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З початку року шляховики
ліквідували майже 30 тис. м2

ямковості на столичних
автошляхах

"Êè¿âàâòîäîð³âö³" ïðîäîâæóþòü ë³êâ³äîâóâà-
òè ÿìêîâ³ñòü íà âóëè÷íî-øëÿõîâ³é ìåðåæ³.
Òàê, ïðîâîäÿòüñÿ ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ àñ-
ôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ â ì³ñöÿõ àâàð³éíèõ
ðîçðèòò³â.

Ïåðåäóñ³ì, ðîáîòó êîìóíàëüíèê³â áóëî çî-
ñåðåäæåíî íà ïðèâåäåíí³ äî íàëåæíîãî ñàí³-
òàðíî-òåõí³÷íîãî ñòàíó ï³ä’¿çä³â äî ì³ñüêèõ
êëàäîâèù, öåðêîâ òà ³íøèõ êóëüòîâèõ ñïîðóä
ñòîëèö³.

Øëÿõîâèêè ïðàöþâàëè íà òàêèõ ñòîëè÷íèõ
âóëèöÿõ: Áåðåòò³, Áàëüçàêà (Äåñíÿíñüêèé ð-í),
Áðîâàðñüêèé ïðîñïåêò (Äí³ïðîâñüêèé ð-í),
Ìàð’ÿíåíêà (Ïå÷åðñüêèé ð-í), Ê³ëüöåâà äîðî-
ãà, Æìåðèíñüêà (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í), Óðèöü-
êîãî, ²ñêð³âñüêà (Ñîëîì’ÿíñüêèé ð-í) òà áàãà-
òüîõ ³íøèõ.

Êð³ì òîãî, ÿìêîâ³ñòü ë³êâ³äîâóâàëè íà ìîñòó
³ì. ª. Î. Ïàòîíà òà íà Ï³âäåííîìó ìîñòîâîìó
ïåðåõîä³.

Ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ òèì÷àñîâèõ ïîðóøåíü
áëàãîóñòðîþ âèêîíóâàëè çà àäðåñàìè: âóë.
ªðìàêà, ïðîñïåêò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-Á, Áóá-
íîâà, 4, Ï³âí³÷íî-Ñèðåöüêà, 17, Ìàëîï³äâàëü-
íà, 29, Øåâ÷åíêà, 17. Äîäàìî, ùî ç ïî÷àòêó
ðîêó ôàêòè÷íèé îáñÿã âèêîíàíèõ ðîá³ò ç ë³ê-
â³äàö³¿ ÿìêîâîñò³ íà ñòîëè÷íèõ àâòîøëÿõàõ
ñòàíîâèòü 29 òèñ. 860 ì2

Громаді міста повернуть
ділянку вартістю майже 
15 млн гривень

Êè¿âñüêîþ ïðîêóðàòóðîþ ç íàãëÿäó çà äî-
äåðæàííÿì çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîíí³é ñôå-
ð³ çàÿâëåíî ïîçîâ äî ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà
ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ íåçà-
êîííî çàéíÿòó çåìåëüíó ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ
ìàéæå 15 ìëí ãðí íà âóë. ×åðâîíîôëîòñüê³é,
33.

Ó 2006 ðîö³ Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ïåðåäàëà ó êîðîòêîòðèâàëó îðåíäó
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ ïîíàä 8 ãà ðàçîì ç
ðîçòàøîâàíèìè íà í³é îçåðàìè Äâ³ðåöü òà Êà-
ðà÷óí. Ä³ëÿíêà âèä³ëÿëàñü äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñòàâê³â, ðîçâåäåííÿ ö³ííèõ
ïîð³ä ðèáè òà îðãàí³çàö³¿ ëþáèòåëüñüêîãî ëî-
âó ðèáè.

Ó 2013 ðîö³ ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó çàê³í÷èâñÿ òà
íå ïîíîâëþâàâñÿ. Ïðîòå, ÿê ç’ÿñóâàëîñü ó õî-
ä³ ïðîêóðîðñüêî¿ ïåðåâ³ðêè, âêàçàíà ä³ëÿíêà é
äîñ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðèâàòíèì ï³äïðèºì-
ñòâîì.

Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ó 2012 ðîö³ ï³äïðèºì-
ñòâî ïðèïèíèëî ñïëà÷óâàòè êîøòè çà îðåíäó,
âíàñë³äîê ÷îãî ñòîëè÷íèé áþäæåò íåäîîòðè-
ìàâ ìàéæå 200 òèñ. ãðèâåíü.

Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè ïîðóøåííÿìè, Êè¿â-
ñüêîþ ïðèðîäîîõîðîííîþ ïðîêóðàòóðîþ
ïðåä’ÿâëåíî ïîçîâ ïðî ïðèìóñîâå ïîâåðíåííÿ
çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêèé íàðàç³
ðîçãëÿäàºòüñÿ â Ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³ ì. Êè-
ºâà.

Òàêîæ ïðîêóðàòóðîþ ãîòóºòüñÿ ïîçîâ äî
ïðèâàòíî¿ êîìïàí³¿ ç âèìîãîþ ñïëàòèòè çà-
áîðãîâàí³ñòü çà îðåíäó

У Печерському районі, 
по вулиці Панаса Мирного,
впроваджено односторонній
рух

Âðàõîâóþ÷è ãðîìàäñüêó äóìêó ùîäî ë³êâ³-
äàö³¿ çàòîðîâèõ ÿâèù ó ñòîëèö³ ³, çîêðåìà, â
ñåðåäì³ñò³, Äåðæàâòî³íñïåêö³ºþ Êèºâà âíåñå-
íî çì³íè â îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó ïî
âóëèö³ Ïàíàñà Ìèðíîãî.

Òåïåð íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Ãóñîâñüêîãî äî
áóäèíêó ¹ 5 (ðàéîí Ïå÷åðñüêîãî ðèíêó)
âïðîâàäæåíî îäíîñòîðîíí³é ðóõ. Íà ö³é ä³-
ëÿíö³ çàáîðîíåíî çóïèíêó òà ñòîÿíêó òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â ïî ïàðí³é ñòîðîí³ âóëèö³.

"Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ
ïîòîê³â â óìîâàõ ù³ëüíî¿ çàáóäîâè öåí-
òðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà âïðîâàäæåííÿ îäíî-
ñòîðîííüîãî ðóõó º îäíèì ç åôåêòèâíèõ çà-
õîä³â ç ë³êâ³äàö³¿ çàòîðîâèõ ÿâèù",— çàçíà-
÷èâ íà÷àëüíèê ñòîëè÷íî¿ ÄÀ² Ìèêîëà Ìàêà-
ðåíêî

Íîâèíè Київ відкритий для інвестицій
Місто планує створити більш сприятливі умови 
для залучення приватного капіталу
Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

За
багато ро�
ків у Києві
накопичи�
лося чима�

ло проблем, вирішувати
які потрібно негайно,
однак з урахуванням
економічної ситуації
країни та її столиці —
вкрай важко. Допомогти
в реалізації важливих
для міста проектів мо�
жуть інвестиції в ті чи ін�
ші галузі життєдіяльно�
сті господарства. Аби
привабити інвесторів до
Києва, міська влада
планує створити їм
більш привабливі умови
для роботи.

Впродовж двох років — за

20111213 — структурними під

розділами КМДА та райдержад

міністраціями було підготовлено

3 тисячі інвестиційних пропози

цій. Про це заявив директор Де

партаменту економіки та інвести

цій Микола Поворозник. За його

словами, інвестиційних догово

рів було укладено 18 і загальний

обсяг фінансування склав майже

0,5 млн грн. Надходження до

міського бюджету склали понад

16 млн грн. Нині велика кількість

проектів проходить завершальну

стадію до підписання інвестицій

них договорів. Такий тривалий

шлях деяких напрацювань пояс

нюють частково недосконалістю

законодавства, частково — низь

кою ефективністю подачі пропо

зицій ініціаторами проектів.

"Так, ефективність по депар

таментах та комунальних під

приємствах складає 16 %, по

РДА — 10 %. Ефективність по

дальшої підготовки проектів для

винесення на конкурс із залу

чення інвесторів є невеликою:

по департаментах — 25 %, по

районах — близько 1 %",— наго

лошує пан Поворозник.

За словами посадовця, най

більш привабливими для інвес

торів є сектори транспортної ін

фраструктури та зв’язку. Обсяг

залучень конкурсних інвестицій

у ці сфери складає 75 %. Та пози

тивні приклади є й в інших галу

зях. Зокрема восени минулого

року на території Південного

вокзалу запрацював найбільший

в Європі заклад громадського

харчування компанії "KFC". На

даний час також ведеться будів

ництво соціальногромадського

комплексу в складі проекту ре

конструкції транспортної роз

в’язки на Поштовій площі, від

крито артгалерею просто неба у

Подільському районі.

Серед масштабних інвести

ційних проектів варто відзначи

ти створення "Київської бізнес

гавані" в Деснянському районі

міста. На площі понад 500 га

розмістять промислові підпри

ємства. За попередніми даними,

це дасть змогу створити 50 тисяч

робочих місць. Також привабли

вим для інвесторів є проект

транспортного сполучення жит

лового масиву Вигурівщина

Троєщина з правим берегом,

створення бізнесрайону "Kyiv

City" у Дарницькому та іннова

ційного парку "Bionic Hill" у

Святошинському районах.

Аби популяризувати київські

проекти серед інвесторів, у 

2014му розроблено сайт еконо

мічних пропозицій столиці. Та

кож планується в жовтнілисто

паді провести інвестиційний

форум. А от аби активізувати ін

вестиційну діяльність, необхід

но зробити наступні кроки: ви

значити пріоритетні напрямки,

за якими буде розвиватися місто

загалом, і пріоритетні напрямки

виробництва послуг, що спри

ятимуть створенню більш спри

ятливих умов для залучення ін

вестицій, запровадити практику

визначення інвестиційної скла

дової в проектах, які подаються

до програми соціальноеконо

мічного розвитку Києва та місь

ких цільових програм.

Ще одним важливим аспек

том для покращення інвестицій

ного клімату є спрощення про

цедури проходження інвести

ційних проектів, яка нині доволі

складна. Попрацювати над та

кими змінами профільним

структурним підрозділам дору

чив голова КМДА Володимир

Бондаренко. Для цього закликав

вивчати досвід інших країн.

"Я хотів би, щоб ви вивчили

досвід Грузії із залучення інвес

тицій, та деяких інших країн

ближнього зарубіжжя. Там є хо

роший досвід скорочення шляху

від звернення щодо внесення ін

вестицій до їх фактичної реалі

зації. А у нас він занадто довгий,

люди зневірюються в тому, що

взагалі це можливо. Вирішення

законодавчих проблем — це

окреме питання, а те, що в місті

робиться — тут також багато

проблем, які ми можемо вирі

шити",— зазначив Володимир

Бондаренко

Столиця готується 
до поминальних днів
Міські кладовища приведуть до ладу

Наразі на виконання дору

чення голови КМДА Володими

ра Бондаренка триває підготов

ка до належного проведення по

минальних днів у столиці. Так,

27 квітня 2014 року поминальні

служби відбуватимуться на та

ких кладовищах: Північне, Лі

сове, Святошинське, Совське,

Чапаєвське, Пирогівське, Кор

чуватське, Братське, Солом'ян

ське, Мишоловське, Шуляв

ське, Південне, Лук'янівське,

ПущаВодицьке, Старообрядне;

28 квітня — Дарницьке, Позня

ківське, Бортничанське, Тро

єщанське, Вигурівське, Біли

чанське, Жулянське, Куренів

ське, Звіринецьке; 29 квітня —

Биківнянське, Байкове, Михай

лівське; 30 квітня — Міське; 

9 травня — Лук'янівське (війсь

кове).

Наразі комунальники активно

приводять до ладу столичні кла

довища. У рамках підготовки до

Великодніх та поминальних днів

планують очистити території

міських цвинтарів від більш як

4х тисяч кубів сміття.

Як зауважив начальник управ

ління ритуальних послуг Микола

Бабій, роботи вже розпочалися.

Так, зокрема, на початку квітня

було вивезено 2 257 куб. м сміт

тя, ліквідовано 83 аварійні дере

ва та кроновано 16, виконано

благоустрій 29ти військових по

ховань, братських могил та ме

моріалів, а також пофарбовано

низку огорож, воріт, парканів і

бордюрів, відремонтовано та по

фарбовано 5 громадських вбира

лень і 91 контейнер для сміття.

Загалом, за словами началь

ника управління, до свят пла

нується ліквідувати, кронувати

та очистити від омели 550 дерев

на кладовищах, упорядкувати

210 військових поховань, підго

тувати та здійснити запуск біль

ше 81 км поливального водопро

воду, відремонтувати та пофар

бувати 408 контейнерів для сміт

тя. Він також додав, що площа

кладовищ на території Києва

складає 560 га.

Крім того, у Дні пам'яті біля

кладовищ з 9.00 до 20.00 буде за

безпечено чергування бригад

екстреної медичної допомоги.

Також, відповідно до планів

районних в місті Києві держав

них адміністрацій, буде забезпе

чено чергування лікарськосес

тринських бригад та роботу ме

дичних пунктів під час прове

дення поминальних днів на

міських кладовищах відповідно

до територіального обслугову

вання з 10.00 до 20.00 з 27 до 30

квітня та 9 травня 2014 року
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З 27 вітня до 9 травня на столичних ладовищах триватим ть
поминальні дні

Під час апаратної наради олова КМДА Володимир Бондарен о
зазначив, що столиці потрібно вивчати досвід Гр зії із зал чення
інвестицій, а та ож дея их інших раїн ближньо о зар біжжя

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

З
27 квітня до 9 травня у Києві триватимуть
Дні пам'яті. У Департаменті житлово�кому�
нальної інфраструктури відзначають, що по�
минальні дні відбуватимуться за графіком.

Нині комунальники очищають від сміття міські кла�
довища, приводять до ладу військові поховання,
братські могили та меморіали. Подбають і про зов�
нішній вигляд цвинтарів. Під час проведення поми�
нальних днів поблизу кладовищ чергуватимуть й
бригади швидкої медичної допомоги.
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На Біличах, Теремках 
та Оболоні перевіряють
теплові мережі

Ôàõ³âö³ ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" ðîçïî÷èíà-

þòü ï³äãîòîâêó òåïëîâèõ ìåðåæ, ÿê³ îá-

ñëóãîâóº êîìïàí³ÿ, äî îïàëþâàëüíîãî ñå-

çîíó 2014/2015 ðð.

Îäèí ç åòàï³â ï³äãîòîâêè — ïðîâå-

äåííÿ ùîð³÷íèõ ã³äðàâë³÷íèõ âèïðîáó-

âàíü òåïëîìåðåæ, ÿê³ äîçâîëÿþòü âè-

ÿâèòè ³ ë³êâ³äóâàòè ìàêñèìàëüíî ìîæ-

ëèâó ê³ëüê³ñòü íàéá³ëüø çíîøåíèõ ä³ëÿ-

íîê, çàïîá³ãøè òàêèì ÷èíîì ïîÿâ³ ïî-

øêîäæåíü ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçî-

íó.

Ïåðø³ çàõîäè, ÿê³ îáñëóãîâóþòü æèò-

ëîâ³ ìàñèâè Á³ëè÷³, Íîâîá³ëè÷³, Àêàäåì-

ì³ñòå÷êî, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ òðè-

âàòèìóòü ç 23 ïî 29 êâ³òíÿ.

Âèïðîáóâàííÿ çä³éñíþâàòèìóòüñÿ ó

ìåæàõ ïðîñï. Ïåðåìîãè, âóëèöü Ìèêîëè

Óøàêîâà, Óáîðåâè÷à, ×îðíîáèëüñüêî¿,

Îñ³ííüî¿, Æîâòíåâî¿, Áóëàõîâñüêîãî, Íà-

óìîâà, Ï³äë³ñíî¿, Ïðèëóæíî¿, Îëåâñüêî¿,

Áàõìàöüêî¿, ²ðï³íñüêî¿, Êëàâä³ºâñüêî¿,

Ãàðøèíà, Ðàõìàí³íîâà, ïðîñï. Ïàëëàä³íà,

âóëèöü Äîáðîõîòîâà, Ñåìàøêà, Ê³ëüöåâî¿

äîðîãè (÷àñòêîâî).

Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-

äè ó öüîìó æèòëîâîìó ìàñèâ³ âæå òèì÷à-

ñîâî ïðèçóïèíåíî.

Îêð³ì òîãî, ç 23 êâ³òíÿ ïî 17 òðàâíÿ

ïðîâîäèòèìóòüñÿ ðîáîòè íà ìåðåæàõ â

÷àñòèí³ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó òåïëîìåðå-

æ³ â³ä ðàéîííî¿ êîòåëüí³ "Ì³íñüêà", ÿêà

îáñëóãîâóº æèòëîâèé ìàñèâ "Ì³íñüêèé".

Âèïðîáóâàííÿ çä³éñíþâàòèìóòüñÿ ó

ìåæàõ Ì³íñüêîãî øîñå, âóëèöü Êîíäðà-

òþêà, Ìàéîðîâà, Ïîëÿðíî¿, Àâòîçàâîä-

ñüêî¿, Ìàê³¿âñüêî¿, Âèøãîðîäñüêî¿ Ïî-

ä³ëüñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ ï³äêëþ÷åí³ äî ñèñ-

òåì òåïëîïîñòà÷àííÿ ÐÊ "Ì³íñüêà".

23 êâ³òíÿ — 17 òðàâíÿ òàêîæ òðèâàòè-

ìóòü çàõîäè íà ìåðåæàõ â ÷àñòèí³ Ãîëî-

ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó òåïëîìåðåæ³ â³ä

ðàéîííî¿ êîòåëüí³ "Òåðåìêè", ÿêà îáñëó-

ãîâóº æèòëîâèé ìàñèâ "Òåðåìêè". Òóò

âèïðîáóâàííÿ çä³éñíþâàòèìóòüñÿ ó ìå-

æàõ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè, âóëèöü Òåðåìê³â-

ñüêî¿, ×àáàí³âñüêî¿ òà ïðîñï. Àêàäåì³êà

Ãëóøêîâà.

Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âî-

äè ó öüîìó æèòëîâîìó ìàñèâ³ âæå òèì÷à-

ñîâî ïðèçóïèíåíî.

Ïðî òåðì³í ïðîâåäåííÿ ã³äðàâë³÷íèõ

âèïðîáóâàíü â ³íøèõ ðàéîíàõ ì³ñòà áóäå

ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî �

За умисне отруєння дерев 
у столиці розпочато 
кримінальне провадження

Ïðîêóðàòóðîþ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà

ôàêòîì óìèñíîãî ïîøêîäæåííÿ 53-õ äå-

ðåâ íà òåðèòîð³¿ ïàðêó ì³æ âóë. À. Ìà-

ëèøêà òà Áðîâàðñüêèì ïðîñïåêòîì.

Âñòàíîâëåíî, ùî ä³ëÿíêà ïëîùåþ 0,87

ãà, íà ÿê³é âèÿâèëè ïîøêîäæåí³ äåðåâà,

ç 2007 ðîêó ïåðåáóâàº â îðåíä³ áóä³âåëü-

íî¿ êîìïàí³¿. Íà ö³é òåðèòîð³¿ ô³ðìà ïëà-

íóâàëà çâåñòè îçäîðîâ÷î-ñïîðòèâíèé

êîìïëåêñ ³ç çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð-

÷óâàííÿ.

Îäíàê ï³ä ÷àñ îãëÿäó ä³ëÿíêè ôàõ³âöÿ-

ìè ñòîëè÷íî¿ åêî³íñïåêö³¿ áóëî âèÿâëåíî

ïîøêîäæåííÿ 53-õ ñîñåí ó âèãëÿä³ îòâî-

ð³â íàâêîëî ñòîâáóð³â äåðåâ, çàïîâíåíèõ

íåâ³äîìîþ ð³äèíîþ.

Àíàë³ç ïðîá ´ðóíòó, â³ä³áðàíèõ íàâêî-

ëî ñóõîñò³éíèõ äåðåâ, ïîêàçàâ ïåðåâè-

ùåííÿ ôîíîâèõ ïîêàçíèê³â — àìîí³þ,

õëîðèä³â òà ñïîëóê ôîñôîðó, ùî ñâ³ä-

÷èòü ïðî íàâìèñíå ïîøêîäæåííÿ ðîñ-

ëèí.

Â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿

åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ì. Êèºâà, ðîçì³ð

çáèòê³â, çàâäàíèõ äåðæàâ³ çíèùåííÿì

çåëåíèõ íàñàäæåíü òà çàáðóäíåííÿì

´ðóíòó, ñêëàäàº ïîíàä 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çà âêàçàíèì ôàêòîì ïðîêóðàòóðîþ

ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà

÷. 1 ñò. 239 ÊÊ Óêðà¿íè (“Çàáðóäíåííÿ

àáî ïñóâàííÿ çåìåëü”).

Íàðàç³ ñë³ä÷èìè ä³ÿìè âñòàíîâëþþòü-

ñÿ îñîáè, âèíí³ â îòðóºíí³ äåðåâ �

Íîâèíè

Постреволюційне відновлення КМДА
Незабаром будівля міської адміністрації працюватиме 
в звичайному режимі

За словами першого заступника

голови київської міської державної

адміністрації Богдана Дубаса, за�

вершити повністю ремонт будівлі

обіцяють за тиждень. "Я особисто

інспектував стан поточних ре�

монтних робіт. Уже завершили ре�

монт верхніх поверхів будівлі, а са�

ме 7, 6, 5, 4. Зараз ремонтні брига�

ди працюють на нижніх поверхах.

Їм допомагають майданівці. Адже

чимало хлопців мають досвід у

проведенні ремонтів, і ми виріши�

ли запропонувати їм цю роботу. Я

гадаю, за тиждень�два працівники

адміністрації уже сядуть на свої ро�

бочі місця",— зазначив пан Дубас.

Відомо, що до ремонту в Київській

міськдержадміністрації проживали

сотники та активісти Майдану.

Працював медичний штаб, юри�

дичний штаб, психологічна служба

підтримки. Як розповіли охоронці,

зараз у будівлі ніхто не проживає.

Залишилась лише юридична служ�

ба, куди можна звернутися за від�

новленням документів, а також от�

римати консультації із правових

питань. Вхід до адміністрації для

журналістів заборонений. Потра�

пити усередину можна було до ре�

монту без перешкод. Однак зараз,

кажуть, потрібні дозвіли комен�

дантів. Як зізнаються самі охорон�

ці, пропускають лише працівників

адміністрації. Раніше голова Київ�

ської міської державної адмініс�

трації Володимир Бондаренко по�

відомляв, що у будівлі мерії ноча�

ми відбувався вандалізм та маро�

дерство. З зали засідань Київради

вирвали термінали для голосуван�

ня. Один із сотників вінницької

сотні зізнався, що на стінах 5�го

поверху будівлі була намальована

німецька свастика. Хто це робив —

невідомо.

Відновлюють попередній інтер'єр

київської міської адміністрації ре�

монтні бригади "Київміськбуду" 

“Це заміна гіпсокартону, шпат�

лівка, фарбування, реставрація та

заміна дверей. У ремонтних робо�

тах задіяні близько сорока спеціа�

лістів. Уже завершені ремонтні ро�

боти верхніх поверхів будівлі”, –

говорить головний інженер “Київ�

міськбуду” Олег Регіда. 

Він вважає, що “Київміськбуд”

має всі шанси завершити ремонт

адміністрації до 25 травня, як і було

заявлено раніше �

Леся КЕСАРЧУК
спеціально для "Хрещатика"

У
же декілька тижнів
столична мерія за�
крита на ремонт. На
відміну від проф�

спілкового штабу, будівлі
Київради пощастило
більше. Були вибиті декіль�
ка вікон, поруйновані стіни
та пошкоджені деякі меблі.
Наразі все лагодять ре�
монтні бригади разом із мі�
тингувальниками.

Курси 
батьківства
У Києві відбувся випуск 
кандидатів у прийомні батьки,
опікуни, піклувальники 
та вихователі дитячих 
будинків сімейного типу

Протягом півтора місяця до�

свідчені тренери та психологи

Київського міського центру со�

ціальних служб для сім'ї, дітей та

молоді готували 22 кандидати у

"батьки". Більшість із них успіш�

но закінчила навчання та отри�

мала довідки про проходження

курсу підготовки в опікуни, пік�

лувальники, прийомні батьки та

батьки�вихователі. Учасникам

програми також надали реко�

мендації про включення до Єди�

ного електронного банку даних

про дітей�сиріт та дітей, позбав�

лених батьківського піклування.

Це вже другий у 2014 році ви�

пуск учасників даної програми.

Загалом же протягом року таких

тренінгів відбувається до десяти.

Директор Київського міського

центру соціальних служб для

сім'ї, дітей та молоді Валерій

Танцюра переконаний, що по�

винен бути контроль, кому дові�

ряти життя та виховання малечі,

яка не має тата й мами.

"Що стосується власних дітей,

то ми вважаємо, що це справа

сім'ї, яким чином вони виховую�

ться у родині. Але це — державні

діти, і держава відповідає за

кожну сироту",— зауважив він.

За його словами, курси на базі

Київського міського центру со�

ціальних служб для сім'ї, дітей та

молоді проводяться з 2006 року.

Але якщо на початку готували

тільки прийомних батьків і бать�

ків�вихователів, то з 2008 року

таке навчання обов'язковим є і

для опікунів.

Як розповіла "Хрещатику" го�

ловний спеціаліст столичного

центру соціальних служб для

сім'ї, дітей та молоді Любов Ло�

ріашвілі, з кандидатами у потен�

ційні батьки працюють профе�

сійні тренери, психологи, педа�

гоги, психотерапевти та юристи.

Протягом 10�ти занять обгово�

рюються юридичні аспекти кож�

ної сімейної форми, розгляда�

ються психологічні особливості

дітей з установ, умови їх адапта�

ції, методи сімейного вихован�

ня, неприпустимість фізичного

насилля. Також піднімаються

питання щодо відносин з біоло�

гічними родичами.

Серед охочих поповнити свою

родину – як бездітні пари, так і

ті, хто вже має власне чадо. Кан�

дидати повинні зібрати необхід�

ний пакет документів, пройти

кілька співбесід і лише після цьо�

го направляються на навчання.

Мотивацію пар, які наважилися

на усиновлення, Любов Лоріаш�

вілі окреслює як бажання відчути

батьківство, отримати друга та

допомогти залишеній дитині.

До слова, є чимало охочих

взяти на виховання малечу з

серйозними хворобами.

"Є прийомні сім'ї, де діти ВІЛ�

позитивні, з гепатитом С, які не

мають нирки",— зазначила го�

ловний спеціаліст і додала, що

практично всі дівчатка та хлоп�

чики з інтернатів мають захво�

рювання верхніх дихальних

шляхів, шлунково�кишкового

тракту тощо.

Загалом же в столиці близько

тисячі пар на рік виявляють ба�

жання взяти у родину чужих ді�

тей. Лише третина доводить

свою матеріальну та фізичну

спроможність, а ще 10�15 % від�

сіюється під час навчання. Адже,

як зазначає Любов Лоріашвілі,

не всі виявляються готовими

прийняти сироту або ж мають за�

багато критеріїв відбору: “вона

повинна бути слов'янської зов�

нішності, не довго перебувати в

установах, не мати досвіду на�

силля. А таких дітей немає”.

На жаль, є і повернення дітей з

ініціативи батьків. Так, у минуло�

му році було три таких випадки.

Для уникнення подібної ситу�

ації подружжя Олександра та Ан�

дрій Федорови відповідально по�

ставилися до прийняття рішення

про створення дитячого будинку

сімейного типу. Вони одні з тих

кандидатів, які на курсах довели,

що достойні називатися прийом�

ними батьками, і отримали від�

повідні рекомендації.

"Це був довгий шлях. Від рі�

шення до дій пройшло три ро�

ки",— зазначила Олександра

Федорова і додала, що вони хо�

чуть виховувати не менше шіс�

тьох діточок, адже з чоловіком у

шлюбі вже 19 років, мріють про

велику родину.

"Повинно бути багато дітей.

Адже тоді вони отримують до�

свід взаємодопомоги, відчуття,

що не одні у цьому світі",— поді�

лився Андрій Федоров.

Подружжя переконане, що

курси закріпили впевненість у

своїх силах, дали відчуття спо�

кою та додаткові знання.

"Не все так страшно, як ми со�

бі уявляємо. Ми боїмося невідо�

мості, а діти — тим більше. Але

коли вони потрапляють в сім'ю і

отримують стабільність, то зни�

кає багато відхилень і захворю�

вань. І не потрібно боятися ге�

нетики",— переконана майбутня

мама �

Олена КУЗЬМЕНКО
спеціально для "Хрещатика"

Б
лизько 28�ми дітей сиріт столиці чекають на
нових батьків. Охочих взяти їх на виховання у
кілька разів більше. Але найдостойніших, тих,
хто справді готовий до усиновлення та опіки,

визначають соціальні служби тільки після тривалого
спілкування та відповідного навчання.
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Криза відступає?
Вітчизняна економіка та національна валюта витримали удар
Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

К
ияни вже звикли
без особливого ос�
траху поглядати на
курси валют біля

"обмінників" або в комер�
ційних банках. Нові цифри,
щоразу вищі, вже не ляка�
ли. Але з середини мину�
лого тижня курси валют
почали якщо й дивувати,
то приємно: гривня трішки
зміцніла. "Хрещатик" роз�
бирався — чого очікувати
далі?

На сторожі
держбюджету — народ

В Україні гряде просвітницько�

економічна революція, у результаті

якої Кабмін, та й інші гілки влади,

опиняться під пильним народним

фінансовим контролем. Залишило�

ся трішки почекати, і жодна держав�

на копієчка не втече "наліво", бо ми

всі будемо експертами з макроеко�

номіки та держбюджету. Принай�

мні, саме заради такої мети уряд в

проекті постанови "Про основні на�

прями бюджетної політики на 2015

рік" (Бюджетна резолюція), яку дня�

ми зареєстрував у парламенті, зо�

бов’язується забезпечити оприлюд�

нення Міністерством фінансів на

власному веб�сайті інформаційно�

аналітичних матеріалів про держав�

ний бюджет, в яких "у простий та до�

ступний для широких верств насе�

лення спосіб" пояснюватимуться

"основні показники та завдання бю�

джету". Оскільки Мінфін має це

зробити "одночасно з поданням

проекту закону про дербюджет

України до Верховної Ради", а згідно

з вимогами Бюджетного кодексу, це

має статися до 1 вересня, то нам за�

лишилося перечекати якохось чоти�

ри місяці.

Окрім того, допитливі громадяни

матимуть змогу також контролюва�

ти, як витрачаються держбюджетні

гроші, адже, згідно з проектом Бю�

джетної резолюції, головні розпо�

рядники коштів повинні будуть

оприлюднювати на власних веб�

сайтах "інформацію про мету, зав�

дання та результативні показники

бюджетних програм" упродовж тиж�

ня від того, як Кабмін подасть до

Верховної Ради проект держбюдже�

ту. Себто, найпізніше — 7 вересня.

Загалом, прагнення уряду до від�

критості може сприйматися і з ос�

трахом: невже перспективи настіль�

ки похмурі, що потрібен народний

контроль? Але, заспокоюють уря�

довці, якраз навпаки, вже наприкін�

ці нинішнього року вітчизняна еко�

номіка може перейти від занепаду

до зростання. "У 2014 році, за опти�

містичними прогнозами, ми будемо

мати зниження ВВП, зараз ми гово�

римо про 3 %, можливо, буде навіть

і більше... Зростання економіки мо�

же відбутися лише в кінці року і на

початку наступного року, за умови

реалізації необхідних, дисципліно�

ваних, структурних фундаменталь�

них реформ",— заявив міністр еко�

номіки Павло Шеремета під час

свого виступу у парламенті в форма�

ті часу запитань до уряду. За його

словами, "двигунами" економічного

зростання стануть малий та середній

бізнес та зростання експорту.

Напевне, справедливість вимагає,

щоб українці, підтягнувши паски,

точно знали, заради чого вони це

роблять.

Тим часом, перші ознаки еконо�

мічного "проблиску" вже дали під�

стави уряду замислитися над ідеєю

індексації зарплат та пенсій україн�

ців уже з травня поточного року.

Наступного року
покращає

Власне, доки Мінфін почне опри�

люднювати у доступній формі відо�

мості про бюджет, можна потрену�

ватися у макроекономічному аналі�

зі. Наприклад, на основних пара�

метрах того ж проекту бюджетної

резолюції. Згідно з цим документом,

зростання реального ВВП у 2015 ро�

ці, порівняно з аналогічним показ�

ником цього року, складе 1,7 %. Ці�

ни на споживчому ринку офіційно

зростуть на 5,4 %, ціни виробни�

ків — на 7,3 %, рівень безробіття (за

методологією МОТ) сягне 7,8 %.

Якщо зважити, що цьогоріч ціни на

споживчому ринку піднімуться, за

оцінками Кабміну, на 12�14 %, ін�

фляційний прогноз 2015 року ви�

дається вельми привабливим. Біль�

ше того, голова НБУ Степан Кубів

на своїй сторінці у соціальній мере�

жі зазначив, що наступного року ін�

фляція не може перевищити 5 %, що

не може не вселити надію на світле

майбутнє у тих, хто нині нарікає на

зростання цін.

Однак Бюджетна резолюція не

містить хоча б орієнтовного курсу

гривні. Замість цього зазначено, що

для розрахунку бюджетних показ�

ників використовуватимуться при�

пущення щодо офіційного обмінно�

го курсу гривні до долара США у се�

редньому на рік та на кінець року.

При цьому навряд чи цей курс скла�

де 8,50 грн за одиницю американ�

ської валюти, оскільки, визначаючи

прогнозний показник, уряд орієнту�

ватиметься на гнучку політику фор�

мування курсу — з прив’язкою до

котирувань долара США на вітчиз�

няному міжбанківському ринку.

Гривня вже показала
норов

Можливо, реалістична оцінка

урядом економічних процесів при�

звела й до того, що гривні покраща�

ло. Принаймні, останнім часом на�

ціональна валюта тіснить долар

США на міжбанку. Протягом остан�

ніх семи торгових днів безготівко�

вий долар США в Україні спустився

з максимумів у 12,00�12,25 грн до

11,35�11,50 грн за одиницю. Готівко�

вий долар США у Києві також упав

з 12,15�12,81 грн до 11,28�11,97 грн

за одиницю. З огляду на те, що го�

ловні економічні проблеми в Укра�

їні ще далекі від подолання, а полі�

тична ситуація залишається умовно

стабільною, можна говорити не про

ситуативний перепочинок гривні

від тиску долара США, а про тренд,

що, напевне, матиме продовження.

Адже зміцненню гривні сприяли

й рішучі дії Національного банку

України. Випадково чи ні, але зни�

ження курсу долара США на україн�

ському валютному ринку збіглося у

даті з рішенням НБУ про тимчасове

відключення 14 банків від Системи

підтвердження угод на міжбанків�

ському валютному ринку. Також

НБУ ухвалив рішення саме з 15 квіт�

ня підняти облікову ставку з 6,5 %

до 9,5 % річних. В офіційному ко�

ментарі директор Генерального де�

партаменту грошово�кредитної по�

літики НБУ Олена Щербакова за�

значила, що такий захід обмежить

спекулятивний попит на фінансові

ресурси і завдяки цьому сприятиме

відновленню ресурсної бази банків.

Які, до речі, впродовж першого

кварталу 2014 року отримали збит�

ків на 1,993 млрд грн (за даними

НБУ). Вочевидь, з метою "перехо�

пити" негативну тенденцію, регуля�

тор має намір обговорити з пред�

ставниками банківської спільноти

проект Стратегії розвитку банків�

ського сектору України до 2020 року.

А днями голова НБУ Степан Кубів у

ході спілкування з мешканцями сто�

личного житлового масиву "Терем�

ки�2" повідомив, що регулятор пра�

цює в режимі жорсткої економії та

зупинив фінансування капітальних

видатків. Такий приклад є наочним і

корисним, бо, говорячи про ощад�

ливість, державна структура почала,

як�то кажуть, із самої себе

Ïîçèö³¿ ãðèâí³ íà âàëþòíîìó ðèíêó äî 25 òðàâíÿ áóäóòü
â³äíîñíî ñòàá³ëüíèìè, àëå ï³ñëÿ äíÿ ãîëîñóâàííÿ âñå çàëå-
æàòèìå â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà â³ä ïåðøèõ êðîê³â íîâî-
ãî ãëàâè äåðæàâè òà éîãî êîìàíäè. Íèí³ æ äëÿ óêðà¿íö³â,
çîêðåìà, êèÿí, âèã³äíà ïîðà äëÿ êóï³âë³ ÷îãîñü ñåðéîçíî-
ãî. Àëå — íå äîëàð³â ÑØÀ. Ïðî öå â ³íòåðâ’þ "Õðåùàòè-
êó" ðîçïîâ³ëà åêñïåðò ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó
FOREX CLUB â Óêðà¿í³ Ìàð³ÿ ÑÀËÜÍ²ÊÎÂÀ.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ãðèâíÿ çì³öíþº ñâî¿ ïîçèö³¿ íà âà-
ëþòíîìó ðèíêó. Öå ñèòóàòèâíå ÿâèùå?

— ª òàêå ïðèïóùåííÿ, ùî öå òðåíä, ³ ìè áóäåìî é íà-
äàë³ ñïîñòåð³ãàòè ïåâíå çì³öíåííÿ êóðñó ãðèâí³. Ïî-ïåð-
øå, ÷èííèêîì ï³äòðèìêè º î÷³êóâàííÿ êðåäèòó â³ä ÌÂÔ,
ÿêèé ìè ìîæåìî îòðèìàòè âæå ó òðàâí³. Â³í çä³éñíþº
ïñèõîëîã³÷íèé óïëèâ ³ âèêëèêàº ðåàêö³þ íà ðèíêó: äîëàð
ÑØÀ â Óêðà¿í³ çíèæóºòüñÿ ÿê íà ì³æáàíêó, òàê ³ íà ãî-
ò³âêîâîìó ðèíêó. Ïî-äðóãå, º é äîäàòêîâ³ îçíàêè òîãî, ùî
íàâðÿä ÷è ãðèâíÿ áóäå äàë³ ñëàáøàòè, à ÿêùî öå ³ ñòàíå-
òüñÿ, òî íå áóäå òðèâàëèì. Íàïðèêëàä, ó íàñ îáñÿãè ÎÂÄÏ
íåðåçèäåíò³â — äîñèòü ÷óòëèâèé ³íäèêàòîð, ðåàãóº, êîëè
íà ðèíêó "ðîçæàðþºòüñÿ" ñèòóàö³ÿ ³ êîëè ñïàäàº öÿ íà-
ïðóãà. Ñêàæ³ìî, ïîêàçíèê çðîñòàº ïåðåä âèáîðàìè ³ çíè-
æóºòüñÿ ï³ñëÿ íèõ. Ìèíóëîãî òèæíÿ îáñÿãè ïðîäàæó
ÎÂÄÏ íåðåçèäåíò³â ï³øëè íà ñïàä. Îêð³ì òîãî, ñåðåäí³é
îáñÿã òîðã³â íà ì³æáàíêó íèí³, ó êâ³òí³, ñêëàäàº 311 ìëí
äîëàð³â ÑØÀ. ßêùî ìè ïîäèâèìîñÿ íà ñ³÷íåâèé ïîêàç-
íèê, òî öå áóëî 1,9 ìëðä, ó ëþòîìó 1,1 ìëðä, ó áåðåçí³ âæå
638 ìëí. ² ãîâîðèòè ïðî òå, ùî íàñåëåííÿ áóäå ï³ä³ãð³âà-
òè ïîïèò íà âàëþòó, íå º äîö³ëüíèì, áî ñïðåä ïî âàëþò³
äîñòàòíüî øèðîêèé, ³ íå ëèøå ïî äîëàðó ÑØÀ, à é ïî ºâ-
ðî òà ðóáëþ. ² îñíîâíèìè ó÷àñíèêàìè, êîòðèì ö³êàâ³ äî-
ëàðè ÑØÀ, ìîæóòü áóòè ëèøå ³ìïîðòåðè, à âîíè íå ñòà-
íóòü ãåíåðóâàòè äîñòàòíüî âèñîêèé ïîïèò íà ³íîçåìíó âà-

ëþòó, ùî øòîâõàâ äîãîðè êóðñ äîëàðà ÑØÀ. ×èííèêàìè
çðîñòàííÿ äîëàðà ÑØÀ ìîæóòü áóòè çàãîñòðåííÿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ òà â³äñòðî÷êà âèäà÷³ êðåäèòó ÌÂÔ. Àëå íà-
â³òü çà öèõ óìîâ çíèæåííÿ ãðèâí³ íå áóäå òðèâàëèì, îñ-
ê³ëüêè ÍÁÓ êîíòðîëþº ñèòóàö³þ ³ òðèìàº ðóêó íà ïóëüñ³,
âçÿâñÿ çà ò³ áàíêè, ùî ï³ä³ãð³âàëè àæ³îòàæ íà ì³æáàíê³â-
ñüêîìó ðèíêó íà âàëþòó. Òîæ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïåâíå
çì³öíåííÿ ãðèâí³, àëå ó êâ³òí³ ìè î÷³êóºìî, ùî ñåðåäí³é
êóðñ ïðîäàæó äîëàðà ÑØÀ íà ãîò³âêîâîìó ðèíêó ìîæå
çáåðåãòèñÿ ó ä³àïàçîí³ 12,00-12,30 ãðí ³ äî ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîð³â êóðñ áóäå ñòàá³ëüíèì. Ùîäî ñèòóàö³¿ ó Êèºâ³, â
ïðèíöèï³, â³ä ñåðåäíüîãî êóðñó ïðîäàæó ïî Óêðà¿í³ â³í íå
âåëüìè â³äð³çíÿºòüñÿ. ªäèíå — ðîçøèðåíèé ñïðåä. Ïî
Êèºâó ñåðåäí³é ñïðåä º íà ð³âí³ 9,25 %, à ïî Óêðà¿í³ ñå-
ðåäí³é 9,19 %, çàçîð ó 0,06 %. Âàðòî óñâ³äîìèòè, ùî ìè
âæå íå ïîáà÷èìî ãðèâíþ òàêîþ, ÿê îñòàíí³ äåê³ëüêà ðî-
ê³â. Ãðèâíÿ êîëèâàòèìåòüñÿ ³, íå âèêëþ÷åíî, ç äèíàì³êîþ
äî çíèæåííÿ.

— Ó äàí³é ñèòóàö³¿ — ÿê êðàùå â÷èíèòè ³ç çàîùàäæåí-
íÿìè: êóïóâàòè ³íîçåìíó âàëþòó ÷è ãðèâí³, çáåð³ãàòè äî-
ìà ÷è ó áàíêó íà äåïîçèò³?

— Âæå íèí³ ìè áà÷èìî øèðîêèé ñïðåä ïî âàëþòàõ. Òîá-
òî, ÷åêàòè âàëþòíèõ äîäàòêîâèõ ñòðèáê³â ç ìåòîþ îáì³íó
çà á³ëüø ö³êàâèì êóðñîì, íàïåâíå, íå âàðòî. Çâ³ñíî, âè ìî-
æåòå çáåð³ãàòè ÷àñòèíó âàøèõ íàêîïè÷åíü â ³íîçåìí³é âà-
ëþò³, ñòðàõóþ÷è ðèçèêè. Àëå ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, òî âàð-
òî ì³íÿòè âàëþòí³ çàîùàäæåííÿ íà ãðèâí³ é ïåðåâîäèòè ¿õ
íà äåïîçèòí³ ðàõóíêè. Çà íàøèìè äàíèìè, íàéá³ëüø³ âòðà-
òè ïîíåñëà òà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ, ÿêà òðèìàëà çàîùàäæåí-
íÿ âäîìà ó ãðèâí³. Ðîçóìíèì êðîêîì áóëî á òðèìàòè ãðèâ-
íåâ³ çàîùàäæåííÿ ó áàíêàõ. Íà ïîòî÷íèé ìîìåíò ìè ñïîñ-
òåð³ãàºìî, ùî ñåðåäíÿ ñòàâêà ïî äåïîçèòàõ äëÿ ô³çè÷íèõ
îñ³á ó êâ³òí³ ñêëàäàº 23 %. ² º ñåíñ, äîêè òàê³ âèñîê³ ñòàâ-

êè, ì³íÿòè âàëþòí³ çàîùàäæåííÿ íà ãðèâíåâ³ é ðîáèòè
âêëàäè ó áàíêàõ. Äëÿ òèõ, õòî çáåð³ãàº çàîùàäæåííÿ ó äî-
ëàðàõ ÑØÀ, º çàãðîçëèâ³ ìîìåíòè. Ïåðøèé — öå éìîâ³ð-
íå çàïðîâàäæåííÿ ïîäàòê³â ³, ÿêùî ñòàâêà áóäå 10-15 %,
íåìàº ñåíñó òðèìàòè êîøòè ó âàëþò³, íàâ³òü ÿêùî êóï³âëÿ
áóëà ïî 8,—8,50 ãðí çà îäèíèöþ. ² äðóãà íåáåçïåêà — â³ä-
ìîâà áàíê³âñüêèõ ñòðóêòóð ïðèéìàòè äîðîãèé äîëàð ÑØÀ,
êîëè áóëè ñòðèáêè íà âàëþòíîìó ðèíêó. Ô³êñóâàëèñÿ
îêðåì³ âèïàäêè, êîëè áàíêè â³äìîâëÿëèñÿ êóïóâàòè äîëà-
ðè. Ìàáóòü, íå áóëî âïåâíåíîñò³, ùî äåâàëüâàö³ÿ áóäå òðè-
âàëîþ. Ùîäî ºâðî, òî íèí³ éîãî êóðñ íà óêðà¿íñüêîìó
ðèíêó ôîðìóºòüñÿ çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê ïî÷óâàºòüñÿ ãðèâ-
íÿ, òîä³ ÿê ðàí³øå áóëà ïðèâ’ÿçêà äî ñèòóàö³¿ íà ñâ³òîâî-
ìó âàëþòíîìó ðèíêó. ßêùî êóïóâàòè ºâðî íà ïåðñïåêòè-
âó, òî öå, áåçóìîâíî, á³ëüø âèã³äíî. Íà ïåðñïåêòèâó äî
ê³íöÿ ðîêó ìîæíà êóïóâàòè âàëþòó. Â³ä ïîòî÷íîãî ð³âíÿ
$1,37-1,38 äî ê³íöÿ 2014 ðîêó ìè ïðèïóñêàºìî çðîñòàííÿ
äî $1,42. Öå ïîêè ùî íåçíà÷íå çì³öíåííÿ. Òîìó âèã³äíî
ì³íÿòè âàëþòó òèì, õòî çáèðàºòüñÿ ¿õàòè äî ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í ³ ðîçðàõîâóâàòèñÿ ö³ºþ âàëþòîþ. Îïòèìàëüíèé "êî-
øèê" òàêèé: 70 % âàðòî òðèìàòè ó ãðèâí³, à ðåøòó (30 %)
ìîæíà ðîçáèòè íà ºâðî òà íà äîëàðîâ³ âíåñêè. Ñï³ââ³äíî-
øåííÿ çàëåæèòü â³ä ïëàí³â, íàñê³ëüêè íåîáõ³äíà âàëþòà
ëþäèí³. 

— Îêð³ì âàëþòè, ÷è ñëóøíî íèí³ ðîáèòè âåëèê³ ïîêóï-
êè, íàïðèêëàä, íåðóõîì³ñòü?

— Ïîêè ùî ñóòòºâîãî çðîñòàííÿ ö³í íà íåðóõîì³ñòü íå
î÷³êóºòüñÿ, àëå âîíè ìîæóòü ï³äâèùèòèñÿ ïðîòÿãîì 1-1,5
ðîêó, òîìó º ñåíñ ïîäóìàòè íàä êóï³âëåþ íåðóõîìîñò³.
Àáî æ ïîáóòîâà òåõí³êà. ¯¿ òåæ âèã³äíî ïðèäáàòè çàðàç, îñ-
ê³ëüêè ïîò³ì çàêóï³âåëüíèê ìîæå ï³äíÿòè ö³íè. ² íå ôàêò,
ùî òåõí³êà ïîñòà÷àòèìåòüñÿ ó âåëèêèõ îáñÿãàõ. Ùîäî çî-
ëîòà, òî éîãî ìîæíà êóïóâàòè ç ïåðñïåêòèâîþ ó 5 ðîê³â.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÅÊÑÏÅÐÒÀ

До президентських виборів курс буде стабільним
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В очікуванні фінансової до�

помоги — кредиту від МВФ та

в умовах нестабільної еконо�

мічної ситуації з метою на�

повнення держбюджету уряд

з початку березня ухвалив

низку рішень. Зокрема мініс�

терствам та відомствам було

доручено провести інвента�

ризацію державних резиден�

цій, дач, будинків відпочинку,

оздоровчих закладів, що пе�

ребувають на балансі держор�

ганів, підприємств, установ та

організацій і в двомісячний

термін передати їх Фонду дер�

жавного майна для реалізації

в установленому порядку. Та�

кож Кабмін обмежив чинов�

ників у витратах, тож багато

статей видатків виявилось під

забороною.

Затягнути паски
Так, уряд заборонив при�

дбання автотранспорту, меб�

лів, мобільних телефонів, но�

утбуків, побутової техніки та

проведення ремонтів. Під за�

бороною й придбання фор�

меного одягу, здійснення ви�

трат на обслуговування мо�

більних телефонів, оплата

чартерних рейсів, утворення

без дозволу Кабміну нових

бюджетних установ тощо.

Крім того, уряд не дозволяє

збільшувати кількість пра�

цівників, заповнення ва�

кантних посад та видачу од�

норазової грошової винаго�

роди держслужбовцям за

сумлінну працю, здешевлен�

ня вартості харчування. До

того ж обмежено кількість

заступників у міністерствах

та місцевих державних адмі�

ністраціях. Також були "порі�

зані" адміністративні видат�

ки соціальних фондів. В ре�

зультаті здійснення цих захо�

дів уряд планує зекономити

близько півмільярда гривень

ще в цьому році.

Були знижені суми видат�

ків і на оздоровлення чинов�

ників. Зокрема змінами до

держбюджету України на

2014 рік зменшена фінансо�

ва підтримка санаторно�ку�

рортного комплексу Управ�

ління справами Верховної

Ради України — на 7 млн

грн; санаторно�курортних

закладів Державного управ�

ління справами (ДУС) — на

6,5 млн грн.

Своєю чергою, в. о. Прези�

дента України Олександр

Турчинов наприкінці березня

видав указ, яким доручив

уряду та ДУС вирішити пи�

тання щодо передачі

держмайна (зокрема держав�

них підприємств, установ,

організацій, санаторіїв, готе�

лів, державних резиденцій,

державних дач, засобів

транспорту, сільськогоспо�

дарської техніки, обладнання

та устаткування, земельних

ділянок, іншого нерухомого

майна). Згідно з указом, май�

но, що перебуває в управлін�

ні ДУС і не використовується

для забезпечення діяльності

глави держави, мають пере�

дати для наступної привати�

зації, відчуження в установ�

леному законом порядку.

Як розповів "Хрещатику"

керівник Державного управ�

ління справами Сергій Авер�

ченко, зокрема будуть прода�

ні санаторії "Семашко" та

"Україна", держрезиденції в

Пущі�Водиці, держдача у

Конча�Заспі, а також 150 лег�

кових автомобілів, 6 літаків

та 2 вертольоти. "Наразі ДУС

проводить інвентаризацію

всього майна, яке знаходить�

ся в нашому управлінні, та

моніторинг, наскільки не�

обхідні для державних потреб

літаки, вертольоти, державні

дачі, авто тощо. І ті матері�

альні цінності, які не вико�

ристовувалися тривалий час,

потрібно продавати для по�

повнення держбюджету",—

додав він.

Тож уряд після інвентари�

зації прийме рішення про

продаж майна, що належить

ДУС. Секретаріат Кабміну, зі

свого боку, вже визначив пе�

релік транспортних засобів,

які планує сам реалізувати на

аукціоні не пізніше першої

половини червня цього року.

На торги буде виставлено 73

транспортні засоби, які має у

своєму розпорядженні Сек�

ретаріат Кабміну. В аукціоні з

продажу автомобілів зможуть

взяти участь усі охочі. Про�

цедуру обіцяють зробити від�

критою та прозорою. Най�

старіший зі списку — авто�

мобіль марки ЗІЛ 114 випус�

ку 1971 року, з пробігом

47 131 км, а найновіші Skoda

Octavia Tour 1.6і, випуск 2008

року, та Skoda Octavia A5 1.6,

випуск 2007 року.

Жорсткі розваги
Тим часом вирішення своєї

долі чекає резиденція

"Залісся", яка знаходиться у

Броварському районі Київ�

ської області. Раніше сюди

приїздили на полювання

Микита Хрущов, Леонід

Брежнєв, Володимир Щер�

бицький і навіть Фідель Кас�

тро. А за часів незалежності

України вона була закритою

територією для розваг та по�

лювання можновладців. На

території резиденції є два

мисливських будиночки,

споруджених за часів Хрущо�

ва та Брежнєва, більше 100

мисливських вишок, майже

500 годівниць для копитних,

десятки пасток на "живця",

качина ферма та фазанарій.

Загалом площа лісомислив�

ських угідь сягає 14 836 га,

яку обслуговують майже 270

працівників.

Про історію створення лі�

сомисливських господарств

розповідає директор громад�

ської організації "Київський

еколого�культурний центр"

Володимир Борейко. "Це за�

повідно�мисливське госпо�

дарство було створено у 1957

році для мисливських втіх

вищих партноменклатурних

чинів СРСР. На початку 90�х

статус заповідно�мислив�

ського господарства був ви�

знаний незаконним і знятий

із "Залісся". З 1995 року

об’єкт набув статусу держав�

ної резиденції, а з 2000 року

був підпорядкований Дер�

жавному управлінню справа�

ми Адміністрації Президен�

та,— каже він та нарікає: —

11 грудня 2009 року був під�

писаний Указ Президента

України Віктора Ющенка

про реорганізацію "Залісся" в

національний природний

парк. Однак ДУС саботує ви�

конання цього Указу".

Тому екологи наполягають

на реорганізації державної

резиденції "Залісся" в націо�

нальний природний парк із

підпорядкуванням Мінпри�

роди України. Адже це уні�

кальні природні території,

які потрібно зберегти. На те�

риторії цих господарств меш�

кають занесені до Червоної

книги України звірі та птахи:

зубри, яких налічується

близько 24, орлани�білохво�

сти, чорні лелеки тощо. Тут

водяться близько 2000 оле�

нів, значна кількість диких

кабанів, лані, косулі, зайці,

лосі. Як припускають фахівці

з природоохоронного сере�

довища, перевищення чи�

сельності звірів вище норми,

зокрема тільки оленів у 8 ра�

зів, призвело до того, що ліс

практично не має підросту.

За словами екологів, на�

укові роботи тут не проводи�

лися, рослинний і тварин�

ний світ в "Заліссі" ще не ви�

вчений, оскільки резиденція

впродовж багатьох років бу�

ла закритою територією.

Втім, як переконує пан Бо�

рейко, у подальшому пого�

лів’я копитних, насамперед

оленів, необхідно зменшити

до 200 голів шляхом реаклі�

матизації вовка і відлову

оленів. На думку експертів,

тварин на території резиден�

ції вирощували спеціально

для відстрілу. Адже навіщо

тоді потрібні були б на тери�

торії угідь стільки вишок, а

поруч з ними пастки на жив�

ця, задаються питанням во�

ни.

Однак директор державної

організації "Резиденція "За�

лісся" Віктор Камінецький та

перший його заступник Єв�

ген Чирков заперечують такі

твердження. Мовляв, на по�

лювання до цієї місцини не

приїжджав ні Янукович, ні

будь�хто інший з можновлад�

ців. А мисливські вишки, як

вони запевняють, потрібні

для спостереження за твари�

нами і відстрілу бродячих со�

бак і лисиць.

Коштом українців
За підрахунками екологів,

громадських активістів та на�

родних депутатів, тільки на

утримання "Залісся" держава

витрачає майже 200 млн грн.

А зі слів директора "Залісся"

Віктора Камінецького, торік

ця сума складала близько 9

млн грн, на цей рік — вже 11

млн грн. Та для утримання

такого господарства в належ�

ному стані цих грошей зама�

ло, нарікає він.

Ще у 2012 році був побудо�

ваний паркан по всьому пе�

риметру державної резиден�

ції загальною довжиною 

60 км, на який було було ви�

трачено близько 7 млн грн. З

розмахом на території цих

угідь відбувалось святкуван�

ня ювілею Януковича. Зі слів

голови підкомітету з питань

охорони атмосферного по�

вітря, зміни клімату, науко�

вих досліджень, екологічної

освіти комітету Верховної

Ради України з питань еколо�

гічної політики, природоко�

ристування та ліквідації на�

слідків Чорнобильської ка�

тастрофи Лідії Котеляк, спе�

ціально для цього була ви�

рублена ділянка в лісі 80 на

50 метрів (майже з половину

футбольного поля) і асфаль�

том залита галявина 0,3 га.

"Це все робилося для того,

щоб на заасфальтованому

майданчику накрити бенкет,

аби гості, а це в основному

був чоловічий колектив,

змогли собі постріляти між

застільними забавами",— до�

дає вона.

Парк — резиденція?

Керівник Державного

управління справами Сергій

Аверченко підтримує думку

екологів, що резиденцію "За�

лісся" потрібно зробити на�

ціональним природним пар�

ком. Проте він вважає, що

варто виокремити терито�

рію, де знаходиться "прези�

дентський будиночок" (а це

приблизно, за його підрахун�

ками, 50 га) і залишити дер�

жавну резиденцію для при�

йому іноземних делегацій.

"Державна резиденція має

певний статус — вона охоро�

няється Управлінням дер�

жавної охорони, тут прохо�

дять заходи за участі Прези�

дента України й керівників

іноземних держав. А тому

відкритим доступ до цих

об’єктів бути не може. У ме�

не як у керівника Державно�

го управління справами, не�

має бажання закривати цю

державну резиденцію. "За�

лісся" — це єдина резиден�

ція, яка розміщена неподалік

від Києва у Київській облас�

ті, і це підготовлений об’єкт,

де можна зустрічати й прий�

мати на гідному рівні керів�

ників іноземних держав.

Адже в лісі спокійна обста�

новка, зручно приймати дер�

жавні рішення і усамітнити�

ся від шуму, від суєти. І це в

інтересах держави,— каже

пан Аверченко. — Причому

дуже зручно до неї діставати�

ся, наприклад, з аеропорту

Борисполя можна долетіти

на вертольоті за 15 хвилин,

якщо ж на автомобілях, то

дороги, які ведуть до неї, в

хорошому стані. Завітає іно�

земна делегація, й де ми бу�

демо приймати людей? В му�

зей повеземо їх? "

Тож "будиночок", на його

думку, варто залишити в ста�

тусі державної резиденції, а

коли не буде візитів зару�

біжних дипломатів та полі�

тиків, він може бути відкри�

тим для відвідин громадян.

Втім, як саме це може відбу�

ватися на практиці, посадо�

вець не уточнив. А на запи�

тання, коли державна рези�

денція зможе все�таки набу�

ти статусу національного

природного парку, пан

Аверченко в коментарі

"Хрещатику" зазначив: "За�

раз не час порушувати пи�

тання щодо створення на�

ціональних парків. На часі

варто турбуватися про збе�

реження суверенітету та те�

риторіальної цілісності дер�

жави. А вирішення таких

питань слід відкласти до на�

стання мирних часів". За йо�

го словами, щоб на території

резиденції зробити природ�

ний національний парк, не�

обхідно створити відділ,

який би займався науково�

дослідницькою діяльністю,

вивчав тамтешню флору і

фауну. За його розрахунка�

ми, на створення парку по�

трібно приблизно 4 млн грн,

а наразі цих грошей в дер�

жавному бюджеті немає.

Тож екологи вкрай занепо�

коєні та переймаються долею

"Залісся", щоб не повторила�

ся така ж ситуація, що скла�

лася у 2009 році

Великий розпродаж
Резиденції та автомобілі чиновників підуть з молотка уже в червні
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Чиновники платитимуть самі
Óðÿä òàêîæ ïðèïèíèâ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò íà óòðèìàííÿ äåðæàâíèõ äà÷, íàäàíèõ

÷èíîâíèêàì. Â³äòåïåð ìåøêàíö³ öèõ äà÷ ìàþòü ñàì³ ïîêðèâàòè ö³ âèòðàòè. Äî öüîãî
÷àñó ïðàö³âíèêè îðãàí³â çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè, çã³äíî ç ïåðåë³êà-
ìè ïîñàä, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ, Ïðåçèäåíòîì ³ Êàáì³íîì, à òàêîæ â³ä-
ïîâ³äí³ êàòåãîð³¿ ïåíñ³îíåð³â ñïëà÷óâàëè ëèøå 30 % âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ïðè
êîðèñòóâàíí³ ïðèì³ùåííÿìè áóäèíê³â â³äïî÷èíêó ÄÓÑ (äåðæàâí³ äà÷³ ó Êîí÷³-Çàñï³ òà
Ïóù³-Âîäèö³). Çàçíà÷åí³ ï³ëüãè íàäàâàëèñÿ áåç óðàõóâàííÿ äîõîä³â. Â³äíèí³ âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ ïðèì³ùåííÿìè çàçíà÷åíèõ áóäèíê³â â³äïî÷èíêó äëÿ
â³äïîâ³äíèõ êàòåãîð³é ïîñàäîâö³â òà ïåíñ³îíåð³â íà ð³âí³ 100 % ðîçðàõóíêîâî¿ ïëàòè çà
êîðèñòóâàííÿ ïðèì³ùåííÿìè, ÿêà çàòâåðäæóâàòèìåòüñÿ ÄÓÑ. Âñòàíîâëåííÿ âêàçàíî¿
ïëàòè ñïðèÿòèìå çìåíøåííþ âèäàòêîâî¿ ÷àñòèíè äåðæáþäæåòó íà 3,1 ìëí ãðí.

Íàãàäàºìî, ùî ï³ñëÿ âòå÷³ åêñ-ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà éîãî ñîðàòíèê³â çà êîðäîí ðå-
çèäåíö³¿ òà àâòîïàðêè ÷èíîâíèê³â ñòàëè äîñòóïí³ø³ äëÿ îãëÿäó ãðîìàäÿíàìè. Ëþäè
âïåðøå çìîãëè ïîòðàïèòè, íàïðèêëàä, äî ðîçê³øíîãî Ìåæèã³ð’ÿ ï³ä Êèºâîì, äå ïðîæè-
âàâ åêñ-ãëàâà äåðæàâè. Åêîëîãè, ñâîºþ ÷åðãîþ, íàïîëÿãàþòü, ùîá íàðåøò³ íà óí³êàëü-
íèõ òåðèòîð³ÿõ, çîêðåìà òèõ, äå ïîëþáëÿâ ïîëþâàòè Â³êòîð ßíóêîâè÷ (öå ðåçèäåíö³¿
"Á³ëîîçåðñüêå", "Ñèíüîãîðà" òà "Çàë³ññÿ", ÿê³ íå ïëàíóþòü ïîêè ïðîäàâàòè), áóëà ïðî-
âåäåíà ðåîðãàí³çàö³ÿ ³ íà ¿õ çåìëÿõ áóâ ñòâîðåíèé íàö³îíàëüíèé ïàðê.

ÄÎ ÐÅ×²

Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

Щена початку березня уряд прий�
няв постанову про економію
бюджетних ресурсів і вирішив
продати державні резиденції,

дачі та "прорідити" автопарки чиновників. У
травні спливає двомісячний термін, відведе�
ний на проведення відповідної інвентаризації
та передачу всього цього добра Фонду держ�
майна для подальшої реалізації. "Хрещатик"
з’ясовував, як проходять наразі ці процеси.
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Лихоманка вщухла
Податкові відсотки на ліки привели “до тями”

Наприкінці минулого тижня в. о.

Президента України Олександр

Турчинов підписав Закон від 10

квітня 2014 р. № 1200�VII "Про вне�

сення змін до Податкового кодексу

України та деяких інших законодав�

чих актів України щодо усунення

окремих неузгодженостей норм за�

конодавства". Згідно з документом,

тепер "ПДВ нараховується за опера�

ціями з постачання лікарських засо�

бів, дозволених для виробництва і

застосування в Україні та внесених

до Державного реєстру лікарських

засобів (у тому числі аптечними за�

кладами), а також з постачання ви�

робів медичного призначення за пе�

реліком, затвердженим Кабінетом

Міністрів України". Прийняття за�

конопроекту було зумовлено необ�

хідністю удосконалення окремих

положень діючого законодавства.

Так, необхідно було узгодити окремі

норми Податкового кодексу з нор�

мами Митного кодексу, а також

здійснити редакційну правку з ме�

тою усунення подвійного тракту�

вання норми стосовно оподатку�

вання ПДВ операцій з постачання

лікарських засобів та виробів ме�

дичного призначення за ставкою 

7 %. Зокрема уточнити, що за став�

кою 7 % оподатковуються "операції

з ввезення на митну територію

України та постачання на митній

території України" лікарських засо�

бів і виробів медичного призначен�

ня. Що стосується фінансово�еко�

номічної складової, автори доку�

мента порахували, що реалізація за�

пропонованих норм надасть мож�

ливість отримати у 2014 році додат�

кові надходження до зведеного бю�

джету України у сумі близько 150

млн грн, а також залучити до бю�

джету 2015 року близько 300 млн

грн.

Інфляція має голос
Здавалося б, урядовці "знищили"

всі підстави для подвійного тракту�

вання законодавчих норм, але все ж

таки існують деякі неузгодження.

Як зазначив юрисконсульт ЮА

"Шевчук та партнери" Катерина Да�

нилова, прийняті зміни виключають

можливість подвійного трактування

досі спірної норми органами дер�

жавної влади та закріплює єдину

ставку оподаткування ПДВ опера�

цій з постачання зазначених товарів

у розмірі 7 %. "Водночас запрова�

дження нової ставки ПДВ вимагає

від учасників ринку значного часу

для переналаштування внутрішніх

систем обліку та перепрограмування

касових апаратів",— наголосила па�

ні Данилова. Оновлення ставки

оподаткування ПДВ з постачання

лікарських засобів потребує негай�

ного розроблення митними органа�

ми нової форми податкової наклад�

ної, затвердження нової форми де�

кларації ПДВ та вчинення інших

дій, необхідних для повного та

ефективного запровадження вказа�

ного оподаткування. Відтак, як за�

значає міністр охорони здоров'я

Олег Мусій, уряд відтермінував на 2

місяці усі перевірки суб'єктів під�

приємницької діяльності, які зай�

маються роздрібною торгівлею ме�

дикаментів. "Це пов'язано із запро�

вадженням 7 % ПДВ на імпорт ліків,

бо багато касових апаратів треба пе�

репрошивати. Крім того, деякі суб'�

єкти підприємницької діяльності не

зареєстровані як платники ПДВ, і їм

потрібно буде фізично зареєструва�

тися, а ця процедура упирається в

дефіцит часу. Тому два місяці не бу�

де жодних санкцій за ті чи інші по�

рушення, що будуть виникати у

зв'язку із введенням 7 % ПДВ",— по�

яснив міністр. Та пересічного спо�

живача це не надто заспокоює, адже

будь�які зміни відображаються на

його гаманці. Натомість пані Дани�

лова вважає, що в умовах підвищен�

ня рівня інфляції в Україні, збіль�

шення ставки оподаткування є

адекватною реакцією держави: "За�

провадження такого оподаткування

сприятиме підвищенню попиту на

медичні засоби вітчизняного вироб�

ництва, що у подальшому матиме

позитивний вплив на економічне

зростання в Україні".

Та як стверджує заступник дирек�

тора компанії СМД Євген Живодер�

ніков, домінуючу роль у зміні цін на

лікарські засоби найближчим часом

буде грати девальвація національної

валюти. "У 2008�2009 рр. курс долара

США зріс з 4,85 UAH / $ у вересні

2008 до 7,86 UAH / $ у січні 2009,

тобто на 62 %. За цей же період ім�

портні ліки подорожчали на 51 %, а

вітчизняні — на 23 %. Маючи пев�

ний запас сировини, що закуповує�

ться за іноземну валюту, українські

виробники змогли відстрочити по�

дорожчання своєї продукції. Але

вже у вересні 2009�го, порівняно з

вереснем 2008�го, ціни іноземних та

українських ліків виросли майже од�

наково: на 56 % і 54 % відповідно.

Аналогічна тенденція спостерігати�

меться і в перебігу поточної кризи.

Величина показників зростання цін

на лікарські засоби буде залежати

від усталеного співвідношення кур�

су гривні після його стабілізації. На

тлі загрозливого зростання цін на лі�

ки на рівні 30�50 %, обумовленого

девальвацією гривні, додаткове по�

дорожчання на 7 % у зв'язку з вве�

денням ПДВ вже не здається на�

стільки істотним",— узагальнює він.

Як зазначає зі свого боку міністр

економіки Павло Шеремета, уряд

уже почав роботу з врегулювання

цін на фармацевтичному ринку, а

плюси є й у девальвації: "По�перше,

конкуренція іноземних виробників

та українських. Це, власне, відбу�

вається вже зараз. Українські вироб�

ники можуть піднімати ціни тільки

на невелику суму. Тому зростання

цін на українські ліки не такі значні.

Відповідно, попит буде навіть підви�

щуватися. І не тільки на медикамен�

ти. Один з плюсів девальвації — під�

вищення рівня попиту на товари

місцевого виробництва. По�друге,

дерегуляція і підвищення конкурен�

ції на дуже монополізованому фар�

мацевтичному ринку має посилюва�

ти конкуренцію, яка завжди, в

принципі, призводить до зниження

цін. Це те, що ми бачимо в коротко�

строковому періоді. До того ж, долар

починає трохи падати, а гривня —

підніматися. Я думаю, що ця тен�

денція буде продовжуватися".

Медична катастрофа
Але існують і більш песимістичні

настрої. "З падінням курсу націо�

нальної валюти та введенням ПДВ

на ліки в середньому всі препарати в

Україні подорожчають на 60 %,—

стверджує голова організації "Паці�

єнти України" Дмитро Шерембей.—

Якщо врахувати, що бюджет МОЗа

затверджувався при курсі 8 грн за

долар, то фактично цього року 60 %

людей, які повинні були б отримати

лікування, помруть".

Нагадаємо, що 27 березня 2014

року змінами до держбюджету прак�

тично по кожній із бюджетних про�

грам було зменшено обсяги фінан�

сування з метою покриття дефіциту.

При цьому, за деякими програмами,

скорочення видатків здійснено не у

повному обсязі, як це, можливо, бу�

ло. Але, як зазначає заступник голо�

ви Координаційної ради громад�

ської організації "Медичний кон�

троль" Ігор Щедрін, препарати, які

включені в пілотний проект по гі�

пертонії та інші пілотні проекти

МОЗ, однозначно обкладатимуться

ПДВ на тих же підставах, що і будь�

які ліки. "Ніяк інакше просто не мо�

же бути: адже ці ж самі ліки не тіль�

ки беруть участь у пілотних проек�

тах, а й продаються в аптеках на за�

гальних підставах. Звільнення їх від

ПДВ створить дуже велику і дорогу

плутанину та грунт для зловжи�

вань",— наголосив він. Та й ефек�

тивність пілота по гіпертонії нікому

не зрозуміла. "Критерії граничної

вартості та рівня компенсацій за лі�

ки були визначені абсолютно во�

люнтаристськи, непрозоро, за учас�

тю закулісних ігор та лобіювання

фармвиробників. Щоб цей проект

почав працювати в умовах катастро�

фічної нестабільності валютного

курсу, потрібно змінити підхід до

визначення граничних цін на препа�

рати, які підлягають відшкодуванню

державою",— висловив свою думку

пан Щедрін. Також він зазначив, що

на сьогодні передбачено перегляд

цін 2 рази на рік. "Нам потрібен ди�

намічний механізм постійного пере�

гляду граничних цін на ліки від гі�

пертонії, які входять у проект. Судя�

чи з усього, такий механізм най�

ближчим часом не з'явиться, і про�

ект взагалі не буде працювати. Інсу�

ліновий пілотний проект теж пере�

несли на рік. Загалом, поки еконо�

міка не стабілізується, тобто в най�

ближчий рік, від пілотних проектів

нічого очікувати не доводиться",—

наголосив пан Щедрін. Загалом для

того, щоб вийти із медичної катас�

трофи, експерти вважають за необ�

хідне частково зменшити фінансу�

вання незахищених видатків держ�

бюджету по окремим державним

програмам. За рахунок цього еконо�

мія коштів по загальному фонду мо�

же додатково складати майже 3,5

млрд грн та по спеціальному фонду,

як мінімум, 2,5 млрд грн, що у пов�

ній мірі вирішить дефіцит держав�

них коштів на закупівлю ліків, який

становить 4,2 млрд грн. Так, напри�

клад, було запропоновано зменши�

ти незахищені видатки Міністерства

доходів та зборів України з 4,6 млрд

грн на 1 млрд. Це скоротить кошти

на предмети, обладнання, інвентар,

оплату послуг (окрім комунальних),

капітальні видатки тощо. "Людське

життя та здоров'я — це найвища цін�

ність в нашій державі, тому я, як мі�

ністр охорони здоров'я, докладу всіх

зусиль, щоб домогтися перерозподі�

лу коштів саме на лікування україн�

ців та не допустити дефіциту бюдже�

ту в медицині",— зазначив Олег Му�

сій.

Проблема в дефіциті
За даними громадських організа�

цій, 4,2 млрд грн не вистачає на по�

криття дефіциту бюджету на заку�

півлю ліків для важкохворих. Слід

нагадати, що першочергово ці гроші

пропонували взяти з підняття акци�

зів на тютюнові та алкогольні виро�

би. Тим не менше, влада, піднявши

акциз на зазначені товари, не напра�

вила додатково отримані гроші на

закупівлю ліків, що викликало вели�

чезне обурення пацієнтів. Адже що�

дня через відсутність лікування в

Україні помирає 1 607 людей, яких

можна було б врятувати. "Це цілком

підйомна сума для українського бю�

джету,— стверджує народний депу�

тат, заступник голови комітету Вер�

ховної Ради України з питань бю�

джету Валерій Дубіль.— Ми проана�

лізували бюджет�2014 та знайшли

близько 65�ти програм, в рамках

яких ми пропонуємо скоротити ви�

датки. Це дозволить "знайти" в

скарбниці необхідні 6 млрд грн, що

повністю покриють зазначений де�

фіцит в лікуванні важкохворих паці�

єнтів",— підсумував народний депу�

тат.

Ще одна серйозна проблема, яка

може з'явитися незабаром: на тлі де�

фіциту імпортних ліків до країни

хлине каламутний потік простроче�

них або навіть зіпсованих через не�

правильні умови зберігання ліків.

Бо фури з імпортними медикамен�

тами досить тривалий час просто�

ювали на кордоні та невідомо, в

яких умовах вони зберігались, тож

можлива така ситуація, що ці ліки

можуть потрапити до аптек, а далі —

і до споживачів. Але ніякої лікар�

ської користі від вживання цих пре�

паратів ніхто гарантувати не зможе.

Також не слід забувати і про те, що в

Україні у деяких зарубіжних ліків

немає вітчизняних аналогів, і з цією

проблемою пацієнт може залишити�

ся сам на сам. Тож будемо сподіва�

тися на сумлінність імпортерів і

фармацевтів, які не допустять того,

щоб в аптеках були неякісні ліки.

Загалом же експерти нагадують, що

саме оновлення норм податкового

законодавства сприяє наближенню

та максимальній гармонізації діючо�

го законодавства України з європей�

ськими нормами і, відповідно, під�

вищенню якості продукції, а також є

запорукою зміцнення економічних

зв'язків між Україною та ЄС
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Олена ЛАРІНА
"Хрещатик"

П
очаток квітня цього року видався досить спекотним як для учасників фармрин�
ку, так і для споживачів цього сектору. Ринок ліків лихоманило від встановле�
них урядом на них відсотків ПДВ. Митниця доволі вільно трактувала законо�
давчі норми. Все це призвело до хаосу. Державна політика у вирішенні цього

питання була досить млява. Але врешті�решт ситуацію вирівняли. З метою усунення
подвійного трактування норми щодо оподаткування ПДВ на операції з постачання лі�
карських засобів та виробів медичного призначення за ставкою 7 % 10 квітня 2014 ро�
ку Верховна Рада нарешті ухвалила відповідні зміни до законодавства. "Хрещатик"
дізнавався подробиці новацій.

Без державного контролю
Ñüîãîäí³, íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, â Óêðà¿í³

â³äñóòíº æîðñòêå ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ë³êàðñüê³ çàñîáè. ªäèíèì ìåòî-
äîì ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ë³êè â Óêðà¿í³ º ðåãóëþâàííÿ îïòîâèõ òà ðîç-
äð³áíèõ íàäáàâîê, ùî, ÿê äîâîäèòü ïðàêòèêà, íå º åôåêòèâíèì ³íñò-
ðóìåíòîì. Ïðè÷èíà â òîìó, ùî â ñòðóêòóð³ ö³íè ïðåïàðàòó áëèçüêî
76 % ñêëàäàº ö³íà âèðîáíèêà, òîáòî ï³ä äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ïî-
òðàïëÿº ëèøå 24 % â³ä éîãî âàðòîñò³. Âíàñë³äîê öüîãî íà ôàðìàöåâ-
òè÷íîìó ðèíêó Óêðà¿íè ðîêàìè ôîðìóâàëèñÿ ïîñåðåäíèöüê³ ñõåìè,
ùî äîçâîëÿëè áåçêîíòðîëüíî ï³äâèùóâàòè ö³íè. Íàïðèêëàä, ââåçåííÿ
íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ë³êàðñüêèõ çàñîá³â á³ëîðóñüêîãî âèðîá-
íèöòâà çä³éñíþâàëîñÿ ÷åðåç Â³ðã³íñüê³ îñòðîâè àáî ³íøó îôøîðíó
çîíó, âíàñë³äîê ÷îãî â àïòåêàõ Óêðà¿íè âàðò³ñòü îäíîãî é òîãî æ ïðå-
ïàðàòó áóëà â 15 ðàç³â âèùà, í³æ â àïòåêàõ Á³ëîðóñ³. Òàêîæ ãåíåðè÷-
í³ ïðåïàðàòè ºâðîïåéñüêèõ âèðîáíèê³â â Óêðà¿í³ áóëè ó 2-3 ðàçè äî-
ðîæ÷³, í³æ ó ñóñ³äí³õ Ïîëüù³, Ñëîâà÷÷èí³, Ðóìóí³¿, Áîëãàð³¿.

Пільговикам — 
дешеві ліки

Ñòîëè÷íà âëàäà ìàº íàì³ð ïî-
âåðíóòè Êèºâó ò³ ìóí³öèïàëüí³
àïòåêè, ÿê³ áóëî çàêðèòî ÷è ïå-
ðåïðîô³ëüîâàíî. 

"Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ìå-
ðåæà àïòåê ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñêîðî-
òèëàñÿ äî ì³í³ìóìó. ²ç 180-òè
ñüîãîäí³ ïðàöþº âñüîãî 83 àïòå-
êè. À ùî ñòàëîñÿ ç ³íøèìè? Êà-
ôå, îô³ñàìè ³ òàê äàë³. Ïðè öüî-
ìó ùîð³÷íî 17-18 àïòåê "âèìè-
âàºòüñÿ" ç ìåðåæ³. ² ñüîãîäí³ ìè
ìàºìî âñåðåäèí³ Êèºâà ö³ë³ çîíè
áåç àïòåê. Öå òðåáà çóïèíèòè.
Òîìó ÿ çàäåêëàðóâàâ ñâîþ ïîë³-
òèêó ïîâåðíåííÿ ìóí³öèïàëüíî¿
àïòå÷íî¿ ñèñòåìè, ÿêà îáñëóãî-
âóâàëà êèÿí",— çàÿâëÿâ ðàí³øå
ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäà-
ðåíêî. Ìóí³öèïàëüí³ àïòåêè, íà
â³äì³íó â³ä ³íøèõ àïòåê, ìàþòü
ñåðòèô³êàò âèãîòîâëåííÿ ë³ê³â, à
êîðèñòóþ÷èñü ìîæëèâîñòÿìè
êè¿âñüêèõ âèðîáíèê³â íà ï³ëüãî-
âèõ óìîâàõ, ìîæóòü íàäàâàòè
ñåðéîçíó çíèæêó íà ë³êè äëÿ ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ.
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Психологічна атака
Одна зі схем, за якою діють сьо�

годні аферисти, проста, однак має

дуже тонке психологічне підґрунтя.

Як розповідає майор міліції, стар�

ший інспектор відділу зв’язків з

громадськістю ГУ МВС України в

м. Києві Вікторія Білозерцева, шах�

раї довільно набирають міський або

мобільний номер телефону і, коли

на протилежному кінці дроту влас�

ник бере слухавку, зловмисник

представляється співробітником

правоохоронних органів та приго�

ломшує жертву звісткою про те, що

її син (чоловік, брат) потрапив до

міліції за скоєння наїзду, підрізу,

вбивства тощо. "Називаються най�

більш моторошні причини затри�

мання родича, тим самим жертва

доводиться до стану безпросвітної

паніки. Цей прийом дає можли�

вість повністю вибити ґрунт із�під

ніг, дезорієнтувати потерпілого,

зробити його слухняним і повністю

керованим",— пояснює пані Біло�

зерцева. Тож люблячі батьки, роди�

чі миттєво біжать на виручку чада,

яке потрапило в біду. Дуже важли�

вий момент: шахраї телефонують у

другій половині ночі, коли люди,

як правило, міцно сплять, а отже,

спросоння не вдаватимуться у по�

дробиці та ледве будуть розуміти

ситуацію. На це й роблять ставку

аферисти. Приголомшені страш�

ною новиною, батьки ретельно ви�

конують всі команди лиходія, який

водночас наголошує на тому, що

питання можна вирішити, але це

буде чогось коштувати (далі нази�

вається довільна сума, це може бути

від 2 тисяч гривень до 20 тисяч гри�

вень). Як розповідає Вікторія Біло�

зерцева, ці гроші пропонують пере�

рахувати або на мобільний теле�

фон, або віддати готівкою — шах�

рай називає місце, куди потрібно

підвезти необхідну суму чи пові�

домляє, що приїде кур'єр. На�

приклад, останнім часом часто за�

діюють таксистів. Варто зазначити,

що часу аферисти відводять мало,

тому родичі панікують, боячись не

вкластися у визначений для них

час. "Причому після кожного сеан�

су зв'язку з "міліціонером"�благо�

дійником зв'язок обривається до

наступного дзвінка з боку зловмис�

ника",— зазначає пані Білозерцева.

Деякі жертви починають телефону�

вати своїй дитині чи члену родини

на мобільні та міські телефони,

щоб справді переконатися, що во�

ни знаходяться в міліції. Але, на

жаль, в цьому разі до телефону ні�

хто не підходить або він взагалі

вимкнений, як це часто буває вно�

чі, а сама людина спокійно спить

удома та не підозрює, що в цей час

із батьків виманюють гроші за за�

криття кримінальної справи проти

неї. Як би там не було, але не кожна

людина в стані паніки здатна мис�

лити тверезо. Тож у більшості ви�

падків жертви отямлюються лише

після того, коли гроші пішли в не�

відомі руки, а найдорожче чадо, як

з'ясовується в подальшому, в доб�

рому здоров'ї й безпеці. І тоді ошу�

каним громадянам спадає на думку

повідомити про цю аферу міліції.

Хоча це перше і, мабуть, найголов�

ніше, що потрібно зробити, аби за�

хистити себе від банального "розво�

ду" на гроші.

Прості правила
Тому, щоб убезпечити себе та сво�

їх рідних від подібної телефонної

афери та спустошення гаманця, фа�

хівці радять дотримуватися не�

складних правил.

Отже, якщо до вас на мобільний

або міський телефон надійшов по�

дібний дзвінок і невідома особа,

представившись працівником

правоохоронних органів, повідо�

мила, що ваш родич потрапив до

міліції (скоїв наїзд на пішохода,

когось покалічив, щось страшне

зробив, перебуваючи в стані алко�

гольного сп'яніння), насамперед

необхідно:

— вислухати афериста і погоди�

тися віддати йому необхідну суму;

— коли він покладе слухавку, не�

гайно набрати номер того родича,

який нібито вскочив у халепу, й

упевнитися, що з ним все добре;

— якщо з якихось причин на ваш

дзвінок не відповідають, зателефо�

нуйте друзям, сусідам, на роботу то�

що і переконайтеся, що інформація

лиходіїв не відповідає дійсності;

— негайно набирайте номер мілі�

ції "102" та повідомляйте про афе�

ристів. Отримавши від оператора

"102" докладні інструкції, як пово�

дитися далі й що говорити під час

наступного сеансу зв'язку зі зло�

вмисником, дотримуйтеся їх;

— погоджуйтеся на зустріч, запев�

нивши, що гроші зібрано й ви гото�

ві їх віддати. Міліція, яку ви попере�

дили про зустріч заздалегідь, вже

мчить на допомогу, а отже, ймовір�

ність того, що шахраї врешті будуть

затримані, багаторазово зростає.

Як зазначає Вікторія Білозерцева,

зловмисники, які займаються таки�

ми аферами, непогані психологи —

знають, куди "натиснути" і що ска�

зати, аби задумана ними справа вда�

лася, вони майстерно грають на по�

чуттях люблячих людей. Зрозумій�

те, що шахраї живуть за рахунок

власної підлості й вашої довірливо�

сті! Тому яскраві картинки, які ви�

никають у вашому мозку після роз�

повіді аферистів про ті жахи, які че�

кають на вашого родича, женіть

геть. Головне в такій ситуації — яко�

мога швидше заспокоїтися і спро�

бувати все тверезо зважити.

І насамкінець, якщо рідні вам

люди справді потрапили в біду або

причетні до злочину, нещасного ви�

падку, скоєння ДТП, пам’ятайте,

що співробітники міліції повідом�

лять про це в іншій формі, при цьо�

му обов’язково представляться, на�

звуть свою посаду і місце роботи.

Родича при цьому за жодних умов

не відпустять додому до з'ясування

всіх обставин і оформлення відпо�

відних документів. Отож будьте

пильними!

Шахраї “на проводі”
Як не потрапити на “гачок” телефонних аферистів
Олена ЛАРІНА
"Хрещатик"

С
віт високих технологій, що покликаний служити
на благо людству, знайшов своє застосування у
злочинному світі. Яскравим прикладом є прості й
вже давно для всіх повсякденні міський та мо!

більний телефони, які зазвичай використовуються для
добрих справ, як!от викликати "швидку допомогу", мілі!
цію чи подзвонити рідним, друзям, щоб дізнатися, як у
них справи... Та в руках злочинця вони стають знаряд!
дям злочину. Різноманітні телефонні афери — досить
"молодий" вид злочину для України, однак він вже став
доволі поширеним завдяки тому, що засоби телефонно!
го зв'язку сьогодні доступні майже кожному громадяни!
нові. Великою проблемою цього виду шахрайства є те,
що розкрити такі злочини, навіть "за гарячими слідами",
дуже складно. Адже в розпорядженні міліції немає нічо!
го, окрім розповіді жертви та номера телефону, з якого
телефонували. Також потерпіла особа не може описати
зовнішність злочинців — вона ж бо їх тільки чула, та не
бачила. Тому аферисти, розуміючи свою безкарність,
продовжують і надалі чинити свої "темні" справи з насе!
ленням. Як не потрапити на "гачок" телефонних аферис!
тів та що робити, якщо вже потрапили до їхньої пастки,
розбирався "Хрещатик".

Þðèñêîíñóëüò ÞÀ “Øåâ÷óê òà ïàðòíåðè” 
Êàòåðèíà ËÎªÍÊÎ:

Ñïîñîáè âèÿâëåííÿ øàõðà¿â º ñïðàâîþ ëþäèíè, ÿê³é òåëåôîíóþòü,
òà â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó âîíè ³íäèâ³äóàëüí³. Íå âàðòî çàáó-
âàòè, ùî íà ³íøîìó áîö³ ñëóõàâêè âåäå ðîçìîâó ï³äãîòîâëåíà ëþäè-
íà, íàëàøòîâàíà íà âèíèêíåííÿ òóïèêîâèõ ñèòóàö³é.

Ó çàçíà÷åíèõ âèïàäêàõ ãîëîâíîþ çàïîðóêîþ âèÿâëåííÿ øàõðàé-
ñòâà º â÷èíåííÿ îñîáîþ, ÿê³é çàòåëåôîíóâàëè, íèçêè ä³é, çîêðåìà:

íåãàéíî çâ’ÿçàòèñÿ ç îñîáîþ àáî ëþäüìè, ÿê³ ìîæóòü çíàõîäè-
òèñÿ ïîðó÷ ç îñîáîþ, ÿêó í³áèòî çàòðèìàëè;

îáîâ’ÿçêîâî óòî÷íèòè Ï²Á ðîäè÷à, ÿêîãî çàòðèìàëè;
óòî÷íèòè àäðåñó â³ää³ëêó ì³ë³ö³¿, â ÿêîìó óòðèìóºòüñÿ îñîáà;
óòî÷íèòè ïð³çâèùå ì³ë³ö³îíåðà òà äàë³ çâåðíóòèñÿ äî çàçíà÷åíî-

ãî â³ää³ëêó ì³ë³ö³¿ ç ìåòîþ âñòàíîâèòè, ÷è ä³éñíî òàêèé ïðàö³âíèê ïå-
ðåáóâàº íà ñëóæá³ â ì³ë³ö³¿.

Êð³ì òîãî, ïîñèëàþ÷èñü íà ïîãàíèé çâ’ÿçîê, âàðòî ïîïðîñèòè ïî-
âòîðèòè íîìåð êàðòêîâîãî ðàõóíêó, íà ÿêèé çëî÷èíö³ ïðîïîíóþòü
ïåðåðàõóâàòè ãðîø³, òà îáîâ’ÿçêîâî çàô³êñóâàòè éîãî.

Ïðè âèíèêíåíí³ ïîä³áíèõ ñèòóàö³é çîëîòèì ïðàâèëîì º íå ïîñï³-
øàòè, òîæ çâàæèòè âñ³ ñâî¿ ä³¿ òà àðãóìåíòè ëþäèíè, ç ÿêîþ ñï³ëêó-
ºòåñü, ³ ñòàâèòè çóñòð³÷í³ çàïèòàííÿ — çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿.

Çà ìîæëèâîñò³ äëÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âàðòî ñïèòàòè òà çàïèñàòè
íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó îñîáè, ç ÿêîþ âè ñï³ëêóºòåñü.

Òàê³ í³÷í³ äçâ³íêè º íåçàêîííèìè òà ïåðåäáà÷àþòü êðèì³íàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âñòàíîâëåíó ñòàòòåþ 190 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó
Óêðà¿íè. ßêùî òàê³ ä³¿ êâàë³ô³êóâàòè ÿê øàõðàéñòâî, òî çëîâìèñíè-
êàì, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí ñïðàâè òà òÿæêîñò³ â÷èíåíèõ ä³é, çàãðî-
æóº øòðàô äî 100 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí
(1700 ãðèâåíü). Òàêîæ ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ âèïðàâí³ ðîáîòè äî
2-õ ðîê³â. ßêùî ãîâîðèòè ïðî îáðàííÿ ì³ðè ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïî-
çáàâëåííÿ âîë³, òî ìàêñèìàëüíèé ñòðîê ñòàíîâèòü 12 ðîê³â ç êîíô³ñ-
êàö³ºþ ìàéíà.

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìîê, âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî îòðèìàííÿ ÿêîìîãà
á³ëüøîãî îáñÿãó äàíèõ ïðî êàðòêîâ³ ðàõóíêè, íîìåðè òåëåôîí³â òî-
ùî äîçâîëèòü íå ò³ëüêè âèÿâèòè ôàêò øàõðàéñòâà, àëå ³ äîïîìîæå
çì³ñòîâíî ñêëàñòè çàÿâó ïðî çëî÷èí ó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà íà-
äàòè ò³ äàí³, ÿê³, ìîæëèâî, äîçâîëÿòü ïðèòÿãòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî-
ðóøíèê³â çàêîíó.

ÏÎÐÀÄÈ ÔÀÕ²ÂÖ²Â

Мобільні махінації
Âàðòî òàêîæ â³äîêðåìèòè òàêó àôåðó ÿê "àêö³ÿ" — êîëè âàì òåëå-

ôîíóþòü çëî÷èíö³ ³ ïðåäñòàâëÿþòüñÿ, íàïðèêëàä, ä³-äæåÿìè ç ðàä³î,
ïðàö³âíèêàìè ìàãàçèíó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè ÷è õóòðà ³ â³òàþòü ç âèãðà-
øåì â ÿê³éñü àêö³¿: "Â³òàºìî! Âè âèãðàëè ïðèç!". Äëÿ òîãî, ùîá îòðè-
ìàòè öåé "ïðèç", âè ìàºòå êóïèòè âàó÷åð ïîïîâíåííÿ ðàõóíêó (çàçâè-
÷àé íà ñóìó â 200 ãðèâåíü), à ïîò³ì ïåðåñëàòè êîä íà òîé íîìåð, ÿêèé
âêàæóòü øàõðà¿. Îäíàê êîëè íàñòàº ÷àñ îòðèìóâàòè "ïðèç", ç'ÿñîâóº-
òüñÿ, ùî â àêö³¿ "ïåðåìîãëè" íå âè, à çëî÷èíö³. 

Òàêîæ äóæå ïîïóëÿðíîþ º ³ òàêà àôåðà ÿê "Ïåðåøëè ìåí³ ãðîø³!".
Øàõðà¿ â öüîìó âèïàäêó íàäñèëàþòü àáîíåíòîâ³ SMS ç òàêèì òåê-
ñòîì: "Íå ìîæó äî òåáå äîäçâîíèòèñÿ, áî íåìà ãðîøåé íà ðàõóíêó,
ïåðåøëè 5-10 ãðí". ²íîä³ äîâ³ðëèâ³ òà ÷óéí³ ëþäè âåäóòüñÿ ³ ïåðåñè-
ëàþòü çàçíà÷åíó ñóìó çëî÷èíöÿì. Äëÿ òèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ çàðàç çíàõî-
äÿòüñÿ â ïîøóêó ðîáîòè, º òàêîæ äîâîë³ ïîøèðåíà àôåðà. Òàê, çëî-
÷èíö³ ðîçì³ùóþòü ó ãàçåòàõ, æóðíàëàõ îãîëîøåííÿ ïðî âàêàíñ³¿ é çà-
ëèøàþòü êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó, íà ÿêèé ìîæå çàòåëåôîíóâà-
òè ïîòåíö³éíèé ðîá³òíèê. Àëå êîëè æåðòâà ïî÷èíàº òåëåôîíóâàòè íà
çàçíà÷åíèé íîìåð, òàì í³õòî íå â³äïîâ³äàº íà äçâ³íîê, à çãîäîì ç’ÿ-
ñîâóºòüñÿ, ùî äçâ³íîê áóâ ïëàòíèì ³ â ëþäèíè ç ðàõóíêó ìîá³ëüíîãî
çâ’ÿçêó çíèêëè âñ³ ãðîø³. Òàêîæ äëÿ òîãî, ùîá íàä³ñëàòè âàì á³ëüø
äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ùîäî çàïðîïîíîâàíî¿ âàêàíñ³¿, çëî÷èíö³ ìî-
æóòü ïîïðîñèòè íàä³ñëàòè ïîðîæíº SMS-ïîâ³äîìëåííÿ íà âêàçàíèé
íîìåð. Ìàõ³íàòîðè ïîâ³äîìëÿþòü, ùî çà îòðèìàííÿ "³íôîðìàö³¿" äî-
âåäåòüñÿ âèêëàñòè 30 ãðí. Äåÿê³ äîâ³ðëèâ³ ëþäè íàäñèëàþòü òàêå ïî-
â³äîìëåííÿ, à â ðåçóëüòàò³ ç ¿õíüîãî ðàõóíêó çíèêàþòü ãðîø³, íàòî-
ì³ñòü æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ àáîíåíò íå îòðèìóº. Òîìó ãîëîâíîþ ïîðà-
äîþ ó òàêèõ âèïàäêàõ çàëèøàºòüñÿ óâàæí³ñòü ³ ùå ðàç óâàæí³ñòü!
Áóäüòå çàâæäè íà ñòîðîæ³ òà êðèòè÷íî îö³íþéòå âñå, ùî âàì ïðîïî-
íóþòü.
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Хроніки смутних часів
28 років тому на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних 
катастроф у світі

Так, ця страшна подія, що змусила здригну�

тися від жаху весь світ, стала яскравим про�

явом цілковитої аморальності, недалекогляд�

ності та й просто низького інтелектуального

рівня тогочасної влади. А як інакше можна

пояснити той факт, що надзвичайно потужну

атомну електростанцію було збудовано зовсім

недалеко від Києва — багатонаселеної столи�

ці? Зате тепер вони можуть спостерігати яс�

краві наслідки такого "мудрого рішення".

Там, де колись розташовувався мальовничий

куточок України, зараз панує пустельна ти�

ша... У мертвому місті можна лише зустріти

сталкерів, які у пошуках легкої здобичі ризи�

кують власним життям, та екскурсійні групи.

Подейкують, що вночі у Прип'яті чутно дитя�

чий сміх та скрип старої гойдалки. Достатньо

один раз побачити та відчути атмосферу ви�

мерлого міста, щоб у серці назавжди зали�

шився темний куточок... Куточок Чорноби�

лю.

Про Чорнобиль сьогодні сказано й написа�

но стільки, що можна розворушити всю пла�

нету. Але слова — то лише частинки, зернятка

правди. Сама правда набагато жахливіша. На�

віть через 28 років.

Дорога на Чорнобиль 
1986 — 2014

Напередодні дати страшної трагедії люд�

ства прес�клуби, політики, міністри організо�

вують поїздки журналістів з багатьох регіонів

країни до Чорнобиля, Прип'яті — до зони від�

чуження.

Дорога на Чорнобиль... Сьогодні це — май�

же звичайна дорога через увесь Вишгород�

ський район, через його села й містечка, яка

нічим не відрізняється від тисяч інших доріг.

Напівголі весняні поля й сільські хати...

Тьмяно, буденно... І безпечно. Згадується ця

дорога наприкінці травня�на початку червня

1986�го: узбіччя залите (чи засипане) чимось

білим, мокрий асфальт парує, нескінченним

потоком в обидва боки їдуть машини, реве

худоба, плачуть перелякані люди, а назустріч

їм — машини з продуктами, технікою, солда�

тами й речами для 55�ти тисяч ліквідаторів,

навкруги — військові, здається, що колір хакі

заполонив усе довкола. І постійна перевірка

документів... Здавалося, що беремо участь у

зйомках фільму про війну. Тільки дуже вже

натурально й страшно.

Сьогодні про це нагадують лише залишки

контрольно�пропускних пунктів.

Перша наша зупинка — в райцентрі Іван�

ків — колись це містечко стояло на перетині

багатьох доріг: на автостанції зупинялися ав�

тобуси, які прямували на Житомирщину, Чер�

нігівщину, Білорусію, Росію. А сьогодні це, як

сказав наш супроводжуючий, колишній лікві�

датор, "останнє мирне містечко перед зоною",

хоча до Чорнобильської АЕС — понад 50 км.

На шляху до першого перед 30�кілометро�

вою зоною КПП проїжджаємо березовий гай,

встелений підсніжниками. Цікаво, як швидко

сюди доберуться пронирливі торговці квіта�

ми? Проїжджаємо Страхолісся, у минулому —

грибну столицю українського Полісся, поза�

ду — Зелений Мис, містечко, збудоване зі

списаних теплоходів, у якому жили перші

вахтовики�ліквідатори. Саме тут, у чорному

від біди й рудому від радіації році виступали

перед бійцями артисти. Слід сказати, що у са�

мому Чорнобилі тоді осмілилися виступати

лише найвідважніші: Йосип Кобзон, Валерій

Леонтьєв та Микола Гнатюк. Сміх і гомін се�

ред журналістів поступово згасає: прислухаю�

ться до слів свідків�героїв: колишнього по�

жежника, полковника у відставці Олександра

Мельника, капітана в запасі Анатолія Супру�

на та водія Андрія, котрі з перших днів траге�

дії були чи не в самому пеклі.

Село Оране. Тут навесні�влітку 1986�го роз�

ташовувалась 25�та бригада радіохімзахисту,

яка першою увійшла в "зону". Спочатку вона

налічувала 2,5 тисячі бійців, а за літо їх зміни�

лося кілька десятків тисяч. Чи хтось із тих

солдатів і офіцерів лишився в живих? Адже це

саме вони, ті хлопчики в солдатських гімнас�

терках майже голими руками знімали верхній

шар ТВЕЛу (тепловидільний елемент — дво�

метрова титанова зв'язка з урановою таблет�

кою всередині).

"Наприкінці 1986�го я потрапив до москов�

ської лікарні № 6,— згадує один із наших

знайомих.— Те, що я побачив — не можна пе�

редати словами. На ліжках лежали живі тру�

пи, висохлі, неначе мумії в Лаврі. Замість

шкіри — самі лишень опіки. А там, до чого во�

ни доторкалися руками, залишалися шматки

живого м'яса. Не знаю, як медсестрички й са�

нітарки могли дивитися на ці муки й страж�

дання. Хоч як мені було погано, але я вблагав

лікарів відпустити мене додому, бо не вижив

би...".

Доїхавши до КПП "Дитятки", починаєш за�

думуватися над іронією долі та містикою ра�

зом узятими. Адже як раз дітей, у першу чер�

гу, й вивозили з зони, на кордоні з якою сто�

їть КПП. Село Черевачі. Перший населений

пункт у зоні. Відселене 6�8 травня 1986 року.

Пустка. Село Залісся... Хати поросли густим

лісом, кущами... Дерева поглинули хати з ви�

битими віконницями, наче після бомбарду�

вання, з електроопор звисають дроти...

Радіоактивні хмари 
розстрілювали

Тут, праворуч від того місця, де ми зараз

проїжджаємо, був сумновідомий "рудий ліс".

Після аварії дощові хмари, які були насичені

радіоактивними речовинами, військові льот�

чики та бійці протиповітряної оборони поси�

пали й розстрілювали особливою речовиною.

Робилося це для того, щоб смертоносні дощі

ні в якому разі не могли дійти до Москви, а

випадали на території зони (це в ідеалі). От і

випав перший найнебезпечніший дощ на ліс,

який моментально став рудим і смертельно

небезпечним. А всі інші хмари проливалися

зливами над Україною, і особливо над Білору�

сією.

"Щодо "рудого лісу",— долучається до роз�

мови водій,— через нього спочатку проходила

єдина дорога, яка з'єднувала станцію з "Вели�

кою Землею". Так, цю частину дороги маши�

ни пролітали на скаженій швидкості. Якщо,

не доведи Господи, щось траплялося із транс�

портом, водій і пасажири вискакували з ма�

шин і стрімголов неслися уперед — подалі від

страшного місця, знаючи, що їх обов'язково

підхопить наступний транспорт.

Штамп "Здесь живет 
хозяин дома" ставлять прямо 
на стіни

За кількістю пам'ятників Леніну у різних ва�

ріаціях на 1 кв. км місто Чорнобиль дасть фо�

ру Києву й області. А також за чистотою, ви�

чурністю й навіть деякою показушністю

клумб кольору українського прапора. Сам

Чорнобиль шокує. Не пустотою, а пожвавлен�

ням — у місті повно людей. Від звичайного

містечка різниться лише тим, що майже всі

люди тут — у камуфляжі. Тут проживає близь�

ко 3 500 вахтовиків, які працюють на зупине�

ній АЕС. Покинуті багатоповерхівки перетво�

рили на гуртожитки. А акуратні сільські буди�

ночки стоять пусткою. Лише на деяких просто

на стіні — напис: "Здесь живет хозяин дома".

Працюють магазини, навіть кафе�ресторан. А

ще в Чорнобилі живуть, хоч наука й заборо�

няє, 125 (за офіційними даними) самоселів,

які повернулися до рідних домівок. Запитую

перехожого (ним виявився місцевий міліціо�

нер), як потрапити до самоселів, щоб дізнати�

ся про їхнє життя�буття.

"А чого б їм і не жити? Орють, сіють, году�

ють худобу, навіть пасіку розводять. Працю�

ють у нас і магазини, і пошта".

Традиційна зупинка біля пожежної частини

й монументу пожежним Чорнобиля з промо�

вистою назвою "Тим, хто врятував світ". Сяють

новенькою фарбою дві сучасні пожежні ма�

шини, сконструйовані на базі танків Т�54 та

Т�55, які мають потужні гармати, що стріля�

ють спеціальним порошком. Кажуть, що таку

техніку мали відправити до Кувейту, але десь

там у верхах не змогли поділити гроші, чим

швиденько скористалися американці. От би

такі машини в той страшний рік! А то гасили

пожежу на атомній станції допотопними по�

жежними машинами, ніби горів звичайнісінь�

кий сільський сарайчик.

На центральній площі містечка — невелич�

кий Будинок культури,— саме тут 20 років тому

відбувався суд над директором і головним інже�

нером ЧАЕС; там, де зараз транспортний ком�

плекс — містилася перша штаб�квартира урядо�

вої комісії з розслідування причин та наслідків

аварії. Кінотеатр Україна... Навесні й влітку

1986 року в ньому безперервно, в режимі нон�

стоп демонстрували радянські кінофільми.

"З асфальту на траву не сходьте",— попере�

джають нас,— "асфальт на відміну від трави

миють регулярно". Щоб переконати недовір�

ливих любителів екстріму, один із колег�жур�

налістів підходить з армійським дозиметром

до трави на узбіччі: на датчику — 800 мікро�

рентген. На дорогу всі вискакують, наче ош�

парені.

Але найстрашніше не те, що бачиш очима.

Село Копачі, неподалік від АЕС, навряд чи

вже можна назвати селом. Поле з невелички�

ми пагорбами з обох боків дороги. Можна

проїхати мимо й не помітити, якщо не знати,

що це — кладовище хат. Радіоактивна хвиля,

накривши поселення, примусила евакуювати

усіх його мешканців. Екскаватори виривали

котловани перед кожною хатою, згортали туди

будинок разом із усім людським майном, на�

житим роками й поколіннями... і засипали

піском. Від села залишилися лише клуб та

братська могила загиблих під час Великої Віт�

чизняної війни. На карті України не стало се�

ла...

Трохи далі — колишній польовий аеродром, з

якого піднімалися вертольоти з тоннами піску,

гіпсу, доломіту, свинцю. Все це скидалося в роз�

зявлену пащеку реактора. А щоб збити пилюку,

з тих же гвинтокрилих машин над станцією й

Прип'яттю розпилялися спеціальні розчини.

Ці ж вертольоти мали закинути техніку й об�

ладнання на 4�й енергоблок, але спроба вияви�

лася невдалою.

Ліворуч над лісом видніється сітка�решітка.

Колись це був суперсекретний оборонний

проект радянських ППО "Радуга�2", який

контролював усю європейську частину СРСР.

Командний пункт цього об'єкта знаходився

глибоко під землею. А десь далеко на півночі

була аналогічна станція. Звідти регулярно за�

пускалися імпульси навколо планети, а Чор�

нобильська — приймала. Це давало змогу ви�

явити запуск ракети у будь�якій точці земної

кулі.

А зараз ця унікальна система не те, що не

діє, а просто виявилася нікому не потрібною.

Вражаюче видовище! Прямо перед нами з�за

пагорба виринув реактор. І багато�багато висо�

ковольтних ліній електропередач. Вони були

такими беззахисними, як кволе дитинча. Якщо

вже ми так звикли шукати винуватців трагедій,

то давайте просто подивимося на ці безхозні

ЛЕП біля самої атомної електростанції. До ре�

чі, через якісь там чиновницькі нестиковки (і

це — в зоні суворої відповідальності) наш авто�

бус з півсотнею журналістів ніхто не зустрів і не

супроводжував, і ми самі, на свій страх і ризик,

кілька годин роз’їжджали зоною і навколо ре�

актора. Тим паче дивним і недоречним видався

нам переполох охорони ЧАЕС, коли ми впри�

тул під'їхали до її центрального входу. "Хто ви

такі?! Як ви сюди потрапили?! Знімати заборо�

нено!". І це після того, як були десятки попе�

редніх домовленостей, наші документи по кіль�

ка разів перевіряли на всіх КПП, кудись комусь

телефонували... Після того, як усі, хто хотів, по�

фотографували усе, що було потрібно... А ми

говоримо про безпеку...
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Пам`ятни�	лі�відаторам	аварії	пор�ч	із	Чорнобильсь�ою	АЕС	

Денис ФОМІН, Наталя ПЛАХОТНЮК
спеціально для "Хрещатика"

Н
еправда, що минуле йде назавжди. Воно нікуди не поділося. Во�
но тут. Яскравим прикладом цього є ЧАЕС. Просто ми пішли
вперед. Час — це дорога, і вона існує за вашою спиною. Те, що
пішло у минуле, не зникає. Але не потрібно зациклюватись на

минулому. Двадцять п'ять років хворіла ЧАЕС, і лише кілька років тому
з'явилися "лікарі", які направили її на лікування. Першою пігулкою до
одужання стала побудова нового саркофагу, над яким працюють пред�
ставники різних країн, хоча більшість все ж таки українці. Але основ�
ною ціллю є очищення ЧАЕС від радіоактивного пального. Для цього і
було побудовано централізоване підприємство з поводження з радіо�
активними відходами "Вектор", яке спеціалізується саме на їх утиліза�
ції. Цей комплекс умовно поділений на дві частини — чисту та умовно
брудні зони. У чистій знаходиться все необхідне для проживання робо�
чого персоналу, а в брудній — декілька сховищ для утилізації.
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Браконьєри
Міліціонери й охорона “зони” кажуть, що ви�

падків мародерства  там практично вже немає —

все, що можна було, вже вкрали. А ось брако�

ньєрство цвіте повним ходом. Особливо на воді.

Браконьєр спокійно запливає у Прип'ять (і на�

віть у штучний канал для охолодження реакто�

ра) з Київського моря і ловить рибу, яку потім

продає в Києві і не тільки. А от риби в зоні дуже

багато. Розповідають, що у самому каналі во�

дяться величезні соми, які можуть проковтнути

хлібину. Не кажучи вже про дичину в лісах.

Правда, відстрілюють переважно лише моло�

деньких косуль чи кабанів, бо тварина, старша

трьох років, кажуть, страшенно небезпечна —

"фонить".

Містом блукали покинуті собаки й
коти

Безумовно, збитки населенню від аварії бу�

дуть підраховуватися ще довго. Матеріальні й

моральні. А що ж сталося з тваринами, покину�

тими напризволяще? Свідки згадують, що коли

всіх людей уже вивезли, містом блукали покину�

ті, знесилені собаки й коти. Вони не могли зро�

зуміти, що сталося, чому їх зрадили й куди поді�

лися люди. І, всупереч інстинкту самозбережен�

ня, вони усі разом шукали захисту.

"Мені як ліквідатору, офіцеру й просто люди�

ні довелося побачити всього. Але я ніколи не за�

буду, як до польового військового табору лікві�

даторів довгою вервечкою тяглися коти, собаки

й лелеки. Вони йшли пліч�о�пліч (якщо можна

так сказати про тварин) до людей, а потім става�

ли й дивилися так жалібно, що кров у жилах хо�

лола.

У перші травневі дні, похапцем збираючись,

мешканці сподівалися через кілька тижнів або й

днів повернутися назад. Тому й випускали до�

машніх тварин на вулицю, аби ті не загинули від

холоду й голоду. Брати із собою домашніх улюб�

ленців категорично заборонялося. А через мі�

сяць по всіх покинутих селах, а особливо у При�

п'яті, валялися трупи нещасних тварин, які заги�

нули не від голоду, а від опромінення.

Відомі випадки, коли лисиці з навколишніх

сіл діяли занадто вже по�людськи: брали під

свою "опіку" курники, охороняли “свою” пта�

шину зграю й нікого чужого до неї не підпускали.

Домашні собаки, пішовши у ліси, схрестили�

ся з вовками. Ці істоти взяли найкращі риси з

обох видів: не боялися людей, світла, вогню, шу�

му моторів, добре знали звички людей і напада�

ли на них спереду, а не ззаду, як вовки. Кажуть,

що їх уже всіх відстріляли, а проте — хтозна...

Об'єкт "Укриття" може 
обвалитися.  Але конфайнмент 
будується

І ось ми — біля самого об'єкта "Укриття", який

нависає саркофагом над білокрилим містом

Прип'ять. Електронне табло показує 122�126

мікрорентгенів на годину. Співробітник інфор�

маційного центру ЧАЕС демонструє нам макет

реактора в розрізі й розповідає про основні ри�

зики об'єкта "Укриття". Але фотографії, зробле�

ні в зруйнованому реакторі, говорять самі за се�

бе.

Споруда "Укриття" над зруйнованим 4�м

енергоблоком захистила навколишнє середови�

ще від подальшого виносу радіоактивності, а

людей — від опромінення. Але надзвичайно

стислі терміни будівництва, надвисокі рівні ра�

діації, необхідність використання дистанційних

методів, недостатня вивченість уцілілих конс�

трукцій, які стали опорою для нових, наявність

великої кількості палива всередині та ще цілий

ряд факторів викликають занепокоєння та зу�

мовлюють необхідність приведення "Укриття"

до екологічно безпечного стану.

Ще у 1992 році, після ретельного вивчення

стану об'єкта, з'явилася концепція поетапного

перетворення "Укриття". Серед основних етапів

було виділено стабілізацію, будівництво "Укрит�

тя�2" та вилучення сховища радіоактивних мате�

ріалів, що знаходяться в "Укритті". Ще через 5

років на засіданні країн Великої сімки було

прийнято "План здійснення заходів на об'єкті

"Укриття" (SIP), розроблений при взаємодії Ко�

місії Євросоюзу, України, США та групи міжна�

родних експертів.

На сьогодні найголовнішими ризиками об'єк�

та можна вважати: відхилення колон каркасу де�

аераторної етажерки, воду у басейні реактора,

пошкодження цілісності об'єкту, негерметич�

ність будівельних конструкцій, сповзання і

скупчення паливновмісних матеріалів (так зва�

на "слонова нога"), завали радіоактивних речо�

вин, тонни радіоактивного пилу, обмежений до�

ступ у деякі приміщення зруйнованого енерго�

блоку (доступні — лише 25 % приміщень), а

звідси — відсутність достовірної й повної інфор�

мації. Через негерметичні конструкції всереди�

ну зруйнованого енергоблоку потрапляють опа�

ди, бетон починає кришитися, метал з'їдає коро�

зія. На сьогодні стоїть головне завдання — закрі�

пити будівельні конструкції та провести кон�

троль за об'ємом і активністю радіоактивних від�

ходів і води.

Попри всі втішні чи невтішні прогнози

МАГАТЕ й вітчизняних спеціалістів праців�

ники станції роблять невтішний висновок,

що Чорнобиль у найближчі 100 років буде не�

безпечним. А там — життя покаже.

Але життя йде вперед. Об'єкт "Укриття" збудо�

вано. Тепер на черзі — СОПСТРВ — спеціально

обладнане сховище твердих радіоактивних від�

ходів. Обсяг сховища складає 71 280 метрів квад�

ратних, а обсяг упаковок радіоактивних відходів

складає 50 210 метрів квадратних, що дає змогу

розмістити у ньому 22 відсіки.

Період експлуатації цих сховищ складає 30

років, а тривалість регулюючого контролю не

менше, ніж 300 років! Спеціалісти переконують,

що після трьох століть на місці цих складів буде

посіяно траву, встромлено в землю напис "Обе�

режно!", і кожна людина зможе ходити по цій, у

майбутньому повністю екологічно чистій, Бо�

гом нам даній землі.

Будівництво цього масштабного комплексу

почалося ще 1991 року, і тільки зараз його дове�

ли до пуття, але частково. Всі будівлі вже звели,

на сьогодні йде насичення технологіями й про�

водиться ряд експертиз. Адже щоб створити та�

кий великомасштабний комплекс, потрібно ви�

конати цілий ряд міжнародних обов'язків. А на

їх виконання йде не один день та не один місяць.

Хто ж працює на станції? 
Чи не бояться вони радіації?

"Я мешкав у місті Прип'ять і не просто бачив

ту страшну аварію, а й брав участь у ліквідації її

наслідків,— розповідає Валерій Прус. — А зараз

працюю водієм на чорнобильському комбінаті.

Працювати в "зоні" дуже важко, це відчувається

на здоров'ї, діє на мозок й на серцево�судинну

систему. Працюєш, працюєш і раптом дізнаєш�

ся, що у тебе рак. Але мене, як і більшість пра�

цівників, привело сюди безробіття. Зарплата

чистими, особисто у мене, близько 4�х тисяч

гривень. У деяких працівників на станції дохо�

дить до 10�ти тисяч. Чотири робочих дні на тиж�

день. Звісно, урізають трохи зарплати й пільги, з

кожним роком було все гірше та гірше, біль�

шість пільг не виконується, але основною є 50�

відсоткова знижка на придбання квартири".

Кожного місяця ми проходимо медичне об�

стеження, і якщо стан здоров'я погіршився, од�

разу ж нас виводять із "зони". Нам надають мож�

ливість обслуговуватись у київських лікарнях,

оздоровлюватися в санаторіях. З цим проблем

немає.

Назад у майбутнє
У далекому 1972�му, коли будівництво міста

атомників (як і станції) тільки починалося,

Прип'ять повинна була стати "містом майбут�

нього, містом 21�го століття". І якби не аварія,

можливо, й стала б одним із найкращих і най�

перспективніших міст країни. Середній вік

прип'ятчан на момент аварії досягав 29�35�ти

років — молоде місто молодих людей.

Згадують, що за кілька днів до аварії, готу�

ючись до Першого травня, в місто завезли з Гол�

ландії 50 тисяч кущів троянд, і воно просто тону�

ло в квітах. А вже через місяць�півтора їх уже

геть не було видно: двометрові колючі зарості

бур'янів поглинули красу.

"Це було вражаюче жахливе видовище — з�за

велетенських бур'янів визирали маленькі кві�

точки, які чахли прямо на очах."

Бетонні багатоповерхівки з проломленими

стінами, школи з розбитими вікнами, зарослі

деревами дитячі майданчики. У Прип'яті не рос�

те трава — вона відразу перетворюється на сухо�

стій. І пташок геть не чути. Сьогодні тут, у 50�ти�

сячному місті атомників, одному з найбагатших

у країні, розруха й радіація. На свій страх і ризик

деякі журналісти�сміливці роблять вилазку по

закинутих будинках. Стиснувши зуби, йду до

пустої 9�поверхівки. У кількох метрах від під'їз�

ду — жовтий "ядерний" трикутник. Двері у квар�

тиру відчиняємо ногою — руками торкатися

страшно. Всередині — розвалені меблі, спинка

від дитячого ліжечка, сумно дивиться покинута

лялька. Порожньо й страшно. І раптом десь у

коридорі — звук чужих кроків. Може, ще хтось

насмілився піднятися? Виглядаємо за двері —

нікого. Може, мародери? Але тут красти вже

більше нічого. Звук більше не повторювався.

Невже здалося? Мабуть, нас не просто страхали

тим, що привиди повертаються до своїх покину�

тих будинків? Бігом донизу...

На центральній площі перед Будинком куль�

тури "Енергетик" валяється дитяча іграшкова

машинка. Нічого не викликало у мене такий жах

і біль, як ця покинута іграшка. А ще — зловісні

тіні на будинках, схожі на кошмарні тіні в Хіро�

сімі, які залишилися від людей після ядерного

вибуху. Виявляється, це художники�авангардис�

ти з Росії, Білорусі й Німеччини вирішили таким

чином "оживити" мертве місто.

Прип'ять уже ніколи не повернеться до життя.

Це — як нагадування про те, що люди мають

більш чітко зрозуміти ту загрозу, яка йде від не�

керованої ядерної реакції. Експерти вважають,

що через руйнування і часткове знесення буді�

вель місто Прип'ять може зникнути через 10 ро�

ків. Адже відомо, що без людей будь�яка спору�

да гине. Крім того, через споруди проростає ліс;

стіни і конструкції постійно видозмінюються

під дією температури, що призводить до оси�

пання, а рівень радіації в будинках часто вищий,

ніж на вулиці. "Саме тому ми зараз обмежили

доступ до будівель. Більша частина цих будівель

зрештою буде знесена та похована",— підкрес�

люють експерти.

"Це місто просто необхідно зберегти, зробити

у ньому музей і возити сюди енергетиків�атом�

ників з усього світу, щоб вони бачили, що може

трапитися з "мирним" атомом, з містом, з циві�

лізацією, врешті�решт, якщо вони натиснуть не

на ту кнопку",— з болем констатував колишній

міський голова Прип'яті Олександр Єсаулов.

Водночас спеціалісти припускають, що у пів�

денних регіонах зони відчуження за 20�30 років

рівень цезію опуститься до значень, що допус�

кають проживання населення. Це пов'язано з

фізичними процесами напіврозпаду цієї радіо�

активної речовини.

Що ж стосується територій, які уражені ізото�

пами трансуранових елементів, то ці землі, на

думку спеціалістів, ніколи не будуть придатни�

ми для проживання.

2 квітня 2014 року на майданчику Чорнобиль�

ської АЕС успішно завершені роботи з перемі�

щення східної частини арки нового безпечного

конфайнменту із зони складання в зону очікуван�

ня. Щоб перемістити аркову конструкцію вагою

у 12,6 тис. тонн на 54 м, задіяли 112 потужних до�

мкратів. У цілому її повинні змістити на 112,5 м.

"Зведення укриття — унікальний міжнарод�

ний проект, який реалізовується на ЧАЕС. Ми

докладаємо всіх зусиль, щоб роботи проводи�

лись вчасно і безпечно для населення. Увага вла�

ди не дозволяє залишитись з проблемами віч�

на�віч в умовах фінансової кризи",— зазначив в.

о. генерального директора ДСП "ЧАЕС" Валерій

Сейда.

Минуло вже двадцять вісім років від того

страшного часу. Кілька разів змінювалася влада,

вдосконалювалось суспільство. Але я не вірю,

що у разі виникнення подібної ситуації влада у

першу чергу подумає про людей, а не про свої

власні інтереси �
Сьо�одні�Прип`ять�–�"мертве�місто"�

28�ро�ів�том����місті�вир�вало�життя,�працювали�ма�азини,��інотеатри,�ш�оли,�пар��відпочин��



Òåàòðàëüíà àô³øà    

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

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

24��вітня�(чт.)�—�19.00 "Дами�і���сари",

�омедія,�Оле�сандр�Фредро�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 "Малень�і

подр�жні�злочини",�психоло�ічний

дете�тив,�Ері�-Емманюель�Шмітт�

26��вітня�(сб.)�—�19.00 "Натал�а

Полтав�а",���раїнсь�е�м�зично-

драматичне�ро�о�о,�Іван�Котляревсь�ий�

27��вітня�(нд.)�—�19.00 "Кайдашева

сім'я",��омедія,�Іван�Неч�й-Левиць�ий�

29��вітня�(вт.)�—�19.00 "Момент

�охання",�інсценізація�Тараса�Жир�а�

за�творами�Володимира�Винничен�а,

слідчий�е�сперимент�

30��вітня�(ср.)�—�19.00 "Марія"�

("Коли�розл�чаються�двоє"),�Збі�нєв

Хшановсь�ий,�Лариса�Кадирова�

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

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

24��вітня�(чт.)�—�19.00 "Вишневий

сад",��омедія,�А.�Чехов,�2��од.�35�хв.�

24��вітня�(чт.)�—�20.00�"Ян�олят�о,�або

Се�с�альні�неврози�наших�бать�ів",�

Л.�Барф�с,�1��од.�50�хв.�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 прем'єра

"Дж�льєтта�і�Ромео",�історія��охання�і

ненависті,�за�п’єсою�В.�Ше�спіра,�

2��од.�30�хв.�

25��вітня�(пт.)�—�20.00�"Оле�сандр

Вертинсь�ий.�Бал�Господень...",

моноспе�та�ль,�1��од.�25�хв.�

26��вітня�(сб.)�—�18.00�"Останнє

�охання",�мелодрама,�Валерій

М�хар'ямов,�2��од.�15�хв.�

26��вітня�(сб.)�—�19.00�прем'єра

"Усюди�один...",�сценічна��омпозиція�

М.�Рєзні�овича,�200-річчю�від�дня

народження�Тараса�Шевчен�а

присвяч�ється,�1��од.�20�хв.�

26��вітня�(сб.)�—�20.00 "Шлюби

��ладаються�на�небесах",�моновистава,

Л.�Толстой,�1��од.�10�хв.�

27��вітня�(нд.)�—�19.00 прем'єра

"Дж�льєтта�і�Ромео",�історія��охання�і

ненависті,�за�п’єсою�В.�Ше�спіра,�

2��од.�30�хв.�

28��вітня�(пн.)�—�19.00 "Ш�ола

с�андал�",��омедія,�Р.�Шерідан,�

2��од.�40�хв.�

29��вітня�(вт.)�—�19.00 прем`єра

"Нахлібни�",�за�мотивами�творів�

І.�Т�р�енєва,�1��од.�55�хв.�

29��вітня�(вт.)�—�20.00�"Жін�и.

Фра�мент.�С�андал�без�антра�т�",�драма,

О.�Мардань,�2��од.�

30��вітня�(ср.)�—�19.00�прем'єра�"Д-р",

�омедія,�Б.�Н�шич,�3��од.�

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

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

24��вітня�(чт.)�—�19.00 "Дні�пролітають

зі�свистом",��омедія�і�драма��охання,�

М.�Коляда,�1��од.�40�хв.�

24��вітня�(чт.)�—�19.00 прем'єра

"Веселощі�сердечні,�або�Кеп�а�

з��арасями",�інсценізація�Д.�Бо�омазова

за�збір�ою�розповідей�"Чистий�Дор"�

Ю.�Коваля,�2��од.�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 "Се�рети

«�спіх�»�(Потвора,�Безхребетність)",

лабораторія�молодої�режис�ри,�

2��од.�30�хв.�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 "Та��за�інчилось

літо",�печальні�з�стрічі,�І.�Шо�,�

2��од.�10�хв.�

26��вітня�(сб.)�—�15.00 "Трохи�вина...

або�70�обертів",��омічне�дійство�

з�неаполітансь�ими�піснями,�

Л.�Піранделло,�1��од.�40�хв.�

26��вітня�(сб.)�—�19.00�"Глядачі�на

вистав��не�доп�с�аються!",�М.�Фрейн,�

3��од.�20�хв.�

27��вітня�(нд.)�—�15.00 "Море...�Ніч...

Свіч�и...",�неви�адана�історія�на

Середземном��морі,�Йосеф�Бар-Йосеф,�

1��од.�50�хв.�

27��вітня�(нд.)�—�19.00 "Ідеальна

пара",�Мар��Камолетті,�1��од.�20�хв.�

29��вітня�(вт.)�—�19.00�"Три�сестри",�

А.�Чехов,�2��од.�40�хв.�

30��вітня�(ср.)�—�19.00�прем’єра�

"З��оханими�не�розслабляйтеся

(Випад�овий�доти�)",�Джин�Керр,�2��од.�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

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

24��вітня�(чт.)�—�19.00�"Паст�а�для

самотньо�о�чолові�а",�іронічний�дете�тив,

театральна��остьова�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 "Очі�дня",

мелодрама,�2��од.,�театральна��остьова�

26��вітня�(сб.)�—�19.00

"Лю�семб�рзь�ий�сад",�фантазія-шансон,

1��од.�10�хв.,�театральна��остьова�

27��вітня�(нд.)�—�19.00 прем`єра

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

театральна��остьова�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

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

24��вітня�(чт.)�—�19.00�"Шалений

день",��омедія,�П.-О.�де�Бомарше,�3��од.�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 "Сирена�та

Ві�торія",��омедія,�О.�Галін�

27��вітня�(нд.)�—�18.00 прем`єра

"Шиндай",�драма,�І.�Афанасьєв�

ÒÅÀÒÐ "ÊÎËÅÑÎ" 

Адреса: Андрiївський узвiз, 8 
Тел: (044) 425�04�22, 
www.teatr	koleso.kiev.ua 

24��вітня�(чт.)�—�19.00 прем’єра

"Дама-примара",��омедія�плаща�та

шпа�и,�Педро�Кальдерон�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 прем’єра

"Дама-примара",��омедія�плаща�та

шпа�и,�Педро�Кальдерон�

26��вітня�(сб.)�—�19.00 "Триптих�

для�двох",�розд�ми�з�привод�…,�Семен

Злотні�ов�

27��вітня�(нд.)�—�19.00 "Любити,

палати�-�і�б�ти�та�им,�я��раніше…",

фантазії�за�поезією�Беранже�

30��вітня�(ср.)�—�19.00 "Золотий

дра�он",�Роланд�Шіммельпфеннін��

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
24��вітня�(чт.)�—�19.00 "Кальман.

Король�оперети!",�міжнародний�прое�т�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 "Ци�ансь�ий

барон",�оперета,�Й.�Штра�с�

26��вітня�(сб.)�—�19.00 "Та�е�єврейсь�е

щастя",�мюзи�л,�І.�По�лад�

30��вітня�(ср.)�—�19.00 "Ключ�на

бр��івці,�або�При�оди�весільної�ночі",

опера-б�фф,�Ж.�Оффенбах�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ

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

24��вітня�(чт.)�—�19.00 "Дон�Кіхот",

балет�на�3�дії,�Л.�Мін��с�

25��вітня�(пт.)�—�19.00 "Мойсей",

опера�на�2�дії�з�проло�ом�та�епіло�ом,�

М.�С�ори��

26��вітня�(сб.)�—�19.00 "Лебедине

озеро",�балет�на�3�дії,�П.�Чай�овсь�ий�

27��вітня�(нд.)�—�19.00 "Жізель",�балет

на�2�дії,�А.�Адан�

30��вітня�(ср.)�—�19.00 "Весілля

Фі�аро",�балет�на�2�дії,�В.-А.�Моцарт�

ÒÅÀÒÐ "ÑÓÇ²Ð’ß"

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

24��вітня�(чт.)�—�19.00�"Ос�ар�—�Бо��",

діало��з�таїною,�Ері�-Емманюель�Шмітт�

25��вітня�(пт.)�—�19.00�"Жін�а���піс�ах",

притча,�Кобо�Абе�

26��вітня�(сб.)�—�19.00�"Самотня�леді",

лірична��омедія,�І�ор�Афанасьєв�

27��вітня�(нд.)�—�19.00 прем’єра

"Анті�она",�ода�небайд�жості,�Ж.�Ан�й�

29��вітня�(вт.)�—�19.00 "Пре�расний

звір���серці",�хореодрама,�Ми�ола

Він�рановсь�ий�

ÖÈÐÊ 

Адреса: пл. Перемоги, 2 
Тел: (044) 486�39�27, www.circus.kiev.ua 
26��вітня�(сб.)�—�17.00,�27��вітня

(нд.)�—�13.00 дитяча�анімаційна

про�рама�«Браво-брав�ш�и»�

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ

ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

Адреса: вул. Володимирська, 50 
Тел: (044) 455�90�87, www.opera.com.ua 
27��вітня�(нд.)�—�19.00 "Каз�а�

про�царя�Салтана",��аз�а�на�2�дії�

з�хорео�рафічними�епізодами�та

м�льтиплі�аційними�і�прое�ційними

ефе�тами,�М.�Римсь�ий-Корса�ов�

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

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

24��вітня�(чт.)�—�12.00 "Ярмар�овий

�армидер",�народний�б�рлес�,�Я.�та�

І.�Златопольсь�і,�1��од.�30�хв.,�для�дітей

від�7-ми�ро�ів�

25��вітня�(пт.)�—�12.00 "Каз�ові

мандри",�м�зична��аз�а,�Ганс�Хрістіан

Андерсен�

26��вітня�(сб.)�—�12.00�"Привид�зам��

Кентервіль",�мюзи�л,�В.�Бас�ін,�В.�Вербін

за�мотивами�оповідання�О.�Уальда,�

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

26��вітня�(сб.)�—�18.00 "Привид�зам��

Кентервіль",�мюзи�л,�В.�Бас�ін,�В.

Вербін�за�мотивами�оповідання�О.

Уальда,�2��од.�50�хв.,�для�дітей�

від�12-ти�ро�ів�

27��вітня�(нд.)�—�11.00 "Не�хоч��б�ти

соба�ою",��аз�а-�ра�на�1�дію,�С.�Бєлов,

С.�К�ваєв,�1��од.�10�хв.,�для�дітей�

від�5-ти�ро�ів�

27��вітня�(нд.)�—�13.00 "Не�хоч��б�ти

соба�ою",��аз�а-�ра�на�1�дію,�С.�Бєлов,

С.�К�ваєв,�1��од.�10�хв.,�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
24��вітня�(чт.)�—�13.00 "Дюймовоч�а",

балет�на�2�дії,�Ю.�Р�синов,�1��од.�30�хв.�

25��вітня�(пт.)�—�19.00�прем’єра

"Ре�вієм",�з�на�оди�28-х�ро�овин

Чорнобильсь�ої�тра�едії,�Г.�Форе�

26��вітня�(сб.)�—�12.00 "Лебедине

озеро",�балет�на�3�дії,�П.�Чай�овсь�ий,�

2��од.�40�хв.�

27��вітня�(нд.)�—�12.00 "При�оди

Б�ратіно",�мюзи�л�на�2�дії,�О.�Білаш,�

1��од.�40�хв.�

29��вітня�(вт.)�—�13.00 "Бармалей�та

Айболить",�балет�на�2�дії,�Ю.�Шевчен�о,

1��од.�40�хв.�

30��вітня�(ср.)�—�13.00 прем'єра

"М�зичні��ласи�и-3",�оперна�абет�а�

для�дітей�та�їхніх�бать�ів,�"У�пош��ах

за��блених�нот"�

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08,
www.akadempuppet.kiev.ua
26��вітня�(сб.)�—�11.00 "Про�сміливе

поросят�о",�Я.�Мірса�ов,�М.�Т�ровер,�

35�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів�

26��вітня�(сб.)�—�13.00 прем’єра

"Солом’яний�бичо�",�С.�Ципін,�40�хв.,

для�дітей�від�4-х�ро�ів�

26��вітня�(сб.)�—�15.00 "Царівна-

Жаба",�А.�Дєж�ров,�40�хв.,�для�дітей�

від�4-х�ро�ів�

26��вітня�(сб.)�—�17.00 "Кіт��

чоботях",�Ю.�Сі�ало�за�Ш.�Перро,�

45�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів�

27��вітня�(нд.)�—�11.00 "Про���роч��

Ряб��та�сонеч�о�золоте",�М.�Петрен�о,

35�хв.,�для�дітей�від�3-х�ро�ів�

27��вітня�(нд.)�—�13.00�"Червона

Шапоч�а",�Є.�Шварц,�50�хв.,�для�дітей

від�4-х�ро�ів�

27��вітня�(нд.)�—�15.00 "Попелюш�а",

Є.�Шварц,�50�хв.,�для�дітей�від�4-х�ро�ів�

27��вітня�(нд.)�—�17.00 "Золотий

�лючи�",�О.�Толстой,�65�хв.,�для�дітей

від�3-х�ро�ів�

"ÍÎÂÀ ËÞÄÈÍÀ-ÏÀÂÓÊ-2. 

ÂÈÑÎÊÀ ÍÀÏÐÓÃÀ" 

Країна: США�

Ст�дія: Columbia�Pictures�-

Sony�Pictures�Studios�

Режисер:�Мар��Вебб�

У�ролях: Ендрю�Гарфілд,

Емма�Сто�н,�Джеймі�Фо�с,

Дейн�ДеХаан,�Джим�Кері�

Бюджет:�200�млн�доларів

США�

Тривалість: 142�хв.�

Ві�ові�обмеження:�12�ро�ів�

У�Пітера�Пар�ера�є��охана�дівчина�і�та�і�самі�проблеми,�що�має

�ожен�підліто�.�Але�все�змінюється,�щойно�він�вдя�ає

с�пер�еройсь�ий��остюм.�Пар�бо��вирішив�захищати

спів�ромадян�від�злодіїв,�і�це�зобов'язання�приводить�йо�о�до

самісінь�о�о�серця�найбільшої�й�най�пливовішої��орпорації�в

Нью-Йор���-�Ос�орп.�Людині-Пав����протистоять�одраз��два

лиходії�-�Еле�тро�і�Зелений�Гоблін,�я�і�пере�онані,�що�б’ються�з

різними�с�перни�ами.�У�др��ій�частині�франшизи�на��лядачів

че�ають�яс�рава��артин�а,�вражаючі��остюми�та�спецефе�ти.�

В��інотеатрах�IMAX,�"Сінема-Сіті�Київ",�"У�раїна",�мережах

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

"Ä²ÀËÎÃÈ" 

Країна:�Росія�

Режисер: Ірина�Вол�ова�

В�ролях: Єв&ен�Стич�ін,�Володимир�Меньшов,�Єв&ен�Ци&анов,

Оле�сандр�Яцен�о�

Тривалість: 108�хв.�

Ві�ові�обмеження: 16�ро�ів�

Картина�с�ладається�

з�5-ти�новел,����ожній�з

я�их�лише�дві�діючі

особи.�Звичайні�люди�зі

звичайними

взаємовідносинами�-

бать�о�й�син,�чолові��і

жін�а�або�ж�просто�два

товариша.�Між�ними

роз�ортаються�діало�и,

ін�оли�непрості,�що

вима�ають�серйозної�д�шевної�роботи,�та�л�нають�слова,�я�і

іноді�д�же�тяж�о�й�навіть�майже�неможливо�вимовити.�

В��інотеатрі�"Сінема-Сіті�Київ"�

"Ï²Ä ÌÀÑÊÎÞ ÆÈÃÀËÎ" 

Країна:�США�

Ст�дія: Antidote�Film�

Режисер: Джон�Т�рт�рро�

В�ролях: Джон�Т�рт�рро,�В�ді�Аллен,�Шерон�Сто�н,�Ванесса

Параді�

Тривалість:�98�хв.�

Ві�ові�обмеження: 16�ро�ів�

Щоб�вирішити�матеріальні�проблеми,��расень���літах

Фіораванте�виріш�є�зайнятися�ори�інальним�бізнесом:

заробляти,�набиваючись�в��оханці�до�заможних�жіно�.�Др��-

невдаха�Мюррей�стає�йо�о�а�ентом-с�тенером�і�починає

а�тивно�роз�р�ч�вати�справ�.�Але�після�низ�и��омічних�ляпів�і

�анебних�провалів�стає�очевидно,�що�хлопці�плив�ть�проти�течії

�рошей�і��охання...�Це�один�із�неба�атьох�випад�ів,��оли�В�ді

Аллен��рає���стрічці,�в�я�ій�не�є�режисером.�

В��інотеатрах�"Київ",�"Жовтень",�"У�раїна",�"Сінема-Сіті

Київ",�мережах��інотеатрів�"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

IMAX,�Мос�овсь�ий�просп.,�34-в,�тел.:�0-800-300-600,�www.planeta-kino.com.ua�

"У�раїна",�в�л.�Городець�о�о,�5,�тел.:�(044)�279-67-50,�279-82-32,�

www.kino-ukraina.com.ua�

"Сінема-Сіті�Київ",�ТРЦ�"О�шен�плаза",�в�л.�Горь�о�о,�176,�тел.:�(044)�230-

72-30,�www.cinemaciti.kiev.ua

Мережа��інотеатрів�"Баттерфляй",�www.kino-butterfly.com.ua:

"Більшови�",�в�л.�Гетьмана,�6,�тел.:�(044)�200-90-10

"Ультрамарин",�в�л.�Уриць�о�о,�1-а, тел.:�(044)�206-03-62,�206-03-70

"DeLuxe",�в�л.�Горь�о�о,�50,�тел.:�(044)206-13-22,�206-13-24

Мережа��інотеатрів�"Одеса��іно",�www.kinoodessa.com:

ТЦ�"У�раїна",�просп.�Перемо�и,�3, тел:�(044)�496-15-11,�496-15-51

ТЦ�"Квадрат",�б�льв.�Перова,�36, тел:�(044)�538-17-70,�538-17-71

Вед�ча�р�бри�и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 24—30 êâ³òíÿ 

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ

Хрещатик 1724 квітня 2014 року



ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Хрещатик 18 24 квітня 2014 року

Депресія — невизнана хвороба мільйонів
У всьому світі цим недугом хворіє більше третини мільярда осіб

Знову про стереотип
В суспільстві існує велика кіль�

кість усталених стереотипів, осо�

бливо це стосується теми охорони

здоров'я. В даній темі діє неписане

правило "сам собі і лікар, і пацієнт",

бо кожен пересічний громадянин,

на відміну від лікарів, точно знає

природу кожної хвороби, найкращі

ліки від неї та багато чого іншого.

Результатом такої "обізнаності" час�

то стає упереджене ставлення до

певних захворювань та пацієнтів.

Яскравим прикладом є ситуація із

психічними захворюваннями. Так

вже склалося, що такі словосполу�

чення, як "психічний розлад" або

"візит до психотерапевта" виклика�

ють в уяві пересічного громадянина

жахливі картини зі страшними сані�

тарами, гамівною сорочкою та гра�

тами на вікнах. Саме така реакція в

більшості випадків стає причиною

не тільки неприйнятного ставлення

до людини "із психічними пробле�

мами", але й не дозволяє людині

звернутися до відповідного лікаря

через страх перед суспільним засу�

дженням. Як наслідок, тільки 25 %

українців із тяжкими (!) психічними

розладами звертаються до лікарів�

психіатрів, а інші 75 % замовчують

проблему, боячись осуду сусідів

більше, ніж втрати здоров'я. І це

цифри тільки по тяжким випадкам.

Відсоток пацієнтів із менш серйоз�

ними проблемами, які ігнорують

необхідну допомогу спеціаліста,

значно більший. Спробу здолати ус�

талений стереотип щодо психічних

розладів зробили спеціалісти Все�

світньої організації охорони здо�

ров'я. А почали вони зі зміни самого

поняття "здоров'я". Для більшості

людей бути здоровими означає не

мати хвороб або проблем із нор�

мальним функціонуванням організ�

му та відхилень від встановленої су�

спільством норми поведінки. На

противагу цьому спеціалісти ВООЗ

запропонували розширити межі

здорового життя, визначивши стан

психічного здоров'я як "благополуч�

чя, при якому кожна людина може

реалізувати свій власний потенціал,

справлятися зі звичайними життє�

вими стресами, продуктивно і плід�

но працювати, а також вносити

вклад в життя своєї спільноти". Спи�

раючись на дане визначення, будь�

яке порушення стану благополуччя

або проблеми із подоланням життє�

вих труднощів вже можуть розгляда�

тися як психічні проблеми і потре�

буватимуть допомоги спеціаліста. З

одного боку, це руйнує стереотип

про обмеженість психічних захво�

рювань тяжкими випадками розладу

психіки людини (шизофренія, со�

ціопатія тощо). Якщо понад 450

мільйонів чоловік у всьому світі

страждають від психічних розладів,

то важко говорити про рідкісну при�

роду психічних захворювань. З ін�

шого боку, введення в практику но�

вого поняття "психічне здоров'я" по�

ступово долає ту відчуженість, до

якої прирікає себе людина, помітив�

ши у себе проблеми із психікою. В

певній мірі це допомагає подолати

страх перед лікарями та осудом ото�

чуючих.

Фактори ризику,
симптоми та класифікація

В сучасному світі буквально кож�

ний може стати жертвою психічного

розладу. Постійні стреси, перезаван�

таження на роботі, погані звички та

конфліктне оточення, генетична

схильність та вік, вживання психо�

тропних речовин та травми голо�

ви — це далеко не повний перелік

факторів ризику розвитку психічних

захворювань, що постійно вплива�

ють на кожного з нас.

Вчені виділяють кілька загальних

симптомів, які можуть свідчити про

розвиток психічного захворювання.

Першими проявами проблем мо�

жуть бути порушення в процесі мис�

лення, різкі перепади настрою та

зміни у поведінці. Звичайно, окремі

випадки некультурної поведінки або

тимчасове занепокоєння чи необ�

ґрунтована радість, скоріше за все,

свідчитимуть про емоційне збу�

дження людини, а не про розвиток

психічного захворювання. Непоко�

їтись варто, коли зазначені симпто�

ми спостерігаються тривалий час та

доповнюються іншими симптома�

ми, такими як порушення сну, біль,

невмотивована агресія та галюцина�

ції. В подібних випадках варто від�

разу ж звертатися до спеціаліста.

Тільки лікар може точно визначити,

із якою проблемою стикнулася лю�

дина.

Загальноприйнятою класифіка�

цією психічних захворювань є кла�

сифікація відповідно до походження

хвороби на екзогенні, або "зовніш�

ні", та ендогенні, або "внутрішні".

До першої групи можуть належати

захворювання, що були спричинені

травмами голови або вживанням

наркотичних препаратів. До другої

групи — ті, що мають генетичне по�

ходження чи стали наслідком інших

захворювань (наприклад, діабету, гі�

пертонії чи навіть грипу).

Варто пам'ятати, що психічні роз�

лади є однією з причин передчасної

смерті. І не слід ігнорувати появу

симптомів або відкладати візит до

спеціаліста. Якщо ж ви сумніва�

єтесь, то в нагоді можуть стати ре�

зультати досліджень, проведених

групою вчених із Едінбургського

університету. Вивчивши інформа�

цію про 68 000 осіб, які померли від

хвороб серця та раку, вчені дійшли

висновку про прямий зв'язок між

схильністю людини до депресії, три�

вожності і інших легких психічних

розладів та передчасною смертю.

Так, легкі розлади психіки підвищу�

ють вірогідність передчасної смерті

на 16 %, а більш серйозні пробле�

ми — на 67 %. Психічні розлади та�

кож належать до факторів ризику

виникнення неінфекційних захво�

рювань, таких як цукровий діабет чи

рак. Дуже показовою може бути іс�

торія, яку почув автор цих рядків від

медиків львівського ендокриноло�

гічного центру. До них звернулася

молода дівчина, у якої була підозра

на цукровий діабет 2�го типу (інсу�

лінозалежність). Як виявилося зго�

дом, хворобу вона отримала фактич�

но за одну ніч, переживши серйоз�

ний стрес, пов'язаний із незадовіль�

ною оцінкою в університеті (дівчина

була відмінницею і переживала за

"четвірку", отриману на сесії). Так

стрес спровокував появу небезпеч�

ної хвороби. Тому недооцінювати

небезпеку психічних розладів не

варто. За даними ВООЗ, саме пси�

хічні розлади є основною причиною

інвалідності у світі. Близько 23 % за�

гальної кількості втрачених внаслі�

док інвалідності років життя обу�

мовлені психічними розладами.

Депресія — хвороба
сучасного городянина

В переліку психічних розладів, які

крок за кроком завойовують сучас�

ний світ, окреме місце належить де�

пресії, або "меланхолії", яка так час�

то надихала великих майстрів на не�

перевершені шедеври (згадайте Дю�

рера). Сьогодні депресія — це один з

найбільш поширених психічних

розладів, характерними проявами

якого є втрата інтересу до життя або

радості від улюбленої справи, по�

стійне необґрунтоване почуття про�

вини і низька самооцінка, тривале

порушення сну або апетиту, погана

концентрація уваги. У всьому світі

на депресію хворіє більше 350 млн

чоловік. Тривалий час депресію від�

мовлялись вважати хворобою,

приймаючи це за коливання на�

строю чи "одержимістю демонами"

(у середньовічній Європі депресія

могла закінчитись візитом до інкві�

зиції та вогнищем). І хоча сьогодні

депресія офіційно належить до пе�

реліку психічних захворювань, а лі�

карі офіційно приписують лікуван�

ня проти цієї хвороби, в суспільстві

до цього часу поширеною є думка

про надуманий характер депресії.

Подібне ставлення до хвороби при�

зводить до того, що більшість паці�

єнтів, особливо у бідних країнах, не

можуть отримати необхідної допо�

моги або через відсутність державної

політики з подолання хвороби, або

ж через несприйняття депресії як

хвороби. Як наслідок — щороку

майже мільйон осіб закінчують жит�

тя самогубством, не в останню чергу

і через депресію.

Існують різні типи депресії. В за�

лежності від симптомів та особли�

востей протікання депресія може

мати легку, помірну або ж важку

форму. Останній випадок характе�

ризується майже повною втратою

людиною інтересу до життя та робо�

ти, проявами фізичного болю та

можливими спробами самогубства.

Депресія лікується, і лікується

ефективно. Дуже важливо виявити

хворобу на початковій стадії та звер�

нутися до відповідного спеціаліста.

Існують універсальні симптоми, які

допомагають розпізнати депресію.

Вони розподіляються на емоційні,

фізіологічні, поведінкові. Так, до

емоційних симптомів належать такі

як пригнічений настрій та відчай,

тривога та очікування біди, дратів�

ливість, почуття провини та знижен�

ня інтересу до навколишнього світу.

У групу фізіологічних симптомів

входять: порушення сну (безсоння,

сонливість), зміни апетиту (його

втрата або переїдання), зниження

сексуальних потреб, болі і різнома�

нітні неприємні відчуття в тілі. До

третьої групи поведінкових симпто�

мів належать пасивність, уникнення

контактів, відмова від розваг та ал�

коголізація. Про розвиток депресії

можуть свідчити порушення у розу�

мовій діяльності. Наприклад, про

хворобу свідчить те, що людині важ�

ко зосередитися, концентрувати

увагу, думки про самогубство, спо�

вільненість мислення

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для "Хрещатика"

На
найзагадковішій гравюрі відомого німець�
кого художника ХVI сторіччя Альбрехта Дю�
рера зображується ангел, який поринув у
стан розпачі та печалі. Для головного героя

гравюри ні слава, ні мистецтво, ані знання більше не ма�
ють значення. Лише скорбота та байдужість сповнюють
фігуру ангела на передньому плані. "Меланхолія" — са�
ме так назвав Дюрер своє творіння. В його часи цей хво�
робливий стан приписували виключно витонченим нату�
рам: митцям, філософам та релігійним реформаторам.
Минуло більше 500 років із часу написання гравюри "Ме�
ланхолія", а зображений художником загадковий стан
душі став серйозною загрозою життю. Слово "депресія"
(наукове визначення поняття "меланхолія") все рідше
звучить з вуст митців, все частіше — із вуст лікарів. На
зміну витонченим гравюрам прийшла наука про хворо�
бу, що ламає життя мільйонів.

Ñïåö³àë³ñòàìè ÂÎÎÇ äëÿ äîïîìîãè ó âèÿâëåíí³ îçíàê äåïðåñ³¿ áóâ
ðîçðîáëåíèé îïèòóâàëüíèê âåëèêî¿ äåïðåñ³¿
(MajorDepressionInventory). Öå òåñò, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé íà âèçíà÷åí-
íÿ òÿæêîñò³ äåïðåñèâíîãî ñòàíó ÷åðåç ñàìîîö³íêó ïàö³ºíòà. Çâè÷àéíî,
ùî ðåçóëüòàòè òåñòó íå 100 % ñâ³ä÷èòèìóòü ïðî ðåàëüíèé ñòàí õâîðî-
áè, àëå áóäóòü ñèãíàëîì çâåðíåííÿ äî ë³êàðÿ. Ó öüîìó òåñò ìîæå ç³-
ãðàòè äóæå êîðèñíó ðîëü â æèòò³ êîæíîãî.

Íàâåäåí³ íèæ÷å çàïèòàííÿ âèçíà÷àþòü òå, ÿê âè ïî÷óâàëè ñåáå çà
îñòàíí³ äâà òèæí³. Âèçíà÷òå ïðèéíÿòíó äëÿ âàñ â³äïîâ³äü ó êâàäðàòè-
êàõ.

Âèì³ðþâàííÿ ðåçóëüòàò³â: â³äïîâ³ä³ "Óâåñü ÷àñ" — 5 áàë³â, "Á³ëü-
ø³ñòü ÷àñó" — 4, "Òðîõè á³ëüøå, í³æ ïîëîâèíó âñüîãî ÷àñó" — 3, "Òðî-
õè ìåíøå, í³æ ïîëîâèíó âñüîãî ÷àñó" — 2, "ßêèéñü ÷àñ" — 1, "Í³êî-
ëè" — 0. Òåïåð ñêëàäàºìî ðåçóëüòàòè òà âèçíà÷àºìî ñòàí íàøîãî çäî-
ðîâ'ÿ.

Ðåçóëüòàòè
Ì'ÿêà äåïðåñ³ÿ: îö³íêà 4 àáî 5 ó äâîõ ç ïåðøèõ òðüîõ ïóíêò³â. Ïëþñ

îö³íêà ïðèíàéìí³ 3 íà äâîõ àáî òðüîõ ç îñòàíí³õ ñåìè ïóíêò³â. Àáî çà-
ãàëüíà ñóìà áàë³â â³ä 20 äî 24.

Ïîì³ðíà äåïðåñ³ÿ: îö³íêà 4 àáî 5 ó äâîõ àáî òðüîõ ïåðøèõ ïóíêòàõ,
ïëþñ îö³íêà ïðèíàéìí³ 3 íà ÷îòèðüîõ ç îñòàíí³õ ñåìè ïóíêò³â. Àáî çà-
ãàëüíà ñóìà áàë³â â³ä 25 äî 29.

Âàæêà äåïðåñ³ÿ: îö³íêà 4 àáî 5 ó âñ³õ ïåðøèõ òðüîõ ïóíêòàõ, ïëþñ
îö³íêà ïðèíàéìí³ 3 íà ï'ÿòè àáî á³ëüøå ç îñòàíí³õ ñåìè ïóíêò³â. Àáî
çàãàëüíà ñóìà áàë³â ïîíàä 30 áàë³â.

ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ, äåïðåñ³ÿ ë³êóºòüñÿ. Á³ëüøå òîãî, äåïðåñ³þ ìîæ-
íà ïîïåðåäèòè, âèêîðèñòîâóþ÷è òàê³ ïðîô³ëàêòè÷í³ ì³ðè, ÿê ðåãóëÿð-
í³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ, ñï³ëêóâàííÿ ³ç ïîçèòèâíèìè ëþäüìè, çäîðî-
âå õàð÷óâàííÿ.

Áóòè çäîðîâèì — öå íå ò³ëüêè íå ìàòè õâîðîá. Áóòè çäîðîâèì —
öå ìàòè ïîâíîö³ííå æèòòÿ äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, â³ä÷óâàòè ñåáå âïåâíå-
íèì òà îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ â³ä êîæíîãî ïðîæèòîãî äíÿ. Íà
æàëü, ñó÷àñíèé ñâ³ò íå çàâæäè ñïðèÿº òîìó, ùîá ëþäèíà áóëà çäîðî-
âîþ. Òèì á³ëüøå, êîëè éäå ìîâà ïðî ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Àëå íàâ³òü â
îòî÷åíí³ íåãàòèâíèõ ôàêòîð³â, ïðîáëåì òà ñêëàäíîù³â ëþäèíà çàâ-
æäè ìîæå çíàéòè òå, ùî âñåëÿòèìå íàä³þ òà â³ðó â êðàùå ìàéáóòíº.
Ãîëîâíå — öå â³ðèòè â íàéêðàùå òà äîòðèìóâàòèñü çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ.



Народилася черниця Аліпія 3 бе�

резня 1905 року (за новим стилем 16

березня) в Росії, в Пензенській об�

ласті, селі Вишилей Городищен�

ського повіту, в благочестивій сім'ї

селянина�мордвина Авдєєва Тихона

Сергійовича. У хрещенні майбутня

стариця носила ім'я святої мучениці

Агафії, яку особливо шанувала все

життя. Звичайний перебіг селян�

ського дореволюційного життя, від�

відини храму, навчання в освітньому

закладі — ось те, що характеризува�

ло юні роки Матінки. Суворе вико�

нання церковних статутів, піст, мо�

литва батьків прищепили стариці

благочестиве прагнення і любов до

всього церковного і богоугодного.

Батько Тихон вживав у пости тільки

сухарі і відвар з соломи. В сім'ї ста�

раннями матері Васси існував бла�

гочестивий звичай розносити по се�

лу милостиню і подарунки. Дівчин�

ка Агафія була тихою, задумливою,

багато молилася. Добре володіючи

грамотою, вона присвячувала весь

свій вільний час читанню священ�

них книг: незмінно улюбленою був

Псалтир. З деяких джерел стало ві�

домо, що в роки громадянської вій�

ни загинули батьки стариці Тихон і

Васса. Загін червоноармійців роз�

стріляв їх, коли дитини не було вдо�

ма. Врятована, Агафія далі жила у

дядька, який забрав її до себе.

Відомо, що декілька разів Агафія

йшла в мандри, перед цим попро�

щавшись з рідними. Стариця ман�

друвала від монастиря до монасти�

ря, обходячи святині, які ще вціліли

після повного розорення. У таких

випробуваннях проминула юність

Матінки. Після років громадян�

ської війни й невеликого хиткого

миру почалася війна духовна —

проти Церкви і Бога. Всією країною

покотилися хвилі репресій щодо ду�

хівництва і віруючих мирян. І ось

матінка Аліпія опинилася в тюрмі,

звідки щоночі виводили на розстрі�

ли. Як вона розповідала згодом, з

нею в спільній камері перебував

священик із сином, який відправ�

ляв по в'язнях панахиду. Але, як са�

ма казала, завдяки небесній допо�

мозі Святого апостола Петра матін�

ка Аліпія несподівано отримала

звільнення. Незабаром почалася

Велика Вітчизняна війна. Матінка

провела якийсь час у концтаборі, в

якому не змінила свій душевний ус�

трій, допомагаючи тим, хто

страждає, молячись за них. Завдяки

прозорливості й дарам духовним їй

вдавалося влаштовувати втечу бага�

тьом співув’язненим. Незабаром

Господь влаштував втечу і їй. Про�

бираючись крізь окуповану терито�

рію і лінію фронту, вона якийсь час

жила в селі Капітанівка, розташова�

ному по Житомирській дорозі не�

подалік від Києва.

Під час війни відкрилася Києво�

Печерська лавра, куди й прийшла

матінка Аліпія у пошуках притулку

для душі, що шукає Господа. Тут на

той час жили великі мудрі старці,

досвідчені в духовному житті: пре�

подобний Кукша Одеський (Велич�

ко), проповіді якого довелося слуха�

ти матінці Аліпії, й також високоду�

ховна людина, наставник — наміс�

ник Лаври архімандрит Кронід (Са�

кун), який став духовним отцем

Агафії і зробив над нею постриг в

чернецтво з ім'ям Аліпія (на честь

преподобного Аліпія Печерського).

Матінка завжди трудилася при храмі

на послушництві, мила, прибирала,

завжди була на службі. Відомо, що в

цей час вона мешкала в дуплі старої

липи неподалік від колодязя препо�

добного Феодосія Печерського.

Подвиг цей вона тримала в таємни�

ці. Архімандрит Кронід благословив

її, і, здійснюючи його ночами, Ма�

тінка вдень продовжувала працю в

храмі. При цьому вона завжди була

акуратно і чисто вдягнута і нічим не

відрізнялася від інших. Дерево, в

тісноті якого молилася матінка Алі�

пія, не збереглося до наших днів.

Після закриття Лаври в 1961 році

матінка Аліпія стала прихожанкою

храму Вознесіння на Деміївці. Вже

тоді вона вибрала інший важкий

подвиг — юродство во Христі. Це

найважчий подвиг, оскільки людина

приносить в жертву Богові всю свою

сутність, свій розум, викликаючи

цим самим насмішки і приниження

з боку оточуючих.

В цей час Господь послав матінці

Аліпії тимчасовий притулок. Це був

будинок на Голосіївській вулиці,

мешканців якого виселили у зв'язку

зі знесенням. У цьому будиночку

матінка Аліпія й оселилася, туди

почали приходити до неї відвідува�

чі. Багато хто звертався за порадами

до Матінки після служби в храмі.

Слава про старицю вже поширила�

ся в Києві і за його межами. Від то�

го часу матінка Аліпія по волі Бо�

жій служила Йому іншим великим

подвигом — старецтвом, що вира�

жається в служінні ближньому по�

радою, молитвою, турботою про

порятунок і повчанням. Це нелегке

служіння стариця несла до кінця

свого життя, приймаючи людей в

келії на Голосіївській вулиці, а по�

тім на вулиці Затєвахіна, 7. При�

їжджали до неї зі всіх куточків ко�

лишнього Радянського Союзу. Це

були і високопосадовці, і військо�

вослужбовці, і прості люди, дорослі

й діти, ченці, черниці та миряни.

Хто може обрахувати всі випадки

передбачень і зцілень Матінки! Ду�

ховні дари, якими щедро обдарував

Господь блаженну, вона прагнула

приховувати, вдаючись до уявного

божевілля, висловлювалася алего�

рично. Щоб привести людину до

покаяння, приписувала собі гріхи,

які здійснювали її співбесідники.

Дивно, що вона ніколи ні на кого

не ображалася, якщо образа була

нанесена саме їй. Вона не докоря�

ла, кажучи "ось ти не маєш рації, ти

чиниш неправильно" або "чому ти

мене не послухав!".

В цей час матінка Аліпія ще більш

посилювала свої подвиги. Це було

носіння вериг. Одні вериги були

безліччю ключів великих розмірів,

які мали також і символічний сенс.

Душі людей, увірених їй Богом, во�

на вимолювала, надягаючи за кож�

ного новий великий ключ. Також

вона носила вериги на плечах: це

була ікона мучениці Агафії, небес�

ної покровительки матінки Аліпії

до чернечого постриження, або це

був дерев'яний брус. Зовнішньо ви�

глядала стариця при цьому дещо

згорбленою. Бувало, що Матінка

могла нести відро піску на дальню

відстань або носила в храм величез�

ні панахиди, які часто перевищува�

ли 10�15 кг. Цю важку ношу стариця

одягала на палицю, яка лежала на її

плечах.

Рано�вранці, о четвертій годині,

після звичайного уклінного нічно�

го пильнування стариця починала

свої труди: готувала трапезу для від�

відувачів, число яких вона завжди

знала заздалегідь; потім молилася в

храмі, в який вона йшла пішки до

тролейбуса декілька кілометрів з

важкою ношею на плечах, і лише

після пізньої літургії приймала тра�

пезу сама і годувала людей, які вже

очікували її з храму. Всі разом від�

відувачі молилися, разом сідали за

стіл. Стариця споживала їжу один

раз на день в дуже малій кількості,

але гостей пригощала щедро. Їжа,

яку вони куштували, непомітно для

них зціляла від хвороб, зміцнювала

духовно, подавала благодать Свято�

го Духу, оскільки була освячена мо�

литвою і благословенням стариці.

Особливим болем матінки Аліпії

була чорнобильська катастрофа,

яка протягом року перед трагедією

хвилювала її душу і спонукала до

посиленого моління. Вона неодно�

разово говорила про те, що буде

трагедія, яку називала пожежею. Ві�

щувала, що затруять землю, воду,

повітря, що це трапиться під час

Страсного тижня в Поліській сто�

роні. Говорила про те, що "атом йде

на Київ". Від щирого серця вона мо�

лилася, аби Господь ослабив наслід�

ки трагедії. За деякими свідоцтва�

ми, Матінка обходила Київ з молит�

вою, захищаючи його від смерто�

носної дії радіації. Але всьому цьо�

му належало бути. Проте трагедія не

знищила багатомільйонний мега�

поліс Київ, він залишився живим

містом, а не містом�примарою,

яким стали інші населені пункти,

розташовані поблизу Чорнобиль�

ської атомної станції. Смертоносна

радіаційна хмара була віднесена

вбік від Києва. Коли сталася катас�

трофа, Матінка говорила: "Живу

болями інших". У важкі для народу

дні Господь послав матінку Аліпію

для припинення паніки, для утіхи і

порятунку від невидимої смерті.

Матінка не благословляла виїжджа�

ти, переконувала звернутися до Бо�

га і покривати їжу хресним знамен�

ням, їсти все і нічого не боятися,

сподіваючись на Господа.

Владі було відомо про діяльність

Матінки і про те, що в неї збирає�

ться народ. Часто приходив діль�

ничний міліціонер і говорив: "У

вас тут люди збираються, ми руй�

нуватимемо ваш будинок". Люди,

що були в келії, захищали Матін�

ку: "Це наша Матінка! І ніхто... — а

стариця підхопила, посміхнув�

шись, — ніхто мене не чіпатиме.

Старший не дозволяє чіпати мене".

І міліціонер йшов. Кілька разів

приїжджав трактор — руйнувати

будинок, але за молитвами бла�

женної нічого не виходило. Нерід�

ко приїжджали до будиночка ста�

риці машини “швидкої допомо�

ги” — забрати її до будинку людей

похилого віку або помістити в пси�

хіатричну лікарню. Матінка благо�

словляла в цей час всіх у келії чи�

тати "Живий в допомозі", потім

зверталася до лікарів: "Найголов�

ніший начальник міліції мені з ва�

ми їхати не велів". І машина від’їж�

джала. А одного разу Матінка 

вразила жінку�лікаря, яка приїхала

до неї, своєю прозорливістю, роз�

повівши про її хворобу, на яку та

страждала, і, приголомшена і за�

мислена, лікар поїхала.

Неодноразово передбачала бла�

женна відродження Голосіївської

пустині, хоча у той час це здавалося

неможливим. Особливою була лю�

бов Матінки до храму Божого. Вона

була дуже стурбована, якщо храм

Божий хотіли закрити, позбавити

його богослужіння. Часто з цього

приводу віряни зверталися до неї за

молитовним клопотанням. Матінка

голосно вигукувала: "Віддайте клю�

чі, відкрийте церкву — не буде до�

щу, хліба не буде, якщо не відкриєте

церкву, відкрийте!" І по її молитвах

в храмах поновлювалася служба.

Про відкриття Києво�Печерської

лаври, улюбленої святині Матінки,

вона передбачала неодноразово,

любила розмовляти про неї. За мі�

сяць перед відкриттям вона з любо�

в'ю і радістю говорила: "Вже лампа�

ди в печерах запалюють".

Знаючи про свою швидку кончи�

ну, стариця заздалегідь готувала до

цього своїх духовних дітей. Неодно�

разово вона заповідала їм, щоб вони

приходили до неї на могилу і проси�

ли у неї, як у живої. Також вона бла�

гословила шанувати місце її подви�

гів і приходити до її будиночка: "Я

не вмираю, я тут, з вами — прийдіть,

обійдіть навколо будиночка, покри�

чіть, і я почую". 30 жовтня 1988 року

недільним осіннім днем Матінка ві�

дійшла. Щоб не турбувати старицю

в останні хвилини її життя, духовні

діти, отримавши благословення

блаженної і попрощавшись з нею,

пішли до Китаївської пустині, аби в

цей величний момент помолитися

преподобним Досифею і Феофілу

Китаївським.

Першу панахиду по блаженно

представленій черниці Аліпії від�

служив ієромонах Роман (Матю�

шин). Відспівування відбулося 1

листопада 1988 року у Вознесен�

ському соборі Свято�Вознесен�

ського Флоровського монастиря

при величезній кількості люду. По�

хована була матінка Аліпія на чер�

нечій ділянці Флоровського монас�

тиря Лісового кладовища міста Ки�

єва. З того часу народна любов до

стариці не згасає. Слідуючи її благо�

словенню, приходять до неї люди,

несуть свої тяготи — і йдуть звідти з

полегшенням. Слава про чудеса, які

почали здійснюватися на могилі

блаженної, почала все більше ши�

ритися в народі, й незабаром до

своєї клопотальниці нескінченним

потоком прибували стражденні. З

раннього ранку і до пізнього вечора

біля місця поховання стариці луна�

ють молитви й прохання, а по три�

дцятих числах кожного місяця для

того, аби прикластися до хреста на

могилі, потрібно стояти в черзі де�

кілька годин.

За благословенням митрополита

Київського Володимира (Сабодана)

мощі черниці Аліпії (Авдєєвої) були

знайдені рано�вранці 18 травня 2006

року духівництвом Свято�Покров�

ського монастиря Голосіївська пус�

тинь і урочисто перенесені в оби�

тель, відродження якої передбачала

блаженна. На місці її будинку, за

словом стариці, побудована п’ятику�

польна каплиця. Мощі Матінки

спочатку були виставлені для покло�

ніння у великому храмі на честь іко�

ни Богоматері "Живоносне джере�

ло", а потім перенесені в усипальню

під цим храмом і поміщені в марму�

ровий саркофаг. Традиції, які вста�

новилися на могилі Матінки на Лі�

совому кладовищі, продовжуються і

в обителі. По тридцятих числах, а та�

кож в день роковин смерті Матінки

30 жовтня, в день її народження 16

березня й отримання мощів 18 трав�

ня здійснюються торжества, готуєть�

ся трапеза для людей, служаться

численні панахиди, стікаються бого�

мольці зі всіх країн ближнього і

дальнього зарубіжжя. В день двадця�

тиріччя з дня кончини стариці зібра�

лося більше п'ятдесяти тисяч осіб, а

всі вулиці, що ведуть до монастиря,

були заповнені паломниками �

Підготував Олександр БАРКІН,
“Хрещатик” 

(за матеріалами книги
“Стяжавшая любовь”)
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Матін�а�Аліпія

Свята заступниця за Київ
Матінка Аліпія своїми молитвами рятувала наше місто від чорнобильського лиха

Є
в православній
церкві подвижники.
Близькі й зрозумілі
всім, вони особли�

во улюблені народом. Та�
кою є київська подвижни�
ця черниця Аліпія. Йдуть і
йдуть до неї засмучені
життєвими негодами, зне�
долені й зневірені, хворі,
жебраки та сироти — всім
є від неї увага, турбота,
любов, милосердя і втіха.
Народне серце відчуває це
і відгукується на любов
блаженної стариці.
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Спортивне життя. 
ФК "Зміна" — володар 
"Кубка Дружби"�2014

Íà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èêàõ ÄÞÑØ

"Àòëåò" â³äáóëèñÿ çìàãàííÿ ç ôóòáîëó ñå-

ðåä ä³òåé 2006 ðîêó íàðîäæåííÿ íà "Êó-

áîê Äðóæáè"-2014. Áðîíçîâîãî ïðèçåðà

Êóáêà âèçíà÷àëè "Áàðñà" (Ñóìè) òà

ÄÞÑØ-15 (Êè¿â). Îñíîâíèé ÷àñ ìàò÷ó çà-

âåðøèâñÿ ç ðàõóíêîì 3:3, õî÷à êîìàíäà

ÄÞÑØ-15 âèãðàâàëà ç ðàõóíêîì 3:0, àëå

ñóì÷àíàì âäàëîñü éîãî çð³âíÿòè ³ â ñåð³¿

ï³ñëÿìàò÷åâèõ ïåíàëüò³ ïåðåìîãòè êèÿí ç

ðàõóíêîì 1:0. À îñü çà çâàííÿ ïåðåìîæ-

ö³â òóðí³ðó çìàãàëèñÿ ñòîëè÷í³ êîìàíäè

"Çì³íà" òà "Àòëåò". Ô³íàëüíà ãðà ðîçïî÷à-

ëàñü ç³ øâèäêîãî çàáèòîãî ãîëó àòëåò³âö³â.

Â³äçíà÷èâñÿ ²âàí Ìóðàøåíêî, àëå ãðàâ-

öÿì "Çì³íè" âäàëîñÿ âèð³âíÿòè ãðó òà ïå-

ðåõîïèòè ³í³ö³àòèâó é çàáèòè ÷îòèðè 

ì’ÿ÷³. Ê³íöåâó êðàïêó â ìàò÷³ ïîñòàâèâ,

â³äçíà÷èâøèñü âäðóãå, ²âàí Ìóðàøåíêî.

Òîæ îñòàòî÷íèé ðàõóíîê ìàò÷ó — 4:2 íà

êîðèñòü ãðàâö³â "Çì³íè". Ï³ñëÿ ô³íàëüíî-

ãî ñâèñòêà â³äáóëîñü íàãîðîäæåííÿ ³íäè-

â³äóàëüíèìè òà êîìàíäíèìè ïðèçàìè. Íà-

ãîðîäæåííÿ ïðîâîäèëè äèðåêòîð ÄÞÑØ

"Àòëåò" Âîëîäèìèð Âàñüêåâè÷ òà ïðåçè-

äåíò ÔÊ "Àòëåò" Îëåêñàíäð Ñòàðîâîéò.

Çà íîì³íàö³ÿìè êðàùèìè íà òóðí³ð³ âè-

çíàíî: êðàùèé âîðîòàð — Ðîäèñëàâ Òàìà-

ùóê ("Çì³íà"); êðàùèé çàõèñíèê — Âëà-

äèñëàâ Äåì³÷åâ ("Çì³íà"). Êðàùèé íàïàä-

íèê — Ìèêèòà Ìî³ñåºíêî ("Áàðñà"); êðà-

ùèé ãðàâåöü — Ðîìàí Ìàìç³í ("Àòëåò").

Êðàùèé òðåíåð — Ãðèãîð³é Ìàò³ºíêî

("Çì³íà") �

Волейбол.
"Локомотив" — чемпіон
України з волейболу

Ó Õàðêîâ³ â³äáóëèñÿ ³ãðè ²² ô³íàëüíîãî

òóðó ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç âîëåéáîëó ñå-

ðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä Ñóïåðë³ãè. Ïåðå-

ìîæöåì öüîãîð³÷íèõ çìàãàíü ñòàëà õàðê³â-

ñüêà êîìàíäà "Ëîêîìîòèâ". Äðóãå ì³ñöå

ïîñ³â âîëåéáîëüíèé êëóá "Õ³ìïðîì" (Ñó-

ìè), òðåòº — "Ôàâîðèò" (Ëóáíè) �

Легка атлетика. 
Вітчизняний бігун 
переміг на марафоні у Японії

Óêðà¿íñüêèé ñïîðòñìåí Ñåðã³é Ëåá³äü

ïåðåì³ã íà ìàðàôîí³ ñåð³¿ IAAF Bronze

Label Road Race â ÿïîíñüêîìó ì³ñò³ Íà-

ãàíî, ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé ñàéò Ôåäå-

ðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè Óêðà¿íè. Äèñòàí-

ö³þ â 42,195 êì íàø ñï³ââ³ò÷èçíèê ïîäî-

ëàâ çà 2 ãîäèíè 13 õâèëèí ³ 56 ñåêóíä.

Îäðàçó çà óêðà¿íöåì, ç âîñüìèñåêóíä-

íèì â³äñòàâàííÿì, ô³í³øóâàâ ïðåäñòàâ-

íèê Ìîíãîë³¿ Ñåð-Îä Áàò-Î÷èð. Òð³éêó

ïðèçåð³â çàìêíóâ ì³ñöåâèé ñïîðòñìåí

Òà³ãà ²òî ç ÷àñîì 2 ãîäèíè 15 õâèëèí ³ 20

ñåêóíä. Â³äçíà÷èìî, ùî äëÿ óêðà¿íöÿ ìà-

ðàôîí â Íàãàíî º òðåò³ì ó êàð'ºð³ — ðà-

í³øå â³í áðàâ ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ó Âàð-

øàâ³ òà Ë³ñàáîí³ �

Фехтування. 
Визначилися переможці 
в командних змаганнях 
національного чемпіонату

Â îñòàíí³é äåíü ïåðøîñò³ Óêðà¿íè ç

ôåõòóâàííÿ â³äáóëèñÿ êîìàíäí³ çìàãàííÿ

÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ øàáë³. Ïåðåìîãó íà

çìàãàííÿõ çäîáóëè êîìàíäè Õìåëüíèöüêî¿

(ñåðåä ÷îëîâ³ê³â) òà Ìèêîëà¿âñüê³é (ñåðåä

æ³íîê) îáëàñòåé, ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé

ñàéò Íàö³îíàëüíî¿ ôåäåðàö³¿ ôåõòóâàííÿ

Óêðà¿íè. Ó ô³íàë òóðí³ðó âèéøëè çá³ðí³

êîìàíäè Ìèêîëà¿âñüêî¿ òà Õìåëüíèöüêî¿

îáëàñòåé, à çà áðîíçó áîðîëèñÿ îäåñèòè ³

êèÿíè. ßêùî â ÷îëîâ³÷³é øàáë³ é çîëîòèé,

³ áðîíçîâ³ ìàò÷³ çàê³í÷èëèñÿ ç ðàõóíêîì

45:35, òîáòî, ç ÿâíîþ ïåðåâàãîþ ïåðåìîæ-

ö³â — õìåëüíè÷àí ³ êèÿí, òî â æ³íî÷³é

øàáë³ áîðîòüáà áóëà ñåðéîçíîþ, àëå âñå æ

çàâåðøèëàñÿ ïåðåìîãîþ ñïîðòñìåíîê ç

Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ �

Київський марафон збере 
понад 3 000 учасників
В столиці пройде популярний спортивний захід

Траса марафону пройде через центр столиці

України, уздовж якої будуть встановлені фан�

зони вболівальників та гратимуть музичні ко�

лективи для підтримки марафонців. З моменту

проведення першого пробігу в 2010 році кіль�

кість учасників цієї події зростає з року в рік. У

2013 році в марафоні взяли участь 1 693 бігуни.

Для участі у п'ятому Київському міському мара�

фоні вже зареєструвалися близько 3 000 учасни�

ків з 32�х країн, і ця цифра оновлюється щодня.

У рамках марафону відбудеться кілька пробі�

гів, які відрізнятимуться дистанцією, а також

аудиторією бігунів. Кожен бажаючий здійснить

пробіг в компанії однодумців, вибравши: кла�

сичний марафон (42,195 км), напівмарафон

(21,0975 км), марафон�естафету (3х10 км + 1х12,

195 км), часовий вуличний забіг на 10 км, ко�

мандний забіг на всі 42,195 км, а також забіги

для дітей і підлітків на 1 км і 300 м.

У зв'язку з проведенням заходу деякі вулиці та

мости Києва будуть перекриті. Широка бігова

програма робить "Візз Ейр Київський марафон"

заходом, привабливим не тільки для професій�

них спортсменів, а й для любителів бігу всіх ві�

ків і рівнів підготовки. Традиційний весняний

пробіг виконує важливе завдання популяризації

бігу як виду спорту.

Міністр молоді та спорту України Дмитро Бу�

латов зазначив: "Розвиток аматорського спорту

сьогодні — один із пріоритетних напрямків ро�

боти оновленого міністерства. Легка атлетика,

біг, марафони дуже популярні в усьому світі, і ми

будемо розвивати цей тренд в Україні. Київ�

ський марафон — яскравий приклад масового

заходу європейського рівня, який ми з радістю

підтримуємо".

До слова, цей спортивний захід проводиться

під патронатом Київської міської адміністрації

та Федерації легкої атлетики м. Києва. "Ми з

вами насправді можемо пишатися, що у цей

непростий для країни час місто Київ вкотре

стає однією з європейських спортивних сто�

лиць,— зазначив президент Федерації легкої

атлетики міста Києва, глава фракції "Спортив�

ний Київ" Віктор Гринюк.— Дуже важливо, що

у 2013�му траса напівмарафону, якою буде

здійснено пробіг, була вперше сертифікована

Асоціацією міжнародних марафонів і пробігів,

що підтверджує високий організаційний рі�

вень та міжнародне визнання змагань. Радий,

що цього року буде надано особливу увагу ди�

тячим забігам".

Нагадаймо, що у рамках марафону відбудеть�

ся також благодійний забіг пам'яті загиблих ге�

роїв "Небесної сотні". Кошти, зібрані серед

учасників цього забігу, будуть перераховані на

рахунок благодійного фонду на допомогу сім'ям

загиблих за незалежність України. Призовий

фонд марафону в 2014 році становить 40 000

гривень. Девіз заходу: "Київський марафон —

біг для твого життя" �
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Збірна України стартувала 
на Чемпіонаті світу
В активі вітчизняних хокеїстів одна перемога і одна поразка

Після поразки від збірної Авст�

рії у вболівальників залишилися

неоднозначні відчуття. З одного

боку, вони побачили осмислену

гру наших хокеїстів, з іншого —

проблеми з дисципліною і три

пропущені шайби в меншості.

Втім, такий холодний душ, схоже,

позитивно вплинув на вітчизня�

них спортсменів, і вже в наступ�

ній грі з угорською збірною всі

негативні моменти були виправ�

лені.

З перших же хвилин українці

заблокували володіння опонента,

який за перший період змушений

був прийняти на себе аж 17 кид�

ків. З одним із них впоратися гол�

кіперу Угорщини не вдалося.

Збірна України реалізувала першу

ж більшість у матчі. Андрій Міх�

нов у своєму фірмовому стилі по�

боровся за воротами, віддавши

передачу в центральну зону, де

Євген Бєлухін в дотик відкрив ра�

хунок в матчі.

До другої перерви команди бу�

ло ще дві більшості і величезна

кількість моментів, які, на жаль,

не вдалося реалізувати. Щоправ�

да, було і декілька тривожних

хвилин під час видалення Мико�

ли Ладигіна, але нічого серйоз�

ного біля воріт Сергія Гайдучен�

ка угорські хокеїсти не створи�

ли.

Вирішальним у грі став другий

період. Змінивши тактику і відій�

шовши в оборону, підопічні Ан�

дрія Назарова дочекалися свого

шансу в більшості. З різницею в

кілька десятків секунд на лавку

штрафників вирушили два гравці

Угорщини. І обидва видалення

українці зуміли реалізувати.

Обидва рази за допомогою даль�

ніх кидків Дениса Петрухна, піс�

ля яких Олег Шафаренко і Олег

Тимченко добивали шайбу у сітку

із п'ятачка.

В України було ще чимало мо�

ментів, в тому числі і в третьому

періоді, і ще кілька чисельних пе�

реваг, але реалізувати їх не вдало�

ся. Втім, було помітно, що вперед

наші хлопці летіти вже не поспі�

шали. Завдання�максимум (суха

перемога з хорошою різницею

шайб) вони виконали, а тому це

вже Угорщина повинна була йти

на штурм. Але чи суперники не�

дооцінили нашу команду, чи за�

надто багато сил віддали напере�

додні у зустрічі з Південною Ко�

реєю, але ніякого штурму воріт

Сергія Гайдученка так і не стало�

ся. 3:0 — впевнена перемога збір�

ної України �
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Учасни�и�здійснять�пробі��в��омпанії�однод�мців,�вибравши�чи��ласичний�марафон,�

чи�то�напівмарафон�та�марафон-естафет�

У�матчі�проти�збірної�У�орщини���раїнсь�і�хо�еїсти�за�ин�ли�три�"с�хі"

шайби

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Н
а Чемпіонаті світу з хокею у Кореї збірна
України провела два зовсім протилежні матчі.
Якщо у першому поєдинку "синьо#жовті" по#
ступилися команді з Австрії в овертаймі з ра#

хунком 2:3, то у наступному наші спортсмени проде#
монстрували яскраву гру і не залишили шансів угор#
цям, перемігши з результатом 3:0.

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
неділю, 27 квітня, на Кон#
трактовій площі в Києві
стартує спортивна подія
міжнародного масштабу —

5#й Київський міжнародний мара#
фон. У 2014 році до назви мара#
фону додано ім'я титульного
спонсора — пробіг пройде під на#
звою "Візз Ейр Київський міський
марафон". Днями відбулася прес#
конференція, присвячена мара#
фону, в числі спікерів виступили
міністр молоді та спорту Укра#
їни — Дмитро Булатов, президент
Федерації легкої атлетики м. Ки#
єва — Віктор Гринюк і генераль#
ний менеджер Київського мара#
фону — Дмитро Черницький. На
заході учасники розповіли про
деталі і особливості проведення
заходу в 2014 році.
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“Будівельник” 
стартував 
з перемоги
У Суперлізі відбувся матч 
1/2 фіналу плей�офф
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

К
иївський "Буді
вельник" здобув
переконливу пе
ремогу в старто

вому поєдинку півфі
нальної серії української
баскетбольної Суперліги
проти маріупольського
"Азовмаша". Столичний
клуб домінував на май
данчику протягом усього
матчу, підсумком чого
стала більш ніж впевне
на перемога киян —
76:43, і "будівельники"
наблизилися до фіналу.

Не відкладаючи справ на по�

тім, "будівельники" вже з перших

хвилин почали доводити гостям з

Маріуполя свій статус фаворитів

дуелі. У першому відрізку "Буді�

вельник" цілком домінував на

щитах і помітно виглядав на го�

лову сильніше. Все навіть йшло

до того, що підопічні Звєздана

Мітровіча закінчать першу деся�

тихвилинку з менш ніж 10�ма оч�

ками в активі, але заключний ки�

док у виконанні гравця "Азовма�

шу" Дмитра Забірченка трохи

підсолодив гравцям в синьому

гіркоту від провального старту —

22:12.

Всього за кілька хвилин другої

чверті "будівельники" позбавили

поєдинок інтриги. Господарі спо�

рудили ривок 14:0, що дало їм 20

очок переваги і значно деморалі�

зувало "левів". Жорстка і трохи

сумбурна гра продовжилася на

паркеті аж до відходу суперників

у роздягальню. "Азовмаш" нама�

гався переломити хід гри за допо�

могою дальніх кидків, але без�

успішно — на третю чверть марі�

упольці пішли з 21�м очком різ�

ниці в пасиві.

Після великої перерви гостям

вдалося скоротити відставання до

15�ти пунктів. Але це лише роз�

лютило господарів паркету — не

зчулися присутні вболівальники,

як перевага на табло сягла прос�

то�таки непристойної для півфі�

налу Суперліги цифри — 31 очко

різниці. "Азовмаш" продовжував

битися, але відверто слабка гра не

дала "левам" і шансу на конку�

рентну боротьбу в заключному

відрізку.

У результаті "Азовмаш" зумів

набрати лише 43 очки за 40 хви�

лин гри, цілком закономірно по�

ступившись "будівельникам" у

першому матчі серії. Остаточний

рахунок зустрічі — 76:43.

Після поєдинку наставник

столичного клубу Айнарс Багат�

скіс зазначив: "Дуже важливо бу�

ло налаштуватися на гру. Попри

те, що ми знали, що у нашого су�

перника є незначні кадрові проб�

леми, все ж таки у розпоряджен�

ні мого колеги було 5 гравців

збірної України, і вони знають,

як потрібно грати у баскетбол.

Для нас важливим було не дати

їм можливості проявити себе. Га�

даю, у нас це вийшло, і тому ми

перемогли"

У першом півфінальном протистоянні "Б дівельни " не відч в жодних
проблем із марі польс им "Азовмашем"

“Динамо” спробує перемогти
“Чорноморець”
Сьогодні київський клуб проведе виїзну зустріч в Одесі
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У
четвер, 24го квіт
ня, у перенесено
му матчі 20го ту
ру "Динамо" на

виїзді зустрінеться з оде
ським "Чорноморцем".
Матч відбудеться на од
ноіменному стадіоні
"Чорноморець" і розпоч
неться о 19.30.

Наразі київське "Динамо" пере�

живає не найкращі часи. Коман�

да посідає третє місце у турнірній

таблиці і знову ризикує у наступ�

ному сезоні залишити своїх вбо�

лівальників без Ліги чемпіонів.

Становище ускладнюється й тим,

що колектив залишив головний

наставник Олег Блохін, а всі обо�

в'язки колишнього керманича

виконує його асистент Сергій

Ребров. З одного боку, у молодого

спеціаліста на новій посаді роз�

в'язані руки, адже після поразки

від донецького "Шахтаря" гло�

бальних завдань на сезон більше

немає. Та, з іншого боку, є такі

поняття, як честь та престиж, не

кажучи вже про ставлення вболі�

вальників. Та й шанси на заво�

ювання трофею залишаються — у

Кубка України все в руках саме

динамівців.

Дебют Реброва як в. о. головно�

го тренера виявився непростим,

та в цілому досить вдалим. Мину�

лий матч з полтавською "Ворск�

лою" динамівці виграли на харак�

тері, поступаючись по ходу зу�

стрічі 0:1.

На щастя, дискваліфікованих

напередодні матчу з "Чорномор�

цем" у "Динамо" немає.

Продовжує після травми від�

новлюватися Євген Хачеріді,

близький до повернення до ос�

новного складу Мігель. Зможе

Сергій Ребров розраховувати і на

Лукмана Аруну, який пропустив

попередній матч через сімейні

обставини.

Одесити напередодні зустрічі з

киянами розмістилися на п'ятій

сходинці у турнірній таблиці та

мають непогані шанси потіснити

харківський "Металіст", від якого

вони відстають лише на два очки.

До матчу з "Динамо" "Чорномо�

рець" підходить у гарному на�

строї, адже туром раніше на вихід�

них у себе вдома вони здолали го�

ловного претендента на золоті на�

городи чемпіонату "Дніпро". При�

чому господарям це вдалося зро�

бити вперше за 8 років історії оде�

сько�дніпропетровського проти�

стояння. Щоправда, зустріч не

обійшлася без спірних моментів

та надлишку емоцій, які шкодили

грі, та так чи інакше одесити зі

своїм завданням впоралися.

Майбутня зустріч з "Динамо"

буде ще цікавою і тому, що Роман

Григорчук — один із кандидатів,

якого ЗМІ "сватають" на посаду

головного тренера столичної

команди. Напевне, йому захо�

четься вразити суперника та

налаштувати свою команду на гру

з ними найкращим чином.

Напередодні зустрічі з "Дина�

мо" дискваліфікованих гравців у

"Чорноморця" немає, та команда

продовжує зазнавати кадрових

проблем. Наставник вимушений

залучати молодих футболістів, да�

вати їм шанс, але, як він сам зі�

знається, у нього немає гравців,

які б відповідали необхідному

рівню.

У матчі першого кола в НСК

"Олімпійський" "Чорноморець"

перервав невдалу серію та вперше

з сезону 2007/2008 поповнив

скарбничку очок у зустрічах з

"Динамо", причому зразу трьома.

Загалом же суперники провели

між собою у вітчизняних чемпіо�

натах 35 матчів. У них беззапе�

речна перевага на боці "Динамо",

яке 26 разів святкувало перемогу.

П'ять матчів завершилися внічию

й лише у чотирьох сильнішими

були "моряки". Різниця м'ячів та�

кож красномовна — 79�27 на ко�

ристь киян

Після пораз и від донець о о "Шахтаря" (рах но 0:2) иївсь е "Динамо"
залишилось без оловно о тренера
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Хрещатик 2124 квітня 2014 року

Футзал.
Цими вихідними відбудеться
фінал Кубка України

Ó ï'ÿòíèöþ, 25 êâ³òíÿ, â ×åðêàñàõ ñòàð-
òóº "Ô³íàë âîñüìè" Êóáêà Óêðà¿íè ç ôóòçà-
ëó. Òóðí³ð ïðîéäå çà ñèñòåìîþ ïëåé-îôô.
Âîëîäàð òðîôåÿ ñòàíå â³äîìèé ó íåä³ëþ,
êîëè â³äáóäåòüñÿ âèð³øàëüíèé ïîºäèíîê.
Ïðèì³òíî, ùî ç âîñüìè ó÷àñíèê³â ëèøå
÷åòâåðî ïðåäñòàâëÿþòü âèùèé åøåëîí
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè — "Ëîêîìîòèâ", "Óðà-
ãàí", "Åíåðã³ÿ" ³ "Ñïîðòë³äåð+" (ó Åêñòðà-
Ë³ç³ áåðóòü ó÷àñòü ñ³ì êëóá³â). Ùå ÷îòèðè
êîìàíäè âèñòóïàþòü ó ïåðø³é ë³ç³: "Ëó-
êàñ", "Áóðàí-Ðåñóðñ", "Ìîíîë³ò", "²íÁåâ".
Íå ïîòðàïèâ ó "Ô³íàë âîñüìè" ë³äåð óêðà-
¿íñüêî¿ Åêñòðà-Ë³ãè "ªíàê³ºâåöü", ÿêèé íà
ñâîºìó ìàéäàí÷èêó â 1/8 ô³íàëó íåñïîä³-
âàíî ïîñòóïèâñÿ õìåëüíèöüêîìó "Ñïîðòë³-
äåð+" — 3:4. Ñïî÷àòêó ïëàíóâàëîñÿ, ùî
ìàò÷³ 1/4 ô³íàëó áóäóòü ç³ãðàí³ ç ðîç'¿çäà-
ìè (âäîìà ³ â ãîñòÿõ ), àëå ïîò³ì áóëî âèð³-
øåíî çì³íèòè ôîðìàò òóðí³ðó ³ ïðîâåñòè
éîãî çàêëþ÷íó ÷àñòèíó â îäíîìó ì³ñò³. Âè-
á³ð ïðèïàâ íà ×åðêàñè. Ðîçêëàä ìàò÷³â 25
êâ³òíÿ: 12.00 — ÔÊ "Ëóêàñ" (Êðåìåí÷óê) —
ÌÔÊ "Áóðàí-Ðåñóðñ" (Äîíåöüê); 14.00 —
ÔÊ "Ñïîðòë³äåð+" (Õìåëüíèöüêèé) —
ÌÔÊ "Ìîíîë³ò" (Õàðê³â); 16.00 — ÌÔÊ
"Ëîêîìîòèâ" (Õàðê³â) — ÌÔÊ "²íÁåâ"
(Æèòîìèð); 18.00 — ÍÔÊ "Óðàãàí" (²âàíî-
Ôðàíê³âñüê) — ÑÊ "Åíåðã³ÿ" (Ëüâ³â). Ï³â-
ô³íàëè ïðîéäóòü 26 êâ³òíÿ î 16.00 òà 18.00
â³äïîâ³äíî. Ô³íàë Êóáêà Óêðà¿íè çàïëàíî-
âàíèé íà íåä³ëþ, 27 êâ³òíÿ. Ïî÷àòîê ìàò÷ó
î 13.00

Теніс.
Анастасія Васильєва
перемогла у вітчизняному
дербі на турнірі серії ITF

Óêðà¿íñüêà òåí³ñèñòêà Àíàñòàñ³ÿ Âàñèëü-
ºâà ïðîáèëàñÿ äî 1/4 ô³íàëó òóðí³ðó ñåð³¿
ITF, ùî ïðîõîäèòü ó Íàìàíãàí³ (Óçáåêèñ-
òàí). Ó äðóãîìó êîë³ õàðê³â'ÿíêà, ÿêà ìàº
ïåðøèé íîìåð ïîñ³âó, çìóñèëà çà÷îõëèòè
ðàêåòêó êèÿíêó Îëüãó ßí÷óê â òðüîõ ñå-
òàõ — 7:5, 6:7(2), 6:4. Íàñòóïíîþ ñóïåðíè-
öåþ Àíàñòàñ³¿ ñòàíå ïåðåìîæíèöÿ ïîºäèí-
êó Âåðîí³êà Êóäåðìåòîâà (Ðîñ³ÿ) — Àíà
Áîãäàí (Ðóìóí³ÿ). Òèì ÷àñîì Ìàðèíà Çà-
íåâñüêà ñòàðòóâàëà ç ïåðåìîãè íà òóðí³ð³
ñåð³¿ WTA.

Óêðà¿íñüêà òåí³ñèñòêà âèéøëà äî äðóãî-
ãî ðàóíäó òóðí³ðó ñåð³¿ WTA â Ìàððàêåø³
(Ìàðîêêî). Ó ïåðøîìó êîë³ âîíà çäîáóëà
ïåðåìîãó íàä Ðèòîþ Àò³ê (Ìàðîêêî) ç ðà-
õóíêîì 6:2, 6:0. Íàñòóïíîþ ñóïåðíèöåþ
Ìàðèíè ñòàíå øîñòà ðàêåòêà òóðí³ðó Ïåí
Øóàé (Êèòàé)

Бокс.
Четверо українців
гарантували собі медалі
світової першості

Â Ñîô³¿ (Áîëãàð³ÿ) òðèâàº ÷åìï³îíàò ñâ³-
òó ç áîêñó ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò. Þíàêè
çìàãàþòüñÿ â äåñÿòè âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ,
ä³â÷àòà — ó òðüîõ. Â³äáóëèñÿ ÷âåðòüô³-
íàëüí³ ïîºäèíêè, çà ï³äñóìêàìè ÿêèõ ÷åò-
âåðî óêðà¿íö³â ãàðàíòóâàëè ñîá³ ì³ñöÿ íà
ï'ºäåñòàë³ ïîøàíè. Â³êòîð Ïåòðîâ ó âàãî-
â³é êàòåãîð³¿ äî 64 êã âèéøîâ ó ï³âô³íàë
ï³ñëÿ âïåâíåíî¿ ïåðåìîãè íàä óãîðöåì Ð³-
÷àðäîì Òîòîì — 2:1. Ðàì³ëü Ãàäæèºâ (äî
75 êã) íå çàëèøèâ øàíñ³â ãîñïîäàðåâ³ ðèí-
ãó, áîëãàðèíó Ìèêîë³ ×àâäàðîâó, çäîáóâ-
øè âïåâíåíó ïåðåìîãó çà ï³äñóìêàìè
òðüîõ ðàóíä³â ç ðàõóíêîì 3:0. Ùå îäíèì
ï³âô³íàë³ñòîì ñòàâ Ðîáåðò Ìàðòîí (äî 91 êã)
ç ðàõóíêîì 3:0. Íàø áîêñåð çäîëàâ á³ëîðó-
ñà Ìàêñèìà Êîçëîâà. Ó ÷åòâ³ðêó íàéñèëü-
í³øèõ æ³íî÷îãî òóðí³ðó ïðîáèëàñÿ Àíãåë³-
íà Áîíäàðåíêî (äî 60 êã). Ó ïîºäèíêó çà
âèõ³ä äî ìåäàëüíîãî çàë³êó Àíãåë³íà âïåâ-
íåíî çäîëàëà ïðåäñòàâíèöþ Óãîðùèíè Äà-
í³åëó Ïîñòó — 3:0. Òàêèì ÷èíîì, Â³êòîð
Ïåòðîâ, Ðàì³ëü Ãàäæèºâ, Ðîáåðò Ìàðòîí
òà Àíãåë³íà Áîíäàðåíêî ãàðàíòóâàëè ñîá³
ùîíàéìåíøå áðîíçîâ³ íàãîðîäè ñâ³òîâî¿
ïåðøîñò³

Ñïîðòèâí³ íîâèíè
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“Квіткові феї” завітали до музею
Ляльки Оксани Цюпи отримали літературне життя

Казка з тваринами, 
клоунами та акробатами
В Національному цирку стартувало нове шоу

Кіногурманам: 
Австрія, кохання і їжа
В Києві тривають тематичні
фестивалі
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Цього тижня столичні кінотеатри запрошують на пере�
гляд фестивального кіно. В культурному центрі "Ки�
їв" стартує "Тиждень австрійського кіно" з найяскра�

вішими картинами країни. В "Кінопанорамі" проходить
Food Film Fest з короткометражками, присвяченими різ�
ним аспектам їжі, а в Будинку кіно показують стрічки про
кохання, назви яких тримають в таємниці.

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В
ідволіктися
від негараз�
дів та пори�
нути у каз�

ку дітлахам та їх
батькам пропону�
ють з анімаційною
програмою "Браво�
бравушки". Шану�
вальникам номерів
з тваринами підго�
тували атракціони
з тиграми, левами,
собаками, котами і
екзотичними чоти�
рилапими. Захоп�
люючі трюки вико�
нають повітряні
гімнасти та акроба�
ти, а за гарний на�
стрій відповідають
аж два клоунських
тріо.

У цьому сезоні кияни

знову зустрінуться з дре�

сирувальниками тигрів і

левів Юлією та Миколою

Козирєвими, які нещо�

давно повернулися з Ба�

ку. Юля змогла підкорити

вихованців теплом і лас�

кою, а Микола доводити�

ме хижакам, що він го�

ловний у клітці: вони

плигатимуть крізь пала�

ючі кільця, ходитимуть

по жердині і навіть тан�

цюватимуть з дресиру�

вальником. Також Юлія і

Микола створили номер з

великою групою екзотич�

них чотирилапих: Мико�

ла грає мисливця, який

підкорює серце дами, да�

руючи хутряні вироби. А

Юлія натомість їх "ожив�

ляє", дістаючи з кошика

лисицю, песця, домашніх

тхорів. Виступають на ма�

нежі також лама, носухи,

дикобрази, пацюки, ка�

бан, кози, півень. Мари�

на та Олександр Крот по�

радують забавками з дре�

сированими собаками та

кішками, які наперекір

природі досягли взаємо�

розуміння — стрибати�

муть один через одного та

крізь обруч, ходитимуть

на задніх лапках, танцю�

ватимуть танго.

Традиційно багато

учасників шоу демон�

струють координацію та

володіння тілом. Артист

Євгеній Крот підкоряти�

ме глядачів гімнастикою

в колесі Сіра, група жон�

глерів показуватиме май�

стерність на конях, а Ві�

талій Островєрхов здат�

ний жонглювати, вико�

нуючи акробатичні трю�

ки. Повітряні гімнасти на

ременях Ірина Резницька

та Максим Бріт під купо�

лом цирку розіграють

сценку, як П'єро, закоха�

ний у красиву Співачку,

підкорятиме її трюками.

А в номері "Акробати на

балконах" артисти диву�

ватимуть такими унікаль�

ними трюками, як под�

війне сальто�мортале, пі�

руети, стрибки на каме�

рах. Наймолодша артист�

ка, 15�річна Анжела Кар�

чевська, покаже новий

номер в жанрі еквілібрис�

тики, вигинаючись у ней�

мовірних фігурах під час

крутіння обручів.

Дітей під час шоу роз�

важають аж дві групи

клоунів: бронзові призе�

ри в Монте�Карло "Екі�

Вокі" і не менш відоме

тріо "Маріпосса". Вперше

в Національному цирку

глядачі стануть безпосе�

редніми учасниками кло�

унських пригод.

Дитяча анімаційна
програма “Браво"бра"
вушки”

Коли: до 30 червня,

розклад на сайті www.

circus.kiev.ua

Де: Національний

цирк України, пл. Пере�

моги, 2, 

тел.: (044) 486�39�27

Вартість квитків:
50�150 грн, дітям до 4�х

років вхід безкоштов�

ний

Дітлахів розважатим ть два тріо ло нів, я і запрош ють
лядачів стати безпосередніми часни ами при од

Наталка КОВАЛЬ
спеціально для "Хрещатика"

В
ідома майстриня
порадує відвідува�
чів "живими" і коло�
ритними ляльками�

квіткарками, котрі для неї
стали уособленням нашого
міста. А також цікавими іс�
торіями, написаними про
персонажів українськими
письменниками.

Кожне місто має своє обличчя. Це

не лише зморшки старих кварталів,

бруківка чи скупчення новобудов.

Обличчя міста — це обличчя його

мешканців, молодих і старих, бага�

тих і не дуже, звичайних пересічних

людей. Для художниці�лялькарки

Оксани Цюпи обличчям Києва стали

продавчині квітів. Тому саме столиці

та її мешканцям присвячено її новий

мультипроект "Квіткові феї", який

триває в Музеї історії міста Києва.

"Коли виходиш на вулиці, бачиш, як

біля метро, на базарчиках — усюди

жіночки продають квіти,— розповіла

"Хрещатику" автор Оксана Цюпа.—

Це явище притаманне більше для

столиці, в інших містах я такого не

бачила. Також не помічала, щоб 20�

річні продавали квіти, саме тому мої

квіткарки — це жінки старшого віку".

Першу ляльку — Дору Марківну —

Оксана Цюпа створила у 2012 році.

Ця тема видалася їй настільки ціка�

вою, що вона вирішила зробити ще 

2 ляльки — так постав міні�проект,

презентований на "Модній ляльці"

(ред. — міжнародна виставка ляльок і
дизайнерських іграшок), а пізніше

трансформувався у мультивиставку.

"Хочу розширити цю серію — зробити

ще 5 ляльок, адже ці вже всі придбані

(адаптовані до життя після проек�

ту)",— додає художниця�лялькарка.

Кожен персонаж — а їх усього

п'ять — має своє ім'я, характер, на�

стрій і звички. Аби розглядати ля�

льок було цікавіше, майстриня по�

просила відомих українських пись�

менників написати для них історії

життя. Літературною "хрещеною ма�

мою" для Петровича (дідуся з коти�

ками) стала Лариса Денисенко, для

пані Зосі — Галина Вдовиченко, для

пані Андріївни (театралки Любочки

з фіалками) — Міла Іванцова. Про

життєві перипетії Федорівни напи�

сав Роман Рудюк, а сільської інтелі�

гентки Дори Марківни, котра виро�

щує гладіолуси,— Олександр Ірва�

нець. У літературі образ квіткарок

використовувався неодноразово.

Продавчині квітів ставали персона�

жами творів письменників від "Бід�

ної Лізи" з її кошиком фіалок до за�

повзятої Елізи Дулітл із "Пігмаліо�

на". Утім, героїням саме цієї вистав�

ки вдалося зберегти не лише свій ха�

рактер, а й літературну неповтор�

ність. Художниця сама обирала ав�

торів історій для своїх ляльок.

"Її ляльки дуже промовисті, літера�

турні",— зауважила письменниця

Лариса Денисенко, відома замальов�

ками�спостереженнями з життя. Са�

ме Лариса запропонувала п'ятим

персонажем зробити чоловіка — ді�

дуся з котиками, такого собі вербо�

вого фея. Петрович вирізнявся з�по�

між інших персонажів і тим, що ро�

бота над ним тривала одночасно з

написанням історії. "Це особливе

мистецтво, наче скульптура з тексти�

лю,— вважає письменник Олександр

Ірванець.— За цими ляльками стоять

характери, живі люди. Тому їх ство�

рювати значно довше, аніж писати

до них історії. Мені вдалося розкри�

ти характер Дори Марківни з першої

спроби — Оксана прочитала і сказа�

ла, що це історія саме про цю жінку.

Тож робота вийшла без правок".

Праця над кожною лялькою була

різною, але найголовніше — це об�

мірковувати технологічно. "Коли

створювала Петровича, ніяк не мог�

ла зрозуміти, як зробити котики з

текстилю. І як тільки я їх зробила,

буквально за 4 дні він виліпився

весь",— поділилася тонкощами про�

цесу пані Оксана.— Трапляється,

що ляльки, у яких уявляєш один ви�

раз обличчя і характер, постають

зовсім іншими. Так, Дора Марківна

видалася трохи серйознішою, ніж

мала би бути".

"Квіткові феї" сподобалися не ли�

ше дорослим, а й маленьким від�

відувачам виставки своєю добротою

і реалістичністю. Авторка ж споді�

вається, що її твори привернуть ува�

гу і навчать цінувати таких звичних

для киян інтелігентних і мудрих ба�

бусь�квіткарок.

Мультипроект з ляльками “Квіт"
кові феї”

Коли: до 11 травня 2014 року,

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 Києва, 

вул. Б. Хмельницького, 7, перший

поверх, тел. (044) 520�28�26

Вартість квитка: 15 грн (наявність

пільг уточнюйте додатково)

"Тиждень австрійського кіно" в

столиці влаштовують вже втретє.

Відкриває фестиваль документальна

картина "Великий музей" (24 квітня о

19.30), що розповідає про віденський

Музей історії мистецтв, його робіт�

ників і скарби�експонати. Глядачам

пропонують фільми про складні сі�

мейні відносини: в драмі "Божа роса"

(25 квітня о 19.00) 14�річна Ясмін

знаходить біологічну мати, і між їх

очікуваннями виявляється прірва; в

стрічці "Висока продуктивність" (26

квітня о 19.00) йдеться про братів,

чия дитяча звичка змагатися між со�

бою ставить під загрозу життєві цін�

ності, бізнес і єдність родини. Карти�

на "Перетнути кордон" (27 квітня о

19.00) оповідає про любовний три�

кутник, коли сімейна ідилія подруж�

жя підпільників, які займаються не�

легальним бізнесом, похитнулася че�

рез появу молодого солдата. Проде�

монструють також колекцію корот�

кометражок (анімація, відеоарт, до�

кументальні і ігрові стрічки) від авст�

рійського фестивалю Ars Electronica

2013 (26 і 27 квітня о 17.00).

В рамках кінофестивалю Food

Film Fest є змога по�різному подиви�

тися на їжу, яка є не просто задово�

ленням голоду, а й цілою культурою,

філософією і мистецтвом. Фільми

поділені на кілька категорій: Food &

People (про взаємодію продуктів з

людиною), Cook Book (відеорецеп�

ти), Tastes like Animal (про толерант�

не відношення до тварин і погляд на

їжу з їх боку), Food Porn (їжа як насо�

лода), Food Ad (рекламні ролики).

Переможців фестивалю визначати�

муть самі глядачі, голосуючи після

перегляду.

Фестиваль фільмів про кохання

інтригує глядачів, не розкриваючи їм

назви стрічок. А лише даючи опис,

враження від перегляду і відзнаки

фільму, щоб подорож у світ кіно була

непередбачуваною та захопливою.

За словами організаторів, відібрані

картині за щирістю, добротою і чес�

ністю можуть дати фору будь�якому

хіту і є зразками справжнього кіно,

що завжди залишає слід і робить нас

кращими.

“Тиждень австрійського кіно”

24�27 квітня, кінотеатр Київ, вул.

Вел. Васильківська, 19, квитки: 

50 грн, на короткометражки — 30 грн

Food Film Fest
24�25 квітня з 20.00, кінотеатр

"Кінопанорама", вул. Шота Руста�

велі, 19, квитки: 40 грн (30 грн у пе�

редпродажу)

Фестиваль фільмів про кохання
24�25 квітня о 19.00, Будинок кі�

но, вул. Саксаганського, 6, квитки:

30 грн
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Київ зустрічає “фігурантів у справі”
В столиці показують роботи одеських концептуалістів
Наталка КОВАЛЬ
спеціально для "Хрещатика"

У
перше киян знайом�
лять із творчістю
одеських митців�
концептуалістів,

яким притаманна парадо�
ксальність образів на межі
абсурдності та фірмовий
гумор. Експозиція об’єдна�
ла ескізи і малюнки 14�ти
художників, створені в
Одесі та Москві в 
1980�2000�х роках.

В столичному артцентрі "Closer"

відкрилася виставка "Фігуранти у

справі", або "Розвідка художніх по

кладів" приморського протоконцеп

туалізму. Малюнки доповнюють ві

деоінтерв’ю лідерів групи Володи

мира Федорова, Леоніда Войцехова

та Сергія Ануфрієва — вони розпові

дають про історію створення мис

тецького угруповання та основні пе

ріоди його діяльності.

В Одесі до концептуалізму в своїй

творчості одним із перших звернув

ся Володимир Федоров ще напри

кінці 1970х років. 1982 року він по

знайомив Леоніда Войцехова з Сер

гієм Ануфрієвим, і від цього момен

ту виникла мистецька група, до якої

долучилися Ігор Чацкін, Юрій Лей

дерман, Перці, Мартинчики, Лари

са Резун, Дмитро Нужин, Олексій

Музиченко та інші. Неофіційним лі

дером групи став Леонід Войцехов.

Творчості митців притаманні пара

доксальність образів на межі абсурд

ності, фірмовий одеський гумор та

психоделія.

Наприкінці 1980х років основ

ний склад групи переїхав до Мос

кви, де художники жили у сквотах

(закинутих будинках) і працювали

вже самі окремо. Одесити додали

новизни московському концепту

алізму і тим самим врятували його

від зрощення із соцартом. Затребу

ваність одеських художників у Мос

кві була настільки великою, що

ценерідко заважало роботі. Леонід

Войцехов в інтерв’ю говорить, що

московські концептуалісти були

більше пов’язані з дисидентським

рухом, "огризалися" на соціум, а

одесити його просто ігнорували. З

середини 1990х років багато митців

цієї групи пішли в підпілля.

До експозиції увійшли роботи з

приватної колекції Петра Ширков

ського — шанувальника й дослідника

творчості одеситів, котрий став кура

тором проекту. "Виставка заповнює

пробіл в історії, адже творчість цих

митців майже невідома,— розповідає

він.— Цей проект є своєрідним архі

вом, який знайомить глядачів із ма

ловідомою сторінкою одеського мис

тецтва". У такому складі авторів оде

ський концептуалізм ще не демон

стрували публіці. Роботи Федорова,

Войцехова, Ануфрієва сусідують з ма

люнками 11 молодоконцептуалістів,

серед яких Павло Пепперштейн,

Юрій Лейдерман, Валерія Нібіру... Це

художники групи "Інспекція "Медич

на герменевтика” — вже московсько

го проекту Сергія Ануфрієва і Юрія

Лейдермана, створеного разом із

Павлом Пепперштейном у 1987 році.

Місце проведення виставки (а це

колишній промисловий об’єкт на

Подолі) обрано не випадково. Воно

чи не найповніше відображає суть

одеського концептуалізму, який, на

відміну від європейського чи мос

ковського, має саме андеграундні

витоки �

Е�спозиція�в�арт-центрі�на�Подолі�знайомить��иян�з�маловідомою�сторін�ою

одесь�о�о�мистецтва
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“Дама�примара” 
повернулася на сцену
Вистава за Кальдероном — знову в репертуарі
“Колеса”

Кияни почують музику 
Імре Кальмана і Джакомо Пуччіні

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В
цьому сезоні театр представляє
відновлений спектакль за п’єсою
відомого іспанського драматурга
доби Відродження Педро Кальде�

рона. Свого часу вистава отримала "Київ�
ську пектораль". В другій редакції режи�
сера�постановника Ірини Кліщевської іс�
панські пристрасті та інтриги втілюють
молоді актори.

"Дамапримара" — єдина в Україні вистава, поставлена

за твором видатного драматурга і поета XVII століття. Пе

реклад п’єси українською, до речі, теж єдиний, зроблений

письменником Сергієм Борщевським (нещодавно ви

йшла книжка його перекладів іспанської драматургії).

П’єсу зараховують до найтрадиційніших творів Кальдеро

на — "комедій інтриг", ініціаторами яких стають жінки і де

використовується "кальдеронів хід" (предмети чи листи,

що випадково потрапили до героїв, таємні ходи чи прихо

вані двері).

Режисерпостановник Ірина Кліщевська створила ка

мерний варіант цієї комедії плаща та шпаги. Перша редак

ція у 1996 році отримала престижну театральну премію

"Київська пектораль", зокрема за музику, та брала участь у

Міжнародному театральному фестивалі Fringe в Единбур

зі. "Я завжди хотіла повернути цю виставу з чудово побудо

ваною інтригою сюжету, — розповіла "Хрещатику" Ірина

Кліщевська. — Вона передає стиль епохи, високу поетику

та порушує теми, які нам дуже необхідні — вишуканості,

честі, гідності, кохання, захисту. Це ті поняття, які в нас за

раз дуже стерті, і ми маємо бажання їх відновити".

Розпочинається спектакль з повної темряви. Перша

сцена відбувається за поліетиленовою плівкою, так само з

неї зроблені костюми, в яких з’являються перед глядача

ми персонажі. Тож спочатку спостерігаємо начебто за кар

тиною, грою, поступово "включаючись" у події: і герої

потроху стають "справжніми", без поліетилену. За сюже

том, дон Мануель приїжджає до Мадрида, плануючи зу

пинитися у свого друга дона Хуана. В місті він зустрічає

жінку, яка просить її захистити від переслідувань, і дону

Мануелю доводиться битися з доном Луїсом, братом дона

Хуана. Таємнича жінка — сестра Луїса і Хуана, донья Ан

хела, якій через удівство заборонено виходити з дому. Ко

ли дон Мануель поселяється в будинку дона Хуана, донья

Анхела листується зі своїм захисником через лише їй відо

мі таємні двері між їх кімнатами, через що її вважають

примарою. В той же час дон Луїс підозрює, що його брат

таємно зустрічається з уподобаною ним доньєю Беатріс,

не підозрюючи, що любовні інтриги плете зовсім інша

жінка...

Музику до вистави написав знаний композитор Михай

ло Чемберджі, використовуючи й цитати з іспанської на

родної музики. З акторами працювали над хореографією (у

виставі вони також танцюють) та фехтуванням — адже бої

зі справжніми шпагами відбуваються буквально в метрі від

глядачів. У спектаклі, на відміну від першої редакції, грає

нова плеяда молодих акторів. Лише Вадим Лялько, вико

навець головної ролі дона Мануеля, залишився зі старого

складу. Варто відзначити, що таємничий тон виставі зада

ють темрява, музика і чудернацькі примари. А піднесе

ність — поетична мова, якою спілкуються герої �

Олеся НАЙДЮК
спеціально для "Хрещатика"

Два дні підряд сто�
личні любителі кла�
сичного вокального
мистецтва зможуть

насолоджуватися знайоми�
ми мелодіями: сьогодні у
Київській опереті презенту�
ють проект "Кальман. Ко�
роль Оперети!", а завтра у
Міжнародному культурно�
му центрі ім. Івана Козлов�
ського покажуть камерну
версію знаменитої опери
Пуччіні "Богема".

Насправді, говорити про оперу і

оперету в одному контексті неприпус

тимо. Це два історично "ворожі" між

собою жанри, які завжди знаходились

у певній опозиції. Опера вважається

серйозним жанром, тоді як оперета (з

італ. – "маленька опера") — несерйоз

ним, легким, ба навіть легковажним

(хоча, з точки зору виконання, це од

наково складні жанри). Опера зорієн

тована переважно на еліту як цільову

аудиторію, оперета — на широку пуб

ліку. В опері можлива драматична роз

в'язка чи трагічний фінал, тоді як в

опереті, як правило, все закінчується

весіллям, а якщо і є вдова, то неодмін

но весела ("Весела вдова" — назва опе

рети Франца Легара). Опера — більш

моральна, оперета — розважальна.

Звичайно, все це умовні і вельми за

гальні ознаки жанрів. Головною при

чиною так званої опозиційності опери

і оперети є саме різниця естетик (що,

своєю чергою, позначається на касо

вих зборах спектаклів).

"Кальман. Король Оперети!" — це

україноугорський проект, спільна

робота артистів Національної оперети

України та Будапештського театру

оперети і мюзиклу. Задіяні вокалісти,

хор, балет і оркестр. Це не спектакль у

традиційному розумінні, а своєрідний

галаконцерт, точніше, шоупрогра

ма. Прозвучать "хіти" — музичні теми

з "Сільви", "Баядери", "Фіалки Мон

мартру", "Маріци", "Голландочки",

"Циганпрем'єр", "Герцогині з Чика

го" та з інших оперет Кальмана. Вечір

цілковито присвячено "королю опе

рети", угорському композитору єв

рейського походження, чиї твори бу

ли заборонені в нацистській Німеччи

ні, що, втім, не заважало Гітлеру їх

слухати і любити.

"Богему" ж, одну з найзворушливі

ших опер Пуччіні про благородну чо

ловічу дружбу і світле й водночас дра

матичне кохання з трагічним кінцем,

заспівають українською мовою і зігра

ють під рояль (диригент — Денис Єв

тушенко, концертмейстер — Наталія

Коломієць). Це епізод з життя чоти

рьох молодих і талановитих друзів: по

ета Рудольфа, художника Марселя, фі

лософа Коллена і музиканта Шонара,

які винаймають мансарду в Латин

ському кварталі у Парижі. Основна лі

рична лінія — кохання Рудольфа і пре

красної, але невиліковно хворої дівчи

ни Мімі. Рудольфа це спершу лякає і

навіть стає причиною розлуки з коха

ною. Але почуття штовхає його до неї

знову, нехай і тільки для того, аби вона

померла на його руках...

Режисер вистави Леоніла Кругліко

ва спеціально "помістила" оперу на

камерну сцену, аби глядач відчув себе

нібито в епіцентрі подій і переживан

ня головних героїв відчув, як власні.

На перший план режисерської кон

цепції виноситься ідея жорстокої

правди людського існування: життя

радісне і... жахливе �

"Дама�примара" за п’єсою Педро Кальдерона
Коли: 24, 25 квітня, 10, 14, 15 травня о 19.00

Де: Київський академічний театр "Колесо", Андріїв

ський узвіз, 8, тел.: (044) 4250422

Вартість квитків: 100 грн.

"Фігуранти у справі", 
або "Розвідка художніх 
покладів" приморського 

протоконцептуалізму
Коли: до 11 травня, щодня з

12.00 до 20.00

Де: Closer, вул. Нижньоюрків

ська, 31 (будівля стрічкоткацької

фабрики, вхід через прохідну),

тел.: (067)2500308, (067)6588951

Вхід вільний

"Кальман. Король Оперети!"
24 квітня о 19.00, Національний

академічний театр оперети, вул.

Вел. Васильківська, 53/3, квитки:
60�180 грн

"Богема" Джакомо Пуччіні 
(ліричні сцени)

25 квітня, 14 травня, 5 червня о
19.00, Мистецькоконцертний

центр ім. Івана Козловського, вул.

Хрещатик, 50б, квитки: 20�30 грн

Опера і/або 
оперета?
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матем.�двочлен

“...Полтава”,

Котляревсьий

автомат

Калашниова

захисни�

в�спорт.�і�рах�

з�м’ячем

итайсьий

драон�(міф.)

цар�Ітаи�(міф.)

має�форм�
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задоволення

життям

ормова

рослина

хлібороб.�стар.
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рои, ві

літера

�рецьо�о

алфавіт�

син�Дедала

(міф.)

тварина�із�ряд�

итів

вид�меблів

сіта�для

виймання�риби

бо��охання

(міф.)

Заохалась��

Нарциса�(міф.)

о�олене�тіло�в

мистецтві

вітрове�

...

танцювальна

м�зиа�

1970-х�рр.

прихильни

�сьо�о

прерасно�о

материова

дюна

др��ий�період

мезозойсьої

ери

вірт�озна�м�з.

п’єса

піднос

вион�є�сольн�

партію�(м�з.)

народність�

в�Африці

�р.�х�дожни�

і�педа�о��–

“Осінь”,

“Дніпро”

ле�ий�наліт�на

рилах

метелиів�

вионавець

ролей�в

інофільмах�

Температура +12°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +14°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 37 %

Температура +9°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 45 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 êâ³òíÿ 2014 ðîêó

ранок день вечір
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Ì³æíàðîäíèé äåíü 

ñîë³äàðíîñò³ ìîëîä³ 

1918 – âíî÷³ òðüîìà îçáðîºíè-

ìè ëþäüìè áóâ çààðåøòîâàíèé

óêðà¿íñüêèé äèðåêòîð áàíêó Äîá-

ðèé, ïåðøèé ô³íàíñèñò ó Êèºâ³,

÷ëåí ô³íàíñîâî¿ Êîì³ñ³¿ óêðà¿í-

ñüêî¿ äåëåãàö³¿, êîòðà çà äîðó÷åí-

íÿì óêðà¿íñüêîãî óðÿäó âåëà ô³-

íàíñîâ³ ïåðåãîâîðè ç í³ìöÿìè.

Àðåøò â³äáóâñÿ â³ä ³ìåí³ "êîì³òå-

òó ñïàñ³ííÿ Óêðà¿íè", äî ÿêîãî

óâ³éøëî ê³ëüêà ì³í³ñòð³â. Êîì³òåò

ìàâ àíòèí³ìåöüêå ñïðÿìóâàííÿ. 

1925 – îãîëîøåíî ïðî â³äêðèòòÿ

íîâî¿ ïàðîïëàâíî¿ êîë³¿ çà ìàðøðó-

òîì Îäåñà – Î÷àê³â – Ñêàäîâñüê –

Õîðîë – ªâïàòîð³ÿ – Ñåâàñòîïîëü.

Ðåéñè ïî öüîìó ìàðøðóòó ìàëè çä³é-

ñíþâàòèñÿ ùîäåííî ïî ñóáîòàõ. 

1929 – ó Õàðêîâ³ ÍÊÎ ÓÑÐÐ

âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî âèäàí-

íÿ ñòóäåíòàì-âèïóñêíèêàì âè-

ùèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â äèïëîì³â

ëèøå ó ðàç³ ñêëàäàííÿ íèìè ³ñïè-

ò³â ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ç çàðàõó-

âàííÿì äî ïåðøî¿ êàòåãîð³¿. 

1994 – ó Ëîíäîí³ óêðà¿íñüêèé

ê³êáîêñåð Â³òàë³é Êëè÷êî â³äñòîÿâ

òèòóë ÷åìï³îíà ñâ³òó ñåðåä ïðîôå-

ñ³îíàë³â çà âåðñ³ºþ ²SÊÀ. Óêðà¿í-

ñüêèé ñóïåðâàæêîâèê ïåðåì³ã ó

äðóãîìó ðàóíä³ íîêàóòîì ÷åìï³î-

íà ªâðîïè (²SÊÀ) Ð³÷àðäà Â³íñîíà. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

Блаженно радісний психіч�
ний стан людини, у прос�
торіччі іменований сло�

вом "щастя", передається від
людини до людини аналогічно
вірусній інфекції. Це не пое�
тична алегорія, а науково до�
ведений факт.

Авторитетні вчені Гарвардського і Ка�

ліфорнійського університетів Джеймс

Фоуллер і Нік Крістакіс провели дослід�

ження, в якому брали участь 5 000 добро�

вольців і близько 50 000 їх близьких дру�

зів і родичів. Проаналізувавши зібрані

дані, психологи заявили, що ваше осо�

бисте щастя – категорія соціальна, його

наявність або відсутність знаходяться у

прямій залежності від того, чи щасливі

ваші близькі, більше того – чи щасливі

друзі ваших друзів, яких ви можете взага�

лі не знати. 

Благодать окремо узятої особи має

здатність розповсюджуватися по лан�

цюжку знайомих і може "заразити" люди�

ну знайому їй лише побічно. 

Про це дослідження стало відомо зі

статті, опублікованій у "Британському

Медичному журналі" (British Medical 

Journal). У ній вчені стверджують, що

один щасливий індивідум підвищує віро�

гідність щастя для свого кращого друга на 

25 %, товариша цього друга – на 10 %, а

приятеля цього товариша на 5,6 %. 

У своїй роботі Фоуллер і Крістакіс та�

кож використовували базу даних мас�

штабного соціологічного дослідження

хвороб серця, яка моніториться ось вже

60 років і включає інформацію про 

5 000 людей і їх близьких. Дослідники

стверджують, що ця база даних послу�

жила їм чудовим прикладом того, як ра�

дісний емоційний стан, подібно до ві�

русу, може розповсюджуватися між

людьми. 

Таким чином підтверджується сказа�

не Серафимом Саровським: "Здобувай

Духу Святого, навколо тебе врятуються

тисячі" �

Щастя заразливе, як вірусна інфекція

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 24 êâ³òíÿ

ОВНИ,�події�дня�мотивовані�армічно.�Ви�"стриноже-

ні"�долею,�палітра�емоцій�пов`язана�із�сюжетами�мин�лої

реальності,�яі�просочилися�в�нинішній�час�з�метою��сві-

домлення�доп�щених�помило,�особливо�приділіть��ва��

стос�нам�з�матір`ю,�др�жиною,��сіма,�им�опі�єтеся.�

ТЕЛЬЦІ,�ваш��ясравість�нічим�не�затьмарити,�пол-

�� симпатиів� приб�де,� поп�лярність� зросте.� Атмос-

фера�дня�б�де�наповнена�емоційним�теплом�та�взає-

мопороз�мінням�з�оточенням,�спіл�йтеся,�зав`яз�йте

нові�др�жні�онтати,�ативіз�йте�творчі�фантазії.�

БЛИЗНЯТА,�нині�ожна�подія���вашом��існ�ванні

є� відл�нням� армічно�о� мин�ло�о,� аби� позб�тися

інстинтивних�реацій.�Життєвий�тон�с�низьий,�то-

м��не�нама�айтеся�брати�шт�рмом�фахові�вершини.�

РАКИ,�с�джений��армонійно�впис�ється�в�омріяний

ідеал�др��а�і�щиро�вас�охає�–�сприйміть�це�я�дар�Не-

бес.�Доцільно�зайнятися�дослідженням�сво�о�д�ховно-

�о�світ�,�що�зробить�вас�більш�набожними,�релі�ійни-

ми.�Відвідайте�святі�місця,�храм,�бо�осл�жіння.�

ЛЕВИ,�ар`єра�та�професійна�сфера�є�ареною�оп-

тимальної�самореалізації,�де�ваш�творчий�д�х�черпає

пол�м`ян��сна��!�Проте�нала�одження�діало��,�навіть

с�то�ділово�о,�неможливе�без�встановлення�між�он-

�рентами�позитивно�о�емоційно�о�резонанс�.�

ДІВИ,�орел�м�хам�не�товариш!�Саме�завдяи�висо-

од�ховном��оточенню�доля�зміниться�на�раще,� і�не

водіться�з�ницими�особами.�Пра�ніть�до�емоційної��ар-

монії�в�онтатах�і�сміливо�прям�йте�до�наміченої�мети!�

ТЕРЕЗИ,�р�а�Божа�спрямов�є�ар`єрне�сходження

на�олімп�слави�і�престиж��(до�серпня),�одна�чи��отові

ви�пожертв�вати�найціннішим�заради�вимо��партнерів?..

Ящо�та,�тоді�все�йтиме�я�по�масл�,�б�д�ть�вівці�цілі�і

вови�ситі,�а�омріяні�вершини��еройсьи�завойовані!�

СКОРПІОНИ,�інтимні��тіхи�проллються�цілющим�баль-

замом�на�д�ш�,�охайтеся�з�милими,�збері�аючи�лебеди-

н�� вірність� один� одном�,� др�жно� реалізов�йте� спільні

проети,�самостійне�автономне�плавання�без��армоній-

но�о�с�п�тниа�долею�ате�орично�заборонено!�

СТРІЛЬЦІ,� розслабтеся� і� проведіть� день� та,� я

підаз�є�д�шевний� імп�льс.�Можете�поб�ти�на� са-

моті� чи� ор�аніз�вати� омпанію� приятелів,� з� яими

вас�єднають�філософсьі,�релі�ійні,� творчі,�м�зичні

інтереси.�Де�можна�поділитися�соровенними�вн�т-

рішніми�переживаннями,�син�вши�амінь�з�д�ші.�

КОЗЕРОГИ,�серце�пра�не�романтичних�при�од�та�пал-

о�о�охання,�і�стрим�вати�цей�висоий�порив�є�з��бним

роом!�Р�шайте�подалі�від�доміви�й�ловіть�на�льот��все,

що�ативіз�є�д�шевні�вібрації,�наповнює�тоніз�ючими�вра-

женнями,�задовольняє��олод�на�свіж��інформацію.�

ВОДОЛІЇ,���вашо�о�апризно�о�"хоч�"�сім�п`ятниць�на

тиждень,�том�,�обираючи�стиль�занять,�режим�дня,��ар-

дероб�і�навіть�меню,�ер�йтеся�вн�трішнім�ч�ттям�і�своїми

миттєвими�заба�анами,�до�яих�ви�зазвичай�байд�жі.�

РИБАМ дозволяється�робити�все,�що�заманеться,

нині�ви�сам�собі�пан�і�сл��а,�осмос�санціон�є�б�дь-

яі�витребеньи�–�енер�етичні�вібрації�дня�позитивно

впливатим�ть�на�еволюцію�д�ші.�Можете�влашт�вати

есперимент� ор�анізм�:� ящо,� приміром,� швидо-

плинні� емоційні� сплеси� позбавляють� рівнова�и,� це

означає,�що�ви�переб�ваєте���полоні�вад,�не�ативних

звичо,�яих�слід�терміново�позб�тися �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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