Іго

рю Шилохвосту довелося по

бувати в самому пеклі — в

підвалах зруйнованого чет

вертого енергоблоку. “Видо

вище було жахливе! Я рвався

йти першим, але старші коле

ги поставили мене й ще одно

го такого ж “зеленого” бійця

останніми, щоб ми менше ча

су пробули в зараженому при

міщенні. Мовляв, ще встиг

нете загинути,— вам треба

жити!”

З теплотою згадує полков

ник своїх побратимів, згурто

ваність, чітку злагодженість у

роботі всіх служб: атомників,

вертолітників, технічних

служб, медиків, хіміків, по

жежників, кухарів. А ще —

прекрасне харчування (“ков

баса була — яка хочеш!”) і

дбайливий медичний кон

троль.

За тиждень, проведений у

“зоні”, виконуючи завдання

забезпечення пожежної безпе

ки в умовах жорсткої радіації,

Ігор Шилохвост отримав знач

ну дозу опромінення. Але, ма

буть, його накривав своїми

крильми ангелохоронець і бо

ронила мамина молитва.

На жаль, професія пожеж

ника пов’язана з ризиком і

небезпекою. Буває, що вона

забирає у вічність найкращих.

Ми зупиняємося біля пор

трета юнака в чорній рамці. 8

липня 2004 року (вперше за 8

років, з 1996) під час пожежі

загинув 24літній сержант Ро

ман Черненко, рятуючи

дівчинку з палаючого будин

ку. З того часу частина не

втрачала життя жодного зі

своїх побратимівпожежни

ків.

“Про нас часто кажуть: чу

дова робота у пожежників —

сплять 24 години на добу,—

усміхається Ігор Володимиро

вич.— А ви уявіть собі, як по

драбині заввишки 50 м підня

тися! Та не просто піднятися,

а ще й людей евакуювати. Ви

кликали нас якось на пожежу.

Приїжджаємо — на балконі

п’ятого поверху вниз головою

висить огрядна бабуся, три

мається тільки однією ногою.

Поставили драбину, наш спів

робітник Сергій Решметділов

почав підніматися, аж раптом

у старенької нога зісковзну

ла — і та почала падати вниз.

Пожежник, ще не встигнув

ши застрахуватися, хапає її й

утримує на драбині. Спустили

бабусю на землю, а вона нам і

говорить: чого ви так довго

їхали, у мене там борщ уже пе

реварився!”.

Гумор ситуації бійці по

жежної частини оцінили піз

ніше, коли й вогонь загасили,

і бабусі першу допомогу нада

ли. Пожартувати тут люб

лять — та й інакше не можна.

За мужність кількох бійців

частини нагородили ордена

ми і медалями, в тому числі й

від православної церкви. Є й

такі, хто на державному рівні

визнаний героємрятуваль

ником.

Ігор Володимирович має

цілий “іконостас” бойових

державних і навіть церковних

нагород. Але сам він не вва

жає себе героєм. Каже, що

просто добросовісно викону

вав завдання. Головне, щоб

поруч були надійні товариші.

До речі, щодо ікон Богоро

диці й Миколая Спасителя,

які стоять у кабінеті началь

ника частини. Бійці частини

винесли їх зі згорілої маши

ни. Постраждали тільки ра

ми, а ікони залишилися ціли

ми. Як і папірець із молит

вою, яку перед дорогою дала

дальнобійнику Петру Гур

ському його мама. Слава про

ці неопалимі ікони за кілька

місяців розлетілась мало не

всією Україною, навіть до

неслася до Києва. До водія

Петра почали звертатися

представники храмів з усієї

України з проханням переда

ти чудотворні ікони в церкву.

Чоловікові, якого врятувало

Диво, дуже не хотілося роз

ставатися зі своїми рятівни

ками, але він усе ж таки вирі

шив віддати ікони. Але не до

храму, а тим, хто щоденно ря

тує людей.

З того часу ці ікони оберіга

ють хлопців і допомагають їм

рятувати інших �

Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для “Хрещатика”

К
ожному з 200 підлеглих полковника
внутрішньої служби начальника Дніп�
ровського районного управління з пи�
тань надзвичайних ситуацій ГУ МНС

України в місті Києві Ігоря Шилохвоста є про
що розповісти. В особовому складі частини 11
бійців удостоєні почесної нагороди — ордена
“За мужність”. Та й сам Ігор Володимирович
має не одну високу державну відзнаку. Зокре�
ма орденом “За заслуги” III ступеня його наго�
родили як учасника ліквідації аварії на Чорно�
бильській АЕС. А орденом “Знак Пошани” —
за мужність, проявлену у Вірменії в 1988 році,
коли визволяв людей із завалів, спричинених
землетрусом.

Так вважають представники професії, яка входить до десятки найнебезпечніших 
і найбільш ризикованих у світі

Пол�овни��І
ор�Шилохвост�провів�е�с��рсію�в�м�зеї�і���своїй�розповіді�зробив�на
олос�на�історію
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ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

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

17 вітня (чт.) — 19.00 "Дами і сари",
омедія, Оле сандр Фредро
18 вітня (пт.) — 19.00 "Малень і по-
др жні злочини", психоло ічний дете тив,
Ері -Емман ель Шмітт
19 вітня (сб.) — 19.00 "Натал а Пол-
тав а", раїнсь е м зично-драматичне
ро о о, Іван Котляревсь ий
20 вітня (нд.) — 19.00 "Кайдашева
сім'я", омедія, Іван Неч й-Левиць ий
22 вітня (вт.) — 19.00 "Момент охан-
ня", інсценізація Тараса Жир а за твора-
ми Володимира Винничен а, слідчий е с-
перимент
23 вітня (ср.) — 19.00 "Марія" ("Коли
розл чаються двоє"), Збі нєв Хшанов-
сь ий, Лариса Кадирова

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 
²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

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

17 вітня (чт.) — 19.00 прем'єра "Усюди
один...", сценічна омпозиція Михайла Рєз-
ні овича, 200-річчю з дня народження Та-
раса Шевчен а присвяч ється, 1 од. 20 хв.
18 вітня (пт.) — 19.00 "Любовне боже-
вілля", м зична вистава, Жан Франс а
Рен'яр, 1 од. 50 хв.

20 вітня (нд.) — 19.00 "Занадто одр -
жений та сист", омедія, Рей К ні, 2 од.
15 хв.
20 вітня (нд.) — 20.00 прем'єра "Жін-
а і чиновни ", омедія, Альдо Ні олаі,
1 од. 30 хв.
21 вітня (пн.) — 19.00 "Наполеон і
орси ан а", омедія, Іржі Г бач, 2 од.
40 хв.
21 вітня (пн.) — 20.00 "Страждання
юно о Вертера", драма, Йо анн Воль-
ф ан фон Гете, 1 од.
22 вітня (вт.) — 19.00 "Дерева поми-
рають стоячи", Алехандро Касона, 2 од.
10 хв.
23 вітня (ср.) — 19.00 "Сімейна вече-
ря", омедія, М. Камолетті, 2 од. 20 хв.
23 вітня (ср.) — 19.00 "Жирна свиня",
Ніл ЛаБ т, 1 од. 35 хв.

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

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

17 вітня (чт.) — 19.00 "Дрібний біс",
тра і омедія, Федір Соло б, 2 од. 35 хв.
18 вітня (пт.) — 19.00 "Опіс ін. Фо-
ма!", е сцентрична омедія, Ф. Достоєв-
сь ий, 2 од. 30 хв.
19 вітня (сб.) — 15.00 "Дзвіно з ми-
н ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.
19 вітня (сб.) — 19.00 "Чотири причи-

ни вийти заміж", омедія про охання,
Р. Баер, 2 од.
22 вітня (вт.) — 19.00 прем'єра "Чо о
хоч ть жін и?", на основі омедій Аристо-
фана, 2 од. 10 хв.
23 вітня (ср.) — 19.00 "Майн Кампф,
або Ш арпет и в авни ", Дьйордь Табо-
рі, 2 од. 40 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²
Адреса: Андріївський узвіз, 20�б (театральна
гостьова), В. Васильківська, 103 (Палац "Укра�
їна")
Тел: (044)33�222�17,
www.theatreonpodol.com

17 вітня (чт.) — 19.00 "Лю семб р-
зь ий сад", фантазія-шансон, 1 од. 10 хв.,
театральна остьова
17 вітня (чт.) — 19.00 "Звід и бер ть-
ся діти", лірична омедія, 2 од. 30 хв.,
Малий зал Палац "У раїна"
18 вітня (пт.) — 19.00 "Я — Марія
Каллас", драма, Терренс Ма Неллі, 2 од.
20 хв., театральна остьова
18 вітня (пт.) — 19.00 "Мин ло о літа
в Ч лимсь ", драма Оле сандра Вампі-
лова, Малий зал Палац "У раїна"
19 вітня (сб.) — 19.00 "Лист Бо ", те-
атральне оповідання, 1 од. 30 хв., теат-
ральна остьова
23 вітня (ср.) — 19.00 "Льов ш а", роз-
повідь про єврейсь е щастя, 1 од. 40 хв.,
театральна остьова

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

17 вітня (чт.) — 16.00 "Лісова пісня",
драма-феєрія, за мотивами п'єси Лесі
У раїн и, 2 од. 30 хв.
17 вітня (чт.) — 19.00 "Сирена та Ві -
торія", омедія, О. Галін
18 вітня (пт.) — 19.00 прем'єра "Сон",

Ві тор Гирич за твором Тараса Шевчен а
19 вітня (сб.) — 19.00 "Людина та Віч-
ність", філософічний жарт, А. К рейчи ,
2 од. 30 хв.
23 вітня (ср.) — 19.00 "Мольєріана",
тра іфарс, М. Б л а ов

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

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

17 вітня (чт.) — 19.00 "За двома зай-
цями", оперета, В. Ільїн, В. Л ашов

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: вул. Володимирська, 50
Тел: (044)455�90�87, www.opera.com.ua

17 вітня (чт.) — 19.00 "Сильфіда", ба-
лет на 2 дії, Х. Левенсхольд
18 вітня (пт.) — 19.00 "Аїда", опера на
4 дії, Дж. Верді, ви он ється італійсь ою
мовою
19 вітня (сб.) — 19.00 "Лісова пісня",
балет на 3 дії, М. С ор льсь ий
20 вітня (нд.) — 19.00 "Натал а Пол-
тав а", сповнена мор , танців та фоль -
лор історія охання на 2 дії, М. Лисен о
22 вітня (вт.) — 19.00 "Раймонда", ба-
лет на 2 дії, О. Глаз нов
23 вітня (ср.) — 19.00 "Рі олетто",
опера на 3 дії, Дж. Верді, ви он ється іта-
лійсь ою мовою

ÌÎËÎÄÈÉ ÒÅÀÒÐ
Адреса: вул. Прорізна, 17
Тел: (044)234�62�51, www.molody.kiev.ua

17 вітня (чт.) — 19.00 "Людина і віч-
ність", філософічна омедія на 2 дії, Ан-
дрій К рейчи
18 вітня (пт.) — 19.00 "Торчалов",
сцени з життя після смерті на 2 дії, Ми и-
та Воронов
19 вітня (сб.) — 19.00 "Афінсь і вечо-
ри", лірична омедія на 2 дії, І ор Славин-
сь ий
22 вітня (вт.) — 19.00 "Неймовірна іс-
торія охання", Кіра Малініна
22 вітня (вт.) — 19.00 "Ян ольсь а о-
медія", іронічне фентезі з антра том, Лев
Хохлов
23 вітня (ср.) — 19.00 "Сватання на
Гончарівці", омедія, Гри орій Квіт а-Ос-
нов'янен о

ÒÅÀÒÐ "ÑÓÇ²ÐÒß"

Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua

17 вітня (чт.) — 19.00 "У радене щас-
тя", драма, Іван Фран о
18 вітня (пт.) — 19.00 "Мне тесно в
имени своем...", історія охання Сер ія
Єсеніна та Айседори Д н ан, Тетяна Іва-
щен о
23 вітня (ср.) — 19.00 "Довершений
Чарлі", іронічна мелодрама для повноліт-
ніх, Лев Хохлов

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
17 вітня (чт.) — 13.00 "Вождь черво-
нош ірих", тра і омедія, за мотивами
оповідання О'Генрі, 1 од. 45 хв., для ді-
тей від 7-ми ро ів
18 вітня (пт.) — 12.00 "Добрий Хор-
тон", м зична вистава, Ю. Чеповець ий,
1 од. 44 хв., для дітей від 5-ти ро ів
19 вітня (сб.) — 11.00 "Ти особли-
вий", м зична аз а, О. Несміян, 1 од.,
для дітей від 5-ти ро ів
19 вітня (сб.) — 12.00 "Ля тяб бет",
новорічна аз а, М. Френ ель
20 вітня (нд.) — 11.00 "Ти особли-
вий", м зична аз а, О. Несміян, 1 од.,
для дітей від 5-ти ро ів

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ 
ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80,
www.musictheatre.kiev.ua
19 вітня (сб.) — 19.00 "Спляча рас -
ня", балет-феєрія на 2 дії, П. Чай ов-
сь ий
22 вітня (вт.) — 19.00 "Ромео і
Дж льєтта (Ше спірименти)", балет на
одн дію за творами В. Ше спіра на м -
зи П. Чай овсь о о, Г. Ф. Генделя та
доби Ренесанс , "Київ модерн-балет"

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08,
www.akadempuppet.kiev.ua
19 вітня (сб.) — 11.00 "Про роч
Ряб та сонеч о золоте", М. Петрен о,
35 хв., для дітей від 3-х ро ів
19 вітня (сб.) — 13.00 "Кіт чобо-
тях", Ю. Сі ало за Ш. Перро, 45 хв., для
дітей від 3-х ро ів
19 вітня (сб.) — 15.00 "Попелюш а",
Є. Шварц, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів
19 вітня (сб.) — 17.00 "Дюймовоч а",
Б. Заходер, за Г. Х. Андерсеном, 50 хв.,
для дітей від 4-х ро ів, вистава росій-
сь ою мовою
20 вітня (нд.) — 15.00 "Троє поро-
сят", Г. Усач, С. Єфремов, 45 хв., для ді-
тей від 3-х ро ів
20 вітня (нд.) — 17.00 "Червона Ша-
поч а", Є. Шварц, 50 хв., для дітей від
4-х ро ів

"ÄÂ²ÉÍÈÊ"

Країна: Вели обританія
Ст дія: Alcove Entertainment
Режисер: Річард Айоаде
У ролях: Джессі Айзенбер , Міа Васі овсь а, Саллі Хо інс, Джем-
ма Чан
Тривалість: 93 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів
Головний ерой артини Саймон — бояз ий офісний лер , я о-
о зневажає рідна мати, і нор є дівчина йо о мрії й не поміча-
ють на роботі. До онтори, де він працює, приходить новий са-
мовпевнений і харизматичний співробітни Джеймс — йо о точ-
на зовнішня опія, але абсолютна протилежність за хара тером.
Пост пово він отрим є все те, про що Саймон тіль и мріяв, і це
р йн є й без то о хит е життя с ромно о молодо о чолові а.
Режисер зробив досить вільн варіацію однойменної повісті Фе-
дора Достоєвсь о о, помістивши ероя в ф т ристичний світ.
В інотеатрах "Київ", "Жовтень", IMAX, "Сінема-Сіті Київ"

"ÑÀÁÎÒÀÆ"

Країна: США
Ст дія: Albert S. Ruddy Productions
Режисер: Девід Ейр
В ролях: Арнольд Шварцне ер, Сем Уортин тон, Джо Ман аньєл-
ло, Олівія Уільямс
Бюджет: 35 млн доларів США
Тривалість: 109 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Елітна оперативна р па від правління з боротьби з нар оти а-
ми здійснює та тичний рейд на онспіративн вартир арте-
лю. Одна , насправді, операція є спланованою радіж ою ро-
шей з вартири. Приховавши в радені мільйони, оманда вва-
жає, що її се рет — в безпеці. Проте хтось починає по одном
вбивати часни ів операції.
В інотеатрі "Сінема-Сіті Київ", мережах інотеатрів "Бат-
терфляй" і "Одеса іно"

"ÐÅÀËÜÍÀ Á²ËÊÀ"

Країна: США, Канада, Південна Корея
Ст дія: Gulfstream Pictures
Режисер: Пітер Лепенітіос
Бюджет: 42 млн доларів США
Тривалість: 86 хв.
Нама аючись вижити в місті, нерозл чні др зі — біл а Злю , я
ви нали з ліс , і щ ри Бадді — знаходять ма азин, набитий їхні-
ми любленими ласощами — оріхами. Приятелі план ють най-
більше по раб вання в історії риз нів. Проте ма азин оріхів ви-
являється при риттям для банди рабіжни ів, я і мають намір ви-
рити т нель під бан і підмінити міш и з рошима на міш и з о-
ріхами. Хто о о обд рить першим?
В інотеатрах "Жовтень", "Сінема-Сіті Київ", мережах іно-
театрів "Баттерфляй" і "Одеса іно"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81, 234-33-80,
www.kievkino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26,
тел.: (044) 417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.ua
"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 17—23 êâ³òíÿ 
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Ціна чистого повітря
Торік через вплив шкідливих речовин, якими наповнене навколишнє середовище 
сучасних міст та селищ планети, обірвалося життя понад 7 мільйонів людей

Вчені всього світу б’ють на сполох. Останні

результати досліджень впливу якості повітря

на здоров’я людини продемонстрували жах�

ливу картину. Забруднене повітря вбиває так

само часто, як і тютюн, алкоголь та стреси.

Лише за 2012 рік понад 7 мільйонів людських

життів обірвалося через дію шкідливих речо�

вин, якими наповнене повітря сучасних міст

та селищ. Основними причинами забруднен�

ня є потрапляння в повітря нехарактерних хі�

мічних, фізичних, біологічних речовин. Так

само негативно на атмосфері Землі позначає�

ться зміна концентрації тих чи інших речовин

через індустріальну діяльність людини. За�

гально відомим є факт, що велике промислове

виробництво, засилля автомобілів на вулицях

великих міст та знищення тропічних лісів —

“природних легенів” Землі — посідають про�

відні позиції в номінації “найбільший забруд�

нювач повітря”. Але існує й інший маловідо�

мий фактор, вплив якого на людину є не

менш небезпечним, аніж багатотонні викиди

промислових гігантів.

Відносно нещодавно наукові дослідження

відкрили чіткий взаємозв’язок між зростан�

нями захворюваності/смертності та викорис�

танням традиційного способу приготування

їжі. Саме так, традиційний спосіб приготу�

вання їжі, яким до цього часу користуються

майже 3 мільярди чоловік у всьому світі, що�

року забирає життя у більш ніж 4�х мільйонів

людей! Через бідність, державну недбалість та

несприятливі умови (проживання у важкодо�

ступних районах, військові конфлікти) міль�

ярди людей до сьогодні щодня використову�

ють відкритий вогонь та прості печі, у яких

спалюється біомаса (дрова, тваринні екскре�

менти і відходи землеробства) й вугілля. Не�

безпечні речовини, що виділяються в повітря

під час цього процесу, провокують розвиток

великої кількості різних захворювань. Кухня

для бідної родини із центру родинного затиш�

ку перетворюється на смертельно небезпечне

місце. Найбільше від наслідків цього стражда�

ють жінки та маленькі діти — дві категорії

громадян, які найдовше за всіх знаходяться

поблизу печі.

Хоча романтична вечеря біля відкритого

вогню або традиційна страва, приготовлена у

прадідівський спосіб, стають дедалі популяр�

нішими в розвинених країнах Західної півку�

лі, для нужденних верств населення Сходу та

Півдня ця життєва необхідність стає справж�

нім прокляттям. Окрім негативного впливу на

здоров’я, традиційна піч забирає багато часу у

жінок та дітей на збирання палива. Це той

час, який при кращих життєвих умовах витра�

чається на навчання та саморозвиток. Метан і

вуглець, що викидаються в повітря при при�

готуванні їжі на відкритому вогні, належать до

основних забруднюючих речовин, які нега�

тивно впливають на клімат. Якщо ж до цього

додати відсутність електроенергії (в світі сьо�

годні понад 1,2 мільярда людей донині не ма�

ють електричного освітлення), виникають до�

даткові ризики травм, опіків та отруєння.

Але повернемось до безпосереднього нега�

тивного впливу, який має на здоров’я людини

забруднення повітря вдома та на вулиці. На�

ведемо лише невеликий перелік хвороб та від�

соток смертей, спровокованих небезпечними

забруднювачами. На першому місці знахо�

дяться серцево�судинні — незмінний “лідер”

за показниками смертності серед неінфекцій�

них захворювань.

1) Інсульт.
Через хронічний вплив забруднення повіт�

ря як всередині будинку, так і ззовні, щороку

помирає понад 1,4 млн людей, більшість з

яких — жінки та діти. Це чверть всіх смертей,

спровокованих забрудненістю повітря.

2) Ішемічна хвороба серця.
Захворювання, що посідає друге місце за

кількістю смертей через вплив забрудненого

повітря. Щороку в світі понад мільйон людей

стає жертвою цієї недуги.

3) Хронічна обструктивна хвороба легень.
ХОЗЛ належить до групи неінфекційних за�

хворювань, які було визнано головною при�

чиною смертності в світі та новою глобаль�

ною загрозою людству. Хоча причинами роз�

витку цією хвороби можуть бути різні факто�

ри, все ж таки вірогідність захворіти на хро�

нічну обструктивну хворобу легень серед жі�

нок, які вимушені готувати традиційним спо�

собом, у 2,3 разу вища, ніж у жінок, які в по�

буті використовують природний газ або елек�

трику. Ризик розвитку захворювання суттєво

зростає із поєднанням факторів забрудненого

повітря та тютюнопаління.

4) Пневмонія.
Майже 50 % випадків передчасної смерті

від пневмонії дітей віком до 5 років в бідних

країнах викликані впливом небезпечних ре�

човин, що виділяються в повітря під час вико�

ристання твердого палива в побуті. Так само

вдвічі зростає ризик розвитку хвороби у дітей

та жінок, які використовують відкритий во�

гонь для приготування їжі.

5) Рак легенів.
Забруднене повітря — один із найстрашні�

ших канцерогенів. Щороку 17 % випадків ра�

ку легенів виникають саме через вплив бруд�

ного повітря.

Варто зазначити, що майже 88 % всіх випад�

ків передчасної смерті через забруднення по�

вітря припадають на найбідніші країни світу.

Знати ворога в обличчя
Забруднення повітря — це загальне визна�

чення небезпечного фактору. Варто спробува�

ти більш детально розібратися в тому, що саме

провокує розвиток таких захворювань.

До переліку цих провокаторів належать:

двоокис азоту (NO2), двоокис сірки (SO2),

озон (О3) та тверді тонкдисперсні частинки.

Озон. Вплив цього газу на організм людини

неодноразово ставав предметом дослідження

науковців. Особливу небезпеку складає не

стільки сам газ, як його велика концентрація,

тривалість впливу та значна кількість, що по�

трапляє в організм. Це призводить до пору�

шення роботи легенів, провокує напади брон�

хіальної астми, головний біль, нудоту. Існує

думка, що озон може виступати як канцеро�

генний фактор. В розвинених країнах світу

сьогодні актуальним стало питання захисту

від “офісного озону”. Тривала робота офісних

приладів (наприклад, копіювальна техніка) та

обмежена циркуляція повітря сприяють утво�

ренню великої концентрації озону, що нега�

тивно впливає на здоров’я працівників. За да�

ними ВООЗ, результати кількох проведених в

Європі досліджень свідчать про зростання

щоденної смертності на 0,3 % і смертності від

хвороб серця на 0,4 % при підвищенні рівня

вмісту в повітрі озону на 10 мкг/м3.

Двоокис азоту (NO2). Ще один провокатор

захворювань легенів та серця. Утворюється

здебільшого під час процесу згорання. Меш�

канцям східних областей України ця небез�

печна сполука добре відома під назвою “лися�

чий хвіст”, що утворюється під час викидів в

атмосферу великої кількості помаранчево�бу�

рих діоксидів азоту на підприємствах хімічної

галузі. В людини вона викликає подразнення

дихальних шляхів, зміни в складі крові та кис�

неве голодування у тканинах. Також NO2 сут�

тєво підвищує ймовірність розвитку раку.

Інша небезпечна для здоров’я сполука — дво#
окис сірки (SO2) або сірковий газ. Належить до

розряду токсичних газів. Утворюється зде�

більшого в результаті промислового вироб�

ництва, спалювання таких видів палива, як

вугілля та нафта, під час роботи двигунів авто�

мобілів. В першу чергу вражає легені та слизо�

ві оболонки. Так, при тривалому впливі на ор�

ганізм SO2 різко зростає небезпека захворіти

на серцево�судинні захворювання та рак.

Тверді частинки. Саме тверді тонкодисперс�

ні частинки впливають на людей більше та

частіше, ніж зазначені вище фактори забруд�

нення повітря. Тверді частинки — це малень�

кі (діаметром до 10 мікронів і менше) суміші

твердих та рідких хімічних елементів — таких

як аміак, сульфати, мінеральний пил та вода.

Завдяки своїм розмірам вони можуть прони�

кати в кров та тканину організму, накопичу�

ючись там та провокуючи розвиток небезпеч�

них хвороб (рак легенів, бронхіт, пневмонія,

серцево�судинні захворювання).

Ситуація в Україні
Відповідно до статті 50 Конституції Укра�

їни, “кожен має право на безпечне для життя

і здоров’я довкілля та на відшкодування зав�

даної порушенням цього права шкоди”. А За�

кон України “Про охорону атмосферного по�

вітря” визначає, що “підприємства, установи,

організації та громадяни — суб’єкти підпри�

ємницької діяльності, що здійснюють викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

та діяльність яких пов’язана з впливом фізич�

них та біологічних факторів на його стан, зо�

бов’язані вживати заходів щодо зменшення

обсягів викидів забруднюючих речовин і

зменшення впливу фізичних факторів”. Але

на практиці не завжди так, як написано в За�

коні. Згідно з результатами дослідження, про�

веденого Національним управлінням з повіт�

роплавання і дослідження космічного просто�

ру США (NASA), Україна — поряд із Китаєм,

Японією та Індією — є лідером за рівнем ток�

сичності повітря. Головна причина такого

“успіху” — абсолютно безвідповідальне та не�

контрольоване ставлення підприємців до збе�

реження екології. Найбільший внесок у про�

цес знищення екологічних умов для життя в

Україні роблять великі промислові підприєм�

ства. Більшість українських підприємств пра�

цюють без модернізації, яка “економічно не�

вигідна” в умовах світової конкуренції. А

шкідливі збитки навколишньому середовищу,

до яких призводить робота таких промислов�

ців, дуже просто покриваються мінімальними

штрафами до “кишені” держави. Про нега�

тивний вплив такої корупційної схеми на са�

мих промисловців, на їхні родини та оточення

через забруднене повітря замислюються оди�

ниці. Хоча цифри говорять самі за себе. Що�

року через забрудненість повітря помирають

500 українців на кожні 1000 квадратних кіло�

метрів, або понад 300 тисяч співвітчизників

по всій країні. Ця цифра складає 40 % від за�

гальної кількості померлих в Україні за один

рік. І причиною цього є не війна, не тероризм

чи революція, а послідовне усвідомлене зни�

щення екології країни, продиктоване жагою

до надприбутків.

Держава в цьому питанні займає “почес�

ний” нейтралітет. Підвищення штрафів для

підприємств, які не мають коштів на модер�

нізацію, матиме позитивні наслідки за умови,

якщо вилучені кошти спрямовуватимуться на

заходи екологічної безпеки, а не на покриття

дефіциту в бюджеті. Як і спроби законодавчо

протидіяти знищенню екології виглядають

примарними на фоні величезних можливос�

тей промислового лобі впливати на депутатів.

Тривалий час в Мінекології та природних ре�

сурсів України обговорювалось питання роз�

робки стратегічного плану розвитку та збере�

ження природного середовища України. Але

ситуація залишається поки що незмінною.

Міністерство охорони здоров’я теж витримує

нейтральну позицію в цьому питанні, хоча

рекордні показники смертності в Україні

спровоковані не в останню чергу екологічни�

ми проблемами. Позитивними прикладами

можуть поділитися хіба що окремі міста та

регіони. Екологічні проекти, ініціативи гро�

мадськості та активна позиція окремих гро�

мадян дають надію на зміну ситуації на кра�

ще. Так, спільними зусиллями столичних во�

лонтерів і місцевої влади проводяться про�

світницькі кампанії в навчальних закладах

міста, круглі столи та відкриті обговорення

екологічних проблем серед громадськості, а

також — й щодо зниження шкідливих вики�

дів в атмосферу, спричинених автомобілями.

Адже хоча в Києві й існують такі великі дже�

рела забруднення, як теплоелектроцентралі

та сміттєспалювальний завод “Енергія”, за�

гальний обсяг автомобільних викидів суттєво

перевищує кількість промислових. Міська

влада столиці неодноразово звертала увагу на

цю проблему. Одним із прикладів її частково�

го вирішення є перекриття центральної вули�

ці міста Хрещатик для проїзду автомобілів у

вихідні дні.

Екологія та людське здоров’я нерозривно

пов’язані між собою, і намагання зекономити

на одному заради розвитку іншого призводить

лише до погіршення і здоров’я, й екології. Іг�

норувати питання екологічної безпеки неви�

гідне навіть з погляду бюджетної економії

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

П
ерелік поганих звичок, які погіршують здоров’я людини, скоро
може поповнитись ще однією. До таких, на жаль, дуже пошире�
них, як�от тютюнопаління, вживання алкоголю, неправильне
харчування та малорухливий спосіб життя, може приєднатися

нова — дихати забрудненим повітрям. Хтось може відразу заперечити,
що дихання — це не звичка, а життєва необхідність. Але погляньте на
завзятість, із якою людство знищує екологію навколо себе. Забрудню�
ючи повітря мільйонами тонн шкідливих викидів заради прибутку, лю�
дина доводить, що їй справді подобається дихати брудним повітрям
так само, як і палити цигарку. І вбиває ця шкідлива звичка не менше,
ніж тютюнова залежність.



Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

П
исанкар�
ство — один із
найдавніших і
водночас най�

простіших видів мис�
тецтва — так кажуть
знані майстри. Сяга�
ючи витоків дохрис�
тиянських часів, уві�
бравши християнську
символіку, нині роз�
мальоване яєчко є
одним із символів Ве�
ликодня. І якщо ко�
лись за писачок бра�
лися жінки та старші
дівчата, то зараз усе
більше дітей цікавить�
ся і опановує секрети
“кривульок”, “свасті”,
безконечників та “Бо�
жих ручок”.

У багатьох стародавніх на�

родів яйце було прообразом

землі: шкарлупка — це небо,

білок — вода, а жовток —

земля. Не знаючи письма,

люди намагалися відтворити

свої побажання, надії, виво�

дячи на яйці різні візерунки.

З приходом християнства

мотиви змінювалися. Писан�

ка стала символізувати вос�

кресіння Ісуса Христа, але

все ж таки залишалася магіч�

ним оберегом.

В Україні писанки стали

об’єктом зацікавлення на�

уковців із середини ХІХ сто�

ліття. Етнографи звернули

увагу на дивовижну красу пи�

санок та велике розмаїття ор�

наментів. У наш час просто

титанічну працю зі збирання

та систематизації символів

зробила видатна майстриня у

світі писанкарів, автор і спів�

автор кількох книг про пи�

санкарство та святкові звичаї

українців Віра Манько. Її

збірка “1464 взірців україн�

ських народних писанок”

стали справжнім бестселером

серед усіх, хто цікавиться на�

родним мистецтвом. І що до�

сить показово, розміщені не

лише на українських, а й на

російських торрентах — сай�

тах�файлообмінниках.

“Є два види яєць, які ви�

користовували у весняних

святкуваннях — писанки і

крашанки. Писанка — це

завжди було сире яйце, на

ньому писали знаки і ніколи

не вживали в їжу, натомість

використовували для освя�

чення і обдаровування, а

крашанка — то було варене

яйце, пофарбоване в один

колір, його споживали в їжу

і ним бавилися. Скільки ро�

ків людина живе на Землі,

стільки радіє приходу вес�

ни, коли природа оживає,

можна сіяти і чекати нового

врожаю. “Живе родить

мертве, мертве родить жи�

ве” — так казали про пташ�

ку і яйце. Годі собі уявити

кращого символу відро�

дження, який би супрово�

джував зустріч весни. Зна�

ки, писані на яйцях, були

молитвою про добро, гід�

ність, добробут, багатство,

здоров’я. Саме тому майс�

трині не мали права пору�

шити канону, і візерунки

передались аж до нашого

часу. Ті ж давні символи

збережені у народній ви�

шивці, ткацтві, гончарних

та інших мистецьких виро�

бах”,— пише Віра Манько.

Цікаво, що кожен регіон

нашої країни мав свої осо�

бливості створення писанок.

Найбільш філігранні створю�

ють на Гуцульщині, де ця тра�

диція не переривалася навіть

у “безбожні” радянські часи.

А завдяки тим же етногра�

фам, ми сьогодні можемо

відтворювати узори будь�

якого регіону. Наприклад,

наприкінці ХІХ століття, ко�

ли Шулявка була ще пере�

дмістям Києва, вона слави�

лася своїми майстринями�

писанкарками. Для шуляв�

ських писанок характерні

жовті закручені гачечки —

“свасті” і двоколірне черво�

но�бордове тло. Рослинний

орнамент переважає над гео�

метричним.

Кожен знак на писанці

розкриває глибоку символі�

ку. Наприклад, звичайні кра�

почки — це зернята, які ма�

ють прорости і дати багатий

урожай, дубові листочки —

здоров’я, безконечники або

“кривульки” — воду, пташ�

ки — душу людини. З прадав�

ніх часів прийшов знак “Бо�

жої ручки”, схожий на пта�

шиний слід, який був осо�

бливим оберегом, “відбит�

ком” руки язичницького Бо�

га�Сонця. Такі знаки симво�

лізували владу, заступництво,

цілісність.

У пошані до традицій на�

вчає і великих, і малих знана

київська майстриня Лариса

Головня. У НЦНК “Музей

Івана Гончара” щороку з

жовтня і до Великодня діє

школа, де щотижня майстри�

ня показує і навчає писати

конкретний символ, розпові�

дає все про нього. А напередо�

дні Великодня діють майстер�

класи, на які приходять ціли�

ми родинами.

“Ми вчимося писати тра�

диційну писанку за малюн�

ками, які передавалися з по�

коління в покоління. Обо�

в’язково розповідаємо про

символіку. Я кажу, що можна

і авторську писанку написа�

ти, але все ж краще на основі

традиційної”,— каже Лариса

Головня.

Навчатися писати писанки

можна будь�коли, а от

справжня писанка пишеться

в період, починаючи від Стрі�

тення і аж до Трійці. Хоча

найкращий час для написан�

ня писанки, за словами майс�

трині, саме під час Великого

посту. Цей період спонукає

людей все робити з молит�

вою.

“Колись писанки створю�

вали в основному жінки та

старші дівчата, а нині до нас

приходить дуже багато дітей.

Писанки — найдоступніший

вид мистецтва і не вимагає

надто багато часу та зусиль, а

результат — одразу. Для дітей,

особливо маленьких — це ду�

же важливо. Що цікаво, бага�

то батьків, які приводять своїх

непосидючих синів та дочок,

помічають, що їхні “круть�

верті”, які не можуть спокійно

висидіти на уроці, зосередже�

но і тихенько виводять писач�

ком символи на яєчку”.

Напередодні Великодня у

Києві традиційно відбудеться

чимало виставок писанок.

Один із найбільших — Все�

український фестиваль писа�

нок — великий мистецький

проект, що відроджує вікові

традиції українського народу

та є невід’ємним атрибутом

свята Великодня для киян та

гостей столиці. Цього року

відбудеться у “Софії Київ�

ській” �
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Про що розкаже писанка
Майстер�класи, фестивалі та чимало тематичної літератури допоможуть створити
справжній шедевр

17 квітня
Великий Четвер. Спомин Тайної Вечері.

Преподобної Марії Єгипетської. Преподоб�

ного Іосифа піснописця (883). Преподобного

Іосифа Багатостраждального, Печерського, у

Дальніх печерах (XIV).

18 квітня
Велика П’ятниця. Спомин Святих Спаси�

тельних Страстей Господа нашого Ісуса Хрис�

та. Преподобного Марка Афінського (400).

Преподобного Платона, сповідника Студій�

ського (814). Преподобної Феодори Солун�

ської (892).

19 квітня
Велика Субота. Святителя Євтихія, архі�

єпископа Константинопольського (582). Свя�

тителя Мефодія, архієпископа Моравського

(885). Преподобної Платоніди Сирської (308).

Мучеників 120�ти Перських (344�347). Муче�

ників Ієремія та Архипія ієрея.

20 квітня
Світле Христове Воскресіння. Пасха
Немає слів, які б розкрили всю глибину та�

ємниці й смислу Світлого Христова Воскре�

сіння! Найвидатніші люди присвятили свій

талант Богові, прославляючи Його торже�

ство. Вони створили Пасхальне Богослужін�

ня, красу якого не висловити, а також зали�

шили свої дари у вигляді ікон, настінного

храмового розпису, творів церковних мисли�

телів... Воскресіння Господа нашого Ісуса

Христа доводить Божественність Ісуса і є по�

чатком нашого воскресіння. Головне у вірі —

це визнавати Господа Ісуса Христа Спасите�

лем світу. Світу, що согрішив супроти Бога і

Богом засудженого на смерть (хоча Бог не

карає людину, незважаючи на те, що людина

у серці своєму зрікається Бога, а Він залишає

її жити за своєю волею, що означає для лю�

дини померти душею й тілом, оскільки

Бог — єдине джерело життя). Аби з впевне�

ністю визнати у Христі цю могутність, по�

трібне досконале свідоцтво того, що Він є

Син Божий і істинний Бог, тому що, як

йдеться в Біблії: “Хто може прощати гріхи,

окрім Бога Самого?” Але найголовніше сві�

доцтво у Божественності Ісуса Христа поля�

гає у Його Воскресінні. Коли юдеї, здивова�

ні незвичною владою, яку виявив Спаситель,

виганяючи з храму тих, хто продавав і купу�

вав, запитали Його: “Яке нам знамено пока�

жеш, що Ти можеш робити таке?” — Христос

у відповіді вказав на диво Свого майбутнього

Воскресіння: “Зруйнуйте цей храм — і за три

дні Я поставлю його!” Хоча диво Воскресін�

ня творили й пророки, але ніколи не можна

було навіть уявити, аби людина воскресила

сама себе, тому Воскресінням Господа Ісуса

надано найповніше свідчення, що Він є іс�

тинний Бог, який має владу над життям і

смертю, що Він здатний воскресити всіх лю�

дей, умертвленних гріхами. “Христос вос�

крес із мертвих, первісток серед покійних” —

це означає, що Воскресіння Христове є по�

чатком воскресіння не у тимчасове життя,

яким було воскресіння Лазаря й інших до

нього, а у життя вічне. Спаситель навчав:

“Надходить час, коли всі, хто в гробах, Його

голос почують, і повиходять ті, що чинили

добро, на воскресіння життя, а котрі зло чи�

нили, на воскресіння Суду”. А у апостола

Павла додається: “Щоб кожен прийняв згід�

но з тим, що в тілі робив він — чи добре, чи

лихе”.

За свідченням євангелістів, Господь Ісус

Христос воскрес після полуночі, і тому Пас�

хальне богослужіння починається близько 

12�ї години ночі. Ось і закінчилися дні пока�

яння, дні суму й скорботи, настає кульміна�

ційна мить усього річного кола Богослужіння.

“Христос Воскрес!” — вигукує священик, і

народ хором відповідає: “Воістину Воскрес!”.

І немає більше ані смерті, ані смутку, ані без�

надійності, зневіри й нудьги. Серця людей

наповнюються великою радістю: смерть і

Воскресіння Христа Спасителя відчинили

нам ворота раю і подарували вічне життя.

21 квітня
Світла седмиця. Понеділок Світлої седми�

ці. Апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Ру�

фа і тих, хто з ними (I). Преподобного Руфа,

затворника Печерського, у Дальніх печерах

(XIV). Святителя Келестина, Папи Римського

(432).

Кожен день цього тижня називають Світ�

лим — на честь Великодня. Цілий тиждень

дзвонять у всі дзвони, сповіщаючи про пере�

могу життя над смертю.

Починаючи від першого дня Пасхи і до ве�

чірньої служби на Трійцю, не б’ють земних

поклонів. У храмах до свята Воскресіння лу�

нають урочисті пісні.

На Русі існувало багато звичаїв, пов’язаних

з Великоднем. Так, вважалося, що добрі спра�

ви, особливо чинені на користь обділених до�

лею, допомагають зняти гріх із душі. Тож зби�

рали кошти, щоб викупити боржників із тюр�

ми. Біднота складала копійки для птахоловів,

щоб на честь свята випустили на волю птахів.

Заможні люди розсилали щедрі милостині до

в’язниць, прихистків, сиротинців.

Протягом Світлого тижня зі столів не при�

бирали. Господарі пригощали всіх, особливо

калік, хворих. Світле Христове Воскресіння

вважалося святом любові й милосердя. Люди

вітали одне одного словами: “Христос вос�

крес! — Воістину воскрес!” і обдаровували пи�

санками та крашанками.

22 квітня
Світла седмиця. Вівторок Світлої седмиці.

Мученика Євпсихія (362). Преподобномуче�

ника Вадима архімандрита (376).

23 квітня
Світла седмиця. Середа Світлої седмиці.

Священномученика Григорія V, патріарха

Константинопольського (1821). Касперов�

ської ікони Божої Матері �

Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð

Секрети майстерності:
— äëÿ ïèñàíîê êðàùå áðàòè ÿéöÿ ³ç æîâòèìè øêàðà-

ëóïêàìè — âîíè ì³öí³ø³;

— àáè íà ÿéö³ áóëî äîáðå ïîì³òíî â³ñê, éîãî íåîáõ³ä-

íî “çàêîïòèòè” äî ÷îðíîãî êîëüîðó;

— ïåðåä íàíåñåííÿì âîñêó ÿéöå íåîáõ³äíî íà ê³ëüêà

ñåêóíä çàíóðèòè ó ñêëÿíêó âîäè ç îöòîì — êðàùå çà-

ôàðáîâóâàòèìåòüñÿ;

— àáè çíÿòè â³ñê, ÿéöå òðåáà òðèìàòè òðîõè íèæ÷å

ïîëóì’ÿ ñâ³÷êè, àáè íå çàêîïòèòè;

— ïèñàòè ïèñàíêè òðåáà ó ãàðíîìó íàñòðî¿, ÿêùî õâè-

ëþºòåñÿ, âåëèêà â³ðîã³äí³ñòü, ùî ÿº÷êî “âèñëèçíå” ç ðóê

³ ðîç³á’ºòüñÿ.

Що робити зі шкаралупками освячених писанок?
Îòåöü Ðîìàí, íàñòîÿòåëü õðàìó Ñòàâðîï³ã³éíî¿ êîçàöüêî¿ öåðêâè Ïîêðîâà Ïðåñâÿ-

òî¿ Áîãîðîäèö³, ùî ó “Ìàìàºâ³é ñëîáîä³”:

“Çíàþ, ùî áàãàòî ìàéñòðèíü ïåðåä íàïèñàííÿì ïèñàíîê ìîëÿòüñÿ, òîæ íàâ³òü íåîñ-

âÿ÷åí³ ïèñàíêè íàáóâàþòü îñîáëèâîãî áëàãîñëîâåííÿ. Ó öåðêâ³ æ íå âèêèäàþòü íà ñì³ò-

íèê í³÷îãî ³ç îñâÿ÷åíîãî — òàê³ ðå÷³ ñïàëþþòü. Ùî æ äî øêàðàëóïîê ³ç ïèñàíîê, òî

êîëèñü ¿õ òîâêëè ³ äàâàëè äîìàøí³ì òâàðèíàì, àáè ò³ çäîðîâ³ áóëè, à ùå çàêîïóâàëè íà

ïîë³ ÷è ãîðîä³ — íà ãàðíèé óðîæàé ³ çàõèñò â³ä ãðàäó ÷è áóð³. Äóìàþ, ùî â ñó÷àñíèõ

óìîâàõ íàéêðàùèé âèõ³ä îñòàíí³é âàð³àíò — øêàðàëóïêè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê

ñâîºð³äíå “äîáðèâî” äëÿ ì³ñüêèõ êëóìá. Ùî æ äî íàêëåéîê ³ç ëèêàìè ñâÿòèõ, òî ìåí³

öåé âèòâ³ð ³íäóñòð³¿ íå äóæå ïîäîáàºòüñÿ. Êðàùå çðîáèòè ê³ëüêà ïèñàíîê ñâî¿ìè ðóêà-

ìè àáî, ÿêùî âæå º áàæàííÿ øâèäêî ³ áåç çóñèëü ïðèêðàñèòè ÿéöÿ íàêëåéêàìè, òî êðà-

ùå òàê³ ïèñàíêè íå íåñòè äî öåðêâè îñâÿ÷óâàòè, àáè ïîò³ì íå âèêèäàòè ó ñì³òíèê”.
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Дзюдо. 
Вітчизняні дзюдоїсти 
визначилися зі складом 
на чемпіонат Європи

Âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ ôðàíöóçüêå
ì³ñòî Ìîíïåëüº ïðèéìàòèìå êîíòèíåí-
òàëüíó ïåðø³ñòü ç äçþäî. Ç 24 ïî 27
êâ³òíÿ íàéêðàù³ äçþäî¿ñòè ªâðîïè áó-
äóòü çìàãàòèñÿ çà íàãîðîäè â îñîáèñò³é
òà êîìàíäí³é ïåðøîñò³. Ïðåäñòàâëÿòè
Óêðà¿íó ó Ôðàíö³þ â³äïðàâëÿòüñÿ 14
ñïîðòñìåí³â. Íàðàç³ â³ò÷èçíÿí³ äçþäî-
¿ñòè ïðîäîâæóþòü ñâ³é òðåíóâàëüíèé
çá³ð íà çàì³ñüê³é áàç³ â Êîí÷à-Çàñï³.
Ñêëàä íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ — æ³íêè:
Ìàðèíà ×åðíÿê (48 êã), Ìàð³ÿ Áóéîê
(52 êã), Øóøàíà Ãåâîíäÿí (57 êã), Â³êòî-
ð³ÿ Òóðêñ (78 êã). ×îëîâ³êè: Äåíèñ Á³ë³-
÷åíêî (60 êã), Ãåîðã³é Çàíòàðàÿ (66 êã),
Ñåðã³é Äðåáîò (73 êã), ªâãåí³é Êàòàºâ
(81 êã) — ò³ëüêè êîìàíäí³ çìàãàííÿ, Âà-
äèì Ñèíÿâñüêèé (90 êã), Íüÿáàë³ Êå-
äæàó (90 êã), Àðòåì Áëîøåíêî (100 êã),
Äìèòðî Ëó÷èí (100 êã), Ñòàí³ñëàâ Áîí-
äàðåíêî (+100 êã), Îëåêñàíäð Ãîðä³ºí-
êî (+100 êã)

Художня гімнастика. 
Ганна Різатдінова виграла 
три медалі на етапі Кубка 
світу в Італії

Â ³òàë³éñüêîìó Ïåçàððî çàâåðøèâñÿ
åòàï Êóáêà ñâ³òó ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòè-
êè, â ðàìêàõ ÿêîãî ë³äåð çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè Ãàííà Ð³çàòä³íîâà çäîáóëà òðè áðîí-
çîâ³ íàãîðîäè — ó áàãàòîáîðñòâ³ òà
îêðåìèõ âïðàâàõ ç îáðó÷åì ³ ñòð³÷êîþ.
Â ïåðøèé äåíü çìàãàíü ó áàãàòîáîðñòâ³
íàøà ã³ìíàñòêà îòðèìàëà ï³äñóìêîâó
îö³íêó 71,532 áàëà, ïðîïóñòèâøè âïåðåä
ðîñ³ÿíîê ßíó Êóäðÿâöåâó (74,616) ³
Ìàðãàðèòó Ìàìóí (72,999). Ó ô³íàë³
âïðàâè ç îáðó÷åì îö³íêà Ãàííè Ð³çàòä³-
íîâî¿ ñêëàëà 18,200 áàëà. Ïåðåìîãëà
çíîâó æ ßíà Êóäðÿâöåâà (18,600), äðó-
ãà — Ìàðãàðèòà Ìàìóí (18,250). Ó âïðà-
â³ ç³ ñòð³÷êîþ ó Êóäðÿâöåâî¿ 18,450, ùå
ó îäí³º¿ ðîñ³ÿíêè Ìàð³¿ Òèòîâî¿ 18,250,
Ð³çàòä³íîâî¿ — 18,100 áàë³â

Футбол. 
В турнірі пам’яті Баннікова
українці змагатимуться 
з поляками, словаками 
та сербами

Ñòàâ â³äîìèé ñêëàä ó÷àñíèê³â XIII
ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó ç ôóòáîëó
ïàì’ÿò³ ïåðøîãî ïðåçèäåíòà Ôåäåðàö³¿
ôóòáîëó Óêðà¿íè Â³êòîðà Áàíí³êîâà,
ÿêèé ïðîõîäèòèìå ç 29 êâ³òíÿ ïî 5
òðàâíÿ ó Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Ó
ïðåñòèæíîìó ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³,
ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ â Óêðà¿í³ ç 2002 ðî-
êó, â³çüìóòü ó÷àñòü þíàöüê³ çá³ðí³
êîìàíäè Óêðà¿íè, Ïîëüù³, Ñëîâà÷÷èíè
òà Ñåðá³¿, â ñêëàä³ ÿêèõ ôóòáîë³ñòè
1998 ðîêó íàðîäæåííÿ (U-16). Çìàãàí-
íÿ ïðîõîäèòèìóòü çà êîëîâîþ ñèñòå-
ìîþ, äå êîìàíäè ç³ãðàþòü ïî òðè ìàò-
÷³ — êîæåí ç êîæíèì — íà ñòàä³îíàõ
ÍÒÊ ³ì. Â. Áàíí³êîâà (Êè¿â) òà “Êîëîñ”
ó Áîðèñïîë³. 30 êâ³òíÿ íà ÍÒÊ ³ì. Â.
Áàíí³êîâà â³äáóäåòüñÿ ìàò÷-â³äêðèòòÿ
òóðí³ðó, â ÿêîìó çóñòð³íóòüñÿ þíàöüê³
çá³ðí³ Óêðà¿íè òà Ñåðá³¿ (ïî÷àòîê ìàò-
÷ó î 13.00). Ó Áîðèñïîë³ ïîçìàãàþòüñÿ
êîìàíäè Ñëîâà÷÷èíè òà Ïîëüù³ (16.00).
2 òðàâíÿ íà óêðà¿íö³â ÷åêàº çóñòð³÷ ç³
ñëîâàêàìè íà ÍÒÊ ³ì. Â. Áàíí³êîâà
(13.00), à ñåðáè òà ïîëÿêè ïðîâåäóòü
ìàò÷ íà ñòàä³îí³ “Êîëîñ” ó Áîðèñïîë³
(16.00). Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ³ãðîâîãî
äíÿ ïðîéäóòü ùå äâà ìàò÷³: Ñåðá³ÿ —
Ñëîâà÷÷èíà (12.00, “Êîëîñ”, ì. Áîðèñ-
ï³ëü) òà Óêðà¿íà — Ïîëüùà (15.30, ÍÒÊ
³ì. Â. Áàíí³êîâà). Çã³äíî ç ðåãëàìåíòîì
òóðí³ðó, êîìàíäó, ÿêà íàáåðå íàéá³ëü-
øó ê³ëüê³ñòü î÷îê çà ðåçóëüòàòàìè óñ³õ
ìàò÷³â Ìåìîð³àëó Áàíí³êîâà, âèçíà-
þòü ïåðåìîæöåì

“Будівельник” впевнено 
пройшов до півфіналу плей�офф
Суперліги
Кияни двічі перемогли МБК 
“Миколаїв”

Початок виїзного поєдинку

проти МБК “Миколаїв” дався

“Будівельнику” дуже непросто.

Дисциплінована і дуже агресивна

оборона “корабелів” не дозволяла

гостям відчути свою гру. Столичні

баскетболісти протягом стартових

5 хвилин відставали у рахунку на

5$6 очок. На щастя, через якийсь

час “будівельникам” вдалося на$

лагодити взаєморозуміння а атаці,

а завдяки влучним кидкам ДаХу$

ана Саммерса і триочковому від

Даріуша Лавриновича рахунок

зрівняли. Після цього ситуація на

майданчику вирівнялася, а на пер$

шу перерву гостям навіть вдалося

піти в лідерах — 19:21.

Відмінна гра молодого Олек$

сандра Цикалюка допомогла міс$

цевій команді дуже скоро повер$

нути собі 4 очки переваги вже в де$

бюті другого відрізка. Проте киян

це зовсім не збентежило, і вже че$

рез 4 хвилини підопічні Айнарса

Багатскіса створила собі +6 очок

гандикапу. “Миколаїв” явно роз$

губив стартову агресію, більше

роблячи ставку на непідготовлені,

часто далекі кидки. Такою грою

чинні чемпіони не могли не ско$

ристатися: лідери столичної

команди ДаХуан Саммерс та Дарі$

уш Лавринович спромоглися здо$

бути для свого колективу перевагу

у 10 очок, при цьому набравши на

двох 30 пунктів.

Після великої перерви кияни

лише нарощували перевагу. Най$

вищий клас Даріуша Лавриновича

всього за 5 хвилин гри збільшив

гандикап до 17$ти пунктів, після

чого “Будівельник” вже відчував

себе як вдома. Гості грали розкуто

і красиво, при цьому не забуваючи

про захист. За хвилину до кінця

третього періоду столичний ко$

лектив вів уже 20 очок.

У заключній чверті баскетбо$

лісти Айнарса Багатскіса спокій$

но довели матч до логічного за$

вершення. Фінальна сирена за$

стала команди за рахунку 68:90 —

“будівельники” здобувають більш

ніж впевнену перемогу і виходять

у півфінал, де їм спробує пере$

шкодити оформити путівку в го$

ловний матч сезону маріуполь$

ський “Азовмаш” Звездана Міт$

ровіча.

Після гри наставник “Будівель$

ника” Айнарс Багатскіс зазначив:

“Нам важко було знайти потріб$

ний ритм після останніх ігор у ре$

гулярному чемпіонаті. Поразки

часто залишають осад, і потрібен

час, аби відчути в собі впевне$

ність. Радий, що сьогодні ми зумі$

ли продемонструвати гарну гру і в

підсумку перемогти”

"Б дівельни " свят вав перемо в обох матчах 1/4 фінал С перлі и

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Вихованці “Добра” відчули себе
олімпійцями
В місті провели популярну спортивну акцію
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В
cпортивному клубі “Добро”,
що в Дарницькому районі
столиці, відбувся перший
захід, присвячений новому

проекту Національного олімпій�
ського комітету України “Do like
OLYMPIANS”. Всеукраїнський захід
покликаний привертати увагу мо�
лоді та школярів до спорту, олім�
пійських цінностей та здорового
способу життя.

“Роби, як олімпієць!”. Так називається ак$

ція, що відбулася у Києві в спортивній школі

“Добро”. Захід, котрий ініціювало Управління

сім’ї молоді та спорту спільно з Київським

міським відділенням Національного олімпій$

ського комітету, організовано з метою пропа$

ганди здорового способу життя серед підроста$

ючого покоління. У рамках акції олімпійські

чемпіони випробовують себе у ролі волонтерів.

Натомість молодь різного віку, яка відвідає

уроки фізкультури, матиме унікальну нагоду

потренуватися разом зі спортивними кумира$

ми нації.

Цього дня цікавий урок фізкультури провели

олімпійський чемпіон з легкої атлетики Віктор

Бураков та перший заступник голови КМВ

НОК України, заступник директора Департа$

менту освіти, науки, молоді та спорту — на$

чальник управління сім’ї, молоді та спорту

КМДА Вадим Костюченко. Діти, які брали

участь у заході, гарно провели час та з користю

для здоров’я — це зазначають батьки хлопців

та дівчаток, які відвідали “Do like

OLYMPIANS”. Багато хто з дітей виявив ба$

жання робити таку розминку щодня.

Приємно, що спортивна ініціатива одразу ж

знайшла підтримку з боку міської влади. По$

при те, що акція була проведена в столиці

вперше, на неї уже чекає велике майбутнє.

Зокрема заступник директора Департаменту

освіти, науки, молоді та спорту — начальник

управління сім’ї, молоді та спорту Вадим Кос$

тюченко розповів “Хрещатику”: “Сьогодні$

шній проект — це старт, який охопить усі райо$

ни нашого міста. І ми вийдемо на фінальні яс$

краві змагання — як сучасного спортивного

танцю, так і естафет з різних олімпійських ви$

дів спорту. А на завершення в День Києва у

місті спорту — Гідропарку — ми проведемо

грандіозний фінал серед учасників”

На спортивних заходах а ції "Do like OLYMPIANS" діти разом із відомими спортсменами ви он ють
спеціально розроблені вправи
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

С
толичний “Будівельник” вийшов до півфіналу
плей�офф української Суперліги, впевнено обі�
гравши на виїзді “Миколаїв” у другому матчі 1/4
фіналу з рахунком 90:68. Суперником столично�

го клубу стане маріупольський “Азовмаш”, який також
на виїзді переміг “Одесу” — 67:44.
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Київські “Bandits” — володарі
Кубка Києва
У Дніпровському районі відбувся матч з американського футболу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

12
квітня на ста	
діоні “Дніпро	
вець” відбув	
ся перший

фінал Кубка Києва з
американського футбо	
лу. Любителі справжньої
чоловічої боротьби ста	
ли свідками прекрасної
та безкомпромісної гри
за участю найкращих
столичних клубів —
“KievBandits” та “Сло	
в’ян”. Матч дійсно став
окрасою турніру, адже
тримав уболівальників у
напрузі аж до фінально	
го свистка. У підсумку з
рахунком 18:13 престиж	
ний трофей здобули
“KievBandits”.

Ось і дочекалися шанувальники

американського футболу відкрит�

тя сезону нового 2014 року. Сим�

волічно, що сезон розпочався зі

знакової для цього виду спорту

події — фіналу відкритого Кубка

Києва. Очевидно, що гра зібрала

достатню аудиторію вболівальни�

ків, адже в очному поєдинку за іс�

торичний трофей повинні були

зійтися два найкращих клуба сто�

лиці “KievBandits” та “Слов’яни”.

Ігри за участю цих команд завжди

відрізняються непередбачуваніс�

тю остаточного результату, і звіт�

ний поєдинок не став винятком.

Забігаючи наперед, зазначимо,

що спортсмени перетворили гру

на справжній трилер, в якому пе�

реможця складно було визначити

аж до фінального свистка. Перші

дві чверті безумовною перевагою

володіли чинний чемпіон країни

“KievBandits”. Протягом старто�

вої половини гри футболісти цієї

команди не дали супернику жод�

ного шансу занести м’яч у заліко�

ву зону, натомість самі вони зро�

били це двічі, тому на велику пе�

рерву вони пішли в якості лідера

12:0.

Однак після перепочинку

“Bandits” було не впізнати. Чи то

футболісти зарано повірили у свої

сили, чи то “Слов’яни” знайшли

у собі вольові якості і змусили су�

перника допустити низку поми�

лок, однак невдовзі рахунок на

табло став рівним. Більше того,

після вдалої атаки гравці “Сло�

в’ян” вирішили не розігрувати

“реалізацію”, а просто пробили

по воротах — у підсумку рахунок

став 13:12 на їх користь. Здавало�

ся, що натхненні таким ривком

футболісти у чорних футболках

зможуть довести матч до перемо�

ги, однак за кілька хвилин до кін�

ця матчу “KievBandits” провели

яскраву атаку і здобули до свого

музею перший в історії вітчизня�

ного американського футболу

Кубок Києва.

Примітно, що за грою спосте�

рігали не лише рядові вболіваль�

ники, а й з Національного олім�

пійського комітету. Зокрема віце�

президент організації Юрій Тамм

від початку й до завершення мат�

чу не зводив очей з поля. Своїми

враженнями від гри пан Тамм по�

ділився з “Хрещатиком”. “На�

певно, вам цікаво, чому пред�

ставник олімпійського комітету

присутній на грі з не олімпій�

ського виду спорту? Відповідь

проста: у нас є сигнал, що Олім�

пійські Ігри 2024 року можуть

провести США. Існує ймовір�

ність, що в програму Олімпіади

можуть включити той вид спорту,

який є найпопулярнішим у кра�

їні�господарці. Тому в 2024 році

ми можемо стати свідками зма�

гань з цього виду спорту на Іграх

і хочемо, щоб Україна була на них

представлена. Очевидно, що

представники НОК не могли за�

лишитись осторонь такої події, і

тому сьогодні я тут. Мушу визна�

ти, що ми з пильністю слідкуємо

та підтримуємо кожен вид спор�

ту, де є така організація змагань.

Сьогодні я впевнився, що амери�

канський футбол має в Україні

неймовірні перспективи, і споді�

ваюсь, що ця тенденція буде про�

довжуватись”,— зазначив Юрій

Тамм.

Звичайно, такі змагання

складно було б уявити без підтрим�

ки з боку Федерації американсько�

го футболу. Від її імені з нами по�

спілкувався незмінний організа�

тор матчів з цієї гри у Києві депутат

міськради Павло Тесленко. “Сьо�

годні ми стали свідками історичної

події — вперше в історії вітчизня�

ного американського футболу від�

бувся Кубок міста. Цей турнір по�

винен стати прикладом для наслі�

дування й для інших міст, і у нас

вже є відгуки з різних куточків

України, що вони мають бажання

на проведення таких заходів. Не�

щодавно ми підписали з НОК ме�

морандум про початок спільної

роботи. Ця подія відкриває нам

набагато ширші можливості для

активного розвитку збірної Укра�

їни з американського футболу та

американського футболу в цілому.

Це нові спонсори, нові партнери,

нові заходи, активна участь на

міжнародному ринку трансфе�

рів”,— зазначив Президент ФАФУ

Павло Тесленко �

Заур Байсангуров — чемпіон
світу за версією IBO
На Київщині організували вечір боксу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
суботу ввечері на
арені розважаль	
ного центру “Тер	
мінал” у Брова	

рах відбувся великий ве	
чір боксу. Українець
В’ячеслав Узєлков про	
водив рейтинговий бій з
сербом Геардом Айетові	
чем, а ось чеченський
боксер Заур Байсангу	
ров повинен був провес	
ти бій з аргентинцем Гу	
їдо Пітта за вакантний
пояс чемпіона світу за
версією IBO.

У головному поєдинку столич�

ного вечора боксу 29�річний чече�

нець Заур Байсангуров (29�1, 21

КО), екс�чемпіон світу за версією

WBO в першій середній вазі (до

69,9 кг), зумів�таки дотиснути до�

строково аргентинського середня�

ка Гуїдо Пітта ( 18�3, 7 КО), здо�

бувши разом з перемогою техніч�

ним нокаутом у 12 раунді і вакант�

ний титул чемпіона IBO.

Поєдинок пройшов у середньо�

му темпі з невеликою, але постій�

ною перевагою сильнішого мо�

більного Пітта. На щастя для че�

ченського боксера, противник був

явно не нокаутером, і такі непри�

ємні моменти для нього проходи�

ли без наслідків. Найефективніше

аргентинець боксував з дальньої

дистанції, однак при цьому часто

ліз на середню та ближню, намага�

ючись бути активнішим, ніж Заур

Байсангуров.

У пізніх раундах чеченський

боксер нарешті освоївся і почав

просто перебивати противника.

Останнього від падіння рятувала

лише значна витривалість. Однак

за кілька секунд до кінця 12�го ра�

унду бій був зупинений на користь

Байсангурова. Після поєдинку пе�

реможець зазначив: “Бій був не�

легким. Бажання отримати титул

чемпіона світу було велике. Підго�

товка до поєдинку була посиле�

ною, і я був упевнений, що бій за�

кінчиться набагато раніше. Су�

перник здивував своєю стійкістю і

напористістю. Я розраховував, що

в шостому раунді зможу його но�

каутувати. Радий, що повернув ти�

тул, і в моїх планах рухатися далі і

перемагати”.

У ще одному поєдинку вечора

боксу в Броварах український на�

півважковаговик В’ячеслав Узєл�

ков (30�4, 19 КО) зазнав поразки у

рейтинговому 8�раундовому по�

єдинку з хорватом Геардом Айето�

вічем (25�9�1, 12 КО). Як і в бага�

тьох своїх поєдинках останніх ро�

ків, Узєлков діяв занадто пасивно,

викидав дуже мало ударів, тоді як

його опонент був набагато актив�

нішим і просто перепрацював

В’ячеслава. По закінченні восьми

раундів один із суддів віддав пере�

могу В’ячеславу Узелкову, а двоє

інших — Геарду Айетовічу, який у

результаті і здобув заслужену пере�

могу �

За�р�Байсан
�ров�(лівор�ч)�з�мів�дотисн�ти�сво
о�с�перни�а-ар
ентинця

Г�їдо�Пітта�напри�інці�12-
о�ра�нд�

В�історичном��для�вітчизняно
о�амери�ансь�о
о�ф�тбол��фіналі�К�б�а�Києва

перемо
��з�рах�н�ом�18:13�свят��вала��оманда�"KievBandits"
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Фехтування. 
Андрій Погребняк 
підтвердив звання чемпіона
України

Â Ëåãêîàòëåòè÷íîìó ìàíåæ³ Êèºâà

ñòàðòóâàâ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôåõòó-

âàííÿ. Â³äêðèâàëè ïðîãðàìó ÷îëîâ³êè-

ðàï³ðèñòè, ÿêèõ ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî — 57

ñïîðòñìåí³â ³ç 7-ìè ðåã³îí³â êðà¿íè.

Íàéñèëüí³øèì ³ç â³ò÷èçíÿíèõ ðàï³ðèñò³â

ñòàâ êèÿíèí Àíäð³é Ïîãðåáíÿê. Ñüîãî-

äí³øíüîþ ïåðåìîãîþ Àíäð³é ïîâòîðèâ

ñâ³é ðåçóëüòàò 2013 ðîêó ³, òàêèì ÷èíîì,

óòðèìàâ çâàííÿ ÷åìï³îíà Óêðà¿íè. Ö³êà-

âî, ùî ó ìèíóëîð³÷íîìó ÷åìï³îíàò³ çà

çîëîòî òóðí³ðó ó ô³íàë³ Ïîãðåáíÿê áî-

ðîâñÿ ç³ ëüâ³â’ÿíèíîì Êëîäîì Þíåñîì,

ÿêîãî ³ ïåðåì³ã ç ðàõóíêîì 15:11. Öüîãî

ðîêó àíàëîã³÷íèé ïîºäèíîê â³äáóâñÿ ó

ï³âô³íàë³, ³ éîãî Àíäð³é âèãðàâ ç ðàõóí-

êîì 15:12. Íåîáõ³äíî â³ääàòè íàëåæíå

îáîì ñóïåðíèêàì — àæ äî îñòàíí³õ óêî-

ë³â ïåðåäáà÷èòè ðåçóëüòàò áîþ áóëî íå-

ìîæëèâî — ñïîðòñìåíè éøëè óêîë â

óêîë, ³ îñòàòî÷íî âèðâàòèñÿ âïåðåä Àí-

äð³þ âäàëîñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ðàõóíêó 11:11.

Ç ìåíøèì íàïðóæåííÿì ïðîéøîâ äðó-

ãèé ï³âô³íàëüíèé ïîºäèíîê ì³æ Âëàäè-

ñëàâîì Çëèì (Êè¿â) ³ Ïàâëîì Ñ³ðà÷èí-

ñüêèì (Ëüâ³â) — ç ðàõóíêîì 15:5 ïåðå-

ìîãó çäîáóâ îñòàíí³é. Ó ô³íàë³ æ Àíäð³é

Ïîãðåáíÿê íå çàëèøèâ æîäíèõ øàíñ³â

Ñ³ðà÷èíñüêîìó — 15:10 �

Єдиноборства. 
Кияни стали призерами 
турніру з таїландського 
боксу

Âèõîâàíö³ ñïîðòèâíîãî êëóáó “Çì³íà”

Öåíòðó ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ

“Ñïîðò äëÿ âñ³õ” Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

ñòîëèö³ ñòàëè ïðèçåðàìè ÷åìï³îíàòó ç

òà¿ëàíäñüêîãî áîêñó, ÿêèé â³äáóâñÿ 13

êâ³òíÿ ó ì. Á³ëà Öåðêâà. Çìàãàííÿ ïðî-

âîäèëèñÿ ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ òà¿ëàíä-

ñüêîãî áîêñó, ñïðèÿííÿ éîãî ìàñîâîìó

ðîçâèòêó, ï³äâèùåííÿ ñïîðòèâíî¿ ìàé-

ñòåðíîñò³ þíèõ ñïîðòñìåí³â, çäîáóòòÿ

íèìè äîñâ³äó ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ âèñîêî-

ãî ð³âíÿ, ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïîñîáó

æèòòÿ. 

Ó öüîãîð³÷í³é â³äêðèò³é ïåðøîñò³ âçÿ-

ëè ó÷àñòü 106 ó÷àñíèê³â — þíèõ ñïîðòñ-

ìåí³â ç Êèºâà, Á³ëî¿ Öåðêâè, Áðîâàð³â,

Áàðèø³âêè. Äåñíÿíñüêèé ðàéîí íà çìà-

ãàííÿõ ïðåäñòàâèëè 9 ñïîðòñìåí³â-âèõî-

âàíö³â òðåíåðà Îëåêñàíäðà Ãîë³÷åíêà ç³

ñïîðòèâíîãî êëóáó “Çì³íà”. Ïåðåìîæöÿ-

ìè òà ïðèçåðàìè ñòàëè: Ìèõàéëî ²ëü¿í,

Ìàðê Ãîë³÷åíêî, Ìèêîëà ßíêîâèé (1-øå

ì³ñöå); ²ëëÿ Ãîë³÷åíêî, Âàëåð³é Ðóñìàíîâ

(2-ãå ì³ñöå); Âëàäèñëàâ ×îðíîâ³ë, Âîëî-

äèìèð Áîãàòèðüîâ (3-òº ì³ñöå). Ïåðå-

ìîæö³ òà ïðèçåðè çìàãàíü áóëè íàãîðî-

äæåí³ ìåäàëÿìè, äèïëîìàìè òà ïðèçàìè

â³ä îðãàí³çàòîð³â �

Хокей. 
Вітчизняна юніорська збірна
програла другий матч 
поспіль на Чемпіонаті світу

Þí³îðñüêà çá³ðíà Óêðà¿íè ç õîêåþ

(U-18) ïðîâåëà ñâ³é äðóãèé ìàò÷ íà ×åì-

ï³îíàò³ ñâ³òó ó Ñåêåøôåõåðâàð³ (Óãîð-

ùèíà), â ÿêîìó ïðîãðàëà îäíîë³òêàì ç

ßïîí³¿ — 2:4. Ïî÷àòîê ãðè ïðîéøîâ ç

ïåðåâàãîþ ÿïîíö³â. Ëèøå ç ñåðåäèíè

äðóãî¿ 20-õâèëèíêè ñèíüî-æîâò³ ïî÷àëè

áðàòè ³í³ö³àòèâó äî ñâî¿õ ðóê. Ùîïðàâ-

äà, íà òîé ìîìåíò ðàõóíîê áóâ 0:2 íà êî-

ðèñòü ñóïåðíèêà. Çàêëþ÷íèé ïåð³îä

ïðîéøîâ çà ïåðåâàãè óêðà¿íö³â, ïðîòå

çàïàñó ó äâ³ øàéáè âèñòà÷èëî ÿïîíöÿì,

ùîá çäîáóòè ïåðåìîãó. Öå âæå äðóãà

ïîðàçêà óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè ïîñï³ëü. Ó

ïåðøîìó òóð³ íàøà çá³ðíà íå çóì³ëà îá³-

ãðàòè êîìàíäó Àâñòð³¿ — 2:3. Òàêèì ÷è-

íîì íàðàç³ ó êîìàíäè íåìàº íàáðàíèõ

î÷îê, ³ â òóðí³ðí³é òàáëèö³ âîíà ä³ëèòü

îñòàíí³ 5—6 ì³ñöÿ ç îäíîë³òêàìè ç

Ïîëüù³ �
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Зазирнути в архіви душі

“Архів” став другим проек�

том дворічної програми 

МEMORANDUM, реалізова�

ної арт�центром Павла Гуді�

мова “Я Галерея” яка популя�

ризує французьке мистецтво,

а також сприяє обміну досві�

дом між колегами. Минулого

року в рамках “Меморанду�

му” презентували проект

“Memoria” (лат.— пам’ять,

спогад), в якому українські та

французькі митці переосмис�

лювали “Чорний квадрат”

Казимира Малєвича.

“Заархівувати бажання”

взявся французький творчий

дует La cellule. Картини пред�

ставлені двома серіями ро�

біт — доволі еротичними гра�

вюрою “Кохання без правил”

та фотографіями “Виходячи з

машини”. Вони присвячені

сфері тілесності людини, зоб�

ражують її найбільш сокро�

венні й інтимні аспекти. “Ми

спеціально розмістили полот�

на на висоті людського зору —

так вони привертають увагу,

до них хочеться доторкнути�

ся,— зауважила одна з учас�

ниць La cellule Стефані Са�

го.— Символічною роботою є

скульптура “Ведмедик”, якою

хотіли привернути увагу до ін�

шого боку інтимності, зокре�

ма, до прав сексуальних мен�

шин. Традиційно до Велико�

дня у Франції дарують шоко�

ладних ведмедиків. Також у

нашій країні є спільнота лю�

дей нетрадиційної орієнтації,

яка називається “ведмеді”, і

один з її представників нам

позував”.

Вітчизняний митець Мики�

та Кравцов переосмислює об�

раз середньовічного бестіарію.

Бестіарій — це збірка зоологіч�

них статей з ілюстраціями, у

яких докладно, з дидактичною

метою, описувались як існу�

ючі, так і вигадані тварини. Од�

нак Микита прагне уникнути

прив’язки до певного історич�

ного періоду, тому використо�

вує оголену натуру, без одягу.

Також автор показує актуаль�

ність середньовічних сюжетів у

наш час. “У бестіарії була час�

тина про неіснуючих тварин,

про яких розповідали моряки в

плаванні, а частина робіт була з

християнським підтекстом. У

своїх роботах я зберіг алего�

ричну частину, однак переплі�

тав християнські і трохи побу�

тові речі”,— пояснив митець.

Особливе місце в творчості

Микити Кравцова посідає

Крим, який представлений на

багатьох творах. І це не випад�

ково, адже художник родом з

Ялти і дуже болісно сприймає

останні події на півострові.

“Бестіарій” вже бачили відві�

дувачі “Я Галереї” в Дніпро�

петровську. Робота над ним

тривала близько півроку — фо�

тографічна частина була підго�

товлена раніше, живопис —

протягом останніх місяців. У

рамках співпраці французької

та української сторони пан

Кравцов матиме змогу показа�

ти свою творчість і публіці у

Франції �

“Жанна Д’Арк” — 
з претензією і без
В столичній філармонії 
представлять ораторію 
Артюра Онеггера
Олеся НАЙДЮК
спеціально 
для “Хрещатика”

У
тому, що в Києві саме
тепер зіграють твір
про легендарну Орле�
анську Діву відомого

французького композитора
початку минулого століття за
поемою Поля Клоделя, на
перший погляд, є кілька сим�
волічних збігів. Один з них су�
то календарний, тому непре�
тензійний: понад сто років то�
му саме 18 квітня мученицю
Жанну Д’Арк було причисле�
но до лику католицьких свя�
тих.

Оспівати національну героїню Онег�

геру, одному з членів “бунтарської”

композиторської “Шістки”, підказала

Іда Рубінштейн. Тоді, в 1930�ті роки, у

Франції середньовічна тематика була в

моді. За текст взявся поет, драматург,

есеїст Поль Клодель. Композицію було

завершено в 1935 році. Як висловився

автор, вийшов “твір сценічний, але не

опера, це синтез театру всіх видів з роз�

мовним текстом”, іншими словами —

ораторія. А через три роки прем’єра

“Жанни Д’Арк на вогнищі” пройшла в

Базелі.

Події відбуваються на тлі напівзруй�

нованої й розділеної на дві частини піс�

ля тривалої війни середньовічної Фран�

ції. Проте самих подій не показано, про

них дізнаємося з передсмертної розпо�

віді Жанни Д’Арк ченцю�домініканцю,

брату Домініку. Кожна з одинадцяти

частин твору ретроспективно змальовує

певний період життя героїні — від

останніх хвилин перед стратою до дитя�

чих років.

Трагедія тут межує з пародією, фар�

сом. Наприклад, в сцені церковної роз�

прави над Д’Арк “судді” зображені як

звірі, їхні голоси — це гикання осла,

рохкання свині, блеяння баранів. В гро�

тесковому ключі вирішено сцену “Ко�

ролі, або Гра в карти”, де між трьома ко�

ролями — англійським, французьким,

бургундським — немов би розігрується

доля Жанни Д’Арк. Втім, переможцем

стає четвертий король на ім’я Смерть.

Фінальна сцена спалення трактується

як очищення через вогонь, свідоме

прийняття Чаші Смерті головною геро�

їнею, яка як істинна патріотка помирає

за цілісність Франції, за свій народ зі

словами про те, що немає більшої любо�

ві, ніж та, коли людина віддає за неї

життя.

Твір цікавий в музичному плані.

Онеггер майстерно й дотепно поєднує

мотиви григоріанського хоралу, форми

хорової поліфонії, синкоповані джазові

ритми, тривіальні мелодії мюзиклів, па�

родійну кантилену оперних арій, тан�

цювальні дивертисменти й вальси, на�

родні пісні, лірику. Сама Орлеанська Ді�

ва не співає, її партія, як і партія брата

Домініка, винятково декламаційна.

Провідною в музичному сенсі є роль хо�

ру та оркестру.

У Києві ораторію виконають Націо�

нальний симфонічний оркестр України

(диригент Володимир Сіренко), Націо�

нальна хорова капела України “Думка”

(диригент Євген Савчук), актори Націо�

нального театру імені Івана Франка Ан�

желіка Савченко і Юрій Ребрик, а також

з художнім словом виступить Олександр

Рудько.

І хоча образ Жанни Д’Арк може зда�

тися для нас з вами у відомому, цілком

злободенному сенсі, щонайменше,

символічною метафорою, такі “куль�

турні рими” не варто сприймати бук�

вально �

Виставка “Архів”
Де: Арт�центр “Я Гале�

рея”, вул. Хорива, 49�Б,

тел.: (044) 492�92�03

Коли: до 12 травня, з 10.00

до 19.00, нд.— вихідний

Вхід безкоштовний

Ораторія Артюра Онеггера 
“Жанна Д’Арк на вогнищі”

Коли: 18 квітня о 19.00

Де: Колонний зал ім. М. Лисенка

Національної філармонії України, вул.

Володимирський узвіз, 2

Вхід: 50�100 грн.

Наталка КОВАЛЬ
спеціально для “Хрещатика”

У
рамках щорічного фестивалю “Фран�
цузька весна” в Києві відкрився спіль�
ний мистецький проект “Архів”. Фран�
цузькі художниці Стефані Саго, Емма�

нуель Беккеман (група La cellule) та вітчизня�
ний митець і фотограф Микита Кравцов пред�
ставили своє розуміння внутрішніх архівів.

Жіночий та чоловічий погляди пропонують митці двох країн

“Білосніжка” 
та “Ще три весілля”
У Києві стартував Тиждень іспанського кіно
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

К
інофестиваль дає
змогу поринути в
справжні іспан�
ські пристрасті.

Кияни побачать п’ять
стрічок, відзначених
міжнародними кінофо�
румами та найбільшими
іспанськими нагородами
в кіногалузі Гойя і Гауді.
Серед них — кращий іс�
панський фільм минуло�
го року “Білосніжка”, дві
комедії, драма з найві�
домішими акторами�чо�
ловіками та мультфільм
для дітей.

Найтитулованіша картина

фестивалю — довгоочікувана

“Білосніжка” Пабло Берхера (18

квітня о 19.00, 21 квітня о 17.00),

що отримала нагороду Гойя як

кращий фільм 2013 року. Ця

стрічка — данина німому кіне�

матографу, смілива й виразно іс�

панська інтерпретація казки про

Білосніжку, дія якої відбувається

у Севільї 1920 року навколо жін�

ки�тореадора. Злу мачуху зіграла

відома іспанська акторка Марі�

бель Верду. А найвідоміших іс�

паномовних чоловіків можна

побачити у драмі Сеска Гая “Чо�

ловіки на межі” (17 квітня о

17.00, 20 квітня о 19.00, 22 квіт�

ня о 19.00). Ця історія про вісь�

мох чоловіків, кожен з яких у

свій спосіб вирішує власні жит�

тєві дилеми: від кризи середньо�

го віку до зради дружини. В ро�

лях — Рікардо Дарін (“Секрет у

їх очах”, “Аура”), Хав’єр Камара

(“Поговори з нею”, “Погане ви�

ховання”), Едуардо Норієга

(“Відкрий очі”, “Хребет дияво�

ла”) та інші.

Гарний настрій глядачам по�

дарує переможець фестивалю

комедій у Монте�Карло — “Ще

три весілля” Хав’єра Руіса (19

квітня о 19.00). Йдеться про мо�

лоду вчительку, яка збирається

відвідати три весілля своїх ко�

лишніх бойфрендів і запрошує

колегу її супроводжувати. Ще

одна комедія фестивалю —

“Моя велика іспанська сім’я”

(17 квітня о 19.00, 18 квітня о

17.00, 21 квітня о 19.00, 22 квіт�

ня о 17.00) від режисера Даніеля

Санчеса Аревало — також роз�

повідає про весілля. Наймолод�

ший із п’яти братів освідчується

вагітній дівчині й призначає

день весілля так, що той збігає�

ться з фіналом футбольного

чемпіонату, у якому Іспанія зій�

деться з Нідерландами.

Для найменших глядачів пока�

жуть анімаційний екшн “Тед

Джонс і Загублене Місто” (19

квітня о 17.00, 20 квітня о 17.00).

У 2013 році він здобув нагороди

Гауді та Гойя як краща анімацій�

на стрічка. Простий чиказький

будівельник Тед мріє про неймо�

вірні відкриття та небезпечні

пригоди. Одного разу його ви�

падково приймають за видатного

археолога і відряджають до Перу

на пошуки старовинних скарбів

інків. Радість героя виявляється

передчасною...

Всі фільми фестивалю де�

монструватимуться мовою ори�

гіналу з українськими субтит�

рами �

Тиждень іспанського кіно
Коли: до 22 квітня, сеанси о 17.00 і 19.00

Де: кінотеатр “Київ”, вул. Велика Васильківська, 19, тел.: (044)

234�73�81

Вартість квитків: 30�40 грн.
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Особливе	місце		творчості	Ми�ити	Кравцова	посідає	Крим,	я�ий

представлений	на	ба�атьох	творах

На	фестивалі	по�ажть	смілив	інтерпретацію	"Білосніж�и",	що	торі�

стала	�ращою	іспансь�ою	�іно�артиною	
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“Відродження України”
прикрасило Поділ
На стіні будівлі намалювали величезне
графіті

Проект “СтінArt” реалізу�

вали в рамках “Французької

весни”, і це вже друга акція —

минулоріч місцем для фрески

стала стіна Києво�Могилян�

ської академії. Зараз обрали

стіну будинку, де розташовує�

ться бізнес�центр, на самому

початку Андріївського узвозу.

“Це подарунок кращій вулиці

міста,— зауважив директор

Французького інституту в

Києві Ерік Тозатті.— Малю�

нок, темою якого стало від�

родження, поєднує образ

України з поглядом у майбут�

нє, а також зображення істо�

ричного міста, яке необхідно

зберегти”.

За верхню частину графіті

відповідає Жюльєн Маллан,

саме він придумав намалюва�

ти Україну в образі дівчини.

“На голові в неї вінок як на�

ціональний елемент, а на до�

лоні тримає дитину — символ

погляду у майбутнє,— розпо�

вів автор “Хрещатику”.— Хо�

тілося максимально відійти

від політичних конотацій, то�

му єдине, що об’єднує цю

дівчину з Майданом і остан�

німи подіями, — це військова

зелена куртка, схожа на мою

власну”. Кола навколо голо�

ви дівчини, за задумом, озна�

чають перехід нашої країни

на інший рівень, але що там

буде — так само розпливчас�

те, як і обличчя на малюнку.

Українець Олексій Кіслов

зобразив історичний пейзаж

Києва, надихаючись архітек�

турою навколо. Праворуч і

ліворуч — голови двох чоло�

віків, які можуть бути і коза�

ками, і засновниками міста. З

них наче “виростають” будів�

лі чи церкви, які можна ін�

терпретувати як людські цін�

ності. Серед будівель — бла�

китні дерева. “Дерева я часто

малюю, і останнім часом са�

ме блакитні,— зауважив

Олексій “Хрещатику”.—

Можливо, це непрямий на�

тяк на те, що все давно не

так, як ми звикли думати”.

Дерева є також і символом

світобудови, а якщо уважно

придивитися, можна поміти�

ти “плоди пізнання” на цен�

тральному дереві.

Взагалі малюнок можна

роздивлятися довго, шука�

ючи власні інтерпретації зоб�

раженого. “Аура цього місця

змінилася, раніше тут був

смітник,— розповів “Хреща�

тику” в. о. голови Подільської

РДА Олег Бойченко.— Пла�

нуємо зробити під стіною зо�

ну відпочинку для мешканців

Подолу, поставити дитячий

майданчик, посадити квіти”.

Крім того, митці разом

створили ще два малюнки в

рамках співпраці з Дитячим

фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Вони розмалювали стіни

всередині Лук’янівського

СІЗО — у відділеннях для не�

повнолітніх і жінок

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

С
пільна робота
французького
художника�му�
раліста Жюль�

єна Маллана з україн�
ським колегою Олек�
сієм Кісловим з’яви�
лася на торці 5�повер�
хового будинку на ро�
зі Андріївського узво�
зу та Боричевого То�
ку. На створення 15�
метрового зображен�
ня пішло 11 днів, 60
літрів акрилової фар�
би та понад 100 аеро�
зольних балончиків.
“Хрещатик” дізнався,
що означають деталі
малюнка та що плану�
ють створити поряд.
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Малюно , темою я о о стало відродження, поєдн є образ
У раїни із зображенням історично о міста

“Книжковий Арсенал” 
став Меккою для киян
Фестиваль відвідав і голова КМДА 
Володимир Бондаренко

Одразу на вході Володимир Бон�

даренко зустрів давнього друга, ди�

ректора успішного видавництва 

“А�БА�ГА�ЛА�МА�ГА” Івана Мал�

ковича. “В 1990�ті ми з ним змага�

лися на виборах до Верховної Ра�

ди,— пригадує голова КМДА.— Як�

би він виграв вибори, став би депу�

татом, яких багато, а так є видатним

видавцем”. Очільник міськадмініс�

трації пройшовся “Книжковим Ар�

сеналом”, вітаючись зі знайомими

художниками, літераторами. А та�

кож зустрівся зі столичною акти�

вісткою, києвознавцем Владисла�

вою Осьмак — якраз перед її лек�

цією “Сто одне лице столиці, або

Що нового ми дізналися про Київ

завдяки Майдану”. “Як дослідниця

Києва, яка шукає образ міста в ху�

дожній літературі, в тому, що трапи�

лося на Майдані і навколо, бачу

прояви глибинних ознак міського

характеру, нашої традиційної куль�

тури. Але найголовніше, що Київ

вперше і самими киянами сприй�

мається як столиця, а не просто як

рідне місто,— підкреслила “Хреща�

тику” Владислава Осьмак.— З па�

ном Бондаренком ми говорили про

ситуацію із забудовою на Андріїв�

ському узвозі. Я розповіла про Гро�

мадську раду, яка опікується цими

питаннями, зокрема і проблемою

Гостинного двору, який зараз стоїть

покинутий”.

Володимира Бондаренка приєм�

но вразив масштаб фестивалю і ви�

бір книжок. “Те, що я тут побачив, є

свідченням високого рівня культу�

ри держави,— зауважив він.— Такі

комплекси не можуть виникнути у

державі, яка не є культурною. Ми

маємо чудові видавничі та читацькі

традиції, а українська книжка,

українські поети й письменники —

це великий пласт світової культу�

ри”. Розповів він і про своє перше

знайомство з літературою. “В

книжковий світ мене ввела унікаль�

на людина, вчителька Тетяна Іва�

нівна,— пригадує Володимир Бон�

даренко.— Вже в четвертому класі

вона порадила нам припиняти чи�

тати казки. Спочатку ми опанували

і обговорили всю “робінзонаду” —

від “Робінзона Крузо” до “Робінзо�

на Кукурузи” Нестайка, далі — Фе�

німора Купера... Їздили у місця, де

українські письменники писали

свої твори. У восьмому класі я вже

“проковтнув” всю класику євро�

пейської літератури. Вдома у мене

бібліотека з 8 тисяч книг. І раніше

читав до 300 сторінок в день... Сьо�

годні ж мені доводиться читати в

основному документи, скарги. Крім

того, маю власні літературні міні�

атюри, і навіть деякі закони пишу,

виходячи з вражень, занотованих

раніше. В мене багата політична

біографія, тож можливо, коли буде

час все систематизувати, поділюся і

цими спогадами”

Голов КМДА Володимира Бондарен а приємно вразив масштаб фестивалю,
що став свідченням висо о о льт рно о рівня столиці

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З
8 по 13 квітня у столичному “Мистецькому Арсе�
налі” відбувся 4�й міжнародний фестиваль “Книж�
ковий Арсенал”. Цьогоріч його відвідала рекордна
кількість читачів — понад 42 тисячі осіб. На вихід�

них до “Арсеналу” завітав голова КМДА. Володимир
Бондаренко оглянув експозицію, поспілкувався з автора�
ми і видавцями, а також розповів “Хрещатику” про влас�
ний досвід читання.

Вцілілі та повернені
шедеври
В столиці показують живопис 
українських митців, який знаходився 
у владних кабінетах
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
Музеї історії міста Києва
вперше експонують по�
лотна вітчизняних класи�
ків з фондів, серед яких і

ті, що були відібрані на “тимча�
сове користування” і знаходи�
лись в КМДА і представницьких
приміщеннях Адміністрації Пре�
зидента. Зараз вони повернені у
фонди музею і знову стали від�
криті для киян і гостей міста. На
виставці переважають міські
пейзажі від початку 20 століття
до нашого часу, авторами яких є
Сергій Шишко, Микола Глущен�
ко, Федір Коновалюк, Олександр
Хвостенко�Хвостов.

З майже 60�ти представлених творів 13 — а

це роботи Глущенка, Григор’єва, Хвостенка�

Хвостова, Чегодара, Шишка — вперше за

три роки доступні глядачеві. До цього часу

музейники мали змогу хіба що навідуватись

до Адміністрації Президента України, щоб

пересвідчитись, що живописні скарби на

місці. Таке “тимчасове користування” фа�

хівці ніколи не вітали і зрештою звернулись

до Міністерства культури з відповідним лис�

том, ініціюючи закон, який би забороняв

видачу експонатів у тимчасове користування

організаціям, які не займаються музейною

або виставковою роботою.

Живопис охоплює майже сторічну епоху:

від робіт Світославського початку 20 століт�

тя, на яких зображені околиці Києва та са�

диба художника, і до сучасних талановитих

майстрів. В центрі уваги авторів — різнома�

нітні київські пейзажі, війна та її руйнівні

наслідки, відбудова та поява нових районів,

старі пам’ятки, центр міста, схили Дніпра,

парки і сади. Зокрема на полотнах 1950�х

років Олександра Хвостенка�Хвастова мож�

на побачити, як у центрі міста колись курсу�

вав трамвай. Багато на виставці робіт Сергія

Шишка, який упродовж майже півстоліття

фіксував зміни, що відбувалися в Києві,

змальовував міський пейзаж у різні пори ро�

ку, створивши справжню “київську сюїту”.

В краєвидах Миколи Глущенка приваблю�

ють тонкі нюанси сезонних змін, пора цві�

тіння та буяння життєвих сил природи у ки�

ївських парках та передмістях. Пейзажі учня

видатного художника Івана Їжакевича, Фе�

дора Коновалюка є надзвичайно цінними

історико�культурними свідченнями життя

міста 1920—1970�х років та позначені під�

кресленим ліричним звучанням. “Найдо�

рожчими за художньою і матеріальною цін�

ністю є твори класика Світославського,—

розповів “Хрещатику” голова Опікунської

ради музею, колекціонер і мистецтвозна�

вець Федір Зернецький.— Далі йдуть вели�

кий майстер Шовкуненко, вчитель Сергія

Шишка та ректор Київської художньої ака�

демії, а також перший художник радянської

України та класик київського живопису

Григорій Світлицький. Рівноправними є

більш продуктивний Сергій Шишко і Олек�

сандр Хвостенко�Хвостов, роботи якого ні�

коли не зустрічав у вільному продажу, само�

бутній автор Микола Глущенко”.

На вернісажі демонструються й унікальні

фотографії творів із фондів музею історії

Києва, які постраждали від сучасних ванда�

лів. “Це ті музейні експонати, які були ви�

крадені під час погрому в Українському до�

мі в ніч з 18 на 19 лютого,— розповіла голов�

ний зберігач фондів музею Людмила Сур�

гай.— Зокрема цінна фарфорова статуетка

18 сторіччя, створена за проектом скульпто�

ра Мікешина, яку ми вже, певно, не повер�

немо”

“Вцілілі та повернені”, 
виставка українського живопису

Коли: до 30 червня, графік роботи: 

пн з 10.00 до 16.00, вт—чт з 10.00 до 18.00,

пт—нд з 10.00 до 20.00

Де: Музей історії міста Києва, 

вул. Б. Хмельницького, 7, третій поверх, 

тел. (044) 520�28�26

Вартість квитка: 30 грн для дорослих, 

15 грн для студентів, пенсіонерів, школярів
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Температура +8°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +14°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +10°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 61 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 17 êâ³òíÿ 2014 ðîêó

ранок день вечір
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1722 — Ïåòðî I ââ³â ó Ðîñ³éñüê³é

³ìïåð³¿ ïîäàòîê íà íîñ³ííÿ áîðîäè

ó ðîçì³ð³ 50 ðóáë³â íà ð³ê. 

1886 — ñòâîðåííÿ â Êèºâ³ òåëå-

ôîííî¿ ìåðåæ³. 

1893 — â³äáóëèñÿ ãàñòðîë³ â Ïà-

ðèæ³ óêðà¿íñüêî¿ òåàòðàëüíî¿ òðó-

ïè Äåðêà÷à ç ï’ºñàìè “Íàòàëêà

Ïîëòàâêà” ³ “Íàçàð Ñòîäîëÿ”. 

1894 — íàðîäèâñÿ Ìèêèòà

Õðóùîâ, äåðæàâíèé ³ ïàðò³éíèé

ä³ÿ÷. 

1899 — âñòàíîâëåíå ç ³í³ö³àòèâè

ïèñüìåííèö³ Õðèñò³ Àë÷åâñüêî¿ íà

òåðèòîð³¿ ¿¿ ñàäèáè ìàðìóðîâå ïî-

ãðóääÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ñòàëî ïåð-

øèì ïàì’ÿòíèêîì ïîåòîâ³ â Óêðà¿í³. 

1970 — â Êèºâ³ óðî÷èñòî â³äêðè-

òî ïàëàö «Óêðà¿íà», ñïðîåêòîâà-

íèé ÿê ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ç'¿çä³â

Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè ³

çáóäîâàíèé íà ì³ñö³ ïðîäóêòîâîãî

ðèíêó. 

1991 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿í-

ñüêî¿ ÐÑÐ ïðèéíÿëà Çàêîí «Ïðî ðå-

àá³ë³òàö³þ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðå-

ñ³é íà Óêðà¿í³» é ñòàëà ïåðøîþ ðåñ-

ïóáë³êîþ ÑÐÑÐ, ÿêà ïî÷àëà â³äíîâ-

ëþâàòè ïðàâà ðåïðåñîâàíèõ. 

2000 — â ²íòåðíåò³ ç'ÿâèëîñÿ âè-

äàííÿ «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà», çàñíî-

âàíå òà ðåäàãîâàíå Ãåîðã³ºì Ãîí-

ãàäçå. 

2007 — ç êîñìîäðîìó Áàéêîíóð

ðàêåòîþ «Äí³ïðî» çàïóùåíî ïåð-

øèé ºãèïåòñüêèé ñóïóòíèê 

EgyptSat-1 — øòó÷íèé ñóïóòíèê

Çåìë³ îïòèêî-åëåêòðîííîãî ñïîñ-

òåðåæåííÿ. Öå ïåðøà êîñì³÷íà

ñèñòåìà, ñòâîðåíà âèêëþ÷íî ñèëà-

ìè óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî

âèêîðèñòîâóº ëèøå óêðà¿íñüê³ çà-

ñîáè íàçåìíîãî êåðóâàííÿ ïîëüî-

òîì ñóïóòíèêà òà ïðèéîì äàíèõ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Японська залізнична
компанія запустить
спеціальний туристич�

ний поїзд, обладнаний гаря�
чими ножними ваннами, ба�
рами й татамі — матраца�
ми, що стелять на підлогу. 

Цей рухомий склад стартує в липні

на лінії Yamagata Shinkansen на пів�

нічному сході Японії між містами

Фукусіма і Сіндзі. Відстань між ними

складає 148 км, час в дорозі — дві го�

дини, пише svit24.net. 

У одному з шести вагонів облашту�

ють дві великі ножні ванни, кожна з

яких розрахована на чотирьох осіб. Їх

встановлять так, щоб туристи могли

одночасно милуватися видами у вік�

ні. 

Мандрівники також зможуть ви�

пити саке за традиційними низьки�

ми столиками, зробленими з сакури,

і відпочити на татамі — такими міс�

цями будуть обладнані ще три ваго�

ни. 

В п’ятому вагоні знаходитиметься

бар, і лише останній передбачений

як звичайний варіант з кріслами для

пасажирів. 

Місця в поїзді, який матиме спе�

ціальне розфарбовування й ін�

тер'єр, потрібно буде бронювати

заздалегідь. Поїзд зможе перевози�

ти до 143�х пасажирів. Передбача�

ється, що потяг курсуватиме приб�

лизно 120 днів на рік — переважно

по вихідних і на свята �

Потяг з ваннами 
для ніг запускають в Японії 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 17 êâ³òíÿ
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ОВНИ, дбайте� про� родин�,� робіть� добро� людям,� займайтеся

бла�одійністю,�свято�вион�йте�взяті�на�себе�зобов’язання.�Цьо�о

ро��слід�б�ти�взірцевими�в��сьом�,�не�вис�ваючи�ніом��претен-

зій.� Ящо� хочете,� аби� вам� допома�али,� демонстр�йте� власним

приладом,�я�треба�чинити,�а�хто�на�це�не�здатний,�той�зійде�з�до-

леносної�траєторії.�

ТЕЛЬЦІ, ящо�не�хочете�спрово�вати�сандал,�онтролюйте�по-
ведін��— бла�овірні�охають�вас,�с�мніви�безпідставні.�До�оджай-

те�їм�і�дайте�можливість�в�союзі�самореаліз�ватися.�На�ділових�те-

ренах�дотрим�йтеся�сл�жбової�с�бординації.�

БЛИЗНЯТА, фахівець�ви�досоналий,�з�об’єтивною�самооцін-

ою.�Втім,�сл�жбова�реальність,�швидше�за�все,�розчар�є,�осіль-

и�не�впис�ється�в�ідеали,�естетичні�смаи.�

РАКИ асоціюватим�ться� з� емоційним� тайф�ном,� що� лишає� на

своєм��шлях��одні��лами�там,�де�хтось�чинить�спротив,�створює

перешоди,�не�даючи�діяти�на�власний�розс�д.�Ящо�цін�єте�сер-

дечне� щастя,� синтез�йте� пот�жний� ч�ттєвий� потенціал� в� творче

р�сло,�від�то�о�б�де�більше�ористі.�

ЛЕВИ, займайтеся�домашнім�бла�о�строєм,�т�т�чеає�й�робоче
ярмо,�й�арена�для�творчих�еспериментів!�Одна�не�все�йтиме�я

по�масл�,�при�от�йтеся�до�онфлітів�з�домочадцями�на�тлі�розбіж-

ностей�в�естетичних�дизайнерсьих�смаах,�фінансових�питаннях.�

ДІВИ, в� сл�жбовом�� олетиві� менше� переймайтеся� ч�жими

проблемами,�бо�ви�я� ��ба� схильні� всмот�вати�сторонній�не�а-

тив,�засміч�ючи�власні�психоло�ічні�пенати.�Кохайтеся�з�бла�овір-

ними,�нині�вас�єднають�др�жні�інтереси,�ідилія�поч�ттів,�взаємний

романтичний�та�сес�альний�потя�,�сприяючи�зміцненню�союз�.�

ТЕРЕЗИ нині�на�любовній�хвилі,�одна�всередині�щось�оаянне

не�п�сає:�«і�хочеться,�й�олеться»…�Втім,�всі�перепони�можна��с�-

н�ти,�ящо�д�же�ортітиме�полас�вати�інтимними��тіхами.�А�про�та-

і�поняття,�я�ощадливість,�еономність,�сромність,�ви,�швидше�за

все,�охоче�заб�дете,�при��бивши�чаш��насолод…�

СКОРПІОНИ, на�ділових� теренах�беріть� ініціатив�� в� свої� р�и� і

дійте,� заверш�йте� давні� справи,� позб�вайтеся� робочих� "хвостів",

�с�вайте�недоліи,�б�дьте�зразовим�підле�лим.�Одночасно�дбай-

те� про� сердечне� б�ття,� т�т� Бо�иня� охання� тримає� вас� під� своїм

поровом,�тож�ходити�в�нелюбах�не�доведеться.�

СТРІЛЬЦІ, події�дня�запро�рамовані�армічно,�на�вас�чеає�чи-
мало� онфіденційних� подій,�що� не� підля�ають� роз�олошенню.� Не

піддавайтеся� інтри�ам,�бо�наличете�нові�не�аразди.�Під�впливом

ативізованої�ч�ттєвості�можлива�таємна�любовна�при�ода,�одна

перспетиви�вона�не�має.�

КОЗЕРОГИ,�налашт�йтеся�на�братсь��хвилю,�ативіз�йте�стос�н-
и�з�давніми�приятелями,�продемонстр�вавши�бажання�щиро�др�жи-

ти,��с�н�ти�розбіжності,�ящо�між�вами�пробі�ла�чорна�іша.�Б�дьте

ом�ніабельними,�одна�відрито�не�демонстр�йте�свої�наміри.�

ВОДОЛІЇ,�оли�хочете��триматися�на�ар’єрном��плав��та�зароби-
ти�побільше��рошей,�запря�айтеся�і�тя�ніть�тр�дово�о�воза,�вион�ю-

чи�настанови�шефа�— він�присіпливий�та�пра�матичний,�має�над�ва-

ми�ма�ічний�вплив,�тож�б�нт�вати�сенс��немає,�зробите�собі��ірше.�

РИБИ сяють�харизмою,�випромінюють�сес�альн��чарівність.�Ро-

мани,�яі�ви�«р�тите»,�мож�ть�стати�об’єтом�п�блічно�о�ос�д�,�од-

на�найприріше�те,�що�з�аньбитися�ризи�єте�через�захоплення,

яе�є�армічним�«возом»�із�мин�ло�о,�і�ящо�вважаєте,�що���ньо�о

є�майб�тнє�–��либоо�помиляєтеся �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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