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Здорова мама – 
здорова нація

{стор. 4}
ГРОМАДЯНСЬКА
ПОЗИЦІЯ ДІЯЧА
ТА ПОЕТА

t0C -2°C  –  +1°C
Влажн. возд. 35-47%
Атд. 751–758 мм рт.ст.
Ветер 5,0-6,8 м/с
Вероятность осадков
37–76%

Погода на 24.10.2014

Канікули 
по-київськи

{стор. 2}

Перед глядачами висту-
пили багато відомих вітчиз-
няних виконавців  та дитя-
чих колективів зі всієї
України. Ця подія проходила
в рамках програми «Діти
героїв», започаткованої
Володимиром Дмитровичем
ще у серпні 2014 року. Ця
робота розпочата з перших
днів після формування
батальйону, і за його участі
для матеріально-технічного
оснащення військового під-
розділу, було придбано
майна та спеціального спо-
рядження на суму більше

півтора мільйона гривень.
Організатори та меценати
заходу так прокоментували
свою допомогу: «Ми не вико-
ристовуємо будь-які заходи
у якості  реклами, бо все, що
ми робимо – іде від щирого
серця.  Якщо на цьому кон-
церті  хоча б кільком дітям
стало тепліше в цей непро-
стий час – ми досягли своєї
мети. 

Шановні бійці і Ваші
рідні, ми пишаємось вами і
будемо в подальшому допо-
магати, використовуючи всі
наші можливості. Україна
переможе!

Підготувала 
Олена Нагорна

18 жовтня у Колонній залі Київської міської Ради відбувся фестиваль дитячої творчості
«Моя Україна» на який, за  ініціативи Володимира Бондаренка, були запрошені сім’ї  військо-
вослужбовців 12 батальйону територіальної оборони.

Фестиваль

«Моя Україна»

Каникулы
по-киевски

Осенние каникулы в
школах Киева будут
длиться две недели: с 27
октября по 10 ноября.  

Об этом заявил мэр Киева
Виталий Кличко во время от -
крытия спортивной площадки
в гимназии №48, ин фор -
мирует пресс-служба чи нов -
ника.

"У меня для вас хорошая
новость – осенние каникулы
у вас в этом году будут длин-
нее и продлятся две неде-
ли", – сказал Кличко.

По его словам, продле-
ние школьных каникул на
неделю позволит сэконо-
мить на отоплении и элек-
троэнергии 25 миллионов
гривен.

Напомним, зимние кани-
кулы в киевских школах могут
продлить на полтора месяца в
связи с экономией газа.

www.korrespondent.net

Юні україночки

{стор. 2-3}
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УРА!
Каникулы!

Впереди у киевских
школьников двухне-
дельные каникулы. А
значит, родителям
нужно продумать дет-
ский досуг. Предлагаем
воспользоваться наши-
ми подсказками.

Гастроли
цирка

С 18 октября -
гастроли цирка
«Кобзов». На этот раз
цирк привез в столицу
не только свою новую
шоу-программу, а и
новогоднее шоу (с
26.12.14 до 11.01.15).

График представ-
лений: Ср., Чт., Пт. -
19:00; Сб., Вс. - 13:00,
17:00. Длительность
шоу: 2 часа с антрак-
том. Адрес: пр-т
Московский, 28

Мультфильм
Ну, а самой желан-

ной программой для
детей, да и взрослых,
остаются мультфиль-
мы. Нас ждут следую-
щие премьеры. «Супер
шестерка» - неверо-
ятные приключения
шестерки супергероев,
завербованных прави-
тельством Японии для
защиты страны...
«Пчелка Майя» - пол-
нометражный мульт-
фильм по мотивам
известного мультипли-
кационного сериала
для детей «Пчелка
Майя». «Махни кры-
лом» - главный герой,
птица по имени Гас,
готовится к отлету на
юг. Однако незадолго
до отлета злой кот
смертельно ранит
вожака стаи - Дариуса -
единственного, кто
знает дорогу.

К  
Подготовила 

Елена Дихтяренко

Школьные 
каникулы

Развлекательная программа

Всіх цікавить питан-
ня: навіщо поету і
видавцеві Євгену Риб -
чинсь ко му йти у політи-
ку і чому Президент
Порошенко запросив
саме вас представляти
його інтереси в цьому
районі?

Не дарма ми з вами зу -
стрі лися тут, у чарівному
парку імені видатного укра-
їнського поета Максима
Рильського. Адже саме поети
завжди були совістю нації і
визначали її майбутнє. Без
Шевченка наша боротьба за
свободу була б неефектив-
ною. Слово надихає націю. У

1991-му саме поети, Пав -
личко, Драч, Мовчан і Яво -
рівський проголосували за
нашу Незалежність в той
час, як економісти з юриста-
ми були проти. І сьогодні
слово має надихати, рухати і
об’єднувати український на -
род навколо національних
цінностей: свободи, незалеж-

ності, братства. Час об’єдна-
тися задля перемоги! Саме
то му Петро Олексійович і за -
пропонував мені представля-
ти його інтереси в найбільшо-
му за площею районі не тіль-
ки Києва, а й самої України.

У Вас був конфлікт з
колишньою владою? У

Вікіпедії ми знайшли
інформацію про те, що у
Вас відняли бізнес.

Колишня влада не склала
своєї зброї і сьогодні. Вони
були і залишаються профе-
сійними рекетирами і рейде-
рами, для яких поняття при-
ватної власності не існувало і

Громадянська  позиція
громадського 
діяча та поета

Без Шевченка на -
ша боротьба за сво-
боду була б неефек-
тивною. Слово нади-
хає націю…

Залишилося кілька днів до кінця виборчих перегонів. Обіцянок-цяцянок роздано щедро, соціологічними службами планів
перевиконано на роки вперед, а кияни звикнути до нових облич на бігбордах так і не змогли. 

Та є все ж таки імена серед майбутніх обранців, яким реклама і зайвий галас не потрібні.
Ми вирішили поговорити з лідером столичних опитувань, кандидатом в народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка" по

Голосіївському  району  поетом Євгеном Рибчинським, з яким зустрілися в мальовничому парку імені Максима Рильського.

Є. Рибчинський на відкритті пам’ятника Небесній сотні в Києві



не існує. Вони пограбували
нашу країну і вкрали у кож-
ного з нас. В їхніх брудних
руках досі залишаються дер-
жавоутворюючі підприєм-
ства енергетичної галузі, а
ми натомість сидимо в холод-
них квартирах. 

Моє в порівнянні з
загальним це ніщо. 

Я, як закрив своє видав-
ництво, так його і відкрию.
Були б умови для роботи,
були б зрозумілі податки, а
натхнення і талановиті люди
у нас завжди знайдуться.

Аби тільки колишня
влада ніколи не мала змогу
повернутися назад. Десять
років тому ми з батьком, вий-
шовши на перший Майдан,
вигукували: “Бандитам –
тюрми ”. І сьогодні ми закли-
каємо терміново звільнити
українських політв’язнів і
посадити на їхні “теплі” місця
тих, хто фінансує братовбив-
чу війну на сході країни.

А як ситуація на півд-
ні столиці, у Вашому
Голосіївському районі?

Жах! Найбільший і най-
красивіший район Києва і
України потерпає від злид-
нів, холоду, радіоактивних
речовин, так званих МАФів,
бруду і сміття, бандитизму і

розваленого ЖКГ. Тут не
початий край роботи. Чому
чинний депутат, який біль-
ше 10 років представляє
Голосіїво у ВР, нічого для
Голосієва не робить - незро-
зуміло. Це просто ганьба! 

Чому колишнє керів-
ництво району замість вирі-
шення численних актуаль-
них питань лише розстав-
ляло по району МАФи, зро-
зуміло, але неприйнятно.
Час об’єднати зусилля не
просто заради кращого
життя, а хоча б заради
виживання.

Як їм не шкода людей? Як
не соромно? Прості, щирі,
добрі, інтелігентні і пра -
цьовиті люди живуть в
Голосієво. Проте, живуть, як
жебраки, не захищені ні від
чого.  Я маю програму дій!

Забезпечення безпеки
громадян для мене є пер-
шочерговим завданням на
найближче майбутнє.
Здійснення тотального
кон тролю за роботою пра -
воохоронних органів.
Поліпшення екологічного
стану Голосіївського рай-
ону за рахунок вивезення
радіоактивних відходів і
організації системи забо-
ру сміття. Ство рення
нових робочих місць за
рахунок стимулювання
підприємницької діяльно-
сті. Соціально незахище-
ним верствам населення -
гарантований захист від
банківського рекету.
Залучення інвестицій в
інфраструктуру району та
формування спеціальних
фондів розвитку підпри-
ємництва. Ство рен ня
системи виявлення, сти-
мулювання і за без -
печення розвитку та лан -

тів та здібностей у молоді.
Вирішення проблем тран -
с портної ін фра структури
району, зов нішнього
освіт лення, паркування
автотранспорту. Ви рі -
шення питань звільнення
району від незаконних
тимчасових споруд…

Питань безліч і без допо-
моги голосіївців мої старан-
ня будуть марними. Разом
ми переможемо! Разом у нас
є майбутнє!

Ви заявили про необ -
хідність розформування
Міністерства у справах
сім'ї, молоді та спорту, а
так само інших міні-
стерств. Розкажіть про це
детальніше.

Скажіть, що це за міні-
стерство – молоді? А чому
не дитинства або старості?
Міністерство, що займаєть-
ся гуманітарною політикою
держави, має вести людину
від народження і до, виба-
чайте, цвинтаря. Хтось має
опікуватися повсякденним
життям народу.

Я вважаю, що потрібно
скасувати міністерства куль-
тури, освіти, соцполітики і
спорту і натомість створити
одне – Міністерство гумані-
тарної політики з департа-
ментами: дошкільної і шкіль-
ної освіти та ВУЗів; департа-
ментами музеїв і мистецтва,
театру і кіно, народної твор-
чості; департаментами
дитинства, молодіжних іні-
ціатив і пенсій; департамен-
тами фізичного виховання і
спорту, туризму і сім’ї.

Об'єднання неефектив-
них міністерств в одне
заощадить бюджету відразу
як мінімум 700 мільйонів

гривень, яких бракує пенсіо-
нерам, вчителям, виховате-
лям і тренерам, робітникам
соціальної сфери, а також на
реконструкцію та ремонт
спортивних майданчиків,
шкіл та дитсадків. 

Для реформування краї-
ни я власне і йду у Верховну
Раду!

КМІС опитування пе -
ред бачають вашу перемо-
гу. Що ви думаєте з цього
приводу?

Люди хочуть змін. Люди
бажають бачити у вищому
органі влади країни нові
обличчя. Люди чекають дій!
Президент Порошенко дові-
рив мені бути його пред-
ставником в Голосіївському
районі. Більше половини
мешканців Голосієва прого-
лосували за нього весною
цього року. 

Моя перевага - це лише
показник довіри народу до
Президента, а не моя осо-
биста заслуга. Ці показни-
ки вказують ще й на те, що
прізвище Рибчинський
людям не чуже, вони його
поважають і вірять в його
носія. А моє завдання -
повернути людям віру,
надію і любов.

Ми бачимо величезну
кількість реклами, листі-

вок та іншої передвибор-
чої агітації. Як Ви до
цього ставитеся?

Я вважаю, що висіти на
стовпах ганебно! Ми відмо-
вилися від цього. Хочеться
чистоти, а не передвибор-
чого бруду. Мої друзі - рек-
ламісти, з якими ми почина-
ли свій бізнес на початку
90-х,  подарували мені вели-
чезний брандмауер на
Васильківській. Він ефек-
тивніше сотень тисяч листі-
вок, якими мої опоненти
засмічують парки, двори,
ліфти і під'їзди. Часи зміни-
лися, і макулатурою вже
нічого не добитися. Тільки
конкретними справами. 

Ваша родина, батьки,
друзі, чи підтримують Вас
на цьому новому шляху?

Сім’я мене благослови-
ла. У мене четверо синів, і я
хочу, поки відчуваю в собі
сили, зробити все, аби в
Україні з’явилися умови
для кращого життя. Народ
має не існувати і виживати,
а жити і дихати на повні
груди!

Що побажаєте чита-
чам газети?

Миру! Безпеки! Благо -
получчя і Справедливості! 

До речі, щодо київського
метрополітену… Я вважаю,
що вчителі, лікарі і пенсіоне-
ри мають їздити в метро без-
коштовно. А реклама на
станціях і у вагонах  повин-
на компенсувати ці пільги.
Тоді вона і сприйматися
буде інакше.
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Досуг

Куда пойти
в Киеве

Выходные, как все-
гда, порадуют нас раз-
нообразием программ.

«Italia
festival
barocco»

23 октября начи-
нается Первый фести-
валь итальянского му -
зы кального барокко в
Украине. Любители
ста ринной музыки мо -
гут насладиться праз -
дником в Националь -
ной филармонии
Украины. 

Откроет фестиваль
всемирно известный
вир туозный скрипач
Сте фа но Монтанари
вмес те со знаменитым
ансамблем «Accademia
Bizantina». 

«Вечер
мюзикла»!

Романтический и
темпераментный жанр
мюзикла в Националь -
ной оперетте 31 октяб-
ря коснется творчества
Л. Бернстайна, Э. Л.
Уэббера, Дж. Кандера,
Р. Роджерса, М. Хэм -
лиша, Дж. Хермана.

Киевлян ждет со -
вре менная интерпрета-
ция уже известных ше -
девров жанра и прият -
ное знакомство со мно -
гими премьерными но -
ме рами. Меткая игра,
завораживающий во -
кал, полная новаторст-
ва хореография, зрели -
щное сценическое
офор  мление, ориги -
наль ные костюмы, све-
товые и звуковые спец-
эффекты оставят яр -
кие впечатления и по -
да рят незабываемые
воспоминания об эмо-
циональном «Вечере
мюзикла».

К  
Подготовила 

Лариса Семака

Отдыхаем с удовольствием

Є В Г Е Н А  
РИБЧИНСЬКОГО

У мене четверо
синів і я хочу, поки
відчуваю в собі сили,
зробити все аби в
Україні з’явилися
умови для кращого
життя. Народ має не
існувати і виживати,
а жити і дихати на
повні груди!

R

- Жах! Най біль -
ший і найкрасивіший
район Києва і України
потерпає від злиднів,
холоду, радіоактивних
речовин, так званих
МАФів, бруду і сміття,
бандитизму і розвале-
ного ЖКГ.
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А показать было что,
ведь, несмотря на возраст,
девушка многое успела в
творчестве.

Певица неоднократно уча-
ствовала и побеждала во все-
украинских и международных
вокальных конкурсах и фести-
валях. В арсенале Тани
Степановой уже есть 5 клипов
и более 20 песен, написанных
в сотрудничестве с известны-
ми авторами, в том числе и
совместная работа с солистом
культовой группы «Грин Грей»
Муриком. Сей час девушка
готовит к выпуску уже второй
студийный альбом. 

Начало выступления Таня
посвятила своим родным мес -
там, исполнив несколько
извест ных украинских песен

в сопровождении На циональ -
ного Академического орке-
стра Народных инструментов
Украины, художественным
руководителем и главным
дирижером ко торого является

Народный артист Украи ны
Виктор Гу цал.

В течение трех часов певи-
ца вживую исполняла компо-
зиции на украинском, русском,
и английском языках, каждые
из которых были встречены
бурными овациями зрителей. 

Прекрасные костюмы
артистке любезно предоста-
вил известный украинский
дизайнер Андре Тан.

Кроме оркестра, на сцене
юную певицу поддержали Бенд
"№1" и балет «BE LIE VE», под
руководством хореографа-пос -
тановщика Алексея Пастухова.
Режиссером-пос та новщиком
шоу выступил PR-директор
певицы Вадим Гребенюк.

К

18 октября в 18:18 в Концерт-холле «FreeДом» состоялся феерический сольный концерт
украинской певицы Тани Степановой. Дата и время были выбраны не случайно, ведь в этот
день юная артистка отмечала свое восемнадцатилетие и, входя во взрослую жизнь, Таня реши-
ла резюмировать все, что успела сделать до совершеннолетия. 

Таня Степанова

Первый сольник

Тани Степановой

Адрес: Дом Кино, ул. Саксаганского, 6 (вход в арку), ст. м. Дворец Спорта
Работаем без выходных с 10.00 до 22.00

Звоните прямо сейчас: 044-360-04-11, 067-999-91-59, 050-450-55-66
www.guljaeveduard.net

Верный путь к здо   ровью!
Почему мы болеем? Почему рождаются больные дети?

Почему нарушаются от но шения с детьми? 
Почему распадаются се мьи?

Как достичь гармонии в се мье и в общении с  близкими?
Как жить долго и счастливо? Как омолодить свой организм?

Как избавиться от хронической усталости?
Как найти спутника жиз ни?

Как выявить и устранить причины одиночества и разводов? 

Об этом и многом  другом  Вы узнаете, посетив  семинары
и тренинги Академика Эдуарда Гуляева, которые за свои
технологии оздоровления человека получил в 2011 году
Сократов скую премию в области медицины и здравоохра-
нения в Оксфорде (Великобритания)  

ЭТОМУ ВСЕМУ ОН МОЖЕТ 
НАУЧИТЬ  КАЖДОГО ЖЕЛАЮЩЕГО!

Практический 
семинар 

«Путь к здоровью»
8 ноября в 12.00

а также Авторский тренинг «Как родить и вырастить
ребенка здоровым и счастливым» с выявлением и

устранением причин, нарушающих здоровье детей и
отношения с детьми 9 ноября в 16.30

Знаменитый украинский
спортивный турнир  в этом
году празднует 25-летие.
Лучшие спортсмены, судьи
со всего мира, успешные биз-
несмены, политики и звезды
шоу-бизнеса  собрались на
юбилейном  «Параде
Надежд».  Так, старт
«Параду» дала олимпийская
чемпионка и заместитель
министра молодежи и спорта
Украины Елена Подгрушная,
а известная украинская теле-
и радиоведущая Анна
Свиридова стала со-ведущей
церемонии открытия.
Успешный бизнесмен - учре-
дитель торговой сети
«Фокстрот» Валерий
Маковецкий вручил именной
Кубок мастерам  исполнения

фокстрота. На трибунах за
спортсменов болели телеве-
дущая Лилия Ребрик, отече-
ственный дизайнер  Ольга
Алёнова и известный поли-
тик Василий Горбаль,  а
общественный деятель
Виктория Чекурда
(Мартынюк) вместе с семьей
провела церемонию награж-
дения и поблагодарила  при-
зами самые дружные семьи
болельщиков. Украсили
старт турнира юные звезды,

а Александр Пономарев-
младший  подарил участни-
кам и зрителям турнира
песню «Я люблю тебе, краї-
но, Україно!».

Танцевальные пары всех
возрастных категорий от
«бейби» до «сеньоров» на
протяжении двух дней пока-
зывали свое  мастерство  в
исполнении венского вальса,
фокстрота, джайва, квик-
степа, самбы, румбы,  ча-ча-
ча, пасадобля, танго. И полу-
чили оценку своей  технике,
мимике, эмоциям, артисти-
ческим образам  от судей -
многоразовых чемпионов
Европы и мира.

К
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Пожежна
безпека

26 жовтня – позачер-
гові вибори до Верховної
Ради України. За агі та цій -
ною метушнею важливо
не забути про те, що на
виборчих дільницях буде
велике скупчення людей.  

Працівниками Шев чен -
ківсь кого РУ ГУ ДСНС Украї -
ни у м. Києві проаналізова-
но протипожежний та тех-
ногенний стан будівель та
приміщень, де будуть розмі-
щені виборчі дільниці. З го -
ло вами, членами виборчих
ко місій та з обслуговуючим
персоналом, який буде
задіяний під час виборів,
проведено додаткові
інструктажі з питань пожеж-
ної безпеки. Також з метою
забезпечення безпечного
проведення заходів на діль-
ницях будуть чергувати пра-
цівники ДСНС. Сто лична
Служба Порятунку «101»
нагадує, щоб виборчий про-
цес пройшов безпечно,
дотримуйтесь вимог пожеж-
ної безпеки та не допускай-
те дій, які можуть призвести
до виникнення пожежі.

18 и 19 октября  в Киеве состоялся XXV юбилейный между-
народный турнир  по спортивным танцам, где мастерство тан-
цевальных пар из Украины, России, Молдовы, Румынии,
Англии, Германии  оценили  судьи-чемпионы мира и Европы.

УВАГА! 
ПОТРІБНІ

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ
ПОЛІГРАФІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ПО

ПОШТОВИХ
СКРИНЬКАХ. ВСІ
РАЙОНИ КИЄВА

Тел.: 098 269 51 00

ВІЗИТКИ
від 135 грн/тис., 

КАЛЕНДАРИКИ
від 175 грн/тис.,

ФЛАЄРИ
від 350 грн/тис. 

Тел. (050) 387-52-84

РІЗНЕ
• Вагонка, підлога, плінтус...

Тел. 432-87-48
• Буріння скважин. 

Тел.: (067) 276-06-46
• Куплю антикваріат: монети, значки, 

самовари... Тел.: (098) 761-58-38
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