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ТРАДИЦІЇ

“Çàâòðà — Ð³çäâî” —
óæå ñüîãîäí³
16 ãðóäíÿ ñòàðòóº íîâà êóëüòóðíà ïîä³ÿ Êèºâà,
ïðèóðî÷åíà äî 100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
æèâîïèñöÿ, ñêóëüïòîðà òà íàðîäîçíàâöÿ ²âàíà
Ãîí÷àðà
Національний центр народної льт ри "М зей
Івана Гончара" любить виш
вати раїнсь і традиції, а найори інальнішим із них — давати нове
життя. Цьо о раз иян
хоч ть здив вати різдвяними традиціями в інтерпретації Ніни Матвієн о,
братів Капранових, Оле а
С рип и, Тараса Ч бая та
інших. Прое т "Завтра —
Різдво" розпочинається
же сьо одні й триватиме
до 19 січня в М зеї Івана
Гончара, що на в л. Івана
Мазепи, 29.

Ôîòî Ãðèãîð³ÿ ÊÓÁËÀÍÎÂÀ

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
"Õðåùàòèê"

Äî Ð³çäâà ëèøàºòüñÿ òðè òèæí³, ïðîòå çâîë³êàòè ç³ ñâÿòêîâèì
íàñòðîºì íå âàðòî. Íà ïîäâ³ð'ÿ
ìóçåþ âè ïîòðàïèòå ó âèð çèìîâèõ çàáàâ: êîâçàíêè, ð³çäâÿí³ ÿðìàðêè, êîëÿäêè, âèñòàâêè, ñìà÷íà êàâà ç³ Ëüâîâà òà ùå áàãàòî
âñÿêî¿ âñÿ÷èíè. ßê æå íà Ð³çäâî
òà é áåç ð³çäâÿíî¿ ç³ðêè? Ââå÷åð³
¿¿ çàïàëèòü íàä ìóçåºì íàðîäíà
àðòèñòêà Óêðà¿íè Í³íà Ìàòâ³ºíêî òà þí³ êîëÿäíèêè. Ïî îá³ä³
ïèñåìí³ ïàñòóøêè — áðàòè Êàïðàíîâè — íàâ÷àòü ãîòóâàòè ïëà÷èíäè, à ñï³âî÷èé ÿíãîë Ïàâëî
Òàáàêîâ â÷èòèìå ìèñòåöòâà âèòèíàíêè.
Íàáëèæàþòüñÿ ñâÿòà, à ïîäàðóíîê áëèçüê³é ëþäèí³ õî÷åòüñÿ
çðîáèòè îñîáëèâèì, ìîæíà é ðóêîòâîðíèì. Ó öüîìó äîïîìîæóòü
ìàéñòðè Ðà¿ñà Ïàâëåíêî, ²âàí
Ïðèõîäüêî, Ñâ³òëàíà Ðàê, Ëåîí³ä
Ïðîí÷óê. Âîíè â÷èòèìóòü â³äâ³äóâà÷³â ìàéñòðóâàòè ñîëîì'ÿíîãî ä³äóõà, ìàñêó ð³çäâÿíî¿ êîçè,

На різдвяном ярмар можна знайти ори інальні подар н и
в раїнсь ом олориті

äîïîìîæóòü ðîçïèñàòè ôàðáàìè
äçâ³íî÷îê, à ìîëîä³é ãîñïîäèí³ —
íàïåêòè ñìà÷íèõ ïðÿíèê³â. Ìîæíà ä³áðàòè ïîäàðóíêè ð³äíèì ³ íà
ùîäåííîìó ð³çäâÿíîìó ÿðìàðêó
â ïðèì³ùåíí³ ìóçåþ. Òîâàðè òóò
ñÿþòü óêðà¿íñüêèì êîëîðèòîì.
"Õòî, ÿê íå íàðîäí³ ìàéñòðè, ó
ñâî¿õ âèðîáàõ çäàòåí òàê òîíêî
ïåðåäàòè äóõ ñâÿòà ³ ãëèáèíó íàðîäíî¿ òðàäèö³¿,— êàæå ïðî ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê êîîðäèíàòîð Êàòåðèíà Êà÷óð.— Àäæå óêðà¿íñüê³
ìàéñòðèí³ ñëàâëÿòüñÿ íå ëèøå
ñâî¿ìè âì³ííÿìè, à é ëþáîâ'þ äî
ñïðàâè".
Çàâòðà, 17 ãðóäíÿ, â Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷àðà ïðàöþâàòèìå ùå é
âèñòàâêà "Óêðà¿íñüêå Ð³çäâî: ñèìâîëè ³ çíàêè", ç 19 ãðóäíÿ — âèñòàâêà ôîòîãðàô³é òà ðîáîòè ðîäèííîãî êîíêóðñó "²äå çâ³çäà ÷óäíà!", à 25 ãðóäíÿ äèçàéíåðêà Ëåñÿ Òåë³æåíêî ïîêàæå êîëåêö³þ
îäÿãó ç åòíîìîòèâàìè.
Ãóðìàíàì óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóõí³ â æîäíîìó ðàç³ íå

Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³
15 ãðóäíÿ
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ìîæíà ïðîïóñòèòè àêö³¿ "12 ñòðàâ
äî Ð³çäâà â êîë³ â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ ðîäèí". Ó ìåíþ — "Ùóêà
ïî-ãàéäàìàöüêè" â³ä ãóðòó "Ãàéäàìàêè", áîðù â³ä íàðîäíîãî äåïóòàòà Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà,
êóòÿ â³ä Í³íè Ìàòâ³ºíêî òà Ïåòðà Ãîí÷àðà — ñèíà ñëàâíîãî ²âàíà Ãîí÷àðà.
Äóæå âàæëèâî â ïåðåäð³çäâÿíèé ÷àñ ïîò³øèòè ñåáå: ùîñü ñàìîìó çìàéñòðóâàòè, âèïåêòè ÷è
ïðîñòî ïðèäáàòè ñâÿòêîâó äð³áíè÷êó! Ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ Íàòàë³ÿ Õîìåíêî êàæå: "Äîáðîáóò,
ùàñòÿ é áëàãîïîëó÷÷ÿ çàëåæàòü
â³ä òîãî, ÿê ïðîéäå Ð³çäâî. Íàïîâíåííÿ ñâÿòà çàëåæèòü â³ä êîæíîãî ç íàñ. Îñü ³ â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ: õîâàòèñÿ â³ä êîëÿäíèê³â çà çà÷èíåíèìè äâåðèìà ÷è âèãëÿäàòè ¿õ ó â³êíî?
(Äåòàëüíèé ðîçêëàä ìàéñòåðêëàñ³â, çàáàâ, ÿðìàðêó òà ³íøèõ
çàõîä³â ïðîåêòó "Çàâòðà — Ð³çäâî"
ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ ìóçåþ
www.honchar.org.ua) z
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

Присвятіть перш половин дня найважливішим справам. У цей
час завдя и впевненості власних силах і по ровительсь ій підтримці оточення пощастить зробити пот жний риво і вийти на
форт нн орбіт .
13.40—20.50. Період осмічної "порожнечі". Я що маєте спос до новацій або вас спон ають до серйозних починань, женіть це еть! П ття від то о не б де!
ОВНИ, живіть т т і зараз! Насолодж йтеся б ттям, боріться за правд . В ролі поборни а справедливості, висо их інтересів, поп ляризатора ідей, віронавчань і пропа андиста ви неперевершені! Проповід йте,
захищайте, наставляйте на шлях істини. Небесні сили до ваших посл !
Роз р т а імідж
розпалі.
ТЕЛЬЦІ, сит ації дня запро рамовані армічно. На ромаджений за мин лий місяць не атив повинні нейтраліз вати. Одна не переймайтеся.
Варто розслабитися і пливти за течією подій. Тоді ваше с дно "приб'є"
до щасливо о бере а і доля с ладатиметься на раще.
БЛИЗНЯТА, оді ж ритися. Вірте в се най раще, мрійте про дале е
майб тнє, воно пре расне. Я що справи зайшли безвихідь, Всевишній неодмінно пошле вам рятівн "соломин ". Тож се незабаром піде
я по масл !
РАКИ нарешті свідомлять і пере онаються, що до ладені з силля і
спроби самообмеження не б ли марними. Зроблена робота неодмінно
принесе ба аті плоди. Ви опинитеся на п'єдесталі пошани ерівництва,
довіри оле , товаришів по роботі, підле лих. Вечір присвятіть посиденьам із др зями. Там і знайдете д шевн втіх .
ЛЕВИ, орієнт йтеся на свої ідеали. Тоді завоювання авторитет , симпатій людей йтиме ле о. Вам пощастить зачар вати партнерів, др зів
і навіть ідеоло ічних с противни ів. Ввечері доведеться сп ститися з небес на землю і зайнятися пра тичними питаннями.
ДІВИ, е стрим триває! Випроб вання на міцність психі и пройде спішно, зіт нетесь віч-на-віч із речами, я их д же боялися. Ви м жньо поборете страх і станете ероєм, насамперед власних очах, а це най оловніше. Одна б дете зобов'язані своїм порят н ом чи спіхом не стіль и
собі, с іль и іншим людям або щасливом збі обставин. Пам'ятайте
про це і б дьте вдячними.
ТЕРЕЗИ, дов ола пан є ла ідна, доброзичлива атмосфера. Примиріться з с противни ами, с леюйте розбиті орш и з бла овірними. Не варто пиратися, відстоювати принципи, бо пихатість пс є ваш імідж, зм ш є л авити, іміт вати, що все аразд. Зате омпроміс — це форт нний др , із я им не страшні нія і переш оди.
СКОРПІОНИ, найважчий, найвідповідальніший етап б ття лишився позад . Можете трохи ослабити пильність, вдатися до розважальних заходів. Проте не нехт йте роботою. Саме час " лепати" роші. Тр довий
ент зіазм, помножений на реативність, принесе ч довий рез льтат із
відповідною матеріальною вина ородою.
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть на хвилі творчо о натхнення. Тож розривайте п та мовностей, страхів, обмежень і робіть те, що до вподоби.
Вам вдасться без бою ви рати зма ання або звести йо о до бла ородної нічиї. Я що серце з олодніло за оханням, саме час влашт вати любовне побачення, я е промайне на расивій ноті, надов о лишивши
тремтливий слід д ші.
КОЗОРОГИ, б рі вщ хають. У повітрі запахло миром і зла одою, з
рідними відновилася армонія. Славте Всевишньо о! Цьо о місяця все
вашом житті відб вається під йо о недремним о ом. Гріхи мин ло о
вам простять, справедливість відновиться. Саме в рідних стінах цей процес пройде ідеально.
ВОДОЛІЇ, день промайне на щасливій ноті. Стос н и з людьми наб ватим ть приємно о забарвлення. Тож поспішайте відновити приятельсь і стос н и на рівні світо ляд , а т альних для вас ідеалів. І неодмінно зав'яз йте нові онта ти! В інці дня займіться домашніми проблемами, що давно вима ають сво о розв'язання.
РИБ очі ють шалені спіхи, що надихатиме творчо, стим люватиме фізично, вселяючи оптимізм світле майб тнє. Можливі матеріальні надходження завдя и висо им фаховим по азни ам. До обід можна поспіл ватися з шефом на матеріальн тем щодо вашо о посадово о о лад з
позитивним рез льтатом. Вечір присвятіть обмін інформацією, аби дізнатися щось важливе, пра тичне і орисне. Поспіл йтеся із давнім др ом z
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Гральне поле 9
5 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад9 1
рати 3 на 3. На по2 7
чат
ри відома
8 3
певна
іль ість
цифр. Спочат —
6 5
заповнити всі по3 4
рожні літин и цифрами від 1 до 9 за
1 8
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися
ряд .
2. Цифра може з’явитися
стовпчи .
3. Цифра може з’явитися
вадраті.

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 16 ãðóäíÿ

тіль и один раз в ожном

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íîcõ³äíèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...—6°Ñ,
âíî÷³ 0...—8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè —1...—3°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +2...—1°Ñ, âíî÷³ —3...—5°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —4...—7°Ñ, âíî÷³ —8...—10°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —6...—8°Ñ, âíî÷³ —9...—11°Ñ.
Ñüîãîäí³
ßêùî 16 ãðóäíÿ ñí³ã ïàäàº íà òàëó çåìëþ — ëþäÿì âàæêî æèòè
áóäå, à íà ìåðçëó — ëåãøå.

тіль и один раз в ожном
тіль и один раз в ожном

хрещатик

²ìåíèííèêè:
²âàí, Ñàâà, Ôåä³ð z

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì
òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.
Çàìîâëåííÿ 373-10
0123456789

²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308, ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

