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Готуй сани влітку
Міські служби розпочали підготовку 
до нового опалювального сезону
Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

В
же традиційно до нового
опалювального сезону ки�
ївські комунальники розпо�
чали готуватися одразу піс�

ля завершення попереднього. Цьо�
го року свою увагу міські служби
зосередять на найпроблемніших
питаннях, серед яких ремонт та
заміна пошкоджених і зношених
тепломереж, їх випробування для
стабільної роботи в осінньо�зимо�
вий період. У майже чотирьохстах
будинках планують відновити цир�
куляцію гарячої води. Активізують
роботи і з ліквідації безгосподар�
чих мереж.

Підготовку до опалювального сезону 2014�

2015 року розпочали з широкомасштабного

обговорення попереднього періоду. Це питан�

ня вчора винесли на розгляд розширеної апа�

ратної наради міськадміністрації на чолі з го�

ловою КМДА Володимиром Бондаренком. За

словами директора Департаменту житлово�

комунальної інфраструктури Дмитра Но�

вицького, проблемним стало входження в

опалювальний сезон 2013�2014 року, адже че�

рез різке похолодання подавати тепло до бу�

динків розпочали майже на два тижні раніше.

Та й робити це довелося в рекордні темпи —

вже за тиждень усе місто було зігріте. Однак

таке авральне підключення призвело й до

проблем — за цей час кількість аварій на ме�

режах зросла більше, ніж вдвічі, у порівнянні

з аналогічним періодом минулого сезону. Од�

нак у подальшому опалювальний період

пройшов стабільно, без суттєвих аварійних

ситуацій. Пошкодження, які виникали на

розподільчих теплових мережах, оперативно

усували фахівці ПАТ “Київенерго” разом із

спеціалістами житлово�експлуатаційних ор�

ганізацій.

До проблем опалювального періоду, що

пройшов, відносять і питання заборгованості

за спожитий природний газ. На сьогодні борг

перед НАК “Нафтогаз” складає 3,7 млрд грн.

Серед них борги державного бюджету, міської

скарбниці та значна частина — це борги

ЖЕКів та населення. Саме тому посадовці

планують у травні створити енергетичну комі�

сію з вивчення питань ліквідації такої заборго�

ваності, пошуку джерел, складання графіків.

Планується, що засідатиме комісія щотижня.

Актуальною залишається й проблема зно�

шеності мереж теплопостачання. Всього за

опалювальний сезон на мережах центрально�

го опалення сталось майже 3 тисячі пошко�

джень, а отже, зросла й кількість скарг неза�

доволених мешканців. Тож міські служби вже

розпочали формувати заходи щодо підготов�

ки господарства столиці до роботи в осінньо�

зимовий період 2014�2015 років. Для сталого

проходження опалювального сезону замінять

окремі ділянки зовнішніх інженерних мереж

ПАТ “Київенерго”, що дасть змогу зменшити

кількість поривів, а отже, і відключень бу�

динків.

Як відзначив Дмитро Новицький, вчасно

будуть проведені випробування теплових ме�

реж на щільність та міцність, здійсняться ре�

монт теплотехнічного обладнання ТЕЦ та ко�

телень, теплових мереж і теплопунктів. По�

дбають завчасно і про закупівлю необхідного

інвентарю та піщано�соляної суміші. Особли�

ву увагу приділять ремонту фасадів, покрівель,

утепленню вікон житлового фонду, відновлен�

ню внутрішньо�будинкових систем опалення

та гарячого водопостачання.

Також в бюджеті міста на поточний рік пе�

редбачено 30 млн грн на заміну циркуляцій�

них насосів приблизно у 350�400�х будинках.

Частково їх витратять на встановлення лі�

чильників гарячої води. Зазначимо, що сього�

дні 2,5 тисячі столичних будинків мають проб�

леми з циркуляцією гарячої води.

За дорученням голови КМДА Володимира

Бондаренка терміново знайдуть господарів і

всім “нічийним” мережам. “Ми взагалі по�

винні забути про такий статус, як безгоспо�

дарча мережа. Адже у тих випадках, коли на

мережі виникає порив, його треба оператив�

но ліквідовувати, а не з’ясовувати, хто її гос�

подар. Споживач сплачує за послугу, і він по�

винен отримувати її вчасно. Тому ми повинні

пришвидшити процес передачі таких мереж

ПАТ “Київенерго”,— сказав Володимир Бон�

даренко.

Очільник міськадміністрації також наголо�

сив на необхідності активізації роботи із вста�

новлення будинкових лічильників та доручив

відпрацювати схему оперативного відновлен�

ня територій після розриттів, адже під час

осінньо�зимового періоду енергопостачальна

компанія зазвичай не дотримувалася встанов�

леного графіка �

Нова історія Гостинного двору
Київський апеляційний суд скасував дозвіл на будівництво 
на території історичного об’єкта

Скасування дозволу на будів�

ництво — це лише перший крок у

цілій низці юридичних рішень, які

мають бути прийняті, аби Гостин�

ний двір був повернутий у влас�

ність держави чи міста. Про це під

час “круглого столу” “Майбутнє

Гостинного двору” заявив громад�

ський діяч Ігор Луценко.

“Гостинний двір як афера скла�

дався з багатьох компонентів, і до�

звіл на будівництво — лише фі�

нальна його частина. Почалося це

з того, що об’єкт було позбавлено

статусу пам’ятки. І, відповідно,

ми, як громадськість, очікуємо, що

Кабінет Міністрів скасує у добро�

вільному порядку цю постанову.

Друге — продавати Гостинний двір

дозволила Верховна Рада, тобто і

від нардепів ми чекаємо відповід�

них законодавчих ініціатив. Ми

бачимо об’єкт в державній або ко�

мунальній власності у перспективі.

Від київської влади також потріб�

но, як мінімум, дві речі. Від Київ�

ської міської ради — скасування

землевідводу, а від міськадмініс�

трації — відміни розпорядження

про погодження реконструкції”,—

зазначив Ігор Луценко та додав,

що наразі тривають судові процеси

та кримінальні провадження у цій

справі.

Голова КМДА Володимир Бон�

даренко подякував активістам за

їхню невпинну боротьбу у часи,

коли надії на перемогу майже не

було. Та зазначив: бачення майбут�

нього Гостинного двору у нової ки�

ївської влади збігається з інтере�

сами громади.

“Я хочу щиро подякувати акти�

вістам, які захищали наше історич�

не минуле. Нині ми повинні скасу�

вати всі незаконні рішення, при�

тягнути до відповідальності фаль�

сифікаторів і посібників і, по�тре�

тє, вдихнути нове життя в Гостин�

ний двір. Роботи у нас справді ду�

же багато, і я радий, що ми з гро�

мадою однаково бачимо ці проце�

си. Я думаю, нам все вдасться, як�

що ми будемо патріотами свого

міста, яке нам подарували минулі

покоління. Адже не можна його

спотворювати”,— наголосив пан

Бондаренко.

Розвантажити посадовців, у яких і

так зараз безліч питань щодо забез�

печення нормальної життєдіяльно�

сті міста, вирішила група молодих

активістів та, не чекаючи відповід�

них команд, вже почала розробляти

майбутній вигляд історичного об’єк�

та. Учасникам “круглого столу” вони

представили проект архітектурно�

художнього оформлення внутріш�

нього простору “Центр культури та

мистецтв” у Гостинному дворі на

Контрактовій площі.

За словами одного з активістів

Дмитра Щербакова, за їхнім проек�

том повністю зберігається вигляд

Контрактової площі, а сама будівля

набуде попереднього вигляду. Все�

редині облаштують простір для

прогулянок, там планують розміс�

тити фонтан, бібліотеку, макет чи

то Подолу, чи Києва. Як відзнача�

ють активісти, все це можна зроби�

ти, адже, хоча будівля і знаходиться

у жахливому стані, несучі стіни за�

лишились непошкодженими.

Нагадаємо: Гостинний двір,

який знаходиться у державній

власності, був виключений з пере�

ліку пам’яток архітектури наказом

Кабміну під керівництвом екс�

прем’єра Миколи Азарова, після

чого компанія “Укрреставрація”

почала його реконструкцію під

торговельний центр �
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Б
оротьба громади за збереження історичного ви�
гляду Гостинного двору нарешті принесла перші
результати — днями Київський адміністративний
апеляційний суд скасував дозвіл на будівництво

на території історичного об’єкта. Активісти зазначають:
попереду ще багато юридичної роботи, аби повернути
пам’ятку у власність держави або міста. Однак вже
складають попередні плани, що ж має розташовуватися
на території Гостинного двору. У своїй кропіткій роботі з
повернення історичного об’єкта громаді міста та України
вони мають підтримку й нової київської влади.
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Ринок біля будинку ЦВК 
демонтовано

Äíÿìè ïðàö³âíèêè ÊÏ “Êè¿âáëàãîóñòð³é”
äåìîíòóâàëè íåçàêîííèé ðèíîê íà ïëîù³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè, 1 — ïîðó÷ ç Öåíòðàëüíîþ âèáîð-
÷îþ êîì³ñ³ºþ. Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî íåîäíîðàçîâî àêöåíòóâàâ óâàãó, ùî
çàçíà÷åíèé ñòèõ³éíèé ðèíîê ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé
³ç “ïîë³òè÷íèì ïàðêàíîì”, ÿêèì êîëèøíÿ âëà-
äà â³äãîðîäèëà â³ä ãðîìàäÿí ÖÂÊ. À ñåçîííèé
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ðèíîê ñëóãóâàâ ñâîº-
ð³äíèì “æèâèì ùèòîì”.

“Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ÷àñó òèì÷àñîâèé ÿð-
ìàðîê ïåðåòâîðèâñÿ íà îñåðåäîê íåñàíêö³îíî-
âàíî¿ òîðã³âë³, ùî íàë³÷óº áëèçüêî 50 íàìåò³â,
æîäåí ç ÿêèõ íå ìàº äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿
íà ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ òîðã³âë³ íà
òåðèòîð³¿ ì³ñòà. Ìè ðîçïî÷àëè ñèñòåìíó ðîáî-
òó ç êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîííîñò³
ðîçòàøóâàííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä. Óñ³ ÌÀÔè,
ùî ç’ÿâèëèñÿ áåç áóäü-ÿêî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿, óæå äåìîíòóþòü”,— çàçíà÷èâ Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî.

“Äàíèé ðèíîê óòðèìóâàâñÿ ó ïîâí³é àíòèñà-
í³òàð³¿, ³ âëàäà ëèøå âèêîíàëà ñâîþ ôóíêö³þ,
äåìîíòóâàâøè éîãî. Êð³ì òîãî, ãîðå-ï³äïðèºì-
öÿìè ïîñò³éíî çä³éñíþâàëîñÿ íåçàêîííå ñïî-
æèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿”,— çàóâàæèâ äèðåê-
òîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Ñåðã³é
Ñàäîâîé

Представники спецмісії ОБСЄ
оглянули приміщення КМДА

Ó ïîíåä³ëîê ÷ëåíè ñïåö³àëüíî¿ ìîí³òîðèíãî-
âî¿ ì³ñ³¿ ÎÁÑª â Óêðà¿í³ òà ïðåäñòàâíèêè
ó÷àñíèê³â æåíåâñüêî¿ çóñòð³÷³ îãëÿíóëè ïðè-
ì³ùåííÿ ÊÌÄÀ ó ïðèñóòíîñò³ î÷³ëüíèêà ñòî-
ëèö³ Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà.

Ãîëîâà ÊÌÄÀ ïðîäåìîíñòðóâàâ, ùî Óêðà¿íà
âèêîíóº æåíåâñüê³ äîìîâëåíîñò³ ó ÷àñòèí³
çâ³ëüíåííÿ àäì³íáóä³âåëü. Òàê, íàðàç³ ó ìåð³¿
çä³éñíþþòüñÿ ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüí³ ðîáî-
òè, æîäíèõ ³íøèõ ñòîðîíí³õ îñ³á òàì íåìàº.

Ó öüîìó ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ:
Åðòóãðóë Àïàêàí — ãîëîâà ñïåö³àëüíî¿ ìîí³-
òîðèíãîâî¿ ì³ñ³¿ ÎÁÑª â Óêðà¿í³; Äæåôð³ Ïà-
ºò — ïîñîë ÑØÀ â Óêðà¿í³; Ôðàíö Øíàé-
äåð — çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ïîñîëüñòâà Øâåé-
öàð³¿ â Óêðà¿í³; Ìàð³ÿ Þð³êîâà — çàñòóïíèê
êåð³âíèêà äåëåãàö³¿ ªÑ â Óêðà¿í³; Àíäð³é Âî-
ðîáéîâ — òèì÷àñîâèé ïîâ³ðåíèé ÐÔ â Óêðà-
¿í³; Àëåêñàíäð Õóã — çàñòóïíèê ãîëîâè ñïåö³-
àëüíî¿ ìîí³òîðèíãîâî¿ ì³ñ³¿ ÎÁÑª â Óêðà¿í³;
Îíóð Î÷åð³ — ðàäíèê ãîëîâè ñïåö³àëüíî¿ ìî-
í³òîðèíãîâî¿ ì³ñ³¿ ÎÁÑª â Óêðà¿í³ òà ³íø³, à
òàêîæ Àíäð³é Äåùèöÿ — â. î. ì³í³ñòðà çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèêè â³äîì-
ñòâà.

“Çàðàç ó ïðèì³ùåíí³ ïåðåáóâàþòü ëèøå ò³
àêòèâ³ñòè Ìàéäàíó, ÿê³ âèêîíóþòü ðåìîíòíî-
â³äíîâëþâàëüí³ ðîáîòè. Ïðèì³ùåííÿ í³êèì íå
çàõîïëåíå, âîíî ãîòóºòüñÿ ïðèéíÿòè íîâó âëà-
äó, îáðàíó íà äåìîêðàòè÷íèõ âèáîðàõ, ÿê³ â³ä-
áóäóòüñÿ 25 òðàâíÿ ó ñòîëèö³”,— ñêàçàâ Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî

У національному парку 
“Голосіївський” незаконно
знищують зелені насадження

Ïðîêóðàòóðîþ Ãîëîñ³ºâà ðîçïî÷àòî êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì íåçàêîííîãî
çíèùåííÿ ïîíàä 30 â³ëüõ òà ïîøêîäæåííÿ âî-
äîéìèùà íà òåðèòîð³¿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî
ôîíäó.

Ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ïðèâàòíå òî-
âàðèñòâî çà äîïîìîãîþ çåìñíàðÿäó íàìèâàº
ï³ñîê íà òåðèòîð³þ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ç îçåðà,
ðîçòàøîâàíîãî ó ìåæàõ áîòàí³÷íîãî ïàðêó
“Ãîëîñ³¿âñüêèé”. Âíàñë³äîê öüîãî â³äáóâàºòüñÿ
çñóâ ´ðóíòó òà çíèùóþòüñÿ ðîñëèíè ³ äåðåâà,
ùî ðîñòóòü íà áåðåç³ âêàçàíîãî âîäîéìèùà.
Îêð³ì òîãî, äåðåâà, ùî áóëè ïîì³÷åí³ ôàðáîþ
äëÿ ðîçìåæóâàííÿ òåðèòîð³¿ ðàéîíó, ñïèëÿí³
òà ïîâàëåí³ ó âîäó.

Çà äàíèìè ôàõ³âö³â Äåðæåêî³íñïåêö³¿, çáèò-
êè â³ä çíèùåíèõ íàñàäæåíü ñòàíîâëÿòü ïîíàä
60 òèñ. ãðí. Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè ïîðóøåí-
íÿìè ïðîêóðàòóðîþ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñò.
246 ÊÊ Óêðà¿íè — íåçàêîííà ïîðóáêà ë³ñó íà
òåðèòîð³¿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó. Äîñó-
äîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåáóâàº íà êîíòðîë³
ïðîêóðàòóðè ðàéîíó

Íîâèíè

Ритуал пам’яті
Столиця готується до відзначення Дня Перемоги
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У
столиці триває підготовка
до відзначення Дня Пере�
моги. За традицією, різно�
манітні заходи, присвяче�

ні 9 травня, почнуться заздале�
гідь — ветеранів вітатимуть, за�
прошуватимуть на кіноконцерти
та тематичні виставки.

Цього року минає 69 років з Дня Перемоги

у Другій світовій війні — Великій Вітчизняній.

З кожним роком людей, які зі зброєю у руках

виборювали волю і свободу, стає все менше,

усе важче їм приходити на офіційні паради та

святкування. Тож потроху змінюється і стиліс'

тика святкувань. Замість гучних свят міська

влада влаштує святкування, аби якнайбільше

приділити уваги кожному ветерану.

Зокрема, як повідомили “Хрещатику” в

Управлінні у справах жінок, інвалідів, вете'

ранів війни та праці, 5 травня вітатимуть

колишніх воїнів, які лікуються у Київсько'

му міському клінічному шпиталі інвалідів

Великої Вітчизняної війни у Пущі'Водиці.

6 травня у Міжнародному виставковому

центрі відбудеться урочиста зустріч керів'

ництва Київської міської державної адмі'

ністрації з Героями Радянського Союзу, Ге'

роями Соціалістичної Праці, учасниками

бойових дій, представниками громадських

організацій ветеранів війни та праці міста

Києва.

Безпосередньо 9 травня протягом дня

триватимуть меморіальні та святкові заходи.

З 8.00 відбуватимуться Ритуали Пам’яті з

покладанням квітів до пам’ятника героям'

танкістам, стели Перемоги, пам’ятника ге'

нералу армії Миколі Ватутіну, могили Неві'

домого солдата.

Епіцентром тематичних подій цьогоріч

стане територія Меморіального комплексу

“Національний музей історії Великої Віт'

чизняної війни”. Об 11.00 біля музею роз'

почнеться церемонія запалення Вогню Сла'

ви та покладання гірлянди Військової Сла'

ви. Програму продовжить концерт “Пісні

Перемоги”.

Також протягом травня у закладах культу'

ри та освіти усіх районів триватимуть мис'

тецькі заходи, присвячені Дню Перемоги,

концерти, творчі зустрічі з ветеранами, кі'

нопокази. Наприклад, на Подолі у бібліоте'

ках та музичних школах організують тема'

тичні вечори, під час яких дітям розповіда'

тимуть про подвиги їхніх дідів'прадідів. А

для стареньких ветеранів влаштують гости'

ни у терцентрі.

Водночас, зважаючи на напружену ситу'

ацію, яка є на сьогодні в Україні, і загрозу

провокацій, різні міста шукають свій фор'

мат святкувань, аби гідно вшанувати ветера'

нів і водночас не допустити конфліктів. На'

приклад, у Черкасах та Вінниці громадські

організації та влада домовилися не викорис'

товувати жодної партійної символіки, окрім

державної. До пильності і поміркованості

закликають і в Києві.

“Я просив би усіх толерантно і з вдячністю

ставитися до усіх людей похилого віку. У

День перемоги треба зберегти мир, привіта'

ти і пригостити всіх, хто воював”,— наголо'

сив голова КМДА Володимир Бондаренко

Столичні інновації

Основна ідея такого задуму,

аби в усіх видах громадського

транспорту — від метро до мар'

шрутки — можна було розраху'

ватися картками. Реалізувати та'

кий кошторисний проект лише

за кошти київської скарбниці

доволі непросто. Тож іще мину'

лого року було оголошено інвес'

тиційний конкурс, аби залучити

приватний капітал для впрова'

дження цієї ініціативи. Після

всіх необхідних процедур інвес'

тиційний договір був підписа'

ний з ТОВ “Альфа Пей Київ”.

Можливості одного з учасни'

ків ринку, корпорації “Астек”,

днями продемонстрували пер'

шому заступнику голови КМДА

Богдану Дубасу. Зокрема ком'

панія “Кард'Сістемс” — най'

більший вітчизняний виробник

обладнання та систем контро'

лю доступу. Їхні автоматизовані

системи проходу пасажирів та

оплати проїзду вже встановлені

у столичній підземці, на двох

лініях швидкісного трамвая і

ста транспортних засобах КП

“Київпастранс”. Це вже має

економічний ефект — прибуток

зріс більш ніж на 10 %. При

цьому вся інформація про

оплату пасажиром миттєво над'

ходить до центральної комп’ю'

терної системи. Паралельно

працює система диспетчериза'

ції — відстеження і корегуван'

ня руху транспорту в режимі 

он'лайн.

Втім, остаточні рішення щодо

залучення виконавця буде

приймати компанія, яка виграла

конкурс та зобов’язалась повні'

стю профінансувати проект за

приватні кошти

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Т
ранспортні “зайці” для київських перевізни�
ків стали справжньою проблемою. Щоденно
підприємства недоотримують тисячі гривень
через любителів покататися задарма. А ці

кошти можна було б спрямувати на оновлення
парків транспортних підприємств, які зараз знахо�
дяться не в найкращому стані. Саме тому міська
влада планує запустити проект єдиного транс�
портного квитка, а всі види громадського транс�
порту обладнати необхідними зчитувачами карток.
Це надасть можливість покращити якість обслуго�
вування, вести облік наданих послуг, а отже, збіль�
шити надходження до бюджету міста. Наразі нова
київська влада намагається відновити цей проект,
користь від якого отримає і місто, і його мешканці.

9 травня протя ом дня столиці триватим ть меморіальні та свят ові заходи

Впровадження системи єдиного транспортного квитка 
дозволить чітко контролювати кількість пільговиків 
та збільшити надходження від сплати проїзду
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С часні автоматизовані системи проход пасажирів та оплати проїзд
вже встановлені столичній підземці, на двох лініях швид існо о
трамвая і ста транспортних засобах КП "Київпастранс"



Правду кривдять
Ми читаємо новини, диви�

мося телесюжети, слухаємо

коментарі та офіційні пові�

домлення, спілкуємося у

соцмережах. І стаємо об’єк�

тами інформаційних атак.

Новітні війни теж точаться за

території, але сторони кон�

флікту намагаються тамтеш�

нє населення перетворити на

власну зброю.

На відміну від загальнові�

домої газетної “качки”, ни�

нішня дезінформація наба�

гато, як�то кажуть, витонче�

ніша. Як розповідає прези�

дент Української PR�Ліги

Андрій Ротовський, най�

більш ефективна інформа�

ційна війна — це маніпулю�

вання правдою, тому логічне

запитання, як відрізнити

правду від брехні (чи дезін�

формації) в сучасних умовах

не є коректним. “Світ не є

чорно�білим, і спроби роз�

межувати все на інформацію

та дезінформацію методоло�

гічно неправильні. Тим біль�

ше — у рамках інформацій�

них воєн і того, що ми бачи�

мо нині. Тому питання не в

тому, де брехня чи правда, а у

тому, в який спосіб застосо�

вується правда для того, щоб

стати неправдою”,— наголо�

шує експерт. Мейнстрім ін�

формаційної агресії, на його

думку, полягає у створенні

певного фону для реально�

сті, “певної основи буття, що

вкладається в просту пара�

дигму” зі штампами на

кшталт “Україна — невдаха”,

“усі — корупціонери”, “і ті

погані, й ті погані”, “нічого

не змінюється”. Ці кліше,

що існують як технічні зав�

дання цього інформаційного

потоку, складаються з безлічі

мікроправд, укладених у такі

подачі, котрі дають “на вихо�

ді” неправду. При цьому по�

становочні сюжети мають

низьку ефективність.

Як “пудрять мізки”
Способів перекрутити

факти багато, винаходять усе

нові та нові, тому пересічно�

му громадянинові треба бо�

дай уявляти, якими каналами

поширюється дезінформа�

ція. За словами експерта з

комунікацій у соціальних ме�

режах Центру підтримки мо�

лодіжних ініціатив Івана

Омеляна, чи не найкращим

фоном для інформаційної

війни стали соцмережі, де

зерно дезінформації, на

жаль, швидко проростає.

Як приклад експерт навів

статистику перегляду двох

груп “ЄвроМайдан” та “Ан�

тиМайдан” у соцмережах.

“Кількість підтримки в Укра�

їні значно перевищує в “Єв�

роМайдану”, лише у двох об�

ластях, Донецькій і Луган�

ській, новини активніше чи�

таються з “АнтиМайдану”.

Робимо висновок, що соці�

альні мережі тільки підтвер�

джують ту інформацію, яку

вони отримують “з телевізо�

ра”,— зазначив він.— Адже

соцмережі за своєю приро�

дою — це думки наших з ва�

ми друзів. А ми не довіряємо

державі, менше довіряємо

церкві, телебачення також не

потрапляє у перелік довіри,

але своїм друзям ми віримо”.

Та й тут найкраще працює

принцип перекручування

правди, каже фахівець: “Ска�

жімо, написали, що за відпо�

чинок у Криму саджатимуть.

Перекрутили факт ухвали за�

кону про окуповані терито�

рії, є посилання на сайт Вер�

ховної Ради, але там і близь�

ко такого немає”.

Інший різновид дезінфор�

мації в Інтернеті — посилан�

ня на фейкову новину. “Мій

хороший друг, який веде біз�

нес у Криму, дзвонить і кри�

чить: “чи правда, що мене

будуть на 5 років саджати за

бізнес у Криму?!”. Скидає

посилання на певний сайт, я

перевіряю інформацію, захо�

жу на сайт ВР, там чітко за�

значено, що таких законів не

приймалося”,— навів при�

клад пан Омелян.

Стандартна технологія дез�

інформації, що застосовуєть�

ся у різних ЗМІ та соцмере�

жах, за словами Андрія Ротов�

ського, полягає в тому, що

“витягається фактик невелич�

кий, наприклад, з нашого ре�

ального політикуму, це об’єк�

тивна правда, якщо брати її у

маленькому інформаційному

виразі, правда поза контек�

стом. І коли про це говорять

протягом цілого дня і роб�

ляться висновки, що той же

“Правий сектор” став демоні�

зованою реальністю, певним

правителем України. Це ж

брехня. “Правий сектор” під�

тримають 1�2 %. А ви подиві�

ться інформпотік, де “Правий

сектор” — топова тема. Прав�

да в тому, що в “Правому сек�

торі” є різні люди, вони є всю�

ди, а неправда — в тому, що

він визначає політику”.

Є варіант, додає Іван Оме�

лян, коли дезінформацію по�

ширюють через думку мало�

відомого експерта або через

анонс чогось. Інший приклад

дезінформації, коли беруть

правдивий факт, але розста�

вляють акценти, щось замов�

чується, а до чогось привер�

тається особлива увага, “від�

бувається перекручення ін�

формації, з’являються відпо�

відні меседжі”, тобто, “част�

ково вона правдива, але, ска�

жімо, про події у Слов’ян�

ську — не говорили, скільки

людей загинуло, але йшлося

про причетність певної полі�

тичної сили, “для неї немає

нічого святого” і т. ін. “,—

розповів пан Омелян.

Дезінформаторами мимо�

волі (або й свідомо) можуть

бути публічні люди. “При�

клад висловлювання Олега

Царьова про те, що Майдан

через годину розженуть.

Правда в тому, що проводи�

лася АТО. Зрозуміло, що ця

дезінформація була пущена

для російських ЗМІ та з ме�

тою налякати євромайданів�

ців. Маємо посилання на ві�

дому людину, на цілком сер�

йозні джерела. Це показують

телеканали, і таким чином

розмножують і дезінформу�

ють велику кількість лю�

дей”,— підкреслив фахівець.

“Код” перемоги
Відкритий бій із супротив�

ником в інформаційній вій�

ні — позаминулий день, вва�

жають експерти. А тактика

віддзеркалювання, що її до�

тримується українська сторо�

на, також безперспективна.

“Віддзеркалення, дзеркальне

сприйняття — й ми стаємо

частиною інформаційної

стратегії супротивника,—

зазначає Андрій Ротов�

ський.— Виправдання є час�

тиною нашої інформаційної

стратегії”. Це стратегічна по�

милка, переконаний він, ос�

кільки наша така реакція (та

й реакція взагалі) є частиною

плану Володимира Путіна.

Потрібно не реагувати, а пра�

цювати на випередження, а

ми весь час запізнюємося.

Вже нині стимулюють нас на

певне інформаційне висвіт�

лення того, що буде потім,

після 25 травня. Ми повинні

сформувати таке інформацій�

не полотно, щоб там не було

того, що модельовано Путі�

ним, наголошує фахівець.

Більше того, поширені нині

політичні дискусії також, по�

при декларовану благородну

мету “в суперечці народжує�

ться істина”, можуть бути

інструментом війни, оскільки

саме тактика затягування в

дискусію є найтиповішим

прийомом дезінформації.

Натомість українській сто�

роні в інформаційній війні

потрібно виявити всю свою

демократичність, європей�

ськість, та головне — прислу�

хатися та чути тих, хто має

окрему думку, нехай вони й

“зомбовані” російськими

ЗМІ. Скажімо, саме так до�

цільно працювати з людьми

на Сході та Півдні країни. Це

кропітка робота, але вона має

бути проведена. “Треба пого�

дитись, якщо людина у чомусь

переконана, що інформація

правдива, але показати її слаб�

ку частину,— радить Іван

Омелян.— І продемонструва�

ти, що є неправда”. У свою

чергу, пан Ротовський про�

довжує думку: “Якщо будете

переконувати бабусю, що це

дезінформація, вона повірить,

що це правда. Треба по�іншо�

му: “Так, це правда, але давай�

те подивимося з іншої точки

зору, звернемо увагу ось на ці

моменти”. Ніколи не можна

вступати у пряму дискусію!”.

Обидва експерти застосо�

вували саме таку тактику, і

вона виявилася дієвою. Та

головна зброя проти інфор�

маційних атак — внутрішні

переконання й упевненість:

те, що відбувається з Укра�

їною — це позитивні проце�

си, це прогрес і просування

до Європи

Воювати словом
Експерти розкривають таємниці інформаційних воєн
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К
иїв уже впродовж кількох місяців пере�
буває у самісінькому епіцентрі війни.
Інформаційної... Вона не така ефектна,
як звичайна війна, але — ефективна.

Замість куль та вибухівки — дезінформація.
Експерти визнають — багато в чому саме че�
рез недостатню увагу до роботи з інформа�
цією було втрачено Крим. Щоб зберегти Київ
та Україну, варто знати, що ж то за “інформа�
ційна війна” та якою є її зброя. Адже на інфор�
маційних фронтах можуть воювати навіть
“піонери та пенсіонери”.

Як не “проковтнути” дезінформацію
1. Завжди ретельно перевіряти джерела. Особливо це стосується новин чи постів, будь�яких

повідомлень з поміткою “терміново”, “репост”, “максимальний репост”, навіть якщо вони

несуть позитивний зміст. Бажано, за можливості, перевіряти інформацію на офіційних ресур�

сах.

2. Пильнувати “ботів”. Величезна кількість людей розмножує інформацію за кодовими сло�

вами. Але за одну хвилину якщо ви по хештегу “ЄвроМайдан” побачите велику кількість од�

норідних повідомлень, знайте, що це, скоріше за все, розповсюджується дезінформація.

3. Критично оцінювати вислови політиків, в тому числі представників влади. Випадково

вони також можуть сказати щось не те, або зіграє дезінформаційну роль подача їхніх висло�

вів, зазвичай, контекст, супровідні коментарі тощо.

4. Навіть репортажі бувають постановочними. Перевірка факту за кількома джерелами не

завадить. Порада від російського блогера Юлії Латиніної: якщо подія реальна, вона обов’яз�

ково матиме продовження. Піар�акції продовжень не мають.

5. Цільовою аудиторією дезінформації в Інтернеті, особливо у соціальних мережах, є жур�

налісти, лідери думок, люди, які активно поширюють інформацію. Cаме на них сконцентро�

вані зусилля.

6. Дезінформація у переважній більшості випадків містить логічні протиріччя. Кожну підо�

зрілу новину доцільно проаналізувати на предмет внутрішньої логіки.

7. Популярний прийом дезінформації — зміна масштабу, коли на перший план висуваєть�

ся другорядне, а головне замовчується або згадується побіжно. Тому особливо пильнуйте, ко�

ли навколо чогось виникає “інформаційний шум” або дискусія.

8. Є подія, факт, а є “гарнір”, подача. Аби не стати об’єктом атаки, треба відділяти факт, по�

дію від “гарніру”.

9. У мішанині великої кількості інформаційних модулів і явищ важливою є інформаційна

суть, для кого вигідно, для чого робиться. Тому треба бачити мету інформації крізь факт та йо�

го подачу.

Деякі прийоми інформаційного “айкідо”
1. Ідеологічні розмови не спрацьовують, аудиторія чи співрозмовник, які є об’єктами ін�

формаційної атаки, реагують лише на факти.

2. Треба вислухати. Зрозуміти їхню аргументацію. Послухайте людей. Вони хочуть бути по�

чутими.

3. Навести їм приклади слабких місць у їхній аргументації. Не казати їм відразу, мовляв, “ви

неправі”, а навести факти. Наприклад: “25 людей захопили ВР Криму, і тільки після того

прийшли ті, хто їх підтримує... Ви розумієте, що у Донецькій області лише 20 % підтримують

сепаратистів... Ви не ходите на вибори, за вас їх роблять дядьки із “золотими батонами”... “.

4. Важливими є інтерактивні круглі столи, інтерактивні події. Треба втягувати лідерів думок

Росії в комунікацію, і це стане справді серйозним інструментом. І проводити такі обговорен�

ня часто. З тим, щоб ми могли напрацьовувати аргументаційну базу лідерів думок. Коли піде

хвиля коментарів від знаних персон, коли хтось скаже, що ГРТ подало справді “щось не так”,

це буде сприйнято. Треба конкурувати, а не працювати фронтально “стінка�на�стінку”.

5. Створювати власні джерела довірчої інформації. Інформаційний потік має охоплювати

аудиторію з кількох боків. Ми маємо довіряти тим, у кого є історія правдивості.



Україна знайшла дешевший газ
Пошук альтернативних джерел постачань блакитного палива триває

Як повідомив прем’єрміністр Арсеній

Яценюк, передбачається, що Словаччина

постачатиме 8 млрд куб. м газу на рік по газо

гону “ВояниУжгород” у реверсному режимі

за ціною $300350 за тис. куб. м. Прем’єр та

кож заявив, що “Газпрому” вже направлена

передарбітражна претензія, адже російський

монополіст заявляв, що з квітня 2014 року ці

на газу складає приблизно $485 за тис. куб. м.

Щодо формули ціни на газ, то “зламати” її

вирахування складно. Двічі це намагалася

зробити попередня влада, але кожного разу

домагалася лише знижки. Змінювати форму

лу “Газпром” не бажає. Тому “Нафтогазу

України” та Національній комісії, що здійс

нює державне регулювання у сфері енергети

ки, доводиться відштовхуватися від тих цін на

імпортний газ, які є. Як пояснили “Хрещати

ку” в НКРЕ, ціна імпортованого (російсько

го) газу для установ та організацій, що фінан

суються з державного та місцевих бюджетів,

промислових споживачів та інших суб’єктів

господарювання, вираховується з урахуван

ням ціни імпортованого природного газу, от

риманого відповідно до контракту купівлі

продажу природного газу між “Газпромом” та

“Нафтогазом” на 20092019 рр., і враховує та

кі складові, як курс гривні до долара США,

встановлений НБУ, та витрати імпортера, по

в’язані із закупівлею та реалізацією газу. При

цьому НКРЕ може коригувати граничні (мак

симальні) ціни на газ у разі зміни середньомі

сячного офіційного курсу гривні до долара

США у попередньому місяці. До зміни ціни

можуть призвести і коливання середньозва

женої ціни на той газ, що закуповується

“Нафтогазом” для потреб споживачів.

Швидше за все, газове питання для Укра

їни ще довго залишатиметься актуальним.

До певних новацій має призвести черговий

раунд перемовин між представниками Укра

їни, РФ та ЄС щодо газу, котрі заплановані

на 2 травня. Для пересічних споживачів це

може означати нові коливання цін на газ.

Адже без імпортованого газу нашій країні не

обійтися. І розмови про покриття потреб

ЖКГ газом українського видобутку є дале

кими від істини. За даними НКРЕ, населен

ню йде газ власного видобутку, і лише у разі

нестачі додаються інші ресурси “Нафтога

зу”, а от суб’єкти господарювання, що ви

робляють теплову енергію, отримують лише

імпортований газ.

А що таке теплові мережі, де втрачається

більше половини газу на обігрів вулиць, у

столиці неодноразово демонстрували гро

мадські активісти. І скільки газу витрачаєть

ся безпосередньо у газогонах? Як уточнили

“Хрещатику” у Міністерстві енергетики та

вугільної промисловості, за результатами

2013 року обсяг виробничотехнологічних

витрат газорозподільних підприємств стано

вив 867 млн тис. куб. м газу, а ПАТ

“Укртрансгаз” — оператора магістральних

газопроводів — 2 млрд 441 млн куб. м. Зага

лом більш ніж 3 млрд куб. м газу. Своєю чер

гою, НКРЕ зазначає, що 2 млрд куб. м газу

минулого року передбачалося витратити

(згідно прогнозного балансу надходження та

розподілу природного газу) при транспорту

ванні магістральними трубопроводами, та

850 млн куб. м — при транспортуванні роз

подільчими трубопроводами. При цьому,

фактичні витрати газу на виробничотехно

логічні потреби, при транспортуванні магіс

тральними трубопроводами складають

близько 1,9% від загального обсягу, у розпо

дільчих трубопроводах витрачається на тех

нологічні цілі 2,06% від загального обсягу

транспортування

Купуй за свої своє
У Києві набирає обертів бойкот 
російських товарів

Як розповів директор

Української Асоціації поста

чальників торгових мереж

Олексій Дорошенко, реакція

споживачів на ініціативу від

мовитися від купівлі росій

ських товарів є позитивною.

“Вже можна констатувати,

що обсяги продажу росій

ських товарів помітно знизи

лися,— зазначив він.— Це

підтверджують торгові мере

жі, постачальники та вироб

ники”. Частка товарів з Росії

займає приблизно 57 % від

річного загального обсягу ре

алізації, у грошовому вимі

рі — близько $1 млрд. Отже,

продукцію РФ замінити мож

на, і її зникнення з полиць не

стане катастрофою.

Потужною зброєю проти

товарів агресора є інформу

вання — набирає обертів

звичка вказувати на ціннику

країнувиробника, у вигляді

прапора чи напису. Першими

це зробили супермаркети.

Торгові мережі не схильні по

в’язувати новацію із якимись

акціями, а мотивують це по

кращенням поінформовано

сті споживачів (на ціннику, за

вимогами законодавства,

можна і потрібно розміщува

ти більше інформації про то

вар): попереджений — озбро

єний. Свою роль зіграли й

білборди, українцям поясню

ють, як розшифровувати

штрихкоди. Можливо, саме

завдяки цим зусиллям, попит

на російські товари знизився

в Україні на 3740 %.

Представники громад

ського руху “Відсіч”, котрі

виступили з ініціативою то

варного бойкоту РФ, у ко

ментарі “Хрещатику” зазна

чили, що, “за власними

спостереженнями, ми може

мо сказати, що люди пере

важно позитивно ставляться

до нашої кампанії, за деяки

ми маленькими винятками.

Багато хто, побачивши наші

акції і флешмоби, говорить,

що вже давно відмовився від

російських товарів. Деякі

питають, як визначити кра

їнувиробника. У супермар

кетах почастішали акційні

пропозиції на російські това

ри, що для нас є ознакою їх

ньої нерентабельності. Те са

ме стосується заправок: під

час наших акцій ті поодинокі

водії, які хотіли заправитись

російським бензином,

вбачивши нас, сигналять на

знак підтримки. Щодо ма

шин, які просто минають за

правку, то часто звук сигна

лення автівок триває, майже

не припиняючись”. Та пат

ріотично налаштованим гро

мадянам доведеться провес

ти складну аналітичну робо

ту, аби бойкот був повним та

дієвим. Адже якщо із това

ром, виробленим безпосе

редньо у РФ, проблем немає,

то як бути з продукцією, що

створена в іншій країні чи

навіть у нас? На думку Олек

сія Дорошенка, критерієм

має стати те, до бюджету якої

країни власник підприєм

ства сплачує податки. Товар

може бути вироблений в од

ній країні, торгова марка за

реєстрована в іншій, але як

що бенефіціаром (кінцевим

власником) є громадянин

РФ, він сплачує податки у

бюджет Росії. Відтак така

продукція також є росій

ською і за суттю бойкоту —

не підживлювати окупанта

гривнями — має залишатися

на полицях без уваги.

Останнім часом бойкот по

ширюється і на російські бан

ки, зокрема “Сбербанк Рос

сии”, “ВТБбанк” та інші, а

також на АЗС. Реакція ж ри

тейлерів є показовою — один

із найбільших на офіційному

сайті розмістив заяву, згідно з

якою на полицях магазинів

групи є російські товари, але

у двох випадках: або їм немає

аналогів серед українських

товарів, або вони вироблені

на території РФ та є продук

цією світових компаній. І на

віть їх ритейлер обіцяє вида

лити з продажу, якщо не буде

попиту. Інша мережа заявила,

що споживач має право оби

рати, і не справа магази

нів фільтрувати асортимент.

Найголовніше ж те, що без

російських товарів Україна

точно проживе. Тим часом

деякі російські компанії вже

звернулися до GS1 з прохан

ням присвоїти своїм товарам

штрихкоди України (вироб

ником є Росія, якщо цифри

460 у штрихкоді). А декотрі

просто маскуються під укра

їнські. І не дивина: акція “Не

купуй російське!” стартувала

ще 14 серпня 2013го як від

повідь на торгову війну з боку

РФ. З березня 2014 року кам

панія набула розмаху й ши

риться Україною
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Основні російські бренди
Àëüôà-Áàíê, Ñáåðáàíê Ðîññèè, VS Bank, Ïðîì³íâåñò-

áàíê, ÁÌ Áàíê, Anywayanyday, Ðóññêèé ñòàíäàðò, ²íãîñ-
ñòðàõ, Àëüôà-ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ “Ïðîâ³äíà”, ÌÒÑ,
Ëóêîéë, TNK-BP, ÀâòîÂÀÇ (Ëàäà), ÃÀÇ, ÞÒåéð-Óêðà¿íà,
Òåç-òóð, Íàòàë³ Òóðñ, ÏÀÊ ãðóï, TUI. Åëüäîðàäî, Vitek,
Wexler, Lexand, Scarlett, Texet, Senseit, Just5, Faberlic,
O’STIN, Êîíöåðí “Êàëèíà”, Bosco, Ñïîðòìàñòåð,
Öåíòðîáóâü, Êîììåðñàíòú, Ïåðâûé êàíàë, ÐÒÐ-Ïàëàíå-
òà, Ðîññèÿ-24, Îäíîêëàññíèêè, Âêîíòàêòå, WebMoney,
Mail.ru, Rambler, ISQ, Dr. WEB, ßíäåêñ, Êàñïåðñüêèé,
Kinopoisk, Äðàêîøà, Óøàñòûé íÿíü, Êðàñíûé Îêòÿáðü,
Greenfeeld, Ìàéñêèé ÷àé, Áåñåäà, Ïðèíöåññà ßâà,
Ïðèíöåññà Íóðè, Tess, LaFesta, Æîêåé, Ïåòðîâñêàÿ
ñëîáîäà.

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

У
понеділок, 28 квітня, від
булася знаменна подія:
Україна та Словаччина
підписали газовий мемо

рандум, у якому сторони зафік
сували наміри укласти контракт
на постачання блакитного пали
ва. Якщо контракт буде підписа
но, перші поставки словацького
газу почнуть надходити до нашої
країни із серпня цього року.
“Хрещатик” дізнавався, як це мо
же вплинути на роздрібні ціни на
паливо.

Вартість газу власного видобутку з 1 січня 2014 року
ÏÀÒ “Óêðãàçâèäîáóâàííÿ” — 349,20 ãðí çà òèñ. êóá. ì áåç ÏÄÂ,
ÏÀÒ ”ÄÀÒ “×îðíîìîðíàôòîãàç” — 452 ãðí çà òèñ. êóá. ì áåç ÏÄÂ,
ÏÀÒ “Óêðíàôòà” — 562,50 ãðí çà òèñ. êóá. ì áåç ÏÄÂ,
ÍÃÂÓ “Ïîëòàâàíàôòîãàç” ÂÀÒ “Óêðíàôòà” ³ ÒÎÂ “Íàäðà-²íâåñò”,— 1 496 ãðí çà òèñ.

êóá. ì áåç ÏÄÂ.
Ó 2013 ðîö³ íàñåëåííÿ ñïîæèëî 16,8 ìëðä êóá. ì ãàçó (íà 0,3 ìëðä á³ëüøå ïðîãíîçó),

ï³äïðèºìñòâà ÒÊÅ — 8,2 ìëðä êóá. ì (ïðîòè 6,3 ìëðä êóá. ì ïðîãíîçó), ïðîìèñëîâ³ñòü —
20,7 ìëðä êóá. ì ïðîòè 24,1 ìëðä êóá. ì, çà ïðîãíîçîì ÊÌÓ.

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Н
едружні дії Росії до України розгортаю
ться на всіх фронтах. У тому числі на
торговому — РФ заборонила постача
ти нашу картоплю та інші групи това

рів. У Києві відбуваються флешмоби, учасни
ки яких закликають не купувати російську
продукцію, щоб не “підхарчовувати” агресора
гривнями. Натомість краще купувати вітчизня
не. Перші результати вже є.
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Михайло ЦАРЕНКО:

“Київ має залишатися 
найзеленішою столицею Європи”

— Чи продовжує Київ утри�
мувати лідируючі позиції серед
найзеленіших столиць Євро�
пи? Яка нині ситуація з озеле�
ненням міста?

— Київ і надалі залишаєть�

ся найзеленішою європей�

ською столицею. Однак як�

що ми хочемо залишатися та�

кими й надалі, то маємо пік�

луватися про збереження

кожного сантиметра зелених

насаджень. Адже сьогодні є

дуже багато випадків, коли

встановлюються МАФи, ав�

токав’ярні, які знищують як

зелені насадження, так і зри�

вають верхній родючий шар

ґрунту. Ми подали позов до

суду проти КП “Київблаго�

устрій”, вимагаючи демонту�

вати незаконно розміщені

МАФи в парках і скверах сто�

лиці. Звісно, в паркових зо�

нах повинні бути місця, де

можна було б купити морози�

во або ж інші ласощі, але тоді

потрібна концепція, згідно з

якою розміщення тимчасо�

вих споруд здійснюватиметь�

ся у спеціально визначених

місцях. Тож ми готуємо звер�

нення до Департаменту міс�

тобудування та архітектури

КМДА щодо розробки та

створення такої концепції.

Але наразі вона відсутня. А

“Київзеленбуд” продовжує

активно працювати над

збільшенням зелених наса�

джень. Наприклад, вже цього

року Київ збагатиться на 16

скверів.

— А чи є охочі меценати, які
виявляють бажання посприяти
в озелененні столиці?

— Звісно. В рамках двомі�

сячника з благоустрою тільки

12 квітня під час суботника

ми висадили за їхні кошти

майже 1500 дерев у парку

Шевченка — 10 кущів кали�

ни, а підприємці подарували

місту 50 платанів.

— Яку загалом кількість зе�
лених насаджень плануєте
цього року висадити і скільки
для цих цілей було виділено
коштів київським бюджетом?

— Цього року на озеленен�

ня міста було виділено 8,7

млн грн. Ми плануємо виса�

дити майже 10 тисяч дерев,

зокрема 6185 — закупити за

бюджетні кошти, а в при�

дбанні решти допоможуть

меценати. Також Київ при�

красять 70 тисяч кущів, у то�

му числі 40 тисяч кущів тро�

янд, на клумбах висадять по�

над 10 млн квітів, відновимо

та влаштуємо близько 120 га

газонів. Окрім того, до цієї

суми входять декоративні

злакові трави, кущі, дерева та

багаторічні й однорічні рос�

лини.

— А пересічні громадяни мо�
жуть зробити свій внесок в
озеленення?

— Так, “Київзеленбуд” за�

прошує всіх охочих долучи�

тися до загальноміської толо�

ки з благоустрою міста, яка

триватиме до 8 травня. За су�

ботник 12 квітня, в якому

взяли участь 30 тисяч киян,

було прибрано 800 га терито�

рій та вивезено більше 600

кубометрів сміття. Якщо ж

говорити в цілому, то за вес�

няний період загальноміської

толоки, яка ще, до речі, не за�

кінчилася, вже висаджено

понад 2000 дерев. Причому

лідерами з висадки дерев є

Оболонський та Голосіїв�

ський райони.

— Яким чином працівники
“Київзеленбуду” вирішують,
якого виду саджанці краще по�
садити, аби вони добре прижи�
лися?

— Висадка дерев вимагає

обізнаності в ґрунтознавстві,

дендрології та основах місто�

будування. Також рішення

залежить від того, в якому са�

ме місці вона має відбутися: у

парку чи вздовж вулиці. Зага�

лом, ми збільшуємо в столиці

кількість тих дерев, що гар�

монують з навколишнім се�

редовищем і відповідають по�

садковим вимогам. Напри�

клад, вздовж бульвару Шев�

ченка не можна висаджувати

шовковицю, а кедри не мож�

на висаджувати на вулиці

Липській.

— Кожного року зеленбудів�
цями висаджується значна
кількість рослин, а чи відсте�
жуєте в подальшому, наскіль�
ки вони приживаються?

— Звісно. За даними

районних комунальних під�

приємств з утримання зеле�

них насаджень приживлюва�

ність зелених насаджень, ви�

саджених навесні 2013 року,

склала для дерев — 95 %, а

для кущів — 96 %, що відпо�

відає нормам. А от прижив�

люваність зелених наса�

джень, висаджених восени

2013 року, буде визначена в

другій половині 2014 року

відповідно до чинних норма�

тивів. Адже оцінка прижив�

люваності проводиться в пе�

ріод, сприятливий для візу�

ального обстеження озелене�

них територій: дерев і кущів,

висаджених весною, — у

серпні поточного року, а во�

сени або взимку — у серпні

наступного року.

— Яка доля чекає на сухі де�
рева?

— У кожному районному

комунальному підприємстві з

утримання зелених наса�

джень є деревоподрібнювач

та газогенераторний котел.

Тож на виробничих базах без�

посередньо і здійснюється

переробка залишкової дере�

вини знесених аварійних та

сухостійних дерев. Фахівці

підприємства таку щепу ви�

користовують як при декора�

тивному оформленні квітни�

ків, так і для мульчування лу�

нок дерев для утримування

вологи в ґрунті. Крім цього,

деревину, що має відповідну

теплотворну здатність, вико�

ристовують для опалення

тепличних господарств та ви�

робничих баз в газогенера�

торних котлах. А ліквідна де�

ревина використовується для

ремонту елементів благоуст�

рою — паркових лав, дитячих

чи спортивних майданчиків

тощо. Або ж для виготовлен�

ня парникових чи пікіруваль�

них ящиків.

— А як щодо оформлення
клумб? Чи дизайнерами вже
визначено, в якому стилі вони
будуть, та чим плануєте здиву�
вати киян та гостей міста?

— Активна висадка квітів з

розсади розпочнеться вже за

лічені дні, в травні. А врахо�

вуючи той факт, що цього ро�

ку відзначається 200�річчя від

дня народження Тараса Шев�

ченка, в усіх районах Києва

ми плануємо висадити тема�

тичні клумби. Наприклад, у

Голосіївському та Дарниць�

кому районах вони будуть

оформлені у вигляді портрета

поета з седуму, альтернатери

тощо. Деснянський район за�

пропонував оформлення

квітника у стилі ленд�арт, де

суголосся сучасності та ми�

нулого об’єднаються в лініях

з українських квітів, каменю

як символу основи та на�

скрізного портрета з оракалу.

Печерські митці оформлять

благоустрій та озеленення те�

риторії навколо пам’ятного

знаку “Сонце�хрест Шевчен�

кової правди”, що на Набе�

режному шосе. Крім квітко�

вого оформлення клумби,

планують встановити мобіль�

ні кадки з квітами та висади�

ти верби як символ туги в

українському фольклорі.

Окрім того, кияни будуть

приємно вражені красою та

яскравістю етноквітників,

макети яких дизайнери зараз

готують. Їх можна буде поба�

чити на вулицях Голосіїв�

ській, Потєхіна, у парку Бе�

резовий гай.

Для цих цілей у столичних

господарствах на сьогодні за�

кладено близько 6 млн квіт�

кової розсади — це петунії,

бегонії й багато інших.

Та з 2013 року ми поступо�

во переходимо на висадку ба�

гаторічних квітів, як�от: тро�

янди, піони тощо. Таким чи�

ном значно заощаджуємо ви�

трати з державного бюджету.

Тож ми поступово вдаємося

до таких змін, але не все од�

разу.

— Працівники “Київзелен�
буду” докладають чимало зу�
силь, аби кияни могли милува�
тися красою яскравих та неор�
динарних клумб. Та просто ви�
садити квіти недостатньо,
адже вони потребують спецдо�
гляду, чи не так?

— Справді, сьогодні гостро

стоїть питання з поливом зе�

лених насаджень. Адже ті по�

ливи, які існують, застарілі —

1960�70 рр. виготовлення. На

їх оновлення потрібно більше

100 млн грн. Але з минулого

року ми почали влаштовувати

поливо�зрошувальні системи,

які вже діють у парку Перемо�

ги, Гідропарку, у східній час�

тині парку “Нивки”, на Бро�

варському проспекті та в ін�

ших місцях. Сьогодні вони

вже є на 12 об’єктах, і до кінця

року плануємо завершити їх

встановлення ще на 4�х — на

вул. Народного ополчення, в

парку “Юність”, парку ім. Во�

їнів�інтернаціоналістів, на

Дніпровській набережній у

Дарницькому районі. Ми

продовжуємо працювати над

розробкою нових технологій і

з часом проблему щодо вста�

новлення сучасних поливо�

зрошувальних систем зможе�

мо вирішити.

— Чи часто бувають випад�
ки, щоб  крали квіти з клумб
або ж “переносні” зелені наса�
дження?

— На жаль, такі крадіжки

здійснюються часто. Зокрема

дуже багато крадуть троянд.

Наприклад, на Броварському

проспекті тільки цього року

було вкрадено близько 250

кущів. Тому ми звернулись до

правоохоронних органів,

щоб крадіїв квітів було спій�

мано, а в подальшому було

здійснено посилене патрулю�

вання, аби таких неприємних

випадків не виникало, а зеле�

ні насадження були збереже�

ні.

Однак я все ж сподіваюсь,

що у найближчі декілька ро�

ків кияни та гості міста бу�

дуть більш відповідальні за

свої дії та не вдаватимуться

до такого.

— Кожен рік квітковий го�
динник стає яскравою прикра�
сою майдану Незалежності.
Чи зазнає він змін у зв’язку із
доленосними подіями на цен�
тральній площі міста на знак
пошани Героїв Майдану?

— На сьогодні у нас відсут�

ня концепція щодо оформ�

лення центральної частини

міста. Ми звернулися до Де�

партаменту містобудування

та архітектури, щоб вони роз�

робили концепцію тієї істо�

рії, яка вже відбулася в дер�

жаві. Й наразі вона перебуває

на етапі розробки, а коли во�

на буде готова, ми, звичайно,

її втілимо.

Є пропозиції висадити в

центральній частині міста

сквер на честь пам’яті Небес�

ної Сотні. До того ж і квітко�

вий годинник, своєю чергою,

має втілювати собою маят�

ник нагадування тих подій,

які необхідно відобразити в

композиції. Тож все це в пла�

нах, але я нагадаю, що без

концепції ми не можемо

братися за роботу.

— Які загалом виставки кві�
тів та конкурси будуть органі�
зовані для киян? Чи виступає
“Київзеленбуд” з ініціативою
щодо проведення заохочуваль�
них конкурсів серед столичних
мешканців для того, щоб ті
брали активну участь в озеле�
ненні міста?

— Так, спеціально для ки�

ян та гостей столиці будуть

проведені яскраві та гарні

виставки квітів. Нагадаю:

взимку, на Співочому полі,

відбулась “Виставка квітів

Снігової Королеви”, що де�

монструвала квіти у глибах

льоду.

Сьогодні, наприклад, там

вже відкрита виставка квітів

“Кольори весни”, де виса�

джено близько 300 000 тюль�

панів і яка триватиме до 11

травня. Також варто зазначи�

ти, що композиції цієї ви�

ставки присвячені етнічній

орнаменталістиці.

Окрім того, до Дня Неза�

лежності відбудеться тради�

ційна 59�та виставка квітів,

на якій буде представлено

понад 12 сортів хризантем. І

ми наразі працюємо над залу�

ченням спонсорів для її про�

ведення.

Також ми вперше проводи�

мо конкурс серед містян на

озеленення кращого району

міста. І ми над цим плідно

працюємо, розробляємо по�

ложення, створюємо умови

мінімальної конкуренції між

ними, щоб були стимули та

прагнення придумати дизайн

кращої клумби, краще озеле�

нити район з�поміж інших

конкурентів тощо. Та на�

скільки виправдані такі ста�

рання, зможемо побачити во�

сени.

— А якщо людина виявляє
бажання озеленити подвір’я
біля свого будинку або має
ідеї, пропозиції, як озеленити
ту чи іншу клумбу, куди їй
звертатися за допомогою?

— Зазвичай людям, які ба�

жають озеленити прибудин�

кову територію — зробити

квітник чи висадити кущі,

дерева, необхідно погодити

бажання в ЖЕКу, ОСББ то�

що. Погодження з балансоут�

римувачем необхідно для то�

го, щоб при висадці дерев не

пошкодити підземні чи по�

вітряні комунікації. ЖЕК за�

звичай не відмовляє в цьому.

Необхідно лише розповісти,

що саме мешканець хоче там

зробити. Якщо у людини є

ідея, яку вона хоче реалізува�

ти, то їй варто зробити ди�

зайн на папері, щоб праців�

ники ЖЕКу могли її втілити.

Але все має бути в рамках

стильового озеленення мік�

рорайону.

— Мабуть, ніхто не оминув
увагою скандальну ситуацію,
яка виникла минулого року з
каштанами сорту “Бріоті”. Чи
будуть вони нарешті висадже�
ні?

— Суд зобов’язав ТОВ

“Професійний садівник” за�

мінити звичайні каштани на

вул. Хрещатик у столиці на

каштани м’ясо�червоні

“Бріоті” у кількості 289 штук.

А компанія поверне гроші,

які були витрачені на них, а

це близько 1 млн грн �

Розмову вела
Світлана МАЖУРІНА, 

“Хрещатик”

К
иїв упродовж багатьох років змагаєть�
ся за пальму першості з найкрасивіши�
ми столицями Європи. Зелені наса�
дження сьогодні є не лише естетичною

та невід’ємною складовою в житті міста, але й
відіграють значну роль як психологічний чин�
ник, сприяючи відтворенню душевної рівнова�
ги киян після пережитих трагічних подій цієї
зими. Адже гармонійна краса квітів та дерев
зачаровує око, тим більше, що за вікнами вже
справжня весна. “Хрещатик” вирішив дізнати�
ся у генерального директора КО “Київзелен�
буд” Михайла Царенка про подальші плани
щодо озеленення столиці на поточний рік.
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Інвестиції в Україну — шлях до

ефективного економічного розвит�

ку як країни в цілому, так і регіонів.

У цьому напрямку здійснюються

важливі кроки. Минулоріч було за�

початковано проведення комплекс�

ного соціологічного дослідження

стану інвестиційного клімату в на�

шій країні. Днями в столиці презен�

тували “Рейтинг інвестиційної при�

вабливості регіонів 2014”, який

провели Київський міжнародний

інститут соціології спільно з Інсти�

тутом економічних досліджень та

політичних консультацій на замов�

лення Держінвестпроекту. Столиця

України другий рік поспіль увійшла

до першої п’ятірки цього рейтингу.

Лідером стала Львівська область,

друге місце посіла Івано�Франків�

щина, третє — Одещина. До п’ятір�

ки лідерів інвестиційної привабли�

вості потрапила також Вінницька

область, яка посіла четверту схо�

динку. Як зауважив голова Держав�

ного агентства з інвестицій та

управління національними проек�

тами Сергій Євтушенко, досліджен�

ня такого масштабу в Україні здій�

снюється лише вдруге — та вже до�

зволяє визначити інвестиційні пер�

спективи всіх регіонів та виокреми�

ти з них найбільш сприятливі для

бізнесу. “Крім того, ми надаємо

конкретні рекомендації щодо мож�

ливостей підвищення та шляхів ре�

алізації наявного потенціалу в роз�

різі кожного регіону. Тож воно буде

корисним не лише для інвесторів, а

й для представників влади”,— за�

значив пан Євтушенко. За словами

директора Департаменту інвести�

ційної політики та регіонального

розвитку Держінвестпроекту Васи�

ля Федюка, для визначення рейтин�

гу інвестиційної привабливості у

дослідженні використовувалися три

основних компоненти, які мають

практичне значення для інвесторів і

впливають на прийняття рішення

про інвестування: наявний потенці�

ал території, інвестиційні ризики та

можливості й перешкоди для інвес�

тиційної діяльності. “Ухвалюючи

рішення про початок роботи в тій

чи тій країні, інвестори спочатку

оцінюють її інвестиційний потенці�

ал у цілому, а потім обирають най�

більш сприятливий для ведення біз�

несу регіон. Це дослідження якраз

покликане допомогти їм у цьо�

му”,— наголосив пан Євтушенко.

Київ приваблює інвесторів
Сьогодні інвестор оцінює лише ті

економічні характеристики терито�

рії, які мають критично важливе

значення з точки зору стратегії ком�

панії та специфіки галузі її вироб�

ничо�комерційної діяльності. Так,

для компаній, що займаються видо�

бутком природних ресурсів, наяв�

ність покладів корисних копалин у

відповідних обсягах і належної

якості та розвинена транспортна

мережа є головними чинниками ви�

бору території інвестування. Водно�

час цей чинник не має вирішально�

го значення для легкої промислово�

сті, для якої важливіша наявність

трудових ресурсів.

Наприклад, столиця у сегменті

рейтингу “Природні ресурси” займає

не найкращу позицію — 26�те місце з

27�ми. Але Київ лідирує у інновацій�

ному потенціалі, у споживчому та біз�

несовому секторах. Нагадаємо, що в

найближчих два роки у зв’язку із роз�

витком екосистеми в столиці очі�

кується стрімке зростання обсягу

венчурних інвестицій в українські

стартапи з боку вітчизняних та іно�

земних компаній. В кінцевому ре�

зультаті Київ має на меті побудувати

ефективну екосистему для ІТ, яка

дасть поштовх для створення на тери�

торії України глобальних проектів.

Останніми роками на вітчизняному

ринку угод стало більше, хоча це й бу�

ли переважно інвестиції в компанії на

ранніх стадіях — від 20 тис. доларів

США до 200 тис. доларів США.

Також сьогодні для інвесторів

важливим є фактор інфраструкту�

ри, що має великий вплив як при

виборі розташування виробничих

потужностей, так і для реалізації

продукції. Київ у цьому сегменті

посів 14�те місце з 27�ми, і це зрозу�

міло, бо в столиці на транспорту�

вання продукції витрачається бага�

то часу через затори. 

Крім того, згідно з рейтингом,

Києву не вистачає відкритості вла�

ди — за цим показником столиця

має 14�те місце з 27�ми регіонів. Та�

кож у столиці недостатньо ділового

оптимізму — лише 9 місце. За рів�

нем корупції столиця, на жаль, лі�

дирує в порівнянні з іншими регіо�

нами України.

Тому дане дослідження має на�

ступні завдання: допомогти уряду

визначити проблеми, що гальмують

розвиток інвестування на регіо�

нальному рівні, а місцевій владі —

визначити чинники, що впливають

на інвестиційну привабливість в по�

рівнянні з іншими регіонами (об�

ластями), дію яких треба посилити

або мінімізувати.

Як залучають інвестиції
Що стосується конкурентних пе�

реваг інвестиційних центрів Укра�

їни, то за їх участі у 2013 році було

залучено інвестицій в регіональну

економіку на суму 715,8 млн в грив�

невому еквіваленті або 89,4 млн дол.

США. Результативні показники до�

сягнули 11 центрів. Тут столичний

регіон посідає чільні місця. Перше

місце займає Київський міський

центр інвестицій та розвитку

(МЦІР) — 65,758 млн дол., друге —

Київський обласний центр інвести�

цій та розвитку (ОЦІР) — 11,636

млн дол., за ними слідують Дніпро�

петровський регіональний центр

інвестицій та розвитку (РЦІР) —

4,700 млн дол. та Львівський

РЦІР — 3,547 млн дол.

Зазначимо, що минулого року

рейтинг інвестиційної привабливо�

сті очолила Харківська область, яка

наразі посіла тільки 8�ме місце. На

другому місці торік також була

Львівщина, на третьому — Донець�

ка область, яка тепер аж на 22�му

місці. На четвертій сходинці в 2013

році був Київ, на п’ятій — Дніпро�

петровська область, яка в цьогоріч�

ному рейтингу також знизилась на

одну сходинку (6�те місце).

Експерти вважають, що проведе�

не дослідження в існуючих соціаль�

но�економічних умовах набуває

особливого значення. “Сьогодні

можна цілком впевнено стверджу�

вати, що методика розрахунку ін�

дексу інвестиційної привабливості

регіонів достатньо відпрацьована, а

тому отримані результати є науково

коректними. Основна цінність ін�

дексу полягає в його незалежній

оцінці стану інвестиційної приваб�

ливості. Тому цей інструмент набу�

ває особливого значення за умов

децентралізації, внаслідок якої

зростає роль місцевої влади у ви�

робленні та реалізації економічної

політики й відповідальність за залу�

чення інвестицій зокрема”,— про�

коментував результати рейтингу го�

лова правління Інституту еконо�

мічних досліджень та політичних

консультацій Ігор Бураковський �

Київ у топ�5
Столиця залишається в лідерах з інвестиційної привабливості серед регіонів
Олена ЛАРІНА
“Хрещатик”

З
а останні місяці Україна пережила найтяжчий пе�
ріод у своїй історії. Але наша держава потроху
оговтується. Поступово запроваджується нове
законодавство, спрощуються правила та проце�

дури для ведення бізнесу — це все в найближчому май�
бутньому обіцяє полегшити життя не тільки підприємців,
а й стимулювати нові потоки інвестиційних вливань.
Україна в усі свої роки незалежності завжди приваблю�
вала інвесторів з різних країн світу, тому експерти спо�
діваються, що нинішні негаразди невдовзі зникнуть і
почнеться новий виток в її історії — як європейської
держави. Особливе місце серед регіонів завжди посіда�
ла столиця, тож до неї — окремі увага та вимоги.

Äëÿ äåöåíòðàë³çàö³¿ âëàäè ïàðàëåëüíî ³ç âíåñåííÿì çì³í äî Êîí-

ñòèòóö³¿ íåîáõ³äíî óõâàëèòè íîâ³ ðåäàêö³¿ Áþäæåòíîãî ³ Ïîäàòêîâî-

ãî êîäåêñ³â. Ïðî öå çàÿâèâ íàïåðåäîäí³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Àð-

ñåí³é ßöåíþê íà çàñ³äàíí³ ïàðëàìåíòó. “Îäíà ñïðàâà — ïåðåäàòè

ïîâíîâàæåííÿ, à ³íøà — ïåðåäàòè ðåñóðñè íà âèêîíàííÿ äåðæàâíî-

âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü”,— íàãîëîñèâ â³í. Òàê, ó Áþäæåòíîìó êîäåêñ³

íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè ðîçïîä³ëåííÿ ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â,

ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ³ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â äî â³ä-

ïîâ³äíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè: “Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü, îêð³ì ïîë³-

òè÷íî¿ ñêëàäîâî¿, ÿêà áóäå â³äîáðàæåíà â óêðà¿íñüê³é Êîíñòèòóö³¿,

íàïîâíèòè îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ òåðèòîð³àëüí³ ãðîìà-

äè â³äïîâ³äíèì åêîíîì³÷íèì ³ ô³íàíñîâèì ðåñóðñîì íà ñïðàâåäëèâ³é

³ ïðîçîð³é îñíîâ³”. Ãëàâà óðÿäó ï³äêðåñëèâ, ùî íîâó ðåäàêö³þ Ïîäàò-

êîâîãî êîäåêñó ìàº áóòè óõâàëåíî “ïðèíàéìí³ â 2015 ðîö³ äëÿ òîãî,

ùîá ç 2016 ðîêó â Óêðà¿í³ áóëà ââåäåíà ñïðîùåíà ñèñòåìà îïîäàòêó-

âàííÿ — ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ áàçîâèõ ïîäàòê³â äî âîñüìè ç ðîçøè-

ðåííÿì áàçè îïîäàòêóâàííÿ”. Â³í íàãîëîñèâ, ùî öå äàñòü çìîãó ñïðî-

ñòèòè àäì³í³ñòðóâàííÿ çáîðó ïîäàòê³â ³ ïîäîëàòè êîðóïö³þ â ïîäàò-

êîâ³é ñôåð³, à òàêîæ äîçâîëèòü ï³äïðèºìöÿì “ïðàöþâàòè â ïðîçîðèõ

³ çðîçóì³ëèõ ìåõàí³çìàõ”.

ÄÎ ÐÅ×²

Çà äàíèìè Äåðæñëóæáè ñòàòèñòèêè, ó 2013 ðîö³ â åêîíîì³êó ì. Êè-

ºâà ³íîçåìíèìè ³íâåñòîðàìè âêëàäåíî 3142,5 ìëí äîë. ÑØÀ ïðÿìèõ

³íâåñòèö³é (àêö³îíåðíîãî êàï³òàëó). Ñòàíîì íà 31 ãðóäíÿ ìèíóëîãî

ðîêó ç ïî÷àòêó ³íâåñòóâàííÿ â åêîíîì³êó ì³ñòà íàä³éøëî ïðÿìèõ ³íî-

çåìíèõ ³íâåñòèö³é (àêö³îíåðíîãî êàï³òàëó) îáñÿãîì 28039,7 ìëí äîë.,

â òîìó ÷èñë³ ç êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó — 20343,4 ìëí äîë. 

(72,6 % çàãàëüíîãî îáñÿãó àêö³îíåðíîãî êàï³òàëó), ç êðà¿í ÑÍÄ —

3920,1 ìëí äîë. (14 %), ç ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó — 3776,2 ìëí äîë. (13,4 %).

Ïðÿì³ ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿ â ðîçðàõóíêó íà îäíó îñîáó íàñåëåííÿ ñòà-

íîâèëè 9958,7 äîë. ²íâåñòèö³¿ â åêîíîì³êó Êèºâà íàä³éøëè ç³ 118-òè

êðà¿í ñâ³òó. Çà âèäàìè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàéâàãîì³øó ÷àñòêó

âñ³õ ïðÿìèõ ³íâåñòèö³é ñïðÿìîâàíî â ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâ òà îðãà-

í³çàö³é, ùî çä³éñíþþòü ô³íàíñîâó òà ñòðàõîâó ä³ÿëüí³ñòü — 44,3 %,

îïòîâó òà ðîçäð³áíó òîðã³âëþ, ðåìîíò àâòîìîá³ë³â — 15,9 %; ïðîôå-

ñ³éíó, íàóêîâó òà òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü — 10,7 %. Íèçüêèé â³äñîòîê ìàº

ïðîìèñëîâ³ñòü òà áóä³âíèöòâî — 4,2 % ³ 3,9 %.

Уряд готує нову інвестпрограму
Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ðîçðîáëÿº ³íâåñòèö³éíó ïðîãðàìó, â ÿê³é îñîáëè-

âó óâàãó áóäå ïðèä³ëåíî ðîçâèòêó ñõ³äíèõ ðåã³îí³â. “Ìè ãîòóºìî íèç-

êó ³íâåñòèö³éíèõ ïðîïîçèö³é òàêîæ äëÿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè, ó ïåðøó

÷åðãó — ç ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ íà Ñõîä³. Öå òàêèé ³íâåñòèö³é-

íèé ïëàí, ³íâåñòèö³éíà ïðîãðàìà”,— ñêàçàâ ì³í³ñòð åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó òà òîðã³âë³ Ïàâëî Øåðåìåòà. Ïðîãðàìà òîðêíåòüñÿ áëèçüêî

äåñÿòè ãàëóçåé, âêëþ÷àþ÷è ìåòàëóðã³þ, âóã³ëüíó ³ õàð÷îâó ãàëóç³. Äå-

òàëåé ïðîãðàìè ì³í³ñòð íå ïîâ³äîìèâ, ïîñëàâøèñü íà òå, ùî âîíà ïî-

êè ïåðåáóâàº ó ñòàä³¿ ï³äãîòîâêè, àëå ïîîá³öÿâ íàäàòè ¿¿ ïðîåêò äëÿ

ïóáë³÷íîãî îáãîâîðåííÿ âæå ó òðàâí³. Òàêîæ ïàí Øåðåìåòà íàãàäàâ

ïðî åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë, ÿêèé äàþòü â³äêðèò³ çîâí³øí³ ðèíêè,

çîêðåìà ðèíêè ªâðîñîþçó. “Öå îäèí ³ç ãîëîâíèõ ïðîåêò³â. ²íø³ ïðî-

åêòè, ÿê³ º — öå ïðîåêòè òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè, ñïðÿìîâàíî¿ íà òå, ùîá

ñàìå âèêîðèñòîâóâàòè öþ ìîæëèâ³ñòü”,— äîäàâ ì³í³ñòð. Íàãàäàºìî,

ùî ÷èñòèé ïðèïëèâ ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é â Óêðà¿íó â 2013

ðîö³ ñòàíîâèâ 2,860 ìëðä äîë. ÑØÀ, ùî âäâ³÷³ ìåíøå â³ä ïîêàçíèêà

2012 ðîêó â 6,013 ìëðä äîë. ÑØÀ.

ÄÎÂ²ÄÊÀ "ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"
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“Гордість та надія гімназії”
Під такою назвою відбулися урочистості 
в Київській гімназії міжнародних відносин № 323

Як розповіла “Хрещати�

ку” директор гімназії Алла

Жукова, найбільшу кількість

призових місць посіли учні

Анастасія Чубук (10�А клас),

Антон Наговіцин (11�А

клас), Аліна Журавльова

(11�А клас), Анастасія Бай�

дюк (9�Б клас), Ірина Голін�

ська (10�А клас), Ірина Гер�

маківська (9�А клас), Злата

Семченко (8�Б клас), Олена

Ву (9�Б клас), Альона Кун�

дій (10�В клас). Зокрема

Альона Журавльова посіла

ІІІ місце на Всеукраїнській

олімпіаді з педагогіки та

психології.

Привітати зі святом кра�

щих гімназистів завітали рад�

ник голови Дарницької РДА

Віктор Таран, президент

Міжнародного освітнього

фонду розвитку української

школи імені Ярослава Муд�

рого Валентина Стрілько, за�

ступник начальника департа�

менту довузівської підготов�

ки університету економіки та

права “Крок” Андрій Вла�

сенко, батьківська громад�

ськість на чолі з головою

батьківської ради Олексан�

дром Корчаком.

На святі шанували також

команди учнів, які посіли

призові місця у районних та

міських змаганнях, а саме:

команду КВК “Школа жар�

тів” за ІІ місце у районному

конкурсі шкільних команд

КВК “Юні інспектори дорож�

нього руху”, І місце у район�

ному конкурсі шкільних ко�

манд КВК “Школа жартів” та

ІІІ місце у міському конкурсі

шкільних команд КВК “Шко�

ла жартів”; дипломанта ХІ

Міжвузівського конкурсу мо�

лодих дизайнерів при Київ�

ському національному уні�

верситеті технологій та дизай�

ну Віктора Лойка — 9�В клас

(учитель Тетяна Швець); пе�

реможців міського інтернет�

турніру з російської мови

“Принцеси орфографії” Тетя�

ну Репічеву, 8�А клас, Катери�

ну Токарєву, 8�А клас, Ганну

Дружиніну, 8�Б клас, Ірину

Дмитрієву, 8�А клас (учитель

Зоя Шевченко). Вітали також

лауреатів районного конкурсу

соціальної реклами в рамках

мистецької акції “Здорова мо�

лодь — наш шанс”, танцю�

вальний колектив “Ірис”, ла�

уреатів міжнародних конкур�

сів та змагань: за ІІ місце у

Міжнародному конкурсі�фес�

тивалі “Улыбки моря”—2013

(Болгарія, м. Балчик), у Між�

народному конкурсі�фестива�

лі мистецтв “DancesongFest�

2013”, м. Харків, за І місце у

районному конкурсі�фести�

валі дитячої творчості “Дар�

ниця талантами славиться�

2013” у номінації “Хореогра�

фічне мистецтво”, золотого

призера VІ Всеукраїнського

фестивалю сучасного танцю

“Нове покоління 2014”, 

м. Чернігів (керівник Ірина

Астаф’єва); переможців інте�

лектуальної гри “Mr Know

All” “Містер Всезнайка”, уч�

нів 11�А класу Андрія Фадє�

єва, Дмитра Ремінського, Ма�

рію Бочкарьову, Дар’ю Чигри�

нець, Антона Наговіцина

(учитель Ірина Бабченко); пе�

реможницю Всеукраїнського

конкурсу “Зернятко надії”,

присвяченого Дню україн�

ської писемності та мови, уче�

ницю 3�А класу Діану Анто�

нець; учасників міжнародно�

го конкурсу з інформатики

“Бобер�2013” учнів 5�А класу

Дмитра Псюка, Анастасію

Братищенко (учитель Анна

Переверзєва) та інших.

Доброю традицією гімна�

зійної родини стало вшану�

вання найкращих педагогів у

номінаціях “Педагогічна май�

стерність”, в якій відзначили

13 вчителів, “Засвітити во�

гонь” — 8 учителів, “Моє по�

кликання — діти”, визнання в

якій отримали 12 учителів. 

Слово вдячності перемож�

цям та вчителям за те, що

своєю наполегливою працею

й досягненнями прославля�

ють свій район та рідну гімна�

зію, висловив на святковому

заході радник голови Дар�

ницької РДА Віктор Таран та

привітав переможців пам’ят�

ними подарунками. “Запали�

ти зірку таланту й зробити її

негасимою — нелегка справа,

до якої докладають зусиль всі

разом: учителі, учні, бать�

ки”,— зазначив він.

Від імені всіх призерів до

педагогів звернулася Аліна

Журавльова, переможниця

Всеукраїнської олімпіади з

педагогіки та психології:

“Вчителі привели нас на вер�

шину успіху й запалили ба�

жання ґрунтовно вивчати

предмети, працювати на ре�

зультат. І я, будучи на порозі

студентського життя, пере�

даю естафету успіху тим, хто

буде йти слідом, виборюючи

призові місця, захищаючи

честь гімназії та підтверджу�

ючи високий рівень осві�

ти”,— зазначила одинадцяти�

класниця.

Директор гімназії, канди�

дат педагогічних наук Алла

Жукова, зазначила, що “су�

часний учитель — це людина,

яка веде за собою, яка ство�

рює настрій, спонукає до дії,

яка поруч з учнями і водночас

трохи попереду; людина, яка

вміє вислухати, порадити, не

зупиняється на досягнутому,

вчиться у старших і прислу�

хається до думок молоді, ро�

зуміє, що гордість учителя —

в учнях, у зростанні посіяних

ним зерен. Саме більшість та�

ких вчителів працює у нашій

гімназії”

ВИБОРИ�2014: 
Брудні технології чи чесна боротьба?

— В’ячеславе Івановичу, не�
щодавно вас було піддано атаці
“чорних” піарників. Чим, на
вашу думку, зумовлена така
підвищена увага саме до вас?

— Так, справді, у святий

день Пасхи мене спробували

"облити брудом". Причому

люди, причетні до цього, ді�

ють за принципом крадія,

який, не бажаючи бути спій�

маним, голосніше за всіх кри�

чить: “Тримай злодія!”. Нічо�

го не розуміючи в питаннях

вирішення проблем великого

міста, бажаючи лише отрима�

ти мандат для участі у контро�

лі фінансових потоків, при�

криваючись гаслами на

кшталт “Я завжди боровся зі

злочинною владою!” або ж “Я

привіз 20 автопокришок на

Майдан!”, ці “захисники” ін�

тересів киян вирішили “від�

крити очі” мешканцям Соло�

м’янки. До того ж, зроблено

це було в особливо блюзнір�

ський спосіб, що характери�

зує ставлення тих персонажів

до духовних цінностей!

— У чому конкретно поляга�
ло це “викриття”?

— Через розповсюдження в

окрузі брехливих агітаційних

листівок (хоча агітація до часу

офіційної реєстрації кандида�

та заборонена законом), в

яких мене ототожнили з сепа�

ратистом і екстремістом,

який симпатизує мешканцям

південного сходу, згадавши

про те, що я народився й до

закінчення школи жив у До�

нецькій області.

— А як давно ви переїхали
до Києва?

— До столиці я приїхав у

1989 році. Після закінчення

Харківського авіаційного ін�

ституту отримав розподілен�

ня — інженером на АНТК

імені Антонова. Тоді були по�

пулярними молодіжно�жит�

лові кооперативи. Мені дові�

рили очолити МЖК підпри�

ємства. Отриманий тоді до�

свід круто змінив моє життя,

назавжди пов’язавши його із

будівництвом.

— Що ж збудували за ці ро�
ки?

— Колективи, якими я ке�

рував, звели сотні об’єктів.

Тільки на Солом’янці — це

сучасні багатоквартирні жит�

лові комплекси на вулицях

Урицького, Васильченка, Ле�

вандовського, Радченка, Смі�

лянській та інших.

— Чим же ви не догодили за�
мовникам “піарників”? Мож�
ливо, тому що втретє вирішили
стати депутатом?

— Скажу відверто, така

думка у мене виникала неод�

норазово. Але щось увесь час

спиняло.

— Що саме?
— З одного боку, хотілося

надати реальну допомогу

району, який справді став рід�

ним. З іншого — потрібен

час, щоб осмислити ті карди�

нальні зміни, які відбулися в

країні. Визначити своє став�

лення до них. Зайняти вива�

жену, чітку та однозначну по�

зицію.

— “Великодні подарунки”
від анонімів та їхніх товаришів
уплинули на ваш вибір?

— Так. Тепер я зрозумів, що

не маю морального права за�

лишити без турботи киян у

такий складний для країни

момент. Я не можу залишити

їх на поталу тим, хто закликає

інших йти у царство демокра�

тії та права і водночас знева�

жає елементарні правові нор�

ми. Мені страшно подумати,

що можуть накоїти у нашому

місті професійні базіки й не�

роби, які нічого путнього в

цьому житті не створили. Їх�

ня реальна мета — “пролізти”

у владу, а потім віддячити сво�

їм спонсорам та власникам за

рахунок грошей пенсіонерів і

ветеранів, дітей та інвалідів.

Але всі ми вже втомилися від

їхнього шоу. Настав час усім

разом будувати нову Україну,

спершу відродивши духовні

цінності, чому я готовий усі�

ляко сприяти, перебуваючи у

Київраді.

Маючи можливість, хотів

би через “Хрещатик” зверну�

тися до усіх кандидатів на по�

саду мера Києва і кандидатів

у депутати Київради, закли�

каючи відмовитися від вико�

ристання "брудних" техноло�

гій під час проведення вибор�

чої кампанії і підписати від�

повідний меморандум. Про�

поную назвати його “Ки�

єву — чесні вибори!”. Думаю,

що наші виборці схвалять та�

кий крок, тому що кияни, та і

всі громадяни України, вто�

милися від брехні і обману, за

допомогою яких нечесні по�

літики намагаються проклас�

ти собі дорогу до влади

Розмову вів Валентин
ГОРНОСТАЄВ,

“Хрещатик”

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У
Київській гімназії міжнародних відно�
син № 323 Дарницького району стало
вже традицією шанувати у квітні пере�
можців всеукраїнських, міських, район�

них олімпіад, конкурсу наукових робіт МАН,
інших конкурсів та змагань. У цьому році 65
учнів навчального закладу стали лауреатами і
призерами численних  заходів.

С
ьогодні Київ живе в очікуванні виборів
мера і депутатів міської ради, підготов�
ка до яких (на превеликий жаль, уже
традиційно) супроводжується викорис�

танням “брудних” політтехнологій. Домороще�
ні політики у прагненні “увірвати шматок” від
київського пирога не зупиняються ні перед
чим. Прокоментувати ситуацію для читачів
“Хрещатика” ми попросили не чужу Солом’ян�
ці людину, яка вже двічі успішно відстоювала
інтереси району в Київраді колишніх скли�
кань, заслуженого будівельника України
В’ячеслава Непопа.

Для часни ів рочисто о заход "Гордість та надія імназії" б ло
влаштовано свят овий онцерт

У Київсь ій імназії міжнародних відносин № 323 вшан вали чнів
і вчителів — переможців все раїнсь их, місь их, районних
олімпіад, он рсів та зма ань

Ïîë³òè÷íà ðåêëàìà



Аренами світу — 
з українським стягом...

— Артеме, нещодавно ви
приїхали в Україну зі США.
Як у нас сприймають мистец!
тво жонглювання?

— Жонглювання — це

окреме мистецтво, яке мож�

на демонструвати в цирку, на

естраді, цим можна займати�

ся для душі. В Америці — це

особливе, надзвичайно по�

пулярне явище. Там ще у

1947 році була створена Асо�

ціація жонглерів, куди зараз

входить понад сотня клубів

жонглювання, десятки тисяч

їх членів і аматорів. По всьо�

му світу є величезна кіль�

кість таких клубів, зокрема в

Японії, в Європі. В Україні

поки таких не зустрічав. В

Англії, наприклад, королева,

щоб посісти на престол, по�

винна виконати одну з обо�

в’язкових умов — навчитися

жонглювати хоча б трьома

булавами. Королева Єлиза�

вета вміє це робити.

— Жонглювання — це та!
лант, тяжка праця чи, як у ва!
шому випадку, спадковість?

— У жонглюванні переплі�

таються мистецтво і спорт.

Якщо жонглер не актор — це

просто машина для кидання

предметів. Необхідно мати

артистичність і образ —

інакше номер втрачається.

Артист без образу нікому не

цікавий. Жонглювання — це

надзвичайно трудомісткий

жанр. Аби досягти результа�

ту, цим необхідно займатися

з раннього дитинства.

Якщо говорити про та�

лант — так, він у мене є,

можливо, навіть генетич�

ний. Мої батьки — заслужені

артисти України. Мама

Клавдія Коледзян — артист�

ка театру і кіно, відома ілю�

зіоністка. Батько Олександр

Хоманько — музикант�екві�

лібрист, який першим ство�

рив музичний номер на ко�

тушках.

— В одне з кращих у світі
казино “CIRCUS CIRCUS” у
Лас!Вегасі ви прийшли пра!
цювати вже визнаним артис!
том. Як українського жонгле!
ра прийняла міжнародна пуб!
ліка?

— “CIRCUS CIRCUS” —

це легендарне тематичне ка�

зино у Лас�Вегасі. Серед від�

відувачів — туристи з усього

світу, артисти працюють з

різних країн. Тамтешня пуб�

ліка мене прийняла чудово.

Глядачам пропонують порів�

няти і оцінити світових зірок

цирку.

— Ваша “фішка” — жон!
глювання трьома прапорами:
українським, американським
та прапором Міжнародної
асоціації жонглерів. Номер
виглядає надзвичайно ефект!
но! Як виникла така ідея?

— Цим трюком ставлю яс�

краву крапку в номері. Поча�

лося все з того, що одного ра�

зу взяв на фестиваль україн�

ський прапор, аби сфотогра�

фуватися з ним у разі перемо�

ги. Потім виникла ідея висту�

пити з українським прапором

у “CIRCUS CIRCUS”. Під

час виступу представники на�

шої діаспори з Канади та

Америки розплакалися, коли

побачили синьо�жовтий стяг.

Згодом з’явився американ�

ський прапор, який у “дуеті”

з нашим додав трюку симво�

лічного забарвлення.

— Ви встигли попрацювати
у всесвітньо відомому “Цирку
дю Солей”...

— Я там не працював, ме�

не запрошували проводити

майстер�класи у кількох

шоу. Пропонували контракт,

але я відмовився. Звичайно,

Cirque du Soleil звучить гуч�

но, але це не означає, що це

найкращий цирк. Там пра�

цює 80 % артистів з СНД.

Крім того, у них не надто

складні трюки й великі до�

сягнення у творчому плані.

Всі артисти “замазані” гри�

мом, перевдягаються у кома�

шок. Так артист втрачає

свою творчу індивідуаль�

ність, стає “комахою”, яку,

використавши, потім праг�

нуть розчавити і викинути.

— Ваш виступ дивився і
оцінив всесвітньо відомий
ілюзіоніст Девід Коппер!
фільд...

— Ми з ним зустрілися на

закритій вечірці. Після ви�

ступу він похвалив номер,

дав кілька порад. За п’ять

років гастролей у “CIRCUS

CIRCUS” мої виступи поба�

чили понад 2,5 мільйона лю�

дей, серед глядачів були ві�

домі персони: Арнольд

Шварценеггер, Періс Хіл�

тон, Кумар Палана, Джекі

Чан. На тиждень я показував

по 14 шоу.

— Більшість артистів,
спортсменів перестраховую!
ться на майбутнє, освоюючи
інші, більш практичні профе!
сії. Чим би ви могли зайняти!
ся, окрім жонглювання?

— У 2002 році закінчив

Київський національний

університет культури і мис�

тецтв за спеціальністю “ме�

неджер шоу�бізнесу”. Але

поки залишати своє улюбле�

не заняття не маю наміру.

Прагну продовжити прово�

дити майстер�класи з жон�

глювання.

— Нещодавно ви поверну!
лися зі США. Які плани на
найближче майбутнє?

— У Лас�Вегасі ми з коле�

гами створили проект, який

нещодавно з успіхом прой�

шов в Арабських Еміратах.

Будемо його вдосконалюва�

ти. Але коли приїхав напри�

кінці березня до Києва та діз�

нався про ініціативу Мініс�

терства культури України —

проведення концертів у при�

кордонних військових части�

нах, відразу ж зголосився. З

батьком — Олександром Хо�

маньком, заслуженим артис�

том України — відправилися

до містечка Гончарівське, що

на Чернігівщині, де розташо�

вані танкові й ракетні вій�

ська. Ми все зробили для то�

го, щоб підняти бойовий дух

солдат. Найближчим часом

відвідаємо з виступами ще

кілька військових частин �

Розмову вела 
Інна ГОНЧАРУК,

“Хрещатик”
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Артем Хоманько — лауреат престижних світових 
премій і конкурсів, нагороджений золотою медаллю 
і Кубком Лукаса й визнаний кращим жонглером світу

У�раїнець
Артем
Хомань�о
— чемпіон
світ�
за
основною
версією

IJA,
переможець
59-�о
Всесвітньо�о
фестивалю
Міжнародної

асоціації
жон�лерів,
на�ороджений
золотою
медаллю
і
К�б�ом

Л��аса


Під
час
сво�о
вист�п�
Артем
жон�лює
трьома
прапорами:

��раїнсь�им,
амери�ансь�им
та
прапором
Міжнародної
асоціації

жон�лерів

А
ртем Хоманько — жонглер�віртуоз.
Він чемпіон світу за основною версією
IJA, переможець 59�го Всесвітнього
фестивалю Міжнародної асоціації жон�

глерів, нагороджений золотою медаллю і Куб�
ком Лукаса та визнаний кращим жонглером
світу. Кілька років артист працював у леген�
дарному комплексі “CIRCUS CIRCUS” у Лас�
Вегасі. Від його шоу приходили у захват світо�
ві знаменитості: Арнольд Шварценеггер, Девід
Копперфільд, Періс Хілтон, Джекі Чан... Про
себе, творчі плани і про мистецтво жонглю�
вання Артем розповів в ексклюзивному інтер�
в’ю “Хрещатику”.

Володимир БОНДАРЕНКО:

“Коли кандидати не ховаються
за спинами партійних лідерів,
це дуже важливо, тому що 
добре видно їхню роботу”

В ефірі передачі Володимир Бон�

даренко розповів про європейський

досвід роботи мажоритарників�са�

мовисуванців.

“Хочу зазначити, що в Україні ці

вибори проходитимуть, скоріше, у

європейський спосіб, коли у новий

закон про вибори додали право ма�

жоритарників брати участь у вибо�

рах як самовисуванці. Тепер можна

справді побачити роботу того чи ін�

шого кандидата. Це добре, коли

кандидати не ховаються за спинами

партійних лідерів, це дуже важливо,

тому що добре видно їхню робо�

ту”,— розповідає політолог.

Також під час виступу пан Воло�

димир радить, як саме можна знай�

ти цікаву інформацію про того чи

іншого кандидата.

“Завдяки Інтернету можна знайти

потрібну інформацію, що стосуєть�

ся діяльності депутатів. Я б порадив

шукати по тегах, наприклад, По�

дільський район, Печерський чи

Дніпровський райони, там люди

зможуть побачити конкретного кан�

дидата, його біографію та що він

зробив за термін своєї роботи”.

На завершення програми Володи�

мир Бондаренко поділився своїм ба�

ченням ситуації щодо підкупу ви�

борців.

“Ті часи, коли за гречку купува�

ли людей, мають відійти у минуле.

Дуже важливо, що ти справді зро�

бив для киян. Я знаю депутатів, які

робили щось для дітей, скажімо

Зою Миронову з Дніпровського

району, знаю Павла Тесленка, який

там поставив майже 50 дитячих

майданчиків, поштові скриньки,

ремонти шкіл. Саме за таких кан�

дидатів, які справді працюють, по�

трібно віддавати свій голос, лише

тоді можна змінити ситуацію в

Україні в цілому” �

Володимир
Бондарен�о
–
політоло�
і
ж�рналіст

В’ячеслав СЕББА
спеціально для “Хрещатика”

Упрямому ефірі програми “Столиця” на телеканалі
“Київ” виступили Володимир Бондаренко — політо�
лог і журналіст та Іван Омелян — експерт із комуні�

кацій у соціальних мережах, голова Центру підтримки
молодіжних ініціатив “Євромолодь”.
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Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua

2 травня (пт.) — 19.00 "Занадто одр -
жений та сист", омедія, Рей К ні, 2 од.
15 хв.
2 травня (пт.) — 20.00 прем'єра "Жін а
і чиновни ", омедія, Альдо Ні олаі, 1 од.
30 хв.
3 травня (сб.) — 19.00 прем'єра "Ро-
мео і Дж льєтта", історія охання і нена-
висті, за п'єсою У. Ше спіра, 2 од. 30 хв.
3 травня (сб.) — 20.00 "Оле сандр
Вертинсь ий. Бал Господень...", моно-
спе та ль, 1 од. 25 хв.
4 травня (нд.) — 18.00 "Жирна свиня",
Ніл ЛаБ т, 1 од. 35 хв.
4 травня (нд.) — 19.00 "Занадто щас-
ливий бать о", омедія, Рей К ні, 2 од.
20 хв.
4 травня (нд.) — 20.00 "Страждання
юно о Вертера", драма, Йо анн
Вольф ан фон Гете, 1 од.
5 травня (пн.) — 19.00 "Уявний хво-
рий", омедія, Жан-Батіст Мольєр, 2 од.
35 хв.
6 травня (вт.) — 19.00 "Сімейна вече-
ря", омедія, М. Камолетті, 2 од. 20 хв.
6 травня (вт.) — 20.00 "Пізансь а ве-
жа", фарс, Надія Пт ш іна, 1 од. 50 хв.
7 травня (ср.) — 19.00 прем'єра "Д-р",
омедія, Браніслав Н шич, 3 од.
7 травня (ср.) — 20.00 "Справжній чо-
лові на почат тисячоліття...", Тан ред
Дорст за часті Урс ли Елер, 1 од. 10 хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
1 травня (чт.) — 19.00 "Дами і сари",
омедія, Оле сандр Фредро
2 травня (пт.) — 19.00 "Гре Зорба",
театральний роман, Ні ос Казандза іс
3 травня (сб.) — 19.00 "Мартин Бор -
ля", омедія, Іван Карпен о-Карий
4 травня (нд.) — 19.00 "Кін IV", тра і о-
медія, Гри орій Горін
4 травня (нд.) — 19.00 "Morituri te salu-
tant" ("У нас все свято"), Василь Стефани
6 травня (вт.) — 19.00 "Живий тр п",
Лев Толстой
7 травня (ср.) — 19.00 "Момент охан-
ня", інсценізація Тараса Жир а за твора-
ми Володимира Винничен а, слідчий е с-
перимент
7 травня (ср.) — 19.00 "Райсь еє діло",
автопортрет перед дзер алом за творами
Івана Мал овича

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 
ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
3 травня (сб.) — 19.00 "Дзвіно з мин -
ло о", А. Крим, 1 од. 30 хв.
3 травня (сб.) — 19.00 прем'єра "Весе-
лощі сердечні, або Кеп а з арасями", ін-
сценізація Д. Бо омазова за збір ою роз-
повідей "Чистий Дор" Юрія Коваля, 2 од.
4 травня (нд.) — 19.00 "Дві дамоч и

бі півночі", ілюзії з м зи ою, П. Нотт,
1 од. 40 хв.
4 травня (нд.) — 19.00 "Брешемо чист
правд ", Х. Бер ер, 2 од. 30 хв.
7 травня (ср.) — 19.00 "Опіс ін. Фо-
ма!", е сцентрична омедія, Ф. Достоєв-
сь ий, 2 од. 30 хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

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

2 травня (пт.) — 19.00 "Старший син",
лірична омедія, 2 од. 50 хв., театральна
остьова
3 травня (сб.) — 19.00 "Ніч на двох", лі-
рична омедія, 1 од. 40 хв., театральна
остьова
4 травня (нд.) — 19.00 "Старший син",
лірична омедія, 2 од. 50 хв., театральна
остьова
7 травня (ср.) — 19.00 "Паст а для са-
мотньо о чолові а", іронічний дете тив,
театральна остьова

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Адреса: вул. Липська, 15/17,
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
3 травня (сб.) — 18.00 "Обережно —
жін и!", мелодраматична омедія, А. К -
рейчи , 2 од. 30 хв.

4 травня (нд.) — 18.00 "І ри вночі",
ане дот, Ві тор Мереж о, 2 од. 45 хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ
Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
3 травня (сб.) — 19.00 "Сорочинсь ий
ярмаро ", оперета, О. Рябов
4 травня (нд.) — 19.00 "Звана вечеря з
італійцями", омічна оперета, Ж. Оффен-
бах
7 травня (ср.) — 19.00 "Летюча миша",
оперета, Й. Штра с

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

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

1 травня (чт.) — 19.00 "Спляча рас -
ня", балет на 3 дії, П. Чай овсь ий
2 травня (пт.) — 19.00 "Мадам Бат-
терфляй (Чіо-Чіо-Сан)", опера на 3 дії,
Дж. П ччіні
3 травня (сб.) — 19.00 "Травіата", опе-
ра на 4 дії, Дж. Верді, ви он ється італій-
сь ою мовою
4 травня (нд.) — 19.00 "Пахіта", балет
на 1 дію, Л. Мін с, "Шахерезада", балет
на 1 дію, М. Римсь ий-Корса ов
6 травня (вт.) — 19.00 "Віденсь ий
вальс", балет на 2 дії, Йо ан Штра с
(бать о), Йозеф Штра с, Йо ан Штра с
(син)
7 травня (ср.) — 19.00 "Кармен", опера

на 3 дії, Ж. Бізе, ви он ється франц зь-
ою мовою

ÒÅÀÒÐ "ÑÓÇ²Ð’ß"

Адреса: вул. Ярославів Вал, 14�б
Тел: (044)278�45�87, www.suzirja.org.ua
3 травня (сб.) — 19.00 "Страх бажан-
ня", тра і омедія, Т. Вільямс
6 травня (вт.) — 19.00 "То, что с рыва-
ют франц зы...", омедія 16+ ритмі,
Жан-Жа Брі ер та Моріс Ласе
7 травня (ср.) — 19.00 "Ос ар — Бо ",
діало з таїною, Ері -Еман ель Шмітт

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

1 травня (чт.) — 19.00 "Генерали
спідницях", франц зь а омедія на 2 дії,
тіль и для дорослих, Жан Ан й
2 травня (пт.) — 19.00 "Генерали
спідницях", франц зь а омедія на 2 дії,
тіль и для дорослих, Жан Ан й
3 травня (сб.) — 19.00 "Примадонни",
омедія на 2 дії, Кен Людви
4 травня (нд.) — 19.00 "Примадонни",
омедія на 2 дії, Кен Людви
7 травня (ср.) — 19.00 "У Києві на По-
долі... або "Гдє ві сохнітє бєльйо?", о-
родсь а бай а з піснями, танцями і цимі-
сом за мотивами водевілю М. Янч а "По
ярмар "

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
1 травня (чт.) — 17.00, 2 травня (пт.) —
17.00, 3 травня (сб.) —17.00,
4 травня (нд.) — 13.00 дитяча анімаційна про-
рама "Браво-брав ш и"

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Адреса: пл. Івана Франка, 3
Тел: (044) 279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
4 травня (нд.) — 12.00 "Л с нчи ", подорож
дитинство, інсценізація Ден та Ян Г менні за тво-
ром Ернста Теодора Амадея Гофмана

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

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
3 травня (сб.) — 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
3 травня (сб.) — 12.00 "Вождь червонош ірих",
тра і омедія, за мотивами оповідання О'Генрі,
1 од. 45 хв., для дітей від 7-ми ро ів
4 травня (нд.) — 11.00 "Ля тяб бет", новорічна
аз а, М. Френ ель
4 травня (нд.) — 12.00 "Зеленими па орбами
о еан ", аз а, С. Козлов, 1 од. 20 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
3 травня (сб.) — 12.00 "Л с нчи ", балет-феєрія
на 2 дії, П. Чай овсь ий, 2 од.
4 травня (нд.) — 12.00 "При оди Б ратіно", мю-
зи л на 2 дії, О. Білаш, 1 од. 40 хв.
6 травня (вт.) — 19.00 "Лебедине озеро. С час-
на версія", балет на 2 дії, П. Чай овсь ий, "Київ
модерн-балет"

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ
Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
1 травня (чт.) — 11.00 "Троє поросят", Г. Усач,
С. Єфремов, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
1 травня (чт.) — 13.00 "Дюймовоч а", Б. Захо-
дер, за Г. Х. Андерсеном, 50 хв., для дітей від 4-х
ро ів, вистава російсь ою мовою
2 травня (пт.) — 11.00 прем'єра, "Солом'яний
бичо ", С. Ципін, 40 хв., для дітей від 4-х ро ів
2 травня (пт.) — 13.00 "Кіт чоботях", Ю. Сі ало
за Ш. Перро, 45 хв., для дітей від 3-х ро ів
3 травня (сб.) — 11.00 "Про роч Ряб та со-
неч о золоте", М. Петрен о, 35 хв., для дітей від
3-х ро ів
3 травня (сб.) — 13.00 "Червона Шапоч а",
Є. Шварц, 50 хв., для дітей від 4-х ро ів
3 травня (сб.) — 17.00 "Золотий лючи ",
О. Толстой, 65 хв., для дітей від 3-х ро ів
4 травня (нд.) — 11.00 "Г сеня", Н. Гернет,
40 хв., для дітей від 3-х ро ів
4 травня (нд.) — 13.00 прем'єра, "Солом'яний
бичо ", С. Ципін, 40 хв., для дітей від 4-х ро ів
4 травня (нд.) — 17.00 "Пітер Пен", Є. О ород-
ній за Дж. Баррі, 60 хв., для дітей від 5-ти ро ів

"²ÍØÀ Æ²ÍÊÀ"

Країна: США
Ст дія: Twentieth Century Fox
Режисер: Ні Кассаветес
У ролях: Камерон Діаз, Леслі Манн, Кейт Аптон, Ні олай
Костер-Вальда
Тривалість: 109 хв.
Карлі навіть не підозрювала, що її новий хлопець Мар
та ий не ідни . Коли дівчина випад ово знайомиться з
др жиною сво о брехливо о бойфренда Кейт, вони
несподівано зближ ються. Їхня др жба стає ще міцні-
шою, оли обд рені дізнаються про існ вання ще од-
нієї іншої жін и, молодень ої рас ні Ембер. Три роз-
лючені дівчини — це небезпечно, і вони не з пиняться
ні перед чим, щоб помститися ривдни .
У інотеатрах "Київ", "Жовтень", "Сінема-Сіті Ки-
їв", "У раїна", мережах інотеатрів "Баттерфляй"
і "Одеса іно"

"ÃÎËÃÎÔÀ"

Країна: Вели обританія, Ірландія
Ст дія: Irish Film Board
Режисер: Джон Май л Ма Донах
В ролях: Брендон Глісон, Ейден Гіллен, Ісаа Де Бан оле
Тривалість: 100 хв.
Під час по аяння сповідни зізнається атолиць ом
священи Джеймс , я дитинстві постраждав від се -
с ально о насильства вже по ійно о священносл жите-

ля, і збирається помститися, бивши порядно о свяще-
ни а. Отець Джеймс роз міє, що мова йде про йо о
життя: ньо о є тиждень, щоб зала одити всі справи.
Одна замість то о, щоб от ватися до смерті або звер-
н тися в поліцію, він займається звичайними повся ден-
ними справами, нама аючись змінити життя своїх пара-
фіян на раще. На Берлінале чорна тра і омедія б ла
відзначена призом незалежно о (е менічно о) ж рі.
В інотеатрах "Київ", "Жовтень", "Сінема-Сіті Київ"

"ÎËË² ÒÀ ÑÊÀÐÁÈ Ï²ÐÀÒ²Â"

Країна: США
Режисер: Боб Д ссете
Бюджет: 14 млн доларів США
Тривалість: 80 хв.
Підводний човен на ім'я Оллі і йо о най раща подр а
Бет трен ються під ерівництвом наставни а Да а,
щоб стати справжніми дослідниць ими підводними
човнами і знайти ле ендарний с арб весел и. Подо-
рож наповнена дивами, при одами і мором: їх пере-
слід є банда Червоних Морсь их Кони ів на чолі з ін-
телі ентною, але в рай небезпечною А лою.
У інотеатрах "Жовтень", "Сінема-Сіті Київ", ме-
режі інотеатрів "Баттерфляй"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02,
www.zhovten-kino.kiev.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50, 279-82-32,
www.kino-ukraina.com.ua
"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 1—7 òðàâíÿ 

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
Хрещатик 1730 квітня 2014 року



ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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Партнерство заради здоров’я
В Києві обговорили проблеми неінфекційної пандемії

Проблема світового 
значення

Актуальність обраної теми не ви�

кликає жодних сумнівів через те, що

саме неінфекційні захворювання є

головною причиною смертності в

Україні. Так, лише в першому пів�

річчі минулого 2013 року з 335 тисяч

померлих майже 70 % (225 000 чол.)

пішли з життя через хвороби систе�

ми кровообігу. Від раку — ще однієї

неінфекційної хвороби — померло

понад 45 000 чол., хвороби дихаль�

них шляхів забрали життя понад

8600 чол. Україна посідає провідні

місця в Європі за показниками по�

ширеності тютюнопаління, алкого�

лізму та підвищеної ваги — явищ,

які є головними провокаторами роз�

витку таких хвороб, як рак, інсульт,

бронхіальна астма та інших неін�

фекційних захворювань.

Світова спільнота вже давно їх ви�

знала глобальною загрозою люд�

ському здоров’ю. Ще у 2011 році під

егідою ООН лідери більшості країн

світу прийняли стратегічний доку�

мент, що заклав фундамент для ви�

рішення неінфекційної проблеми в

світі — Політичну декларацію нара�

ди високого рівня Генеральної

асамблеї ООН з профілактики неін�

фекційних захворювань та боротьби

з ними. Текстом даного документу

визначається, що “глобальний тягар

і загроза неінфекційних захворю�

вань — це один з основних викликів

розвитку в XXI столітті, який підри�

ває соціально�економічний розви�

ток у всьому світі й ставить під за�

грозу досягнення погоджених на

міжнародному рівні цілей в галузі

розвитку”. Також в тексті декларації

світова спільнота закликає уряди

держав приділити увагу питання

співпраці між владою та громад�

ським сектором. Уряди для ефектив�

ної протидії пандемії НІЗ повинні

“сприяти в нарощуванні потенціалу

неурядових організацій, що займаю�

ться проблематикою неінфекційних

захворювань і є чинними на націо�

нальному та регіональному рівнях...

допомогти їм повністю реалізувати

свої можливості в ролі партнерів у

справі профілактики неінфекційних

захворювань і боротьби з ними”.

Для протидії НІЗ створено
альянси неурядових 
організацій

В багатьох країнах світу вже

створюються механізми співпраці

між урядом та громадськістю.

Прикладом такого механізму є

створення альянсів неурядових ор�

ганізацій із протидії НІЗ, які вже

засновані в 19�ти країнах світу.

Світовий альянс з протидії неін�

фекційним захворюванням був

створений в 2009 році чотирма

міжнародними організаціями

(International Diabetes Federation,

World Heart Federation, the Union

for International Cancer Control,

The International Union Against TB

and Lung Disease). Сьогодні до

складу Альянсу входять близько

2000 неурядових організацій зі 170�

ти країн світу. Серед його досяг�

нень перше місце посідає саме По�

літична декларація ООН, ініціато�

рами розгляду якої були представ�

ники саме Світового альянсу.

В Україні — як європейській кра�

їні з високими показниками смерт�

ності від НІЗ — постала необхідність

появи аналогічної структури, яка б

об’єднувала зусилля пацієнтських

організацій, влади та бізнесу навко�

ло питання подолання небезпеки

неінфекційної пандемії. Першим

кроком на шляху до цього стало

створення 17 вересня 2013 року у

Верховній Раді Міжфракційного де�

путатського об’єднання з питань

профілактики та боротьби з неін�

фекційними захворюваннями. Іні�

ціатором такого кроку народних об�

ранців стала пацієнтська організа�

ція — Спілка захисту прав пацієнтів

“Здоров’я нації”, яка неодноразово

наголошувала на необхідності ство�

рення такої структури для донесен�

ня інтересів пацієнтів до влади. На

сьогодні до складу групи входить 25

народних депутатів із різних парла�

ментських фракцій. Найближчим

часом саме через цю міжфракційну

групу планується ініціювати в пар�

ламенті країни слухання на тему не�

безпеки неінфекційних захворю�

вань. Наступним кроком має стати

започаткування Національного аль�

янсу протидії НІЗ в Україні — за

аналогією із згадуваною вище між�

народною організацією.

Саме ці плани та питання стали

предметом обговорення в ході зу�

стрічі представників пацієнтської

громадськості із Жаном Клодом

Мбанья 24 квітня.

Зустріч розпочала зі вступного

слова ініціатор заходу Валентина

Очеретенко (Спілка захисту прав

пацієнтів “Здоров’я нації”). В ході

виступу пані Очеретенко підкрес�

лила важливість таких заходів для

привернення уваги громадськості

до проблеми неінфекційних захво�

рювань в Україні, особливо з огляду

на останні політичні події та еконо�

мічну ситуацію в нашій державі, що

негативно позначаються й на галузі

охорони здоров’я. Крім того, в цій

нестабільній ситуації зростає важ�

ливість питання профілактики та

попередження небезпечних захво�

рювань. Але, на жаль, політична

доцільність не завжди збігається із

інтересами мільйонів українців. То�

му саме неурядові організації мають

стати ініціаторами процесу об’єд�

нання громадян України навколо

питання захисту та збереження здо�

ров’я населення, навколо питання

профілактики неінфекційних за�

хворювань. І в цьому нам готові до�

помогти визнані світові експерти,

прикладом чого є візит до України

Жана Клода Мбанья.

“Хрещатику” вдалося поставити

кілька запитань головному гостю

“круглого столу” пану Мбанья та

організаторам цього заходу �

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

М
инулого тижня до столиці завітав визнаний у
світі авторитет в сфері протидії неінфекційним
захворюванням, екс�президент Міжнародної діа�
бетичної асоціації, директор групи охорони здо�

ров’я в дослідницькому центрі “Research Group” Жан
Клод Мбанья. Метою його візиту до Києва стала участь у
науково�практичній конференції “Актуальні питання су�
часної діабетології”. Відгукнувшись на запит представ�
ників пацієнтської громадськості України, пан Мбанья
знайшов час на зустріч із ними. Ініційований Спілкою за�
хисту прав пацієнтів “Здоров’я нації”, “круглий стіл” став
унікальною можливістю відкрито обговорити нагальні
проблеми в сфері охорони здоров’я України, поділитися
набутим досвідом та почути один одного. Темою зустрічі
стало питання неінфекційних захворювань в світі та
Україні, а також можливі механізми боротьби проти цієї
нової глобальної загрози.

На наші запитання відпо!
віла організатор заходу, ке!
рівник Спілки захисту прав
пацієнтів “Здоров’я нації”
Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

— Валентино Дмитрівно,
в чому полягає мета цього
заходу і чому ви вирішили
запросити саме Жана Клода
Мбанья?

— Головною метою нашої сьогоднішньої зустрі�

чі стало бажання в черговий раз привернути увагу

нашої влади та суспільства до проблеми неінфек�

ційних захворювань, яка посідає сьогодні провід�

не місце в системі охорони здоров’я. Ця проблема,

про яку вже третій рік говорить все світове співто�

вариство, в Україні ігнорується, хоча саме наша

країна є негативним прикладом тієї небезпеки,

яку несе з собою неінфекційна пандемія. Майже

півмільйона наших громадян кожного року поми�

рає від цукрового діабету, інфаркту, інсульту, онко�

логічних захворювань та захворювань дихальної

системи. Але ми чомусь ставимось до цього як до

норми, не б’ємо на сполох та не кидаємо все зара�

ди того, щоб змінити ситуацію. Такого роду захо�

ди саме й спрямовані на те, щоб спровокувати

громадян на увагу до проблеми НІЗ.

А Жана Клода Мбанья я вже досить довго знаю

особисто, ще з того часу, як була віце�президен�

том Міжнародної діабетичної федерації. Саме цю

організацію тривалий час очолював пан Мбанья.

Крім того, він є одним з найавторитетніших екс�

пертів в темі неінфекційних захворювань і одним

із найрозумніших людей, яких я зустрічала в сво�

єму житті.

— В ході зустрічі неодноразово наголошувалось
на ролі пацієнтських організацій в процесі протидії
неінфекційним захворюванням. Чому саме вони, а
не держава чи народні депутати, наприклад?

— Мабуть, тому, що саме пацієнти є найбільш

зацікавленою стороною в цьому процесі. Саме

вони власним здоров’ям перевіряють ефектив�

ність державної політики в галузі охорони здо�

ров’я. У держави своє бачення, яке, на жаль, не

завжди збігається із громадським. Дуже позитив�

ним є те, що сьогодні на нашій зустрічі була при�

сутня представниця Міністерства охорони здо�

ров’я України, бо раніше чиновники ігнорували

такі заходи, посилаючись на завантаженість спра�

вами. Ситуація в країні у сфері неінфекційних за�

хворювань настільки критична, що й далі не по�

мічати цієї проблеми не можна. Але хтось має

першим вголос заявити про небезпеку. І поки вла�

да мовчить, слово беруть пацієнти та пацієнтські

організації. Я впевнена, що саме пацієнтські ор�

ганізації сьогодні є головною рушійною силою в

боротьбі із глобальними проблемами охорони

здоров’я.

— Який результат ви плануєте отримати від цієї
зустрічі?

— Головне — це увага суспільства. І в цьому ми

просимо допомогти нам вас, журналістів. Щодо

практичних результатів, то ми хочемо підготува�

ти практичні рекомендації щодо необхідних кро�

ків в процесі боротьби із НІЗ в Україні, які вже

завтра повинні бути зроблені владою та народ�

ними депутатами. Це і парламентські слухання, і

розробка законопроектів, і створення структур

при органах державної влади, які б зайнялися

питаннями протидії неінфекційним захворю�

ванням. Роботи багато, але ми готові, тому що

це, в першу чергу, питання нашого здоров’я та

якості повсякденного життя.

Окрім цього, кореспон!
дент “Хрещатика” поспіл!
кувався з Жаном Клодом
МБАНЬЯ, екс!президен!
том Міжнародної діабетич!
ної асоціації, директором
групи охорони здоров’я в
дослідницькому центрі
“Research Group”.

— Вітаємо вас у Києві. В
своїй дуже цікавій доповіді ви неодноразово під!
креслювали той факт, що неінфекційні захворюван!
ня — це проблема, яку ми самі для себе створюємо.
Чому так вважаєте?

— Все досить просто. Ви, мабуть, знаєте, що го�

ловними факторами ризику для появи такого за�

хворювання як цукровий діабет є надмірна вага та

недостатня фізична активність. Так от, в розвине�

них країнах світу вже давно постала проблема над�

мірної ваги у населення. Це результат і технологіч�

ного розвитку, який розширив зону комфорту лю�

дини, позбавивши її необхідності витрачати біль�

ше калорій. Так само причиною цього стало і зрос�

тання калорійності їжі, яку ми вживаємо щодня.

Може звучати дивно, але сьогодні у сучасної циві�

лізації найгостріше стоять такі проблеми, як стри�

мування апетиту, емоцій, імпульсів та жадібності,

що є цілком визначальною соціальною патоло�

гією нашого часу. Ми стали їсти більше, рухатись

менше і хворіти від цього частіше. Але що може

здивувати ще більше, так це той факт, що в най�

ближчому майбутньому центром неінфекційної

пандемії в світі можуть стати не розвинені країни,

в яких високий рівень життя, а країни Африки та

Близького Сходу. Сьогодні 382 мільйони осіб світу

мають діабет. До 2035 ця цифра зросте до 592 міль�

йонів, причому максимальне зростання припада�

тиме саме на країни Африканського континен�

ту — 109 %. Не в останню чергу це результат зрос�

тання кількості осіб із надмірною вагою.

— А в чому причина цього? На прикладі країн Аф!
рики.

— Не в останню чергу причиною тут стають

культурні цінності та традиційні уявлення про

красу та добробут. Прикладом є результати опи�

тувань, зроблених в Камеруні. Так, для більшості

населення цієї країни надмірна вага є свідоцтвом

багатства, душевного спокою, хороших умов

проживання, доброго стану здоров’я, щастя та

влади. Струнка фігура, навпаки, свідчить про на�

явність у людини хвороби, наприклад,

ВІЛ/СНІДу, бідності, стресу, убогості, нещастя та

недоїдання. Керуючись подібними стереотипа�

ми, люди формують своє ставлення до харчуван�

ня та фізичної активності, що, своєю чергою,

впливає на рівень здоров’я.

— Так, цікаві традиції. На Вашу думку, на чому
зараз варто зосередитись Україні для подолання ка!
тастрофічної ситуації, яка сьогодні склалася в сфе!
рі охорони здоров’я, в тому числі і через пошире!
ність НІЗ?

— На прикладі світового досвіду доведено, що

ефективні кроки в подоланні тієї чи іншої проб�

леми в сфері охорони здоров’я можливі лише

через партнерство всіх зацікавлених сторін. І в

першу чергу — взаємодії влади та громадськості.

Такі зустрічі, на якій я мав за честь бути сьогодні

присутнім, роблять багато для такої взаємодії. І

це рух у правильному напрямку. Партнерство

влади, пацієнтів та громадських організацій —

той фундамент, на якому будується успішна

стратегія подолання небезпеки неінфекційних

захворювань.

“Пацієнтські організації — це головна рушійна сила 
в боротьбі з глобальними проблемами охорони здоров’я”



Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

Г
еоргій Побідоносець,
або Єгорій Хороб�
рий, як його назива�
ли в народі, був од�

ним з найбільш шанованих
святих. Згідно з церковним
переказом, св. Георгій на�
родився в кінці II століття в
Каппадокії — області в Ма�
лій Азії. Житіє святого опо�
відає про те, що він був
воєначальником при імпе�
раторі Діоклетіані, відомо�
му своїми безжальними
гоніннями на християн. За
сповідання християнської
віри Георгій був засудже�
ний до жорстоких тортур,
але переніс катування з
терпінням і мужністю. У
303 році він у віці близько
тридцяти років був страче�
ний.

Відповідно до житійного опису

мук святого і апокрифічної оповіді

про його змієборство, Георгій

сприймався офіційним християн�

ством як ідеальний воїн. Йому по�

клонялися як мученикові і небесно�

му покровителю воїнів. Приблизно

з V століття візантійські імператори

почали сприймати св. Георгія і як

свого патрона. Їх прикладу насліду�

вали руські князі. Ім’я Георгій було

одним із улюблених у київських

князів. Для затвердження культу св.

Георгія на Русі особливо багато зро�

бив Ярослав Мудрий, який отримав

при хрещенні ім’я Георгій. На честь

свого покровителя у 1030 році він

заснував місто Юріїв, а в 1037 році

почав будувати Георгіївський мо�

настир у Києві. День освячення

першого на Русі храму Св. Георгія —

26 листопада 1051 року — був від�

значений встановленням щорічно�

го святкування.

Традиційні уявлення про св. Геор�

гія знайшли віддзеркалення в ду�

ховних віршах, де він постає як за�

хисник християнської віри на Русі.

У текстах цього жанру, разом із від�

творенням описів мучеництва Єго�

рія, звучали також мотиви облашту�

вання святим землі руської і звіль�

нення її від “басурманщини” —

язичництва. У духовних віршах на

сюжет про звільнення Єгорієм Хо�

робрим Русі святий іменується си�

ном єрусалимським, а іноді руської

цариці Софії Премудрої, що пояс�

нює його незвичайну природу, ос�

кільки “Софія” — це “Премудрість

Божа”.

У духовному вірші розповідається

про захоплення влади на Русі “ба�

сурманом царищем Дем’яніщем”,

образ якого співвідносимо з істо�

ричною особою — імператором

Діоклетіаном. Дем’яніще нападає

також на Єрусалим, руйнує його і

під загрозою смерті пропонує Єго�

рію відректися від християнської ві�

ри. Щоб змусити Єгорія перейти у

“басурманську” віру, його пиляють

пилами, рубають сокирами, варять

у смолі, але, незважаючи на муки,

Єгорій продовжує молитися — “спі�

вати вірші херувимські, вимовляти

всі голоси ангельські”. Нічого не

добившись, Дем’яніще кидає Єго�

рія в глибокий льох на 30 років. Ко�

ли пройшов увесь цей час, святий

звільняється чудовим чином: уві сні

йому являється Богородиця і пові�

домляє, що він за свої муки удо�

стоєний Царства Небесного. Одразу

ж за Божим велінням буйні вітри

розкидали двері і замки Єгор’євої

темниці. А сам Єгорій по благосло�

венню матері прямує на Русь утвер�

джувати християнську віру. Проїж�

джаючи по Русі, Єгорій ім’ям Бо�

жим наново влаштовує землю, як

колись, до приходу “басурмана”, її

створив Бог. По велінню Єгорія дрі�

мучі ліси розступаються, високі го�

ри розходяться, і на їх місці встають

соборні церкви. Щоб остаточно

звільнити Святу Русь від “басур�

манства”, Єгорій Хоробрий при�

їжджає до Києва, вступає у поєди�

нок з Дем’яніщем і перемагає його.

Православна церква двічі на рік

шанує пам’ять святого великомуче�

ника Георгія Побідоносця. У народі

говорили: “На Русі два Єгорія: один

холодний, інший голодний”. Пер�

ший день — 23 квітня / 6 травня —

був встановлений церквою ще в

епоху раннього християнства на

згадку про мученицьку смерть свя�

того. Народні назви цього дня —

“Єгорій Весняний”, “Літній”,

“Теплий”, “Голодний”. Другий

день — 26 листопада / 9 грудня —

був встановлений руською право�

славною церквою на честь освячен�

ня храму Св. Георгія в Києві у 1051

році. Селяни називали це свято

“Єгорій Осінній”, або “Зимовий”,

“Холодний”, а також “Юріїв день”.

До св. Георгія завжди зверталися з

проханням про допомогу і заступ�

ництво в боротьбі з ворогами рідної

землі, про охорону від підступів ди�

явола, а також з проханням про здо�

ров’я душевне і тілесне, про родю�

чість землі.

У народній свідомості образ св.

Георгія сприймався неоднозначно.

З одного боку, відповідно до житія,

апокрифічних оповідей і духовних

віршів, він усвідомлювався як зміє�

борець і “христолюбивий воїн”, а з

іншого — як господар землі і весня�

ної вологи, покровитель худоби,

розпорядник диких звірів. Весня�

ний день св. Георгія сприймався у

традиційній культурі як важлива ві�

ха землеробського календаря. Про

зв’язок святого із землеробством

свідчить значення його імені: Геор�

гій в перекладі з грецької мови —

той, хто “обробляє землю”. У схід�

них слов’ян воно має кілька варіан�

тів: Юрій, Єгор, Єгорій.

В уявленнях селян св. Єгорій ви�

ступав як зачинатель весни, той, хто

сприяє весняному пробудженню і

оновленню природи. У народному

календарі з днем Єгорія Весняного,

за повір’ям, приходило справжнє

весняне тепло. Тому в народі гово�

рили: “Теплий Єгорій весну почи�

нає, а Ілля літо кінчає”, “Єгорій Хо�

робрий — зимі ворог лютий”, “Чо�

го�чого боїться зима, а теплого Єго�

рія більше за все”, “Прийшов Єго�

рій — і весні не піти”, “Юрій на по�

ріг — весну притягав”, “Єгорій — з

теплом, а Нікола — з травою”. Се�

ляни вважали, що Єгорій починав

весну, “відмикаючи землю” і “ви�

пускаючи на білий світ росу”.

В українців і білорусів “юріїв�

ська” роса вважалася цілющою і ро�

дючою. У Єгоріїв день корів прагну�

ли вигнати в поле якомога раніше,

по росі, яка, за народними уявлен�

нями, забезпечувала зростання ху�

доби і велику кількість молока. Зна�

харки і прості жінки цього дня хо�

дили збирати росу, водячи по траві

тканиною. Вичавленою з тканини

вологою умивалися для здоров’я і

краси. Знахарки збирали росу і лі�

кували нею від пристріту, “від семи

недуг”. Існував звичай рано�вранці

кататися на межі по росяній траві.

За народним повір’ям, той, хто в

Єгоріїв день покачався у росі, весь

рік буде сильний і здоровий.

У землеробстві день Єгорія Вес�

няного знаменувався пізньою оран�

кою, сівбою ярових, посадкою де�

яких городніх культур, а також низ�

кою ритуальних дій, які були на�

правлені на забезпечення родючості

землі і отримання хорошого уро�

жаю. Так, там, де до Єгорієва дня

з’являлися перші озимі сходи, селя�

ни здійснювали хресні ходи на по�

ля, які завершувалися молебнем,

зверненим до св. Георгія, після за�

кінчення молебню по землі катали

священика, вважаючи, що від цього

хліб народиться високий. У деяких

місцевостях жінки на Єгорія вихо�

дили в поле і самі каталися по землі

роздягненими, примовляючи: “Як

ми катаємося по полю, так хай хліб

росте в трубку”. Катання, або пере�

кидання по землі — архаїчний ма�

гічний прийом, що надає, згідно з

народними уявленнями, землі ро�

дючість.

Не менш яскравими в Єгоріїв

день були обряди скотарства. По�

всюдно св. Георгія шанували як по�

кровителя худоби і пастухів. Подіб�

но до будь�якої магічної акції, ри�

туали першого вигону худоби про�

водилися до або під час сходу сон�

ця. Селяни вважали, що св. Георгій

сам об’їжджає поля рано�вранці і

тому краще збереже від хвороб і ди�

ких звірів ту худобину, яку застане

в полі. Перш ніж відправити худо�

бину на вигін, господарі з магічни�

ми предметами і заклинанням

здійснювали охоронний обряд об�

ходу худоби у дворі. Серед предме�

тів, які в народній свідомості наді�

лялися охороняючою магічною си�

лою, при обході використовували

хліб, сіль і яйце — пасхальне або

спеціально забарвлене до дня св.

Єгорія в зелений

колір. Їх зазви�

чай клали в ре�

шето, козуб або

миску, іноді — за

пазуху. У обряді

використовува�

ли також різні

металеві пред�

мети. Сокиру, як

правило, зати�

кали за пасок. У

деяких областях

господар при

обході в лівій ру�

ці ніс миску із

зерном, яйцями, іконою св. Георгія

і запаленою свічкою, а правою ру�

кою тягнув по землі косу. Цією ко�

сою він окреслював магічне коло

навколо тварин, що повинно було

забезпечити їм захист. За старих ча�

сів господиня при обході корів на�

магалася похитувати решето з іко�

ною, хлібом і яйцем так, щоб

останнє весь час крутилося навко�

ло решти предметів. При цьому во�

на примовляла: “Як довкруги яєч�

ко катається по решету, так би ху�

добина довкола своєї хатинки зна�

ла і ходила додому, ніде не залиша�

лася”. Після триразового обходу

худоби проводили іконою навхрест

по спині коровам, сокиру тричі пе�

рекидали через спину, сіллю або

зерном обсипали тварин, яйця з

чотирьох сторін підкочували під

корову з примовою: “Йди у поле /

корм збирай / від хижаків тікай / а

додому прибігай!”. Хлібом, з яким

здійснювався обхід, найчастіше за�

годовували худобу, вважаючи, що

це забезпечить їй силу, здоров’я і

приплід.

Повсюдно при вигоні з двору ху�

добу хльостали гілками верби, освя�

ченими у Вербну неділю, а іноді і

колоссям першого зібраного мину�

лого року снопа, які вважали цілю�

щими і зберігали весь рік у червоно�

му кутку за іконами. Крім того, на

порозі двору або в воротах на вули�

цю господарі поміщали вгорі ікону

св. Георгія, а на землю клали пасок,

яйце, замок, сокиру, косу і подібні

магічні предмети, через які худоба

повинна була переступити. Сила

паска і замка, згідно з народними

уявленнями, полягала в їх власти�

востях: приймати форму магічного

кола і замикати щось. Металевим

предметам також приписувалася

магічна сила: оскільки залізо не

можна їсти, то, якщо через речі з

нього переступить худобина, хижі

звірі не чіпатимуть її. У багатьох

місцях елементом обрядовості пер�

шого вигону було освячення худоби

біля церкви і скроплювання її свя�

тою водою після молебню і водо�

святи. Тільки після цього стадо ви�

ганяли за межі села. Найважливі�

шим обрядом першого вигону худо�

би вважався обхід стада пастухом.

Він тричі обходив стадо у полі з мо�

литвою і магічними предметами:

іконою св. Єгорія, освяченою вер�

бою, яйцями, хлібом, запаленою

свічкою, замком з ключем, ножем, а

також з атрибутами пастушої робо�

ти: палицею, батогом, барабанкою

або ріжком. Обов’язковим для об�

ряду був також “обхід” — папірець з

молитвою, отриманою пастухом у

чаклуна. За обхід пастухів обов’яз�

ково вшановували і дякували госпо�

дині. Для цього вони, святково

одягнені, відправлялися за худобою

в поле і обдаровували пастуха яйця�

ми, пирогами, м’ясом, випивкою,

грошима, як тільки обхід був завер�

шений. Дари, за народною уявою,

мали магічне значення. Тут же

влаштовувалася святкова трапеза. У

деяких місцевих традиціях за трапе�

зу разом з пастухом

сідали господарі ху�

доби. Подекуди із

зібраного приго�

щання святкову гу�

лянку влаштовува�

ли кілька пастухів.

Єгорій Хоробрий

вважався покрови�

телем і розпорядни�

ком не тільки до�

машніх тварин, а й

диких звірів. Про

святого говорили:

“Всі звірі, вся жива

тварюка у Георгія

під рукою”. У народі вірили, що він

у день свята виїжджає у поля і ліси і

роздає тваринам накази. Це уявлен�

ня особливо пов’язувалося з вовка�

ми, яких в народі називали “псами”

св. Єгорія. Взимку, коли розмножу�

валося багато вовків, селяни гово�

рили, що їх розпустив св. Єгорій.

У деяких місцях св. Єгорія осо�

бливо почитали мисливці, вважа�

ючи його своїм покровителем. У

Єгоріїв день вони зверталися до

святого: “Єгорій Хоробрий, святий

мій помічник! Жени білого звіра

зайця по моїх пастках через поля

чисті, своєму рабові Божому (ім’я)

жени білого звіра зайця з усіх чоти�

рьох сторін”. З вимови цього замов�

ляння завжди починали і саме по�

лювання.

У багатьох місцевостях Єгоріїв

день проголошувався як велике

свято — упродовж двох�трьох і біль�

ше днів, які знаменувалися варкою

пива і ходінням у гості до родичів і

сусідів. Там, де Єгоріїв день був пре�

стольним святом, його відзначали

цілий тиждень

ÐÅË²Ã²ß
Хрещатик 1930 квітня 2014 року

“Прийшов Єгорій — і весні не піти”
У день святого Георгія Побідоносця той, хто покачався у росі, весь рік буде сильний і здоровий

Ïðî çâ’ÿçîê ñâÿòîãî 
³ç çåìëåðîáñòâîì ñâ³ä÷èòü

çíà÷åííÿ éîãî ³ìåí³: 
Ãåîðã³é â ïåðåêëàä³ 

ç ãðåöüêî¿ ìîâè — òîé, 
õòî “îáðîáëÿº çåìëþ”. 
Ó ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí âîíî 
ìàº ê³ëüêà âàð³àíò³â: 
Þð³é, ªãîð, ªãîð³é.

Äî ñâ. Ãåîðã³ÿ çàâæäè 
çâåðòàëèñÿ ç ïðîõàííÿì 

ïðî äîïîìîãó ³ çàñòóïíèöòâî
â áîðîòüá³ ç âîðîãàìè ð³äíî¿

çåìë³, ïðî çàõèñò 
â³ä ï³äñòóï³â äèÿâîëà, 
à òàêîæ ç ïðîõàííÿì 
ïðî çäîðîâ’ÿ äóøåâíå 

³ ò³ëåñíå, ïðî ðîäþ÷³ñòü 
çåìë³.

Òðàäèö³éí³ óÿâëåííÿ ïðî ñâ. Ãåîðã³ÿ çíàéøëè 
â³ääçåðêàëåííÿ â äóõîâíèõ â³ðøàõ, äå â³í ïîñòàº 

ÿê çàõèñíèê õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè íà Ðóñ³.
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Спортивне життя. 
Олег Царьков — найкращий
спортсмен березня

Ó ïåðøèé âåñíÿíèé ì³ñÿöü íàéá³ëü-

øèì äîñÿãíåííÿì äëÿ óêðà¿íñüêîãî

ñïîðòó ñòàâ óñï³õ íàøî¿ çá³ðíî¿ ç³

ñòð³ëüáè ç ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿ íà ÷åì-

ï³îíàò³ ªâðîïè ó Ìîñêâ³. Â³ò÷èçíÿíèì

ñòð³ëêàì âäàëîñÿ çàâîþâàòè íà êîíòè-

íåíòàëüí³é ïåðøîñò³ 15 ìåäàëåé (6 çî-

ëîòèõ, 8 ñð³áíèõ ³ 1 áðîíçîâó), ùî äî-

çâîëèëî ¿ì âèãðàòè çàãàëüíîêîìàíäíèé

çàë³ê çìàãàíü, à òàêîæ ïîñ³ñòè ïåðøå

ì³ñöå â êîìàíäíîìó çàë³êó ñåðåä äîðîñ-

ëèõ òà þí³îð³â. 

Ãîëîâíèì ãåðîºì ÷åìï³îíàòó ñòàâ

Îëåã Öàðüêîâ, ÿêèé ïåðåì³ã ó ñòð³ëüá³ ç

ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèíò³âêè, ïðè öüîìó

âñòàíîâèâøè ðåêîðä Óêðà¿íè òà ªâðîïè. 

“Öå “çîëîòî” ñòàëî ïåðøîþ ìåäàëëþ

çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ó ÷îëîâ³ê³â ó

ñòð³ëüá³ ç ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèíò³âêè òà

íàéá³ëüøèì óñï³õîì Îëåãà â éîãî

êàð’ºð³. Â³ðþ, ùî öå ëèøå ïî÷àòîê,

àäæå, ïðîÿâèâøè íàïîëåãëèâ³ñòü ³ ñòà-

ðàíí³ñòü, ìîæíà äîñÿãòè ïîñòàâëåíî¿

ìåòè. Öå íàì ³ ïðîäåìîíñòðóâàâ Îëåã,

ñòàâøè íàéêðàùèì ñïîðòñìåíîì áåðåç-

íÿ”,— íàãîëîñèâ ïðåçèäåíò Íàö³îíàëü-

íîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè

Ñåðã³é Áóáêà ï³ä ÷àñ íàãîðîäæåííÿ ³

âðó÷åííÿ äèïëîìó, ñòàòóåòêè òà ãðîøî-

âî¿ âèíàãîðîäè. 

Òàêîæ î÷³ëüíèê â³ò÷èçíÿíîãî ÍÎÊ

â³äçíà÷èâ ðîáîòó ³ òðåíåðà Îëåãà Öàðü-

êîâà — Ëåñ³ Ëåñüê³â, ÿêà, äî ðå÷³, ïðî-

äîâæóº àêòèâíî âèñòóïàòè ÿê ñïîðòñ-

ìåíêà. Çà ¿¿ ïëå÷èìà ÷èìàëî ñïîðòèâ-

íèõ íàãîðîä: áàãàòîðàçîâà ÷åìï³îíêà

ñâ³òó òà ªâðîïè, ïåðåìîæíèöÿ êóáê³â

ñâ³òó, ó÷àñíèöÿ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð �

Регбі. 
Збірна України мінімально
перемогла команду Польщі

Ó Ëüâîâ³ â ìàò÷³ 10-ãî òóðó Êóáêà ªâ-

ðîïåéñüêèõ Íàö³é íàö³îíàëüíà êîìàíäà

Óêðà¿íè ïðèéìàëà çá³ðíó Ïîëüù³.

Ñòàðò ïîºäèíêó áóâ çà ãîñïîäàðÿìè —

íàø³ ðåãá³ñòè âèðâàëèñÿ âïåðåä ç ðà-

õóíêîì 12:3. Äî ê³íöÿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè

ï³äîï³÷í³ Çóðàáà Ê³êà÷å³øâ³ë³ âîëîä³ëè

³í³ö³àòèâîþ ³ çóì³ëè çàðîáèòè ïðàâî íà

ïåíàëüò³, ÿêèé ðåàë³çóâàâ Ìèêîëà Äåë³-

ºðã³ºâ — 15:6. 

Äðóãà ïîëîâèíà òàêîæ ïî÷àëàñÿ ç íà-

áðàíèõ î÷îê ãîñïîäàðÿìè, ïåðåä çà-

êëþ÷íèìè äåñÿòüìà õâèëèíàìè ïîºäèí-

êó óêðà¿íñüêà çá³ðíà âåëà ç ðàõóíêîì

29:16. Âàæêî ñêàçàòè, ùî ñòàëîñÿ ç ï³ä-

îï³÷íèìè Çóðàáà Ê³êà÷å³øâ³ë³ â çà-

êëþ÷í³ äåñÿòü õâèëèí ìàò÷ó, àëå âîíè

äëÿ ñèíüî-æîâòèõ âèéøëè ïðîâàëüíè-

ìè. Ïîëÿêàì âäàëîñÿ çàíåñòè äâ³ ñïðî-

áè ç ðåàë³çàö³ºþ ³ ñêîðîòèòè ðàõóíîê

äî ì³í³ìóìó — 29:28. Íà ùàñòÿ, îñòàí-

í³é çàí³ñ ãîñò³ îðãàí³çóâàëè íà 82-é

õâèëèí³ çóñòð³÷³, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîëóíàâ

ô³íàëüíèé ñâèñòîê. Òîæ â³ò÷èçíÿíà

çá³ðíà ïåðåìîãëà ç ðàõóíêîì 29:28 �

Баскетбол. 
Національна жіноча збірна
всі матчі відбору ЧЄ зіграє 
на виїзді

Â³ò÷èçíÿíà æ³íî÷à êîìàíäà ç áàñêåò-

áîëó äîìàøí³ ïîºäèíêè â³äá³ðêîâîãî

ðàóíäó ªâðîáàñêåòó-2015 íå çìîæå

ïðîâîäèòè íà äîìàøíüîìó ïàðêåò³. Áå-

ðó÷è äî óâàãè çàíåïîêîºííÿ ùîäî íå-

ñòàá³ëüíî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³, ï³ñëÿ êîí-

ñóëüòàö³é ç Ôåäåðàö³ºþ áàñêåòáîëó

Óêðà¿íè áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, ùî

æ³íî÷à çá³ðíà ïðîâåäå ñâî¿ äîìàøí³ ïî-

ºäèíêè íà ìàéäàí÷èêàõ êîìàíä-ñóïåð-

íèöü. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé

ñàéò Ô²ÁÀ-ªâðîïà. Íàãàäàºìî, ùî ó

â³äá³ðêîâîìó òóðí³ð³ íàø³ ä³â÷àòà ïî-

òðàïèëè äî ãðóïè D, äå áîðîòèìóòüñÿ ç³

çá³ðíèìè Ô³íëÿíä³¿, Í³ìå÷÷èíè òà ×îð-

íîãîð³¿. Âñ³ ìàò÷³ êâàë³ô³êàö³éíîãî ðà-

óíäó ïðîéäóòü ç 8 ïî 25 ÷åðâíÿ �

Герої вітчизняного 
спорту отримали 
заслужені нагороди
В столиці відзначили найкращих атлетів року

Яскраве дійство, організоване

Національним олімпійським ко�

мітетом України та Міністер�

ством молоді та спорту, зібрало

разом видатних олімпійців різних

поколінь, кожен з яких зробив

неоціненний внесок у розвиток

олімпійського руху України.

Символічно, що таке чудове

свято відбулося на головній спор�

тивній арені України — у націо�

нальному спортивному комплек�

сі “Олімпійський”. Саме ця істо�

рична арена у свій час приймала

футбольний турнір Ігор 1980 року

та саме тут палав олімпійський

вогонь.

“Дуже приємно бачити у цій за�

лі наших спортсменів — гордість і

славу єдиної України, на чию

честь підіймається державний

прапор та лунає гімн, чиї звер�

шення прославляють нас у всьому

світі! Я вірю, що спортивні пере�

моги консолідують суспільство

заради нових звершень, надиха�

ють на взаємоповагу та взаємопо�

розуміння і допомагають зберегти

мир та спокій в Україні. Кожний з

вас — вже переможець, вже герой.

Дякую за самовідданість та любов

до обраної справи!” — привітав

присутніх президент НОК Укра�

їни Сергій Бубка.

Незважаючи на те, що цього

вечора нагороди отримували

спортивні герої 2013 року, перши�

ми приємні подарунки та вшану�

вання зали відчули тріумфаторки

Олімпійських ігор у Сочі, а саме

наші олімпійські чемпіонки —

Олена Підгрушна, Юлія Джима,

Віта та Валентина Семеренки, а

також ті, хто разом йшли до цього

історичного успіху, — президент

Федерації біатлону Володимир

Бринзак та наставники збірної —

Григорій Шамрай, Надія Білова

та Василь Карленко. Від імені

олімпійської родини України

Сергій Бубка і міністр молоді та

спорту Дмитро Булатов вручили

дівчатам пам’ятні панно, які

НОК приготував спеціально для

біатлоністок. Нагороджуючи

спортсменок, президент НОК

відзначив: “Я впевнений, що іс�

торичний успіх нашої естафетної

команди став яскравим прикла�

дом єдності різних регіонів Укра�

їни. Це команда, яка подарувала у

непростий для країни час незрів�

нянні емоції та відчуття гордості

за Україну. Команда, яка своїм

успіхом зробила набагато більше,

ніж політики та дипломати.

Команда, яка стала символом си�

ли духу, незламної волі та величі

українського народу!”. Після цьо�

го настала черга дізнатися імена

переможців “спортивного Оска�

ру�2013”.

Звання кращої спортсменки

України здобула біатлоністка

Олена Підгрушна, яка, крім по�

чесної нагороди, удостоїлася гро�

шового призу у розмірі 50 тис. грн

і автомобіля. В аналогічній номі�

нації у чоловіків найкращим став

український стрибун у висоту

Богдан Бондаренко, який також

отримав цінні призи від прези�

дента хокейного клубу “Донбас”.

“Героєм українського спорту” ви�

знали українську фехтувальницю

Ольгу Харлан, яка отримала в по�

дарунок автомобіль, як і кращі

спортсмени країни. “Кращою

командою року” стала жіноча

збірна України з фехтування на

шаблях, а кращим тренером —

Артем Скороход, який є настав�

ником цієї команди. У номінації

“Краща клубна команда Укра�

їни” перемогу здобув донецький

хокейний клуб “Донбас”. Крім

цього, нагороду отримали і укра�

їнські баскетболісти, які блиску�

че виступили на торішньому Єв�

робаскеті. “Сенсацією року” ста�

ла Ганна Мельниченко, яка спе�

ціалізується в легкоатлетичному

багатоборстві. Почесним званням

“Спортивної слави України” були

відзначені гандболістка Людмила

Бобрусь та Володимир Морозов,

який виступав у веслуванні на

байдарках і каное. У номінації

“Сильні духом” перемогла плав�

чиха Ольга Свідерська, а кращим

спортивним організатором року

визнали Ірину Дерюгіну. “Олім�

пійською надією” України стала

юна шаблістка Аліна Комащук, а

кращою в неолімпійських видах

спорту визнали представницю

пауерліфтингу Ларису Соловйову,

яка перемогла у номінації “Разом

з олімпійцями”. Не обійшли ува�

гою організатори й українського

борця вільного стилю Ібрагіма

Алдатова, відначивши спортсме�

на у номінації “Повернення в

спорт” �
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Н
айпрестижніша спортивна премія України,
створена за ініціативи Сергія Бубки, ось вже
восьмий рік поспіль вручається найуспішні!
шим атлетам, тренерам та фахівцям спорту.

За роки проведення статуетку (у вигляді атлета, який
тримає на долоні олімпійські кільця) отримали
близько ста переможців. Цьогоріч кращим спортсме!
ном було визнано Богдана Бондаренка, спортсмен!
кою року стала Олена Підгрушна, а у номінації “На!
родний вибір” перемогла Ольга Харлан. На нагород!
женні героїв спорту 2013 року були присутні міністр
молоді та спорту Дмитро Булатов та президент НОК
України Сергій Бубка.



Київський марафон 
відсвяткував перший ювілей
У місті пройшов популярний спортивний захід
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Н
а Контрактовій
площі у Києві
відбувся V Київ�
ський міжнарод�

ний марафон. Участь у
змаганнях взяли більше
трьох тисяч спортсме�
нів, з яких півтисячі про�
бігло саме марафонську
42�кілометрову дистан�
цію. Вперше забіг прой�
шов по сертифікованій
Міжнародною федера�
цією легкої атлетики
трасі.

З моменту проведення першо�

го марафону в 2010 році кількість

охочих до цієї події зростає з ро�

ку в рік. У 2013�му в заході взяли

участь 1 693 бігуни. Кількість

учасників V Київського марафо�

ну подвоїлася у порівнянні з ми�

нулим роком. На старт 27 квітня

вийшло понад 3 500 учасників з

32�х країн. У тому числі майже

півтисячі спортсменів взяли

участь у класичному забігу на 42

км 195 м.

Традиційно в рамках марафо�

ну відбулося кілька пробігів, які

відрізняються дистанцією, а та�

кож складом бігунів: класичний

марафон (42,195 км), напівмара�

фон (21,0975 км), марафон�еста�

фета (3х10 км + 1х12, 195 км), ву�

личні забіги на 10 км і 5 км, а та�

кож забіги для дітей і підлітків на

1 км і 300 м.

Марафонці стартували о 9.00

на Контрактовій площі та подо�

лали два кільця вздовж вулиці

Сагайдачного на Набережно�Ри�

бальську, через Московський

міст, Броварський проспект і

міст Метро, повернувшись у зо�

ну фінішу через Набережне шо�

се. У рамках марафону відбувся

також благодійний забіг на 5 км в

пам’ять загиблих героїв “Небес�

ної Сотні”. Кошти, зібрані серед

учасників цього забігу, будуть пе�

рераховані на рахунок благодій�

ного фонду на допомогу сім’ям

загиблих за незалежність Укра�

їни.

Абсолютну перемогу на мара�

фонській дистанції у чоловічій

категорії здобув Дмитро Пожеві�

лов з та Харкова (з результатом 2

год. 30 хв. 21 сек.), у жіночій —

Ольга Дегтяренко з Кривого Ро�

гу (3 год.). Срібним призером се�

ред чоловіків став Віктор Рого�

вий з Борисполя (2 год. 33 хв. 41

сек.), серед жінок — Катерина

Глиняна з Києва (3 год. 20 хв. 35

сек.), а почесне третє місце зай�

няли Володимир Семенюк із

Києва (2 год. 36 хв. 26 сек.) та

Юлія Байранова, с. Бузова Київ�

ської області (3 год. 23 хв. 16

сек.).

Генеральний менеджер Київ�

ського марафону Дмитро Чер�

ницький підкреслив, що цього

року проведення заходу було під

загрозою зриву через нестабіль�

ну політичну ситуацію в Україні.

“Ми раді, що всі випробування

не вплинули на проведення ма�

рафону,— говорить Дмитро Чер�

ницький.— Цього року учасники

реєструвалися ще активніше,

ніж торік, адже зараз як ніколи

важливо робити все можливе,

щоб представники всіх регіонів

України та інших країн світу

об’єднувалися. Київський мара�

фон може стати своєрідним сим�

волом об’єднання та руху до

спільної мети”.

Варто зазначити, що цього ро�

ку траса марафону отримала сер�

тифікат AIMS — Асоціації між�

народних марафонів і пробігів. З

наступного року всі учасники

київського забігу зможуть вико�

нувати нормативи від ІІІ юнаць�

кого розряду до майстра спорту

міжнародного класу.

Приємно вразила і географія

учасників змагань. В забігах взя�

ли участь представники таких

країн, як Росія, Білорусь, Угор�

щина, Хорватія, Великобрита�

нія, США, Німеччина, Франція,

Аргентина, Венесуела, Узбекис�

тан та багатьох інших. Окрім то�

го, й вік спортсменів був досить

різноманітним й сягав аж 79 ро�

ків. Найстаршим став 79�річний

Майк Бедвелл із Лондона (Вели�

кобританія), який пробіг 5�кіло�

метрову дистанцію

У про рамі V Київсь о о Міжнародно о марафон б ли забі и для дітей
та підліт ів на 300 м та 1 м

“Олімпійське лелеченя”
визначило переможців 
Участь у заході взяли 10 збірних команд зі столиці

Проект Всеукраїнського спор�

тивно�масового заходу серед ді�

тей “Олімпійське лелеченя” був

започаткований НОК три роки

тому для школярів 5—6 класів.

За цей час він став дуже попу�

лярним серед навчальних закла�

дів всієї України. Майже 80 %

шкіл міста були охоплені проек�

том на районній стадії. Команди

формували у школах на уроках

фізкультури, де обирали най�

спритніших. До фіналу змагань

потрапили 10 найкращих збір�

них команд, які продемонстру�

вали неабияке вміння на попе�

редніх етапах. Програма фіналь�

них турів нараховувала 12 етапів

естафети, які розмістили на біго�

вих доріжках манежу. В підсумку

трійка призерів розподілилася

наступним чином: І місце —

команда Печерського району; ІІ

місце — команда Шевченків�

ського району; ІІІ місце —

команда Деснянського району.

Учасники змагань були враже�

ні кількістю видатних україн�

ських спортсменів та олімпійців,

які відвідали захід. Зірки україн�

ського спорту поспілкувалися з

дітьми й побажали їм з легкістю

долати перешкоди та зростати

здоровими і сильними. Команда�

переможець міського туру пред�

ставлятиме рідне місто — Київ —

на Всеукраїнському спортивно�

масовому заході серед дітей

“Олімпійське лелеченя”.

Виступи столичних школярів

підсумував перший заступник

голови КМДА Богдан Дубас:

“Сьогодні відбулося свято для ді�

тей. Більшість із них невдовзі

сформують олімпійський резерв.

Ці діти — майбутнє нації. Вони

вже стали чемпіонами внутріш�

ніх переконань, і я впевнений,

що вони вже ніколи не стануть

на шлях зловживання шкідливи�

ми звичками, а будуть гідними

громадянами нашої країни”

Участь зма аннях "Олімпійсь е лелеченя" взяли 10 збірних оманд
чнів 5—6-х ласів столичних ш іл
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Спортивні танці. 
Українці здобули дві бронзові
медалі на змаганнях в Іспанії

Â ³ñïàíñüêîìó ì³ñò³ Êàìáð³ë³ñ â³äáóëèñÿ
îô³ö³éí³ çìàãàííÿ ç³ ñïîðòèâíèõ òàíö³â.
Ïðåäñòàâíèêè êè¿âñüêîãî êëóáó “Þí³ê-
Äåíñ” Äìèòðî ×åðíåé òà Þë³ÿ Ë³ñîâñüêà
(òðåíåð Äàâèä Ìõ³òàðÿí) ïîñ³ëè òðåòº ì³ñöå
íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ñåðåä ìîëîä³ (ëàòèíà).
Âñüîãî ó òóðí³ð³ âçÿëè ó÷àñòü 56 ïàð ç 31
êðà¿íè ªâðîïè. Äëÿ Äìèòðà òà Þë³¿ ÿê ïðåä-
ñòàâíèê³â Óêðà¿íè öåé çàõ³ä ñòàâ äåáþòíèì
íà îô³ö³éíèõ çìàãàííÿõ. Ñüîãîäí³ âîíè çàé-
ìàþòü òðåòº ì³ñöå ó ðåéòèíãó WDSF ó ñâî¿é
â³êîâ³é êàòåãîð³¿. 10—11 òðàâíÿ â ðàìêàõ
òóðí³ðó “Êóáîê Þí³ê-Äåíñ-2014” Äìèòðî òà
Þë³ÿ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè,
äå áîðîòèìóòüñÿ çà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè íà-
øó äåðæàâó íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ñåðåä ìîëî-
ä³ (ëàòèíà), ÿêèé â³äáóäåòüñÿ â Ìîñêâ³. Ùå
îäíó “áðîíçó” (àëå íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç
10 òàíö³â ñåðåä äîðîñëèõ) çàâîþâàëè ñïîðòñ-
ìåíè ç Óæãîðîäà Âîëîäèìèð Ëÿòîâ ³ Âåðîí³-
êà Ìèøêî (òðåíåð Îëåêñàíäðà Ìèøêî)

Шахи. 
Катерина Лагно стала кращою
на Чемпіонаті світу

Êàòåðèíà Ëàãíî ñòàëà òð³óìôàòîðêîþ ×åì-
ï³îíàòó ñâ³òó ç øàõ³â ñåðåä æ³íîê ó Õàíòè-
Ìàíñ³éñüêó (Ðîñ³ÿ). Ó øâèäêèõ øàõàõ óêðà¿í-
êà çà äîäàòêîâèìè ïîêàçíèêàìè âèÿâèëàñÿ
êðàùîþ çà ðîñ³ÿíêó Îëåêñàíäðó Êîñòåíþê,
ÿêà òàêîæ íàáðàëà 10,5 î÷êà â 15 òóðàõ. Òðåòþ
ñõîäèíêó ðîçä³ëèëè Îëüãà Ãèðÿ (Ðîñ³ÿ), Àíòî-
àíåòà Ñòåôàíîâà (Áîëãàð³ÿ) òà Àííà Ìóçè÷óê
(Ñëîâåí³ÿ), â àêòèâ³ ÿêèõ ïî 10 áàë³â. Âñüîãî ó
çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 34 ñïîðòñìåíêè

Теніс. 
Вітчизняні спортсмени 
зіграють зі збірною Бельгії 
в Києві

Çá³ðíà Óêðà¿íè ç òåí³ñó ó ìàò÷³ ïëåé-îôô
Êóáêà Äåâ³ñà ïðèéìå êîìàíäó Áåëüã³¿ â Êè-
ºâ³. Çóñòð³÷ â³äáóâàòèìåòüñÿ ç 12 ïî 14 âåðåñ-
íÿ ó ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ Ñïîðòó. Â³äçíà÷èìî,
ùî öå áóäå âæå òðåòÿ ñïðîáà óêðà¿íö³â ïðî-
áèòèñÿ â ñâ³òîâó åë³òó, ìèíóë³ çàâåðøèëèñÿ
íåâäàëî. Ó 2009 ðîö³ íàøà çá³ðíà ïîñòóïèëà-
ñÿ êîìàíä³ Áåëüã³¿ ó Øàðëåðóà 2:3, à ìèíóëî-
ãî ðîêó íàö³îíàëüíà êîìàíäà ïðîãðàëà çá³ð-
í³é ²ñïàí³¿ â Ìàäðèä³ 0:5. Ðàí³øå â öüîìó ðî-
ç³ãðàø³ Êóáêà Äåâ³ñà óêðà¿íñüê³ òåí³ñèñòè
çëîìèëè îï³ð êîìàíäè Øâåö³¿

Бокс. 
Українці вибороли ліцензії 
на II юнацькі Олімпійські ігри

Ó Ñîô³¿ (Áîëãàð³ÿ) çàê³í÷èâñÿ ë³öåíç³éíèé
ìîëîä³æíèé ×åìï³îíàò ñâ³òó ç áîêñó. Çá³ðíà
Óêðà¿íè âèáîðîëà ÷îòèðè íàãîðîäè, ùî äî-
çâîëèëî íàø³é êîìàíä³ ïîòðàïèòè äî ÒÎÏ-10
íàéñèëüí³øèõ áîêñåðñüêèõ äåðæàâ ñâ³òó.
Ñð³áíèì ïðèçåðîì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 64 êã
ñòàâ Â³êòîð Ïåòðîâ. Áðîíçîâ³ ìåäàë³ çàâî-
þâàëè Àíãåë³íà Áîíäàðåíêî (60 êã), Ðàì³ëü
Ãàäæèºâ (75 êã) ³ Ðîáåðò Ìàðòîí (91 êã).
Îêð³ì íàãîðîä, íàø³ áîêñåðè çäîáóëè é ë³-
öåíç³¿ íà II ë³òí³ þíàöüê³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè,
ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü ç 16 ïî 28 ñåðïíÿ 2014 ðî-
êó â Íàíê³í³ (Êèòàé). Äîäàìî, ùî çà ï³äñóì-
êàìè âèð³øàëüíèõ äâîáî¿â çà ë³öåíç³¿ ïåðå-
ìîãó çäîáóâ ³ Îëåêñ³é Òîêàð÷óê

Плавання. 
Дарина Зевіна — п’ятиразова
чемпіонка України

Ó Õàðêîâ³ çàâåðøèëèñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè
òà ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä ìîëîä³ ç ïëàâàí-
íÿ. Ñïîðòñìåíè çàâîþâàëè 53 çîëîò³ ìåäàë³.
Íàéá³ëüøå íàãîðîä íàéâèùîãî ´àòóíêó âèáî-
ðîëà 19-ð³÷íà Äàðèíà Çåâ³íà (200 ì íà ñïèí³,
ó ñêëàä³ æ³íî÷î¿ åñòàôåòè 4õ100 ì êîìïëåêñ-
íèì ïëàâàííÿì, 100 ì íà ñïèí³, 50 ì áàòåð-
ôëÿºì òà â ñêëàä³ æ³íî÷î¿ åñòàôåòè 4õ100 ì
â³ëüíèì ñòèëåì). Òîæ âîíà ñòàëà ï’ÿòèðàçî-
âîþ ÷åìï³îíêîþ Óêðà¿íè

Ñïîðòèâí³ íîâèíè
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
приміщенні легкоатлетичного манежу Київ�
ської міської ШВСМ відбувся ІІІ етап Все�
українського спортивно�масового заходу
серед дітей “Олімпійське лелеченя”.

Участь у ньому взяли 10 збірних команд учнів
5—6 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Києва — переможці районного етапу змагань.
Привітати дітей з виходом у фінальні змагання за�
ходу завітали голова Київського міського відді�
лення НОК України Павло Костенко, перший за�
ступник голови КМДА Богдан Дубас, а також відо�
мі спортсмени — призери і чемпіони Олімпійських
ігор.
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Над і під землею
Дослідники невідомого міста запрошують 
у фотоподорож

Художники — за єдність
Експозиція об’єднала живописні полотна з усієї
країни

Мистецтво без
терміну давності
У столиці показують творчість
київських майстрів майже 
за півстоліття

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В
Національ

ному музеї
Тараса Шев

ченка триває

виставка картин віт

чизняних авторів з
різних куточків
України. Організа

тори прагнули пока

зати творчість різ

них часів, напрямків
та підтримати єд

ність країни — звід

си й назва, що ста

ла вже слоганом,
“Єдина Україна!
Единая Украина!”.

Виставка є продовжен�

ням спільного проекту му�

зею та видавництва “Со�

фія�А” — “Наш час — наш

простір”, започаткованого

2008 року. Його мета —

познайомити з творчістю

наших сучасників, які

увійшли в історію україн�

ського мистецтва і відомі в

світі, щоб переосмислити

місце і роль української

культури в контексті роз�

витку світового мистец�

тва.

Всі роботи, які зайняли

зали першого поверху му�

зею, з колекції генераль�

ного директора видавниц�

тва Максима Мельника,

який збирає їх понад 10

років. “В 2004 році голов�

ний редактор журналу

“Образотворче мистец�

тво” та секретар НСХУ

Микола Маричевський,

який, на жаль, вже пішов з

життя, запропонував ви�

давати в друкарні мис�

тецькі альбоми таланови�

тих художників,— прига�

дує Максим Мельник. —

Як оплату ми брали карти�

ни. Одним з перших був

лауреат Шевченківської

премії, шістдесятник Ан�

дрій Антонюк. Я познай�

омився з багатьма худож�

никами, заприятелював з

ними. З 2005 року прово�

див багато міжнародних

виставок�продажів по

всьому світу — у Відні,

Лондоні, Москві, Чикаго,

Вашингтоні, Шанхаї, Пе�

кіні. А двічі на рік органі�

зовуємо виставки — пер�

сональні чи групові — і в

музеї Шевченка”. Обира�

ючи картини, колекціонер

орієнтується на власний

смак, тож і твори у добірці

найрізноманітніші. Так

само широка і географія

художників — Одеса, Ки�

їв, Чернівці, Львів, Черні�

гів, Полтава, Ужгород,

Вінниця, Донецьк...

У кожного автора влас�

ний стиль, проте всі вони

так чи інакше оспівують

рідну країну. Митці зма�

льовують українські крає�

види і архітектуру, україн�

ських мадонн та садки

вишневі коло хати, міфо�

логічні образи. Серед най�

відоміших художників —

Марія Приймаченко, Ан�

дрій Антонюк, Віктор Гон�

тарів, Микола Глущенко,

Петро Столяренко, Мико�

ла Максименко, Іван Мар�

чук” �

Відвід�вачів�знайомлять�з�живописом�наших�с�часни�ів,�я�і��війшли�в�історію���раїнсь�о�о

мистецтва�і�відомі�в�світі

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

М
ости, дахи, тунелі
метро та русла
підземних річок —
ці об’єкти приваб


люють сучасних екстрема

лів, які не лише проника

ють у недоступні пересіч

ним людям місця, а ще й
фотографуються там. Із
власним досвідом підко

рення міських просторів
через світлини, представ

лені в столичній галереї,
поділилися відомі блогери
Віталій Раскалов, Вадим
Махоров та Владислав
Вознюк.

Дігери, руфери, трейнхопери,

сталкери, індустріальні туристи —

як тільки не називають людей, які в

гонитві за гострими відчуттями про�

бираються туди, куди зазвичай вхо�

ду немає. Це можуть бути споруди,

покинуті промислові об’єкти, дахи

високих будівель чи навпаки, підзе�

мелля, метро і бункери. Фотозвіти з

таких мандрівок кілька днів можна

буде побачити в галереї “АртПри�

чал” — до речі, також досить урба�

ністичному місці під мостом на бе�

резі Дніпра. Тут демонструють кра�

щі фото� та відеороботи, зроблені

українцями Віталієм Раскаловим та

Владиславом Вознюком, а також

росіянином Вадимом Махоровим.

Їхній ролик про підіймання на вер�

хівку крана на шанхайській вежі

(650 м), викладений в мережі Інтер�

нет, вже набрав понад 31 мільйон

переглядів.

За словами авторів, “Urban

Exploration” (міські дослідження) є

новим ставленням до міського

простору: вони не ділять простір,

який не є приватною власністю, на

відкритий і закритий та доводять со�

бі й іншим, що неможливого не бу�

ває. На світлинах можна побачити,

як виглядає покинута Львівська

брама і колектор річки Глибочиця,

краєвиди зі Львівського оперного

театру, столичної “Батьківщини�

Матері”, Південного і Московсько�

го мостів, а також вечірні вогні По�

долу, Хрещатика, Печерська, від�

зняті згори. А ще — зйомки з Росії,

Гонконгу, Шанхая й Німеччини.

Проте фотографами хлопці себе не

позиціонують, їхня “фішка” — в

унікальності кадрів. Заради краси�

вої картинки вони іноді навіть здат�

ні піти на ризик і висіти на даху без

страховки.

“Займаюся цим з 2004 року, май�

же 10 років,— розповів “Хрещати�

ку” співавтор “Urban Exploration”

Владислав Вознюк, який в повсяк�

денному житті працює в сфері мо�

ніторингу і аналітики соціальних

медіа.— Заліз у Троєщинський ко�

лектор, і з того часу моє життя “по�

котилося” під землю. Мене приваб�

люють таємниці підземелля. Люб�

лю місто, це своєрідний живий

функціональний механізм, намага�

юся побачити інший його бік”.

Найнезвичнішим досвідом він на�

зиває перебування в природних пе�

черах 10 діб без виходу на поверх�

ню, а серед улюблених місць — по�

кинуті тунелі київського метро.

Щоб підкорити підземний простір,

потрібен лише ліхтар і бажання до�

сліджувати, стверджує Владислав.

Ставлення ж до таких екстремалів в

світі різниться. “В Європі з тобою

просто сфотографуються працівни�

ки тунелів, а у нас викличуть мілі�

цію, правоохоронці можуть поби�

ти, забрати ліхтарі,— говорить пан

Вознюк.— В світі, якщо в тебе не�

має балонів з фарбою, щоб розма�

лювати стіни, ти не плануєш щось

вкрасти чи зламати, нічого з тобою

не зроблять. В Америці навіть кож�

ний громадянин може попросити

екскурсію на військову базу, адже

вона утримується за рахунок плат�

ників податків”. В планах кияни�

на — дослідити міський простір

Парижа �

Наталка КОВАЛЬ
спеціально для “Хрещатика”

У
Будинку художни

ка відкрилася юві

лейна виставка,
присвячена 45
річ


чю заснування Київської
організації Національної
спілки художників Укра

їни (КОНСХУ). В експози

ції можна побачити робо

ти понад 300 авторів у
різних жанрах образо

творчого мистецтва.

За останні 45 років у нашому

місті виникла не одна генерація

художників. Їхня творчість де�

монструє неперервність і водно�

час переосмислення існуючих

мистецьких традицій. Тематика

експозиції, як того і варто очіку�

вати від колективних виставок у

Будинку художника, неоднорід�

на, але тим і цікава: вона репре�

зентує різні теми, що хвилюють

митців. Це всі сфери та прояви

життя людини, її місце у сучасно�

му світі, духовність. Не обминули

увагою майстри і події цієї зими

на Майдані.

“У проекті взяли участь близь�

ко 300 художників,— розповіла

“Хрещатику” заступник голови

КОНСХУ Наталія Кохаль.— Та�

кож близько 50�ти робіт було

взято з фондів Спілки. Твори

представляють діяльність усіх де�

в’яти підрозділів Спілки за цей

період”.

Серед відомих майстрів пензля,

картини яких можна побачити у

виставковому залі,— Марія Прий�

маченко, Микола Глущенко, Тетя�

на Яблонська, Василь Касіян, Ва�

лентина Виродова�Готьє, Віктор

Зарецький, Тетяна Голембієвська

та інші. Порадують відвідувачів і

гобелени Людмили Жоголь, гра�

фіка Миколи Кочубея, кераміка

Неллі Ісупової та багато інших

витворів у різних жанрах образно�

го мистецтва.

Нагадаємо: КОНХСУ — регіо�

нальне об’єднання професійних

художників і мистецтвознавців,

яке засноване 1969 року, зараз на�

лічує 1 500 членів. Серед них по�

над 70 народних художників Укра�

їни, більше 200 заслужених худож�

ників України і заслужених діячів

мистецтв України. Спілка об’єд�

нує митців багатьох напрямків ві�

зуального мистецтва, відповідно,

її робота складається з 9�ти секцій:

живопису, графічного мистецтва,

скульптури, монументально�деко�

ративного мистецтва, критики та

мистецтвознавства, художнього

проектування і оформлення, пла�

кату і графічного дизайну, театру,

кіно і телебачення, декоративно�

прикладного мистецтвознав�

ства �
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Е�стремали�сьо�одні�ле��о�під�орюють�мости�та�дахи�б�дівель,�до�азом�чо�о�є

фото�рафії�

Фотовиставка 
“Urban Exploration”

Коли: до 4 травня, з 10.00 до 22.00

Де: Галерея “АртПричал”, вул.

Набережно�Хрещатицька, причал

№ 2

Вхід вільний

“Єдина Україна!”
Коли: до 11 травня, з 10.00 до 18.00, пн.— вихідний

Де: Національний музей Т. Шевченка, бул. Шевчен�

ка, 12

Довідки за тел.: (044) 234�25�23, 234�25�56

Виставка КОНСХУ 
“Мистецтво в просторі і часі...”
Коли: до 11 травня 2014 року,

пн.�нд. з 10.00 до 18.30, вт.— ви�

хідний

Де: Будинок художника, Львів�

ська площа (вул. Артема, 1�5)

тел.: (044) 272�15�48

Вхід вільний
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Культурна ініціатива
Днями стартував “Артфорум” Громади Києва

Форум Громади Києва з’явився

місяців зо два тому на хвилі бурем�

них подій в нашій країні. Знайомі

між собою культурні активісти вирі�

шили разом працювати над тим,

щоб місто було приємним і цікавим,

щоб кожен знаходив простір для

розвитку, спілкування й реалізації

арт�проектів. Засновником Громади

Києва та ініціатором “Артфоруму”

став Євген Уткін, який є організато�

ром центру “Майстер Клас”, спів�

організатором джазового фестивалю

Jazz in Kiev та фестивалю сучасного

мистецтва “Гогольfest”. До нього

приєдналися друзі, культурні діячі.

Власне, членом Громади Києва мо�

же стати кожен, заповнивши анкету

на Фейсбук�сторінці організації.

“Ми наголошуємо, що важливо об�

говорювати болючі питання міста,

прагнемо зробити Київ яскравим,

мистецьким, громадським, залучити

всіх охочих до дискусії,— розповіла

співорганізатор “Артфоруму” Катря

Кот.— Акцент нашої діяльності —

культурне життя міста. Треба спону�

кати владу звертати увагу на куль�

турно�мистецькі події й проблеми

цієї сфери, розбудовувати нові ін�

ституції”.

В рамках “Артфоруму” впродовж

місяця в “Майстер Класі” відбудеть�

ся багато цікавих подій. В “Бомбо�

сховищі” вже відкрилася виставка,

присвячена подіям на Майдані. По�

між свічок та шин — цикл докумен�

тальних портретів Ігоря Гайдая “Об�

личчя Майдану”, в куточку висять

“Каски�писанки” Андрія Гаркавен�

ка. І все це під відеоряд короткомет�

ражок BABYLON’13. В наступній

залі представлений проект “Арт�

Майдан” — колекція творів, створе�

них студентами Львівської націо�

нальної академії мистецтв, до яких

долучилися художники з усієї Укра�

їни. Ця мистецька рефлексія на іс�

торичні процеси до “Майстер Кла�

су” потрапила зі стін ТЦ “Глобус”,

що на майдані Незалежності. В холі

та на другому поверсі “Майстер

Класу” відвідувачі можуть побачити

живопис родини Рижих, а в лекцій�

ній залі — яскраві урбаністичні пор�

трети й композиції чернігівського

художника і музиканта Дмитра Ку�

ровського.

Музична програма “Артфоруму”

складається з трьох блоків: акаде�

мічна музика, джаз від Олексія Ко�

гана та альтернативна музика від

“АУ�Феста”. В літературному салоні

спільно з видавництвом “Смоло�

скип” планують зустрічі з поетами

та обговорення літератури “Розстрі�

ляного Відродження”, шістдесятни�

ків і сучасної поезії міста. Для кіно�

показів спеціальну програму підго�

тували МКФ “Молодість” та Фести�

валь документального кіно

“Docudays UA”. До речі, демонстру�

ватимуть фільми просто неба, на да�

ху “Майстер Класу”. По четвергах,

п’ятницях і суботах на освітній ма�

рафон запрошує “Відкритий універ�

ситет Майдану”, що підготував лек�

ції від бізнесменів і викладачів. Бу�

дуть окремі лекційні курси й про му�

зику та історію України, а також

працюватиме дискусійний клуб. За

театральну частину відповідає театр

“ДАХ” та Новий театр на Печерську.

На вихідних влаштовуватимуть

творчі майстерні та розваги і для діт�

лахів.

Проект “Артфорум” Громади Ки�

єва є благодійним. Всі кошти, зібра�

ні за час дії ініціативи (частина захо�

дів є платними, благодійний внесок

від 50 гривень), будуть спрямовані

на придбання хірургічного облад�

нання для Київської міської клініч�

ної лікарні № 18, що на бульварі

Шевченка, 17

“Артфорум” Громади Києва
До 23 травня в Будинку освіти і

культури “Майстер Клас”, вул.

Лаврська, 16�а, тел. (044) 594�10�63

Детальна програма проекту на

сайті www.masterklass.org та на сто�

рінці www.facebook.com/kyiv2020

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

від 28 вітня 2014 ро № 395
м. Київ

Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів Президента України 

на позачергових виборах
Президента України 25 травня 2014 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України щодо
кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президен!
та України на позачергових виборах Президента України 25 травня
2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, а також звер!
нення окружної виборчої комісії про дострокове припинення повнова!
жень членів цієї комісії, які двічі і більше разів не з’явилися на засідан!
ня виборчої комісії без поважних причин, разом з доданими до нього
матеріалами, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини
другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої,
сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунктів 2, 8 частини четвертої,
частин п’ятої, шостої, дев’ятої статті 30 Закону України “Про вибори
Президента України”, керуючись статтями 11 ! 13, пунктами 5, 6 статті
18 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна ви!
борча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до с лад о р жних виборчих омісій з ви-

борів Президента У раїни на позачер ових виборах Прези-
дента У раїни 25 травня 2014 ро , творених відповідно до
постанови Центральної виборчої омісії від 14 вітня 2014 ро-

№ 268 “Про творення о р жних виборчих омісій з вибо-
рів Президента У раїни на позачер ових виборах Президента
У раїни 25 травня 2014 ро ”, з ідно з додат ами 1 — 19.
2. О р жним виборчим омісіям з виборів Президента У ра-

їни, до с лад я их вносяться зміни, поінформ вати ромадян
про та і зміни визначений цими омісіями спосіб.
3. Цю постанов разом з відповідним додат ом надіслати

відповідним ре іональним др ованим засобам масової ін-
формації для оп блі вання семиденний стро від дня її
прийняття, а та ож о р жним виборчим омісіям з виборів
Президента У раїни.
4. Цю постанов оприлюднити на офіційном веб-сайті Цен-

тральної виборчої омісії.
Голова

Центральної виборчої комісії 
М.  ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато 19
до постанови Центральної виборчої омісії

від 28 вітня 2014 ро № 395

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів
Президента України на позачергових виборах 

25 травня 2014 року
місто Київ

О р жна виборча омісія з виборів
Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 215
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Смар сь Юрій Оле сандрович, 1986 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Доб іна М. М. ( зв’яз-
з внесенням подання про замін члена виборчої омісії

с б’є том, за поданням я о о андидат р та о о члена б ло
в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Прос ріна Марина Гри орівна, 1962 ро народження —

від андидата на пост Президента У раїни Доб іна М. М.
О р жна виборча омісія з виборів

Президента У раїни
територіально о виборчо о о р № 216

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Івасен о Ві торія Оле сандрівна, 1982 ро народження —

від андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А. (
зв’яз з внесенням подання про замін члена виборчої омі-
сії с б’є том, за поданням я о о андидат р та о о члена б -
ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Римар Валентина Ми олаївна, 1956 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А.
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Комарен о Наталія Юріївна, 1986 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Доб іна М. М. ( зв’яз-
з внесенням подання про замін члена виборчої омісії

с б’є том, за поданням я о о андидат р та о о члена б ло
в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Шив о Ми ола Ми олайович, 1966 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Доб іна М. М.

О р жна виборча омісія з виборів
Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 217
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Давиден о Любов Валентинівна, 1982 ро народження —

се ретар омісії, від андидата на пост Президента У раїни
Яроша Д. А. ( зв’яз з внесенням подання про замін члена
виборчої омісії с б’є том, за поданням я о о андидат р та-
о о члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад омісії та призначити се ретарем цієї
омісії:
Папен о Світлана Сер іївна, 1973 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А.

О р жна виборча омісія з виборів
Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 218
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Устю ов Костянтин Юрійович, 1975 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А. ( зв’яз
з внесенням подання про замін члена виборчої омісії с б’є -
том, за поданням я о о андидат р та о о члена б ло в лю-

чено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Лихітчен о Костянтин Петрович, 1971 ро народження —

від андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А.
О р жна виборча омісія з виборів

Президента У раїни
територіально о виборчо о о р № 219

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Білець а Зоя І орівна, 1972 ро народження — від анди-

дата на пост Президента У раїни Яроша Д. А. ( зв’яз з вне-
сенням подання про замін члена виборчої омісії с б’є том,
за поданням я о о андидат р та о о члена б ло в лючено
до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Шип лін Оле сандр Володимирович, 1984 ро народжен-

ня — від андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А.
О р жна виборча омісія з виборів

Президента У раїни
територіально о виборчо о о р № 220

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Семаш Володимир Адамович, 1950 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А. ( зв’яз
з внесенням подання про замін члена виборчої омісії с б’є -
том, за поданням я о о андидат р та о о члена б ло в лю-
чено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Ящ Вадим Сер ійович, 1981 ро народження — від ан-

дидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А.
О р жна виборча омісія з виборів

Президента У раїни
територіально о виборчо о о р № 222

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Тя ній Сер ій Володимирович, 1977 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Доб іна М. М. ( зв’яз-
з внесенням подання про замін члена виборчої омісії

с б’є том, за поданням я о о андидат р та о о члена б ло
в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
М стафаєва Ірина Ми олаївна, 1965 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Доб іна М. М.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ
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Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó
êàíäèäàòà ó äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â
îäíîìàíäàòíîìó ìàæîðèòàðíîìó îêðóç³ ¹ 43 íà
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà
äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó
Ïàáàòà Îëåêñàíäðà Â³êòîðîâè÷à: 

ï/ð ¹ 26432500580408 â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ â ÒÂÁÂ ¹
10026/0124 ô³ë³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ Äåðæàâíîãî îùàäíîãî áàíêó Óêðà¿íè,
ÌÔÎ 322669. 

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

П
роект об’єднує виставки, концерти, театральну та
літературну програму з освітніми заходами та ши�
роким обговоренням культурних, громадських
проблем і перспектив розвитку українського мис�

тецтва. Організаторами стали небайдужі мешканці столиці,
які прагнуть створити нову мистецько�дискусійну платфор�
му. Заходи триватимуть упродовж всього травня в Будинку
культури й освіти “Майстер Клас”, а виручені від продажу
квитків кошти підуть на придбання медичного обладнання.
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В напівтемряві "Бомбосховища" постають до ментальні фотопортрети
з ци л І оря Гайдая "Обличчя Майдан ". Вистав а триватиме впродовж сьо о
"Артфор м "
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Температура +14°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +18°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +15°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 69 %
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1842 — çàñíóâàííÿ ïðè Êè¿â-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ìóçåþ ìèñ-
òåöòâ ³ ñòàðîæèòíîñòåé. 

1907 — ñâÿòêóâàííÿ ïðîãðåñèâ-
íîþ ãðîìàäñüê³ñòþ Êèºâà 25-ð³÷-
÷ÿ ñöåí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ àðòèñòà
Ìèêîëè Ñàäîâñüêîãî. 

1909 — âèéøîâ ó ñâ³ò Ñëîâíèê
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè çà ðåäàêö³ºþ
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà. Çà öþ ïðàöþ
Ðîñ³éñüêà àêàäåì³ÿ íàóê ïðèñóäè-
ëà ïèñüìåííèêîâ³ ïðåì³þ ³ìåí³
Ìèêîëè Êîñòîìàðîâà. 

1918 — âíî÷³, êîëè ãîëîâà ÓÖÐ
ïðîô. Ì. Ãðóøåâñüêèé ç äðóæè-
íîþ ñ³äàâ â àâòîìîá³ëü á³ëÿ áóäèí-
êó Öåíòðàëüíî¿ ðàäè, äî íüîãî êè-
íóâñÿ ÷îëîâ³ê, îäÿãíåíèé â ôîðìó
ñ³÷îâîãî ñòð³ëüöÿ, ç ðóøíèöåþ â
ðóêàõ. Òà íåðâè ó çëî÷èíöÿ çäàëè,
³ éîãî áàãíåò ò³ëüêè ïîðàíèâ

Ì. Ãðóøåâñüêîãî ó ïëå÷å. Óäàð áóâ
òàêî¿ ñèëè, ùî çâàëèâ éîãî ç í³ã ³
ïîðàíèâ éîãî äðóæèíó. Íàïàäíèêà
ñõîïèëè ñ³÷îâ³ ñòð³ëüö³, ÿê³ îõîðî-
íÿëè áóäèíîê Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè. 

1954 — ó Êèºâ³ â³äêðèâñÿ
ïàì’ÿòíèê Ìèêîë³ Ùîðñó. 

1967 — ó Êèºâ³ ï³ä ÷àñ ñâÿòêó-
âàííÿ ðåë³ã³éíîãî ñâÿòà Âåëèêäåíü
ïîáëèçó Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó
ñèëàìè îðãàí³â ïðàâîïîðÿäêó ðî-
ç³ãíàíî çáîðè ïðåäñòàâíèê³â íå-
âèçíàíî¿ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ Ðà-
äè Öåðêîâ ªÕÁ. 

1991 — ó Êèºâ³ â³äêðèâñÿ
Ôðàíöóçüêèé êóëüòóðíèé öåíòð. 

1994 — ó Çàïîð³çüê³é îáëàñí³é
êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ïðîâåäåíî óí³-
êàëüíó îïåðàö³þ ç òðàíñïëàíòàö³¿
ïå÷³íêè. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

У
Німеччині 71	річну
жінку запроторили до
буцигарні за те, що

вона впродовж 13	ти років
переслідувала католицько	
го священика. Вона закида	
ла священнослужителя лю	
бовними листами — як па	
перовими, так і електрон	
ними.

Жінка якось дізналася номер його

телефону й надалі постійно дзвони�

ла, щоб зізнатися в коханні. Кілька

разів вона навіть роздягалася й тан�

цювала голяка перед об’єктом своєї

пристрасті.

У суді бабуся зізналася, що справді

робила все це впродовж більше

десяти років. Вона також розповіла,

що практично щодня приходила до

будинку священика та залишала в

палісаднику перед будинком квіти,

любовні послання й презервативи.

На питання про те, як саме по�

знайомилась із представником церк�

ви, немолода німкеня відповіла, що

це сталося абсолютно випадково у

2000 році. “Мене ніби блискавкою

вдарило, коли я його побачила. Я то�

ді не знала, що він священик”,— по�

каялася вона.

Вислухавши зізнання жінки, а та�

кож оцінивши свідчення очевидців

і доводи експертів, суддя вже не

сумнівався, що велелюбну пані слід

відправити за ґрати, а не на приму�

сове лікування. Справу цієї пані

розглядав суд міста Мешеде (Пів�

нічний Рейн�Вестфалія). Як пові�

домляє “The Local”, пенсіонерці

доведеться провести у в’язниці 14

місяців.

Немолода любителька танців голя�

ка є й у Калінінграді. Там у січні цьо�

го року в черговий раз затримали 60�

річну пенсіонерку, яка неодноразово

влаштовувала стриптиз поряд із від�

ділком поліції. Жінку затримували

кілька разів поспіль і штрафували,

але її це не зупиняло

71�річна пенсіонерка потрапила
до в’язниці за стриптиз 
перед священиком
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ОВНИ, займіться реформ ванням фінансової політи и, зробіть ре-
візію приб т ів та витрат. Продемонстр йте, що ви дбайливий оспо-
дар, я о о ні одна опій а не летить на вітер. І неодмінно вчасно
розплатіться з бор ами, ви он йте взяті зобов’язання, бо за нехт -
вання доля по арає.
ТЕЛЬЦІ, події дня задають старт діяльності на місяць. Системати-

з йте отриман інформацію, досвід, знання, враження, проведіть інвен-
таризацію рес рсів. У цей час ваша пра тичність і ощадливість примно-
ж ються, одна , оли до чо ось при ипіли д шею, але необхідно розл -
читися, — робіть це без ва ань і не тя ніть той вантаж майб тнє.
БЛИЗНЯТА, змініть та ти поведін и, поб дьте насамоті. Пра ма-

тизм, стриманість, помірність — най ращі помічни и справах. Я що
т рб є здоров’я, не поспішайте овтати пі л и, а займіться психоло-
ічним самоаналізом, зробіть е с рс мин ле, с иньте тя ар образ,
по айтеся самі, пробачте ривдни ів.
РАКИ, присвятіть день завершенню важливих прое тів, поточних

справ, цілом ви б дете задоволені плодами своєї праці, бо стали
досвідченішими, хазяйновитішими та м дрішими і вже не наб’єте
майб тньом ль.
ЛЕВИ налаштовані по-бойовом і отові йти напролом, аби дося -

н ти поставленої мети, взяти реванш ар’єрі та бізнесі. Робіть все
таємно, щастя оселилося на підпільном фронті б ття, т т знайдете
висо их по ровителів, я і посприяють трі мфам.
ДІВИ, життя пре расне, насолодж йтеся шлюбним щастям, б дьте

з обранцем, я нит а з ол ою, поряд йте сердечні, матеріальні,
професійні справи. Т т слід заради прод тивно о рез льтат ви ла-
датися ма симально, пристосов ватися до обставин, задаючи дина-
мічний імп льс творчим зад мам.
ТЕРЕЗИ, розплатіться з бор ами, владнайте фінансові взаємини з

партнерами. На проблемах, пов’язаних з веденням спільних справ, пора
поставити жирний хрест. Ключ до спіх в цій сфері — не вима ати зай-
во о. Все, що вам належить з ідно із за оном, неодмінно отримаєте.
СКОРПІОНИ, оді воювати, п ття від то о не б де, мир діловій

сфері залежить я від вас, та і від он р ючої сторони. Всі а центи
стос н ах же розставлені, не влаштов йте а ресивних розбіро ,

я що опонент проявляє непримиримість, м дро лавір йте й не підли-
вайте масла во онь!
СТРІЛЬЦІ, я що вас т рб є прихована істинна с тність партнерів,

(хто там за мас ою ховається?), нині матимете шанс дізнатися про
со ровенне. Я що розчар єтеся, відчай не впадайте, зрештою, все,
що виплило на поверхню (я позитивне, та і не ативне) запро рамо-
вано долею.
КОЗЕРОГИ, озирніться назад: я що на рішили в др жній сфері,

вам дається шанс для спо ти та очищення совісті. По айтеся і біль-
ше не робіть по аних вчин ів, а продемонстр йте, що ви бла ородний
партнер і справжній др , на я о о можна розрахов вати найс р т-
ніший момент.
ВОДОЛІЇ, не перетворюйте себе на мішень для обстріл , хоча це той

випадо , оли шлях до мир лежить через війн . Заради щастя роди-
ні знайдіть собі м жність відмовитися від по аних звичо , зайвих ре-
чей, зв’яз ів і залишити лише те, без чо о життя дійсно неможливе.
РИБИ, спіл ючись з людьми, б дьте делі атними, не зачіпайте їх-

ні болючі стр ни, насамперед ті, я і тор аються матеріальних бла .
Власні ш рні інтереси замас йте і не демонстр йте їх п бліці

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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