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Ми – переможемо!
Кияни відзначили 25-у річницю Незалежності України
Стор. 2–3, 5, 8–17

Учень вартістю
4000 гривень
Аби зібрати дитину до 1 вересня, батьки витратять на 20 відсотків
більше коштів, ніж торік
Стор. 19

Як «Барабан»
національний символ
створює

Зроблено в Києві,
або Чому владі слід підтримувати
вітчизняного виробника

Стор. 9

Стор. 6–7

110 років із киянами і для киян • Передплатний індекс «ВК»: 37607

25 років Незалежності України
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23 серпня біля будівлі Київської міської державної адміністрації за участі бійців АТО урочисто
підняли Державний Прапор України
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символи країни

«Це мій
державний прапор,
за нього я воював»
Він надійніше захищає від куль, аніж бронежилет і
шолом, каже Анатолій Свирид. Йдеться про наш державний прапор.

А йому, легендарному кіборгу з позивним Спартанець,
можна вірити. Бо він сам бачив, що означав для бійців
наш стяг у Донецькому аеропорту. І не лише там.
«Кожен із нас знає, що таке прапор на війні. Це –
святе…» – звертається Спартанець до школярів, які разом
із чоловіками в камуфляжній формі, громадськими активістами зайняли ближні підступи до парадного входу
головного адмінбудинку на Хрещатику.
Є привід – 23 серпня, урочиста церемонія підняття
Державного Прапора України біля будівлі КМДА.
Людське море… І погляди – на флагшток. Гарно ж
майорить знамено. Ніби розтинає хрещатицьке багатоголосся голос Спартанця: «…Кожен повинен подивитися на
небо (Герої не вмирають!), бо ВОНИ звідтіля дивляться
на нас. Що ми захистимо державу. Тому ми повинні бути
єдиними».
Про це ж – і міський голова Віталій Кличко: наш прапор об’єднує всіх українців у любові до своєї Вітчизни та
в рішучості побудувати таку країну, в якій ми всі хочемо
жити.
Рішучості, здається, не бракує й наменшеньким: разом
з дідусем Олександром вшанувати знамено прийшов і
другокласник Сашко. Він щойно одержав автограф від
мера. На сьомому небі від щастя. Сяє і його дідусь, «гортаючи» для «Вечірки» короткі воєнні епізоди:
«Це – мій державний прапор, за нього я воював. Його
й привіз додому із свого блокпоста… Ми ж із цим прапором усю Мар’їнку тримали!».
«Мій прапор!». Зверніть увагу на цю глибоку фразу.
Так можуть сказати лише українські воїни.
Зграйками гуртуються школярі. Їм – по 16! Отож щойно Віталій Кличко разом із Анатолієм Свиридом вручили їм паспорти громадянина України у вигляді ID-картки.
«Ой, дівчатка, так радісно на душі!» – щебечуть.
«Ми – щасливі!» – каже «на диктофон» «Вечірці» Ольга
Манукян, одинадцятикласниця 206-ї школи. Вона – президент Святошинського району, тобто лідер учнівського
самоврядування.
Десь приблизно такого ж віку й онуки Олександра
Кікотя, колишнього командира зенітно-артилерійського взводу. Олександр Степанович також прийшов до
гурту (бо покликало знамено). А йому – 60! Біографія?
Записався добровольцем, воював. Поранило поблизу
Дебальцевого.
«Перемоги хотілося б на 25-річчя Незалежності!» –
висловлюють побажання колишні воїни Євген Кривобок
і Валерій Октябрьський.
Утім, ці ще відносно молоді ветерани не сумують. Бо
твердо знають: там, де синьо-жовтий, там неодмінно буде
перемога. Бо українці – особливий народ.
Леонід ФРОСЕВИЧ

Сергій ВИСОЦЬКИЙ,
народний депутат (фракція
«Народний фронт»):
– Третій рік Збройні сили,
Нацгвардія і добровольчі
батальйони стримують агресію
Росії. Третій рік святкуємо
День Незалежності не
навмисно, а по-дорослому.
Парад на День Незалежності –
для тих, хто заслужив на нашу
повагу і нашу любов, хто має
розуміти, що ними пишається
вся країна.

Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ,
політтехнолог, директор компанії
Berta Communications:
– Парад – демонстрація нашої
сили і підняття бойового духу
нації. Опоненти впевнені, що
влаштовувати публічний огляд
в умовах війни недоречно, що
це призведе до додаткових
бюджетних асигнувань. Країна
повинна бачити, як сильно
змінилася її армія всього за
кілька місяців і що перемога буде
за нами.

Юрій ЗУБКО,
депутат Київради,
«афганець»:
– Парад в країні, яка змушена
оборонятися, повинен бути
обов’язково! З військовою
технікою, з урочистим
маршем наших солдатів. І
не лише для того, щоб ворог
злякався, а для того, аби люди
знали, що вони під захистом
своєї сильної і могутньої
армії. А то розвели дискусії,
треба – не треба...
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Таких не зламати!
Одразу після військового параду
на центральній вулиці столиці
сформувалася нова багатотисячна колона, у якій Маршем нескорених від Бессарабської площі
до вулиці Інститутської пройшли
бійці добровольчих батальйонів,
родичі загиблих під час бойових
дій на сході України, рідні Героїв
Небесної Сотні, волонтери, медики, вимушені переселенці з
Криму й Донбасу.

Чимало чоловіків
спираються на милиці.
Чіткими «коробочками»
крокують бійці батальйонів
«Донбас» і «Київська
Русь», «Азов» та «Кривбас»,
«Самооборона Майдану»
й «Айдар», «кіборги»,
блакиттю висвічують берети
десантників…
За словами організаторів
акції, ця хода – ушанування
військових лікарів, волонтерів,
батьків бійців та самих воїнів,
які повернулися незламними.
Одну з «коробочок»
очолює екс-начальник штабу
батальйону «Айдар» Валентин
Лихоліт (позивний «Батя»).
Колона гуртом з народом,
що стоїть обабіч Хрещатика,
співає Гімн України та скандує
«Слава Україні! Героям слава!»
Годі стримати сльози,
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дивлячись на людей, які несуть
портрети синів, чоловіків,
батьків, що загинули чи зникли
безвісти на Донбасі.
«Мій син Павло, десантник
із 25-ї бригади, загинув у
збитому літаку ІЛ-76, – каже
Сергій. – Заради його пам’яті
я тут, і цей військовий парад
теж був на честь мого сина.
Мені приємно бачити, що в
нас є сильна, боєздатна армія,
новітня техніка. З’явилася
гордість за свою державу».
«Тільки синів наших нам
ніхто не поверне, – крізь
сльози промовляє літній
чоловік у береті десантника, з
портретом сина в руках. – Це
ми мусили їх захищати, а не
вони – нас».
У центрі колони десантники
розгорнули купол парашута.
На полотнищі написано назви

військових літаків ЗСУ, збитих
у зоні АТО.
За ними жінки з
волонтерського батальйону
«Сітка» несуть маскувальну
сітку та костюм «Кікімора».
«Ми вже два роки поспіль
плетемо маскувальне
оснащення для фронту,
підтримуємо воїнів АТО, які
повертаються додому. Ми – тил
армії», – зазначає психолог
Світлана Сітко. На узбіччі на
мопеді з дівчиною позаду
сидить боєць із нагородами на
грудях. «Я тут, щоб показати,
що життя після поранення не
закінчується», – каже колишній
сапер 93-ї бригади Анатолій
Фатєєв, який підірвався на міні
під Мар’їнкою, утратив обидві
ноги, але не силу волі, тож
зумів стати на ноги.

У вишиванках –
Русанівською набережною
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Русанівська набережна була схожа на показ вишиванок. У день
народження країни понад півтори тисячі киян прийшли сюди, аби
взяти участь у вже третьому «Забігу у вишиванках».

«Біг би й у завірюху, і у 40-градусну спеку!» – запевняє
перед стартом киянин Денис Чорний.
Такі вони, українці, – не відступлять ні перед чим. Денис
розповідає, що вишита сорочка – сімейна реліквія. «Її вишила
ще моя прабабуся, а згодом вона перейшла до мене. Довго
вагався, чи одягати її, чи ні, адже не хотілося псувати одяг
своїм потом. Однак зранку відчув якесь піднесення і відкинув
сумніви. Прабабуся була чистої душі українкою, і мені хотілося
б через цю сорочку передати радість від свята незалежної
України», – додав Денис.
«Чесно кажучи, бігати мені доволі складно – я ледь
оговтався після перелому, – розповідає інший учасник –
одесит Андрій. – Але дізнавшись, що друзі братимуть участь у
забігу в Одесі, не зміг не підтримати їх, тому бігтиму в Києві
на п’ятикілометровій дистанції. До того ж, мені припав до душі
задум змагань…».

Наталя ПЛОХОТНЮК

Олександр ПИРЛИК

що пишуть зарубіжні ЗМІ

«Die Welt» (Німеччина)

Пробудження Української держави
Українці тільки почали будувати посправжньому незалежну державу, яка
бачить перед собою європейську мету
– країну з верховенством права, демократичними цінностями та високими стандартами життя громадян. Про це
Київський міський голова Віталій Кличко зазначив у авторській колонці
для німецького видання Die Welt.
«Усі нинішні розвинені демократії уже пройшли свій шлях спроб і
помилок, переживали бурхливі часи та роки успіхів і процвітання. А
ми лише почали будувати по-справжньому незалежну державу, яка
бачить перед собою європейську мету – державу з верховенством
права, демократичними цінностями та високими стандартами життя
громадян. Я часто порівнюю Україну з точки зору потенціалу зі слоном, який спить. Але зараз, образно кажучи, він починає поступово
зводитися на ноги. Якщо впаде – сколихнеться вся Європа. Саме тому
ми потребуємо вашої підтримки та допомоги…
Упродовж останніх років світ формує свою думку про Україну через
телекартинку. А на телеекрані війна, яка не дає жодного приводу для
оптимізму. При цьому, можливо, не так помітні зміни, які все-таки відбуваються в Україні. Вони є, і ми, хоч і не такими великими кроками і
темпами, як хотілося б, але змінюємо нашу країну і Київ, за який я узяв
відповідальність. Саме реальними кроками і справами ми доводимо,
що гідні зайняти місце у родині європейських держав.
Як кажуть, неважливо, скільки разів ти упав. Головне – скільки піднімався після падіння. Протягом своєї більш ніж тисячолітньої історії
Україна неодноразово підводилася після кризи. Я впевнений, що у
новітній період Української держави падінь більше не буде, і мій народ із гідністю пройде всі випробування, щоб побудувати європейську
державу, в якій він мріє і в якій він гідний жити».

Радіо «Свобода»

«Вашингтон Пост» (США)

Україна відзначає 25 років
незалежності у час, коли
суперечки із Росією
загострюються

Норовлива Україна
відзначає 25 років
незалежності від Москви

24 серпня Україна відсвяткувала
25-річчя незалежності від Радянського Союзу великим парадом військ і
техніки в центрі Києва, продемонструвавши власну міць, аби піднести дух своїх військовослужбовців
та підбадьорити українців у період
загострення протиріч із Росією.
Поряд з танками, ракетними установками й іншою
технікою тисячі військових промарширували Майданом Незалежності на найбільшому військовому
параді з часів здобуття Україною незалежності в
1991 році.

Як для
вистави,
задуманої
для відзначення розриву країни з її радянським
минулим, військовий парад цієї середи був особливим, бездоганним, радянським.
Величезні колони армійських, військово-повітряних і морських підрозділів промарширували
центром Києва попереду десятків одиниць техніки
та ракетних систем у день, коли Україна святкувала
чверть століття незалежності від Москви та СРСР.
Цей показ військової могутності, напевно, мав
на меті піднести дух і підкреслити відновлену боєздатність українських Збройних сил на тлі анексії
Росією Криму та посилення силового протистояння
на сході країни.

«Політико» (Бельгія)

«Гардіан» (Велика Британія)

Україна святкує, не зводячи
очей з Росії

Україна відзначає 25 років
незалежності як розколота
нація, незважаючи на прапори

Київ неабияк занепокоєний можливим
відновленням війни з
Москвою.
Понад 200 одиниць військової техніки, зокрема
й танки та ракетні установки, разом з армійськими
підрозділами готуються до участі в середу у військовому параді, найбільшому за історію країни.
Військові нотки у святкуванні Дня Незалежності
України не є несподіванкою. Два роки тому цього дня відбулася широкомасштабна наступальна
операція підтримуваних Росією сил сепаратистів
на сході країни, а торік у серпні стався черговий
сплеск насилля. Існують побоювання, що подібне
може трапитися й цього року.
В окупованому Росією Криму цього тижня відбулися військові навчання. На відео видно солдатів
і важку техніку, що беруть участь у висадженні
амфібійного десанту з моря на берег.

Україна відсвяткувала 25-річчя незалежності величезним військовим
парадом у Києві. Попри те, що два роки війни з
підтримуваними Росією бойовиками на сході
об’єднали більшість країни, її східні території
залишаються розділеними.
Президент України Петро Порошенко звернувся до нації після параду в середу, коли тисячі
солдатів, колони броньованої техніки та ракетні
системи пройшли центром столиці. …У своїй промові він зосередив увагу на поточному конфлікті.
«Дивлячись назад на більш ніж два роки війни,
ми можемо впевнено сказати, що наш ворог не
зміг досягти своєї мети – він не зміг поставити
Україну на коліна».
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позиція
Олег ГАРЯГА ,
голова Шевченківської РДА
Продовжуємо
нашу боротьбу за
стадіон «Старт».
Відбулося чергове
судове засідання
у Господарському
суді м. Києва і вже
вкотре розгляд справи перенесено.
Цього разу – на 2 вересня. Але ми
так чи інакше неодмінно доведемо справу до логічного завершення, і я сподіваюсь, що суд не буде
байдужим до позиції громади при
винесенні рішення. Єдине, що засмучує – пасивність представників
самої громади, адже сьогодні на
засідання не прийшло жодної людини від мешканців та активістів...

творчість

Друзі, чекаю на вас 2 вересня, ваша
підтримка є вкрай важливою, адже
суд має відчувати, що стадіон громаді потрібен!
Михайло БУДІЛОВ, депутат
Київради (фракція «ВО «Свобода»)
У квітні 2015 року
рішенням Київради було встановлено рекордну ставку
для орендарів, що
законно користуються майном
у столичному метрополітені, –
50 відсотків на рік від вартості об’єкта
згідно з оцінкою. Приблизно три тисячі гривень за квадратний метр на
місяць. Підприємці та організації, які
орендують торгові площі у місцях, де

це було передбачено при будівництві
станцій, звісно, негативно сприйняли
цю новину. Деякі орендарі почали приходити на засідання комісії
із власності з вимогою надати їм
знижку в індивідуальному порядку.
Днями на засіданні комісії знову
розглядали питання щодо надання
такої знижки для ПП «Мегаполіс».
Орендар підписав договір на площу
44,8 кв. м на станції «Харківська»
і просить знизити йому ставку до
7 відсотків, мотивуючи це тим, що
в організації працює сім’я, яка має
когось із інвалідів. Але жодних підтверджуючих документів не надають… Моя пропозиція – якщо дійсно треба змінити методику і єдину
ставку оренди, то треба це зробити
одноразово для всіх підприємців. Бо
все інше – це корупція.

реалії
Ігор МІРОШНИЧЕНКО,
депутат Київради (фракція «ВО «Свобода»)
У Києві продовжують нищити
об’єкти культурної спадщини
та забудовувати останні шматки дорогої столичної землі,
незважаючи на громаду та її
право на комфортне життя.
В цьому переконався вчергове,
коли на запрошення місцевих мешканців приїхав
на вулицю Саксаганського. Будинок 133-б, який
вочевидь був пам’яткою архітектури та об’єктом
культурної спадщини, за 15 тисяч доларів прихватизували спритні шахраї. Після цього вони
без будь-яких дозволів розпочали надбудовувати
горішній поверх та вже виставили будівлю на
продаж за кругленьку суму. Жителі сусіднього

тривога
Олексій КРАСНОЩОКОВ,
голова громадської організації
«Підмога.інфо»
Олеся Яскевич і її ГО
«Бачити серцем» заснували перший у
нашій країні Центр
денного перебування для дітей з
комплексними порушеннями розвитку (коли в дитини
одночасно кілька важких діагнозів,
наприклад ДЦП+сліпота та/або епілепсія). Зробили вони це з командою
однодумців, які переважно є батьками
таких діток. В Україні для соціалізації
та реабілітації цих дітей немає жодного
закладу. Якщо санаторій лікує ДЦП, то
дитину з епілепсією туди не візьмуть,
і так далі за аналогією. Батьки готові
самостійно організовувати навчання,
відпочинок та реабілітацію своїх дітей.
А головне – дітки перебувають не в
чотирьох стінах, а спілкуються з однолітками. Що потрібно? Приміщення.
Цей Центр розміщувався в дитячому
садочку, але сьогодні «казку» закрили.
Допоможімо хворим дітям!

Володимир ГОНЧАРОВ, депутат Київради
(фракція «Солідарність»)
Підбили підсумки літературного конкурсу «Моя Україна». Творче змагання
зібрало понад 333 дитячих віршів про
Батьківщину, героїв, мову, природу.
Письменники та діячі мистецтв, які
входили до суддівської колегії, відібрали
понад 70 авторів до літературного альманаху, який побачив світ до 25-ї річниці Незалежності
України. Гордий тим, що в Дарниці дійсно талановиті
та обдаровані творчі діти! Пишаюсь тим, що перемогу
виборола Марія Єсипович, учениця 329-ї
школи «Логос», школи, яка знаходиться
на моєму виборчому
окрузі. Нових звершень вам та натхнення, юні таланти!

за дорученням виборців

будинку за адресою Саксаганського, 131 отримали замість і без того непривабливого краєвиду
новозведену стіну просто перед носом. Незаконні
будівельні роботи зусиллями активістів тимчасово
зупинено. Добиватимуся, аби будівлю, яка може
бути окрасою двору, реконструювали виключно
в законний спосіб зі збереженням автентичності
та дотриманням комфорту і прав мешканців навколишніх будинків.
Леонід АНТОНЕНКО, депутат Київради
(фракція «Об’єднання «Самопоміч»)
Не раз переконувався, як закони, що покликані захищати
пам’ятки архітектури, працюють проти цих же самих
пам’яток. Сьогодні, наприклад,
з’ясувалося, що підприємці, котрі
зацікавлені в оренді приміщень
під кафе на Бессарабському ринку і готові платити
148 тисяч гривень на місяць за оренду цих приміщень, стояли в черзі майже рік, чекаючи згоди
на оренду від... Міністерства культури. Комісія
Київради з питань власності дала своє «добро» на
цю оренду протягом двох хвилин, які потрібні були
для обговорення цього питання. Чим іще повинен
займатися ринок, як не залученням орендарів для
відкриття кафе? За цей час бюджет недорахувався
мільйона гривень, таку ж суму недоотримало КП
«Бессарабський ринок», що відповідає за збереження будівлі як пам’ятки архітектури. Сторонньому
спостерігачеві ця чиновницька «активність» щодо
збереження пам’яток більше нагадує шкідництво.

запит
Олександр СУПРУНЕНКО,
народний депутат України
Проблема з роботою Дарницької ТЕЦ
справді існує. Ще у липні звернувся до Міністерства екології та природних ресурсів – і ось, маємо відповіді, які засвідчують, що в роботі
підприємства є ціла низка порушень
природоохоронного законодавства.
Зокрема встановлено, що у ТОВ «Євро-реконструкція»,
яке і здійснює діяльність на території золошлаковідвалу
Дарницької теплоцентралі, відсутній висновок державної
екологічної експертизи на вид діяльності та дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря…
Це свідчить, що ТОВ «Євро-реконструкція» працює недобросовісно, враховуючи специфіку підприємства, – його
діяльність завдає значних незручностей жителям Дарниці.
Водночас із наведених відповідей видно, що хоч посадові
особи підприємства і притягуються до відповідальності,
її можна цілком назвати «формальною».
Державна екологічна інспекція в м. Києві звернулася до
суду, щоб діяльність золошлаковідвалу ТОВ «Євро-реконструкція» було тимчасово заборонено. Справа перебуває на
судовому розгляді, а підприємство продовжує працювати
з порушеннями! Вважаю, що Міністерство має достатньо
важелів впливу і зможе вжити більш дієвих заходів, аби
припинити порушення. З цього приводу підготував відповідний депутатський запит.

Павло ТЕСЛЕНКО, депутат Київради
(фракція «Єдність»)
За дорученням мешканців мікрорайонів ДВРЗ
та Стара Дарниця, а також на звернення ОСН
«Комітет мікрорайону ДВРЗ «Дніпровець» почали вирішувати питання очистки місцевого
озера Лісове (штучного походження, утворене в 1950 роках).
Це улюблене місце відпочинку. Нині озеро забруднене, джерела, які
поповнюють його водою, замулилися. Заходи з очистки дозволять
реанімувати існуючі природні
джерела, що згодом призведе до
загального оздоровлення водосховища. Згідно з відповіддю на моє
депутатське звернення, роботи з
очистки озера будуть включені до
програми соціально-економічного
розвитку Києва на 2017 рік.
Ольга ВЕРЕМЕЄНКО, депутат Київради
(фракція «ВО «Батьківщина»):
Боротьба за ліс на Водогоні набирає нових
обертів! Невідомі люди почали зводити паркан навколо лісу. На прохання показати дозвіл
на будівництво та вирубування дерев надали
повідомлення про початок спорудження індивідуального будинку від 19.11.2015. У документах
зазначається Федорчук Сергій
Васильович, який 01.10.2015 зареєстрував 0,1 га (витяг із земельного
кадастру). Наразі парканом огороджено значно більшу територію...
Цікавим є той факт, що більшість
земельних ділянок були придбані
п’ятьма особами в один день та
оформлені 05.02.2016 у приватного
нотаріуса Єременко Л.О. Ані поліція, ані райдержадміністрація
не реагують. Відділ контролю за
благоустроєм Оболонського району не зміг нам допомогти. Але
ми з громадою селища Водогін
здаватися не збираємось!

слово – діло
Віталій ПАВЛИК, депутат Київради (фракція «Єдність»)
Міська комісія із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків ухвалила
рішення про надання дозволу на приватизацію
кімнат у гуртожитку, що на вул. Горлівській,
124/2. При цьому, згідно з дорученням комісії,
Департамент житлово-комунальної інфраструктури
повинен найближчим часом внести відповідний
проект на розгляд Київради. Необхідність вирішення питання щодо
цього гуртожитку я порушив перед міськадміністрацією ще у квітні
нинішнього року. І дотримуючись зобов’язань перед громадою,
беру участь у його розгляді на усіх етапах. Просуватися вперед нам
вдається завдяки активній позиції ініціативної групи гуртожитку.
Ця копітка робота, аби мешканці гуртожитку змогли реалізувати
своє право на приватизацію житла, триває вже майже п’ять місяців,
але більшу частину шляху пройдено.

суспільство

Вечірній Київ | 26 серпня 2016 року | №34 (19216)
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

вечірній дзвінок

З родиною –
Маршем нескорених
Микола МИХАЙЛІВ

Напередодні Дня Незалежності
у столичній мерії вручили нагороди учасникам АТО та киянам,
які своєю працею роблять нашу
країну та місто європейськими,
передовими. Серед удостоєних
відзнаки Київського міського
голови – медалі «Честь. Слава.
Держава» був і доброволець
та волонтер Володимир Кухар.
«Вечірка» привітала його з нагородою.

настрої

Живемо
у тривозі, але
з оптимізмом
Як змінювалися настрої українців
за роки незалежності? Що нас
об’єднує? До яких союзів нам варто
вступати?
Підзаг Як змінювалися настрої українців за роки незалежності? Що нас об’єднує? До яких союзів нам варто вступати?

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Опитування на ці теми провели
представники Інституту соціології НАН, Благодійного фонду
«Інтелектуальна перспектива» та
Фонду «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва.

ГРОМАДЯНСТВОМ
ПИШАЄМОСЬ

Більшість вважає себе передусім
громадянами України (60%). Ще
для 22% головною є ідентифікація
з містом чи селом проживання, а
для 7% – з регіоном.
Переважна більшість населення
(60%) пишається громадянством.
Зокрема на заході України пишаються своєю країною 77% проти
6%. У центральних областях відповідне співвідношення становить
65% і 16%, у південних – 42% і 20%,
у східних – 56% і 20%, на Донбасі
– 31% і 20%.

ПАТРІОТИЗМУ – ТАК!

Торік найвагомішим чинником
єднання суспільства у громадській
думці були «патріотичні почуття
громадянина України» – 41%.
Цього року цей чинник назвали
23%, проте це все ж значно більше,
ніж у попередні роки (8–12%).
Зазначимо, що серед найменш
важливих об’єднавчих чинників
виявилися «мова спілкування»
(7%), «релігія» (8%), «політичні
погляди» (8%), «національна належність» (11%).
Серед змін, які стались у громадській думці, варто зазначити
зменшення ваги чинників «віри
у краще життя» (з 38% у 2002
році до 29% у 2016-му), «спільних труднощів життя» (з 35% до
27%), «родинних і товариських
почуттів» (з 28% до 18%), «стра-

ху перед майбутнім» (з 29% до
19%), «мови спілкування» (з 23%
до 7%). Натомість істотно зріс
чинник «патріотичних почуттів
громадянина України» (з 9% у
2002 році до 23% у 2016-му).

НАДІЯ —
НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

Основними почуттями 2016
року є надія (44%), тривога (38%),
страх (23%) та оптимізм (22%).
Відчуття надії та тривоги превалюють у всіх регіонах. Часова
динаміка засвідчує, що за період
моніторингу цього питання (з
2005 року) «найоптимістичнішим»
роком очікувань був 2005-й, коли
надію щодо майбутнього України
відчували 61% українців, 34% –
оптимізм, 21,5% – інтерес і лише
24% – тривогу; а найменш сповненим надії був 2013-й, коли її
відчували 32%, тривогу – 30%,
оптимізм – 14%, а 22% – страх.

КУРСОМ
ДО ЄВРОСОЮЗУ

Найбільшу підтримку питання
про майбутнє членство України в
ЄС мало на початку проведення
опитувань, у 2000 році, – 56%, і
лише 10% були проти.
Ставлення українців до вступу
в НАТО зазнало найрадикальніших змін: 2000-го негативним
воно було у 33,5%, позитивним – у
25%, а 41,5% ще не визначилися.
Далі ситуація погіршувалась, а
після 2013-го стрімко змінилася
на краще: позитивне ставлення
зросло з 14% до 35%, а негативне
зменшилося з 54% до 35%. Торік
кількість прихильників членства
України в НАТО (43%) майже на
10% переважала противників
(34%). Проте цьогоріч відсоток
прихильників і противників знову
зрівнявся (38% і 38%).

– За фахом я –
історик і політолог.
Очолював прес-службу
Національного агентства з
реконструкції та розвитку,
Держкомпідприємництва,
– каже Володимир
Кухар. – Пізніше був
продюсером, перекладачем
і дописувачем іноземних
видань. Побачивши згубність
політики режиму Януковича
для України, 2010 року
разом з колегами заснував
громадську організацію
«Україна альтернативна».
Коли розпочалася Революція
Гідності, брав участь у
протистояннях, закликав
через соціальні мережі
підтримувати Майдан.

– Як відзначили День
Незалежності?
– Привітав однополчан і
друзів, які воюють під Авдіївкою
та в інших районах Донбасу.
Вони жартома відповідали, що
вороги «поздоровили» їх ще з
ночі масованими обстрілами.
З кимось говорив телефоном,
з іншими – через Фейсбук.
Пригадали, як святкували День
Незалежності торік. Тоді дехто
з хлопців просто у бойових
умовах одягнув вишиванки
– це було так зворушливо
і патріотично. Накрили
святковий стіл. Нинішнє свято
я з родиною зустрічав на

параді. Переконаний, що він
потрібен, щоб показати нашу
міць та підняти патріотичний
дух. Так вважають і мої
побратими й товариші з АТО.
Також ми пройшли Маршем
нескорених разом із
героями Революції Гідності,
волонтерами, учасниками АТО
та їхніми рідними, військовими
медиками. У колоні були
близькі нашого загиблого
побратима Олександра Шишка,
півтора десятка бійцівветеранів. Потім пом’янули
загиблих. Таке святкування
зближує і додає віри у нашу
перемогу.

24 серпня: першим у Києві
народився Ірвін
Микола ПАЦЕРА

Свято Незалежності кожен киянин відзначав по-різному: хтось
– на параді, хтось – на пікніку, а
дехто – і в пологовому будинку.
«Вечірка» зустрілася зі щасливою мамою, котра першою
народила дитинку в міському
пологовому будинку №3.

Тендітна миловида дівчина,
схожа на школярку, обережно
вкладала голівку синочка,
якому від народження лише
12 годин, на жовто-блакитну
подушечку у вигляді серця з
написом «Я люблю Україну».
Малюк щойно пообідав
маминим молочком і солодко
спав. Ірина Рафальська тим
часом розповіла мені, як їй
пощастило зробити собі та
чоловіку такий подарунок –
стати першою мамою цього
пологового будинку в День
Незалежності.
Із Віктором вони
познайомилися ще в
дев’ятому класі на святі
останнього дзвоника. І
подружилися на цілих
шість років. А коли шкільна
дружба переросла в кохання,
побралися і вирішили
народити дитинку… Не
переймалися, якої статі вона

буде, а коли на двадцятому
тижні УЗД показало, що
це хлопчик, тато Віктор,
який працює спортивним
реабілітологом і тренером
із дзюдо, неймовірно зрадів.
Ім’я ж малюкові вирішили
дати спільне – за своїми
початковими літерами Ір-ві-н.
Їхній первісток з’явився на
світ біля третьої години (вага
– майже три з половиною
кілограми, зріст –
52 сантиметри). Оскільки
ці пологи були першими у
святковий День Незалежності,
то привітати породіллю
прямо в залі серед ночі
приїхав головний лікар
Назарій Гичка. Він і вручив
молодій мамі подушечку –
символ України. До речі, Ірина
– дитячий психолог за фахом.

Звісно, що квартири лікар
обіцяти не міг, тому молода
сім’я поки мешкатиме в оселі
тітки Ірини. Батько малюка
Віктор розповів нам, що під
час пологів дуже хвилювався,
хоча сам лікар за фахом.
«Оскільки син народився
у такий день, то бажаю, щоб
він зростав під мирним
небом дійсно незалежної
України. А я готуватиму з
нього майбутнього олімпійця,
щоб наша збірна завоювала
більше медалей, ніж у Ріо-деЖанейро», – сказав молодий
татусь.
PS. У День Незалежності в пологовому будинку №3 народилося
9 немовлят – 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Всього ж новими киянами у це свято стали 72 дитини –
39 хлопчиків і 33 дівчинки.
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погляд

кава
з бульбашками
Горішків хочеться
Вадим ПЕТРАСЮК
На літній терасі кафе вмостилися
двоє чоловіків. Дочекалися офіціантки.
Замовили по пиву. «І горішки»,– додав
один із них.
– На жаль, горішків у нас немає,– відповіла офіціантка.
– А збігати в магазин?! Він же поряд,– запропонував чоловік.
– Ну-у, ми не торгуємо горішками.
– А мене це хвилює? Дорогенька,
я тобі даю роботу – даю гроші. Ось
дивись…
Він хутко вихопив із барсетки блокнота, ручку, почав щось креслити.
– Дивись, от твоє кафе, столики, ось
ми сидимо. Ось двері гастроному. Яка тут
відстань? Десять метрів. Хай дванадцять,– сказав чоловік і тричі окреслив
ручкою у блокноті «10 м».– Збігала,
принесла, ще й заробиш на мені.
Далі він вивів у блокноті жирне «+10
грн» і повернув блокнота дівчині:
– Тебе така цифра влаштовує? Десять
гривень навару на десяти метрах, га?
Вперед!
Дівчина мовчки пішла.
– Чого ти до неї приклепався? – спитав другий чоловік.
– Та горішків хочеться. (Трохи помовчав.) Знаєш, який мій перший бізнес був?
Грецький коньяк «Метакса». Я тоді в кіоску торгував на Оболоні. Ну, ти пам’ятаєш,
які у 90-і роки кіоски були? Міні-гастрономи: іграшки, ковбаса, бухло, годинники, презервативи… І до мене повадилися
ходити… Коротше, поряд був офіс, і звідти приходили й щоразу на обід купували
по дві пляшки «Метакси». За кілька днів
вижрали ящик, а більше нема. Я шефу
кажу: вези ще. А він не чешеться. Тоді я
сам їду на Республіканський стадіон –
там був великий ринок, беру «Метаксу»
і в себе продаю. Ще й з наваром, бо на
стадіоні дешевше. Потім потроху почав
інше спиртне звідти тягати. Продаю собі
тихенько, а те, що шеф привозить, у залишок пишу. Він такий сидить, дивиться у
свої записи. «Не розумію,– каже,– чому
бухло стало так погано продаватися?». І
до мене: «Ти точно кажеш, що ніхто його
не питає?». Кажу: «Бл* буду!». А в самого
повні кишені «лаве». Отак працювали!
– Були часи.
– Та не кажи! – він закурив. Трохи
помовчав.– Я тоді молодий був, дурний.
Оце зараз думаю: чого я в тому кіоску
просидів два роки? А чого на Польщу
мотався, як жебрак? А китайські шмотки,
а секонд-хенд? Тьху – плюнути й розтерти весь отой бізнес, отой базар! Треба
було приватизацією займатися. Склади,
цехи – воно ж під ногами валялося, тільки вмій грамотно взяти. А зараз усе це –
нерухомість. Зараз був би у шоколаді.
Так ні – вперся у той базар...
Вони ще трохи покурили мовчки.
Офіціантка принесла два кухлі пива.
– А горішки?
– Я ж вам кажу: ми не торгуємо
горішками. Якщо хочете, я покличу
директора?
– Та облиш ти зі своїм директором.
Він своє заробить, не переживай. Я
ж тобі, дурненька, підказую, де гроші
лежать.
Провівши її поглядом, чоловік додав:
– А може, Колян, ми якраз і правильно жили? Сучасне покоління взагалі
не знає, що таке бізнес. Що таке базар,
Польща, Туреччина... І як це воно – тисячі
кілометрів в автобусі сидіти й спати на
баулах з товаром, не митися тижнями…
Ех, немає грошей, але є про що згадати.
Правду кажу, Колян?
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Зроблено в Києві,
або Чому владі слід підтримувати
вітчизняного виробника
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Промисловий потенціал
столиці сьогодні представлено
дев’ятьма важливими галузями
промисловості, серед яких машинобудування, фармацевтика,
будівництво, хімічна, поліграфічна, легка промисловість
тощо. Реально працюють понад
сімсот п’ятдесят підприємств.
Міська влада ставить конкретне
завдання: наростити випуск
промислових товарів і збільшити відсоток їх закупівлі за
кошти муніципального бюджету. Що зроблено?

Анатолій БАГАН, заступник директора – начальник
управління промисловості та
інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА
наводить конкретні факти:
– За останні два роки вдалося
зупинити спад промислового
виробництва й зробити хоч і
не значний, але крок уперед.
У нинішньому році, після чотирьох років падіння, вдалося
досягти його приросту на 5,5
відсотка. За ці кілька років загальний обсяг реалізованої продукції збільшився у півтора раза.
Це, передусім, робочі місця для
киян, податки та надходження
до міської скарбниці.

ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ
В ІНТЕРНЕТІ

Нагадаємо, що торік було
прийнято міську цільову Програму розвитку промисловості
на 2015–2018 роки. І вже є суттєві
результати – збільшення замовлень на продукцію столичних
виробників. Якщо, скажімо, два
роки тому за кошти столичного
бюджету в київських підприємств закуповували продукції
десь близько 10 відсотків від
того обсягу, яким передбачалися
бюджетні закупівлі, то сьогодні
цей показник збільшено удвічі.
Значно сприяла цьому інформаційна система формування баз
даних промислового і наукового
комплексів міста, розроблена
і запроваджена Департаментом промисловості та розвитку
підприємництва КМДА. Робота
такого інформаційного порталу
проста і зрозуміла, а головне –
раціональна. Підприємства розміщують на Інтернет-ресурсі

інформацію про свою продукцію,
а розпорядники коштів – про
плани закупівель. Далі – процес
комунікації. Важливо, що продукція на порталі подається за
певними видами, кодовано. Як
тільки коди співпадають, підприємства отримують сигнал про те,
що відповідні міські структурні
підрозділи, комунальні підприємства планують закупити ту чи
іншу продукцію. Розпорядники
коштів таким чином максимально оперативно дізнаються про
всю необхідну продукцію, яка
виготовляється в Києві.

ІМПОРТ ІДЕ
У ВІДСТАВКУ

Значним позитивом стало і
поновлення діяльності Ради директорів підприємств. Сьогодні
засідання ради проводяться
щомісяця, а в розширеному
складі – раз у квартал. «Директорський корпус» генерує конструктивні ідеї, сприяє активній
співпраці з владою.
Не без участі Ради директорів підписано низку ключових
угод, які сьогодні реалізовуються. Наприклад, з державним
концерном «Укроборонпром»
щодо імпортозаміщення. Не є
військовою таємницею те, що
у вітчизняній машинобудівній
оборонній галузі дуже багато
комплектуючих залишалися
російського виробництва. Їх
необхідно було замінювати
вітчизняними. Відповідну базу
даних про цю сферу виробництва має управління промисловості столиці. Тож зацікавлені
підприємства, які володіють
відповідним потенціалом і
спроможні налагодити виготовлення тих чи інших аналогів

комплектуючих, без проблем
отримують усю необхідну інформацію і співпрацюють із
«Укроборонпромом».
Успішно діють подібні угоди
промислових підприємств із
науковими парками «Київська
політехніка» і «Київський національний університет імені
Тараса Шевченка».
Наприкінці минулого року
вперше в Києві було створено
кластер легкої промисловості.
Йдеться про перший «тріумвірат
співпраці» – між міською владою, Київським національним
університетом технології та
дизайну і низкою підприємств
легкої промисловості столичного регіону (ПАТ «Чинбар», ТОВ
«Дана –мода», ТОВ «Український взуттєвий альянс» тощо).
Така новостворена структура
дозволяє не лише активно комунікувати між розробниками
і виготовлювачами продукції,
оперативніше впроваджувати
у виробництво перспективні
наукові досягнення, а й здійснювати фінансову та організаційну
підтримку з боку влади, реально
завантажувати підприємства
галузі замовленнями.
– Насамперед, забезпечувати
робочим одягом і взуттям тисячі
працівників столичних комунальних підприємств, зокрема,
метрополітену, «Київзеленбуду», підприємств житлово-комунального сектору і багатьох
інших, раціональніше місцевого
виробництва, – уточнює Анатолій Баган. – Попит на такі
товари в місті є постійно. Це
той реальний ринок збуту, з
якого вітчизняні підприємства
свого часу були штучно вилучені
дешевими, але і неякісними

товарами китайського виробництва...

ПОДАТКОВИЙ ТИСК
ТА ІНДЕКСАЦІЯ ІНФЛЯЦІЇ

Безумовно, важливою передумовою реанімації промислової
індустрії столиці є реальна підтримка влади. Свідченням цьому
є, зокрема, і нещодавнє рішення
Київради, ініційоване групою
депутатів, щодо суттєвого зменшення фінансового навантаження
зі сплати земельного податку.
– Наш департамент звернувся
до Мінрегіонбуду з ініціативою
про зменшення функціональних
коефіцієнтів, – пояснює Анатолій
Баган. – Адже землі промисловості
сьогодні мають коефіцієнт 1,2. При
тому, що економічно обґрунтованим він може бути на рівні 0,5.
Тобто податкові навантаження на
підприємства збільшені у 2,4 раза.
Зменшення цього коефіцієнта
і вилучення з грошової оцінки
землі інфляційної складової дозволить суттєво зменшити податкове навантаження не лише на
промислові підприємства, але й
на всі суб’єкти господарювання у
столиці, які користуються землею.
Доречно згадати і про введення нової нормативно-грошової
оцінки, до якої входить поняття індексації на рівень інфляції.
Адже інфляція за останні два роки
становить десь близько 80 відсотків. Звісно, це питання – в компетенції Верховної Ради. Однак
Департамент промисловості та
розвитку підприємництва КМДА
не стоїть осторонь цієї проблеми.
Зокрема, були підготовлені відповідні пропозиції до проекту
Закону України про вилучення
з нормативно-грошової оцінки
індексації на рівень інфляції.

реалії

Холостий хід «Генератора» і не лише
Державне підприємство «Завод «Генератор»
є провідним українським
підприємством із виготовлення радіолокаційного устаткування
та газових лічильників.
Вартість одного їхнього лічильника – 610
гривень. Зауважимо, що
«Київенерго» сьогодні закуповує подібні газові
лічильники по 1000 гривень. Але не в українського товаровиробника.
Чому так? Через відсутність попиту в Україні
на вітчизняні газові лічильники. І це при тому,
що вони є достатньо якісними і конкурентоспроможними не тільки в нашій країні, а й за
кордоном. Однак підприємство за цим видом
продукції завантажено на 12,5 відсотка, тобто
виготовляє лише 500 лічильників щомісяця,
хоча може виготовляти у вісім разів більше!
***
Через величезні суми заборгованості ПАТ
«Київський завод «Радар», що спеціалізується на виготовленні новітніх та інноваційних
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ракетних комплектуючих, також
не може впоратися з податковим навантаженням. Провідним
виробничим напрямом заводу
є виготовлення різних плат
для радіо- та електротехніки.
На жаль, попит на них сьогодні
незначний (підприємство завантажено десь на 80 відсотків), проте ще є потенціал для
розширення масштабів виробництва. Хоча і
тут каменем спотикання залишається застаріла
інфраструктура радянського ґатунку.
***
ДП «ВО «Київприлад» хоч і сплачує лише
1відсоток податків, однак потребує реальної підтримки щодо збільшення масштабів виробництва.
Завантажено воно лише на 50 відсотків. Хоча за
своїм потенціалом є дуже потужним і наукомістким підприємством. Може давати реальну користь
місту і київській громаді. Принаймні, якщо візьметься за оновлення Київського метрополітену
– замінить застаріле устаткування новітнішим та
якіснішим. Саме цей напрям і є одним із ключових напрацювань фахівців підприємства.
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знак

питання?

Чи всі доходи враховують
при нарахуванні пенсії

Фото Павла ПАЩЕНКА

Я працювала у Державному підприємстві «Електронмаш» з 01.02.2011
року і була звільнена 03.10.2011 року. В день звільнення повний розрахунок
зі мною не було проведено. Планую подати позов до суду щодо стягнення
втраченого заробітку згідно зі ст. 117 КЗпП України. Прошу повідомити, чи
будуть враховані ці доходи (втрачений заробіток) при нарахуванні пенсії.
Тетяна Єльсукова, м. Київ

У травні цього року, вперше за десятиліття, на майданчику Торгово-промислової палати України
відбулася виставка промислових товарів «Зроблено в Києві». Свою продукцію на ній презентували
понад 100 столичних підприємств

думки з приводу

Заводи беруть курс
на столичну громаду
Депутати Київради вважають, що продукція
«Квазара» та «Сатурна» може і має бути
конкурентоздатною
У Києві є багато підприємств, трудові колективи яких працюють,
але не бачать перспективи. Передусім тому, що немає можливості
збільшити ринок збуту.
– Питання стоїть руба: або
влада підтримує і захищає вітчизняного товаровиробника,
створює дієву систему збуту,
модернізації і розвитку, або...
– …Іншого варіанту, тобто поставити на нашій промисловості
хрест, ми не можемо допустити, –
говорить член постійної комісії
Київради з питань бюджету
та соціально-економічного
розвитку Володимир ЛЕВІН.
– Але ж, крім обмеженого
ринку збуту, промисловців душить ще і податковий прес...
– Так, є проблема. Вірніше,
до останнього часу давала про
себе знати, поки в ситуацію не
втрутилися депутати Київради,
представники громадськості. Річ
у тім, що з початку року зросли
податки на земельні ділянки у
столиці. У промислових підприємств міста стрімко почала
збільшуватися заборгованість.
З ініціативою щодо того, щоб
зменшити податкове навантаження, до Київради звернулися
два промислових підприємства:
«Квазар-Мікро. Компоненти і системи» і ПАО НПП «Сатурн». Їхній
основний профіль – продукція
мікроелектроніки і радіотехніки,
в тому числі для оборонних потреб. Для вивчення цієї місцевої
ініціативи і було створено тимчасову робочу групу, яку доручили
очолити мені.
– Що корисного для промисловців вдалося зробити
вашій групі?

– Перше засідання групи було
виїзним. Ми провели його на
підприємстві «Квазар». Ознайомилися з тим, як насправді
організовано виробництво і чому
йому не під силу сьогодні сплачувати місцеві податки. Зрозуміло,
що ті три відсотки входять у собівартість продукції, яку і так
проблематично збувати.
– Відомо, що і «Квазар», і
«Сатурн» неконкурентноздатні...
– Знайомлячись зі станом
справ, депутати це одразу визначили. Тут і досі все нагадує про
СРСР. Але ж часи і вимоги змінилися! Чи можна на таких підприємствах швидко організувати
якісні зміни? Однозначно – ні!
– Залишається одне – зупинити і ліквідувати.
– Це не вихід. Зупинка цих підприємств призведе до фатальних
наслідків. Безповоротно будуть
втрачені сотні робочих місць,
коштовне і високотехнологічне оснащення. У майбутньому,
якщо ми вступимо до НАТО, ці
унікальні підприємства матимуть
серйозні військові замовлення, а

відтак отримають і друге дихання.
Словом, ще зможуть прислужити
і Києву, і всій Україні. Тому до наступного засідання робочої групи
депутати «озброїлися» цілком
зваженим обґрунтуванням своєї
позиції. Також мали у союзниках
авторитетних фахівців із Українського союзу промисловців
та підприємців. Питання порушували важливі, навіть у певній
мірі – стратегічні: якими будуть
втрати державного бюджету в разі
ліквідації підприємства.
– Треба врахувати ще й соціальні втрати.
– Так. Ми визначили, що
втрати держави лише через несплачені підприємствами податки становитимуть понад 100
мільйонів гривень. А до цього ще
й втрата робочих місць – висококваліфікованих спеціалістів...
Напрацювання і висновки робочої групи майже цілковито
підтримали колеги з бюджетної
комісії Київради. Депутати одностайно ухвалили звернення
до департаментів фінансів та
земельних ресурсів КМДА, в
якому чітко обґрунтували всі
плюси і мінуси свого рішення.
Зокрема, спрогнозували можливі
фінансові втрати, ефективність
використання земель столиці, на
яких розташовані підприємства.
– І який маємо результат?
– Відповіді від профільних
структурних підрозділів КМДА
не забарилися. Депутати підтримали ініціативу цих підприємств,
знизивши локальний податок
на землю із трьох відсотків до
одного. І таке рішення Київрада
ухвалила 28 липня 2016 року.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Роз’яснення дає начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України
в м. Києві Марина ДЕНИСЕНКО:
– Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (далі – Закон) для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь
період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.
Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року
враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану
заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством,
а за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, – за даними,
що містяться в системі персоніфікованого обліку.
До страхового стажу за даними трудової книжки зараховуються всі періоди
роботи до 01.01.2004 року та з 01.01.2004 року – за даними персоніфікованого обліку, як передбачено ст. 24 Закону. Відповідно до Інструкції зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України
від 13.01.2004 р.№ 5 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р.за
№ 114/8713, суми, стягнуті виконавчою службою за рішенням суду на користь
працівника згідно з виконавчим листом, належать до фонду оплати праці
у частині додаткової заробітної плати як оплата за невідпрацьований час
і відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому було здійснено
зазначене нарахування або виплата.
Сплата страхових внесків у даному випадку здійснюється в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників
за місяць, у якому їх нараховано.
У системі персоніфікованого обліку результати здійснених нарахувань також
відображаються у місяці, в якому було проведено згадане нарахування.

Допомога по безробіттю

Як нараховується (від чого залежить розмір) матеріальної допомоги по
безробіттю?
Ольга Сенчилова, Шевченківський район м. Києва
Відповідає начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Київського міського центру зайнятості
Тетяна ГОВОРУН:
– Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі
відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового
стажу, заробітної плати (доходу), а також довідок про грошове забезпечення,
виданих звільненим зі служби військовослужбовцям.
Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи
як безробітної, становить шість або більше місяців, допомога по безробіттю
визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1266,
залежно від страхового стажу:
до 2 років – 50 відсотків;
від 2 до 6 років – 55 відсотків;
від 6 до 10 років – 60 відсотків;
понад 10 років – 70 відсотків.
Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і
виплачується у відсотках до визначеного розміру:
перші 90 календарних днів – 100 відсотків;
протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;
надалі – 70 відсотків.
Відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» застраховані особи,
визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що
передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по безробіттю у
мінімальному розмірі (544 грн).
Молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової
військової служби та потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче
місце, у разі реєстрації в установленому порядку як безробітної надається
допомога по безробіттю тривалістю 180 календарних днів протягом двох
років з дня її призначення в мінімальному розмірі.
Допомога по безробіттю за календарний місяць не може перевищувати
чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
визначеного законом на відповідний рік, і не може бути меншою від мінімального розміру, який встановлюється правлінням Фонду.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не
може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку – не
більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення.
Підготував Віталій КУРІННИЙ
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відлуння події
Із Хрещатика – навколо Європи
24 серпня Київський міський автомотоклуб відсвяткував 25-річчя проголошення Незалежності України яскравим ROAD SHOW. Тут відбувся і символічний старт унікального
мотопробігу «Україна – це Європа».

Біля Національної опери України відкрили світломузичний фонтан,
який не працював понад 15 років. У його «репертуарі» – гімн України,
під час якого струмені води підсвічуватимуться в жовто-синій гамі, а
також твори Вівальді, Чайковського та оперні хіти.
Напередодні Дня Незалежності у Дніпровському районі
Києва на Русанівській протоці пройшли офіційні національні
змагання Кубка України з водно-моторного спорту.

Чайковський був
Чайкою
Головною мистецькою подією у рамках святкування
25–ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності став вечірній виступ оркестру «Народжені вільними». Його музиканти є однолітками незалежності.

Ініціатор проекту режисер Сергій Проскурня
запросив до співпраці найіменитішого українського
диригента, володаря найвищої нагороди
Королівського музичного товариства (Велика Британія)
Кирила Карабиця.
– Коли Сергій до мене звернувся, я не повірив,
що можливо зібрати оркестр за кілька тижнів, тим
паче влітку. І великою несподіванкою стало все ж
побачити і почути цей оркестр, – поділився Кирило
Карабиць.
Кращих музикантів, народжених 1991 року, шукали
по всій країні. Серед них – лауреати міжнародних
та всеукраїнських конкурсів, учасники престижних
фестивалів та знаменитих оркестрів. Також у концерті
взяли участь солісти Олексій Гринюк (фортепіано),
Роман Гриньків (бандура), Юрій Літун (сопілка),
Національна академічна заслужена хорова капела
«Думка» та зведений дитячий хор.
Програма концерту символізувала 400 років
історії української музики. Прозвучали твори на
українську тематику, написані композиторами інших
країн, – «Гопак» Арама Хачатуряна, симфонічна поема
«Мазепа» Ференца Ліста. Кияни почули першу в
історії України симфонію Михайла Березовського,
«Заповіт» на слова Тараса Шевченка з опери «Семен
Котко» Сергія Прокоф’єва. «Його дід, аби зробити
кар’єру, був змушений змінити козацьке прізвище

Чайка на Чайковський. І нині цей композитор
узурпований росіянами. Тож я підкреслюю, що
сьогодні звучить твір Петра Ільковича Чайки», –
анонсував концерт для фортепіано з оркестром
Сергій Проскурня. Музику супроводжував
відеоряд – сторінки історії Незалежної України,
де кульмінацією були кадри з Майдану. У
фіналі концерту відбулася світова прем’єра –
«Небесний. Щедрик» Івана Небесного.
Марія КАТАЄВА
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Мотоцикли, що стають на заднє колесо, видовищні трюки
спортивних автомобілів – усе це можна було побачити в самому серці
столиці, на дистанції від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабки.
– Сьогодні аксакали нашого автомотоклубу демонстрували дрифт
і стантрайдинг, – розповів президент КМАМК Сергій Малик. – Після
військового параду, враховуючи події на сході, ми хотіли додати трохи
позитиву у сьогодення.
У рамках спортивної акції відбулася і презентація мотопробігу
навколо Європи «Україна – це Європа». Разом зі знімальною групою
Сергій Малик на мотоциклі об’їде 28 країн Європи, подолає близько
30 тисяч кілометрів. У подорожі розповідатиме про наші визначні
історичні постаті, пов’язані з певною місциною, та зустрічатиметься з
відомими українцями.
– Ми плануємо вісім годин на добу бути в дорозі, ще вісім годин
– знімати, а решта часу – на сон, – поділився мандрівник. – Одразу
«на колесах» монтуватимемо відеощоденники подорожі, а після
повернення плануємо зробити понад 20 фільмів у форматі ВВС.
Окрім пізнавально-освітньої мети, проект має і соціальну складову.
З собою команда бере п’ять каменів з географічного центру Європи,
що поблизу селища Передове Рахівського району, з написами «Україна
– це Європа» різними мовами. Їх відвезуть на крайні точки Європи
– до мису Нордкапп (Норвегія), мису Рока (Португалія), Гібралтару,
Мальти тощо. А натомість візьмуть камені звідти. У планах – встановити
пам’ятний знак з нагоди цієї подорожі. Також повезуть і малюнки
дітей з дитбудинків, переважно із зони АТО, на тему «Україна – єдина»,
«Україна – це Європа». На них хочуть поставити печатки у Ватикані та
резиденції Санта-Клауса у Фінляндії, потім зробити серію виставок.
Далі – відправити на аукціон, а виручені кошти спрямувати на
допомогу дітям, чиї батьки загинули у зоні АТО.
Марія КАТАЄВА

Генії у квітковому
вбранні
На Співочому полі триває квіткова виставка
КО «Київзеленбуд» з назвою
«Гордість твоя, Україно».

Печерський вернісаж
здійснював дитячі мрії
Київський Печерськ мабуть ніколи досі не бачив стількох гарних,
заквітчаних дівчат і жінок в намисті й вишиванках у супроводі
галантних чоловіків у піднесеному настрої. Святковий Печерський
вернісаж, який у День Незалежності розгорнувся від станції метро
«Арсенальна» до площі Слави, став епіцентром розваг для місцевої
дітвори та маленьких гостей столиці.

Саме для них тут організували майстер-класи з виготовлення
ляльок-мотанок, виробів із глини, кольорового паперу і навіть
газетних трубочок. Малеча залюбки опановувала традиційні
українські види мистецтва, а дорослі милувалися своїми
талановитими нащадками. Навіть хлопчики молодшого віку
виявляли щирий інтерес до нанизування намиста з горобини
«для мами та сестрички» й виготовлення ляльок з ниток і
ґудзиків.
Та найбільше задоволення отримали діти, які, забувши про все
на світі, розмальовували два справжні автомобілі справжніми ж
фарбами, а дорослі при цьому не робили їм жодних зауважень.
«Удома ти мені ніколи цього не дозволила б…», – сказав матусі
маленький Тимофійко, з ентузіазмом ляпаючи фарбою по вікнах
автівки.
Театр мініатюр Київської естрадно-циркової академії смішив і
зачаровував публіку своїми фокусами та жартами.
До концертної програми долучилися і діти, сім’ї яких
постраждали через бойові дії на сході країни.
«Виступаючи на Печерському вернісажі ці діти відчувають, що
про них не забули, що вони та їхні таланти потрібні Києву, країні,
а це дуже важливо», – наголосила Юлія Бартєнєва, яка разом зі
своїм батьком Вадимом Бартєнєвим започаткувала проект для
дітей учасників АТО і переселенців «Війна не забере твою мрію».
Марина МАРЧЕНКО

– Дивіться, мамо, як оригінально зробили
людське серце, – показала дівчинка на
квіткову композицію, у центрі якої коліщатка,
шестірні...
– Цей витвір присвячений відомому
лікарю Миколі Амосову, – пояснила мама.
– Це ж саме він урятував життя нашій тьоті
Валі, виконавши складну операцію на серці.
А ще тисячам таких хворих, як вона. Та ж
таким людям треба не символічний пам’ятник
ставити, а золотий! Ось почитай на стенді,
скільки відкриттів він зробив.
А нам про квіткову композицію на честь
Амосова розповіла ландшафтний дизайнер
Святошинського району Вікторія Гарус.
Для її створення вона вивчала біографію
славетного хірурга, його наукові відкриття
та розробки. Але ж усе це складно втілити у
квітках. Тому зробили штучні вени й аорти,
начебто наповнені кров’ю, а також відтворили
кардіограму та написали крилатий вислів
Амосова: «Сенс життя – рятувати людей».
Композицію доповнили букетом з гладіолусів
як символ того, що хірург ніколи не брав

грошей за операцію, хіба що квіти. А їх
використали близько 25 тисяч, зокрема
бегонію, альтернантеру, сегетис, седун, колеус,
айстри, гвоздики, чорнобривці тощо.
– Ого, яка ракета! – вигукнув малюк,
смикаючи тата за рукав біля іншої композиції,
присвяченої видатному підкорювачу космосу
Сергію Корольову.
– А це що за м’ячики? – показав на дві
різнобарвні кульки поряд.
– То Земля та Сонце, – пояснив тато.
Неабиякий інтерес у відвідувачів
викликала й квіткова інсталяція, присвячена
Олександру Довженку. Виконана вона у
вигляді кіноплівки на передньому плані, на
якій зображений видатний режисер по коліна
у воді, котрий разом з колегами знімає фільм
«Зачарована Десна». Поряд стоїть човен.
На задньому плані – сільська хатина під
очеретяним дахом, заквітчане подвір’я.
Біля композиції, присвяченої відомій
поетесі Ліні Костенко, де величаво постає
квітковий образ Марусі Чурай у вінку та з
букетом у руці на підставці у вигляді книги,
а збоку козак міцно пригортає до грудей
дівчину, розмовляла молода парочка. Дівчина
натхненно декламувала своєму кавалеру
рядки з геніального твору. А юнак захоплено
промовив: «Тут пишуть, що вона відмовилася
від звання «Герой України»! Оце особистість!».
Микола ПАЦЕРА

Фото Григорія КУБЛАНОВА , Тараса БОНДАРЕНКА
та Олексія ІВАНОВА

кіноманія
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Народний художник України
Едуард Кирич

Генпродюсер студії «Барабан»
Едуард Ахрамович

Анна РОДІЧКІНА

В одній із оболонських багатоповерхівок на найвищому поверсі
розташувалася студія анімації з
гучною назвою «Baraban». З її вікна видно, як десь там гуде Київ. А
тут спокійно. Мультики народжуються у тиші.

Як «Барабан»
національний
символ створює

Творчий процес створення «Козаків»

на місяць випускають по дві серії.
Замість 13 місяців вклалися у вісім.
За сюжетом нового проекту головні герої Око, Грай і Тур вирушають у подорож Європою. Кожна
серія присвячена їхнім пригодам
у новій країні. Наприклад, козаки
влаштовують кориду в Іспанії,
зустрічають Лохнеське чудовисько у Шотландії, знайомляться з
королевою Англії Єлизаветою ІІ
та польським астрономом Миколою Коперником і, звичайно,
грають у футбол зі знаменитими
спортсменами…
З тихої біло-зеленої студії ми
підіймаємося до кабінету ген-

продюсера. Дорогою Ахрамович
хизується – в одному з мобільних
додатків випустили стікери з Туром, Оком і Граєм. А в соцмережі
на сторінку «Козаків» люди надсилають фотознімки татуювань
і графіті з персонажами мультфільму.
Безумовно, багато в чому сучасні
«Козаки» завдячують народному
художнику України Едуарду Киричу, який робив ще перші серії разом
із режисером кіностудії «Київнаукфільм» Володимиром Дахном.
Він працює зі своїми молодими
колегами тут, у студії: малює все на
папері, потім його начерки скану-

ють і допрацьовують в графічних
програмах на комп’ютері. Вийшов
такий собі сплав новітніх технологій і великого творчого досвіду.
– Зараз, після «реанімації»
козацьких героїв, знімаємо наступний сезон, – продовжує розповідь Едуард Ахрамович. – Є
така легенда, що все у світі придумали козаки – від австралійського бумеранга, індійської йоги
і французьких круасанів до родео
в Америці й аргентинського танго.
Все нібито придумали козаки, а
потім це просто забулося… За
сюжетом, українці з давніх-давен
були мандрівниками – робили
відкриття в кожній країні, а потім
ці відкриття ставали тамтешніми
національними символами.
– Це буде дитячий мультик?
– У вісім років нинішні діти вже
дорослі! Багато на чому знаються:
на стосунках чоловіків і жінок,
наприклад. Знають види зброї,
що як стріляє, скільки коштують

модні автомобілі. Людина, яка
пройшла горнило першого класу,
вже практично доросла...
У планах «Барабана» є й цілком
дорослі речі. Нещодавно підписали договір з автором книжки
«Аеропорт» Сергієм Лойком – будуть робити героїчну сагу, мультик-фентезі «Кіборги». На думку
мультиплікаторів, анімація може
зробити те, що складно і дорого
показати у великому кіно.
– Над мультиком про козаків
працювали з півсотні мультиплікаторів та інших фахівців. Яка
ситуація з українськими кадрами
в анімації? – цікавимося у пана
Ахрамовича.
– Погана, їх немає. У Київському національному університеті
театру, кіно і телебачення імені
Карпенка-Карого є курс мультиплікації. А так самі вчимо. Приходить
молодь, навчаємо. В анімації дві
головні проблеми – знайти гроші
і кадри. За радянських часів Київ
мав велику школу анімації – ту ж
студію «Київнаукфільм». Сьогодні
її немає. Було важливо відродити
її історію. Початок цього – наша
невеличка студія і відродження
«Козаків». До речі, зараз готуємо
про них книгу і шоу. Часи змінилися, але легенди існують поза
часом…
«Барабан» почав викладати «Козаків» в Інтернеті, на YouTube.
Завдання ставиться не лише фінансове – хочуть зробити з козаків
національних героїв. Американці
пишаються Міккі-Маусом, французи – Астеріксом, Обеліксом, італійці – Піноккіо. А в нас – козаки!

між іншим
 Позаторік до Дня Незалежності студія «Барабан» випустила мультфільм «Пригоди Котигорошка та його друзів». Вдалося не лише добитися гарних рейтингів, але й утримувати їх.
 Схвально сприйняли глядачі повнометражний мультфільм «Бабай».
Згодом на його основі «барабанівці» зняли серіал на 13 серій. «Бабай»
побудовано за мотивами народних казок. Поселили туди всю нечисть –
і відьму, і чортів, і бабая, навіть Вія. Десятки тисяч українців подивилися
цей сюжет у кінотеатрах, а потім – по телевізору.

Ліцензія Національної Ради України з питань телебачення та радіо мовлення НР № 1188-м від 12.11.2010 р.

На екрані комп’ютера дівчина-мультиплікатор малює козака
Тура. На футболці у неї – картинка
з героями мультика про козаків.
Продовження відомого мультфільму «Як козаки...», знятого через
сорок шість років, знову можна
подивитися. Перша порція із 26
серій по дві хвилини вийшла цього
року до «Євро–2016».
Щоб відродити славнозвісних
козаків Тура, Ока і Грая, до студії
запросили одного з творців легенди – художника-мультиплікатора
Едуарда Кирича. Своїх героїв на
новий лад він малював на папері.
Малюнки сканували і переносили
у віртуальний простір. У студії
кажуть: хотіли відродити не лише
мультик, а й традиції «Київнаукфільму» (нині – «Укранімафільм»),
де свого часу створювалися «Козаки».
– Я дуже впертий, – каже генеральний продюсер «Барабана»
Едуард Ахрамович. – Якщо є ідея,
то вперто її втілюю. Над «Козаками» почав працювати з 2011-го.
А вийшли вони на екран тільки
через п’ять років. Спершу шукав
художника-мультиплікатора перших «Козаків». Два роки умовляв
Едуарда Кирича взяти участь у
проекті. Він хворів, не міг працювати… Коли ж згодився, почалися
пошуки грошей. Знайшов гроші
– немає сценариста, аніматорів,
режисерів. А потім, коли все вже
було, ми зрозуміли: «Євро–2016»
вже на носі, й це чудовий привід
для виходу нових «Козаків»!
– Встигли?
– Ніхто у світі за вісім місяців 26
серій ще не робив. У середньому
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На фронті почав
писати дитячі казки
– Так, відсилав їм на фронт,
сподобалося. «Повертайся до
нас…» – радять.
– Про війну мрієте написати?
– Може, колись. Але сьогодні нам
намагаюся не думати ані про
постійні обстріл
обстріли, ані про без– Вибухи снарядів,
дів, мін, чути,
вихідь в окопах… Може, колись
як свистять кулі, а ваші думнапишу про побратимів.
побр
Це буде
ки захоплені творчістю…
чістю…
вже д
доросла історія.
Хіба може таке бути,
Років зо три до Майпане Сергію?
дану я написав твір
– Може. Я в такий
акий
про майбутнє. Цей
спосіб відволікався.
я. Бо
рукопис лежить у
руко
шухляді,
не знаю,
постійно очікуєш, що
шух
от-от прилетить снаначи надрукую його
ряд. Ось і робив творчі
орчі
колись. Я був прикол
замальовки, записував
вав
голомшений, що
гол
до зошита. Їх у мене
ене
події останніх років
було два. Один, коли
оли
відбувалися наче за
відбу
Фото Олексія ІВАНОВА
відходили російською
ою
сюжетом моєї ненадсюже
територією, ФСБ
рукованої книжки.
забрала… На
– Про що буде
На останній сторінці зошита ми з побра- ваша
останній стонаступна
рінці зошита ми тимами записували результати гри в покер розповідь?
з побратимами (іноді грали). Росіяни подумали, що це якісь
– Про кохання.
записували реЦе детективна,
координати, і забрали…
зультати гри в
трохи заплутана
історія, головним
покер (іноді грали). Росіяни подумали, що це якісь
– А у вас є пес? Це з нього ви героєм якої є капітан. Вона вже
координати. Але творчі нотатки я списували героя своєї книжки? написана, «виношую» назву. Також
все ж запам’ятав. Найголовніше –
– Був фокстер’єр. Хочу завести рукописи ще двох книжок наразі у
це початок казки, а решта… День собаку, але не такого великого й видавництвах. Це казки для дітей
за днем нанизувалися свіжі думки кудлатого.
старшого віку, фентезі.
– Вашу казку купують?
– Цікаво, а що ви читали на
та ідеї. Були й дорослі теми, переважно сумні. Мою ідею дитячих
– Був дуже здивований, що фронті?
історій підтримала Тетяна Стус, вона добре продавалася на
– Те, що потрапляло до рук.
видавець, родичка видатного укра- «Книжковому арсеналі». На Хтось із волонтерів привіз «Браїнського поета. Вона дізналася про моє переконання, для дітей тів Карамазових» Достоєвського.
них із Фейсбуку, де я публікував велике значення мають колір Хлопці, щоправда, не схотіли чикороткі казочки. Мої друзі про- та ілюстрації. Художник Макс тати, жартували, щоб я штудіював,
читали й озвучили їх, переклали Долинний чудово проілюстру- а потім їм переказував. Коли після
українською. До речі, у мене є й вав цей твір, його малюнки до- шпиталю повернувся на службу,
дорослі казки, наприклад про таку речно доповнили мою історію. то вже було багато книжок – вособі кришталеву гусінь. Вона була До наступних книжок хочу сам лонтери забезпечили.
– Ви пішли воювати під час
такою красивою, жила безтурботно, зробити ілюстрації, уже почав
але втратила своє жіноче щастя малювати. А мої друзі, які ши- першої хвилі мобілізації?
– Так. Я колись, у період строй була змушена вийти заміж за ють одяг, побачили, захопилися
першого-ліпшого.
й навесні планують випустити кової служби, був десантником.
– Чому вирішили саме так лінію дитячого одягу з моїми Тож знадобився мій досвід. Але
назвати свою книжечку і про ілюстраціями. Напишу нову те, що коїлося під Маріуполем,
що вона?
книжку – буде своєрідний ди- Ізвариним, жоден досвід не здатен
– Спочатку хотів назвати «Соба- тячий комплект.
компенсувати. Не раз під вогнем
ка, який уміє малювати хмаринки».
– А як рідні ставляться до прощалися з життям. Були полон,
Якщо дитячу долоньку прикласти вашої творчості?
контузія, шпиталь, знову військо…
до віконного скла, то побачимо
– Схвально. Дружина Наталія Під час одного з найзапекліших
сонечко, а відбиток собачої лапи та донька Анастасія, які були пер- боїв, за 500 метрів від російського
нагадує хмаринку. Тобто діти й шими читачками, кажуть: «Пиши кордону, зателефонував дружині,
тварини несуть у світ добро. Я ще!».
і в цей час поруч вибухнув снаряд.
– А побратими читали?
спробував це змалювати.
Дружина тільки вибух і почула…
Я аж через півтори доби вийшов
на зв’язок, бо був контуженим.
Коли повернувся, побачив, скільки
у дружини з’явилося сивини. Їй
найбільше дісталося...
– Ви за освітою дизайнер?
– Так, донедавна працював
у Національному музеї Тараса
Шевченка, робив реконструкцію.
Раніше в мене в Києві було своє
архітектурне бюро, нині хочу продовжити дизайнерську практику
з архітектором Геннадієм Трофіменком і його дружиною.
– Плануєте побудувати будинок, посадити сад?
– Я нескінченно будую дім, а
точніше – реконструюю, ремонтую старий будинок, який колись
купив батько. Дуже вдячний усім
друзям, які допомогли мені в цьому. Сад також батько посадив.
Мені як дизайнеру залишається
все опоряджати.

Киянин Сергій Лоскутов, інженердизайнер, пішов на фронт два
роки тому, воював у 72-й бригаді.
азку «ВеТам, на війні, написав казку
ликі собаки бояться маленьких
дівчаток».

Реклама

Світлана КОВАЛЬОВА

контрактна служба
Останнім часом кияни отримують
дещо незвичні платіжки за комунальні
послуги, в яких розміщено агітаційну
інформацію щодо військової служби за
контрактом.

Скільки
заробляють
в армії
Оскільки ця інформація є дещо неточною і неповною, «Вечірка» зателефонувала заступнику військового комісара з роботи із особовим
складом та громадськістю Київського міського військового комісаріату
підполковнику Ігореві Слюсаренку.
Пан Слюсаренко відповів, що йому невідомо, звідки Головний інформаційний центр узяв надруковані у платіжках дані. Що ж потрібно знати
киянам, які хочуть укласти контракт з військовим командуванням?
Кожен громадянин, який хоче вступити на контрактну службу, має право
взяти відношення у військовій частині, де хотів би проходити службу, із
зазначенням посади, на яку претендує. З цим відношенням слід звернутися до військкомату за місцем обліку, написати заяву про проходження
служби. Якщо ж призовник не знає, де і на якій посаді хоче служити, то
у військкоматі йому запропонують… Тут він має пройти професійно-психологічний відбір та медкомісію.
Для рядового складу – солдатів, котрі раніше не служили, мінімальна
зарплата становить 7 тисяч гривень, сержантів – до 10 тисяч, офіцерів –
до 12 тисяч гривень.
Робочий день визначається розпорядком дня у кожній військовій частині з розрахунку 41 година на тиждень. У частинах є графіки заступання
в наряд. Є частини, де заступають на бойове чергування. У АТО – свої
норми. Вихідні надаються за змогою.
Чи правда, що у контрактників є «можливість брати участь у миротворчих контингентах НАТО за кордоном (зарплата 1000–1200 євро)»,
як написано в платіжках? Це нонсенс, оскільки військкомати не мають
права призивати контрактників у миротворчі контингенти. Їх набирають
з військових частин – конкретно для певного роду військ і лише з військовослужбовців, які мають досвід бойових дій та не один рік служили
в армії. Щодо зарплати, військкомат взагалі не володіє інформацією.
Чи надають контрактникам «безкоштовне проживання в гуртожитках»?
Не в усіх військових частинах є такі гуртожитки – це фактично перероблені казарми поліпшеного типу. Отож приходити до командира
частини з платіжкою, в якій гарантується безкоштовне проживання в
гуртожитку, не варто.
Усі питання контрактників вирішують комісаріати за місцем реєстрації.
Також можна звертатися до Київського міського військового комісаріату
за тел.: 456-32-24 або 456-44-58.
Підготував Микола ПАЦЕРА

амплуа

Боєць АТО зіграє
у виставі «Без броні»

27 серпня о 20.00 у «PostPlay театрі» в Києві покажуть виставу Єлизавети Олійник «Без броні», що створена за історією учасника АТО та
поставлена за його ж участю. Проблематику п’єси, напевно, найкраще
окреслює коментар самого воїна: «У нас, бійців, велика проблема із
самоідентифікацією. Хто я сьогодні? Військовий чи колишній військовий?
Переможець чи переможений? Не відомо. На будь-яке з цих запитань
дати однозначну відповідь неможливо. Я – військовий? Так, тому що
пішов служити й у разі потреби піду знову. Переможець? Себе я точно
переміг. Україну в собі я здобув. У цьому аспекті я – переможець. Але соціум дивиться на мене з нерозумінням: від нас чекали перемоги, а ми її
не принесли. А може, я – переможений? Та хто його знає, я був розбитим і
деморалізованим…»

освіта
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Фото Григорія КУБЛАНОВА

Школа з ліфтом
у майбутнє
Микола ПАЦЕРА

Будівельний майданчик 140-ї
середньої школи Святошинського району – пусковий об’єкт.
Знаєте, що це означає? День і ніч
не спати, а завдання виконати.
І нехай хтось спробує сказати,
що не впорався... Школярі вже
портфелі приготували до
1 вересня.
Територія школи, наче мурашник. У дворі екскаватор розрівнює
ґрунт, а зеленбудівці прокладають
доріжки та впорядковують газони.
Робітники у спецодягу заносять
нові меблі, сантехнічне обладнання, будівельні матеріали до приміщення, де їхні колеги обставляють
ними класи та монтують санвузли.
Всі виробничі процеси намагається
контролювати директор школи
Оксана Семенюк, яку нам ледве
вдалося відірвати від роботи на
коротке інтерв’ю.
– Нашу школу побудовано ще
1961 року, і з того часу ні разу
капітально не ремонтували, – роз-

повіла Оксана Євгеніївна. – Це було
старе триповерхове приміщення,
яке з роками поступово занепадало. У 2003 році його намагалися
реконструювати, потім вирішили
добудувати ще один корпус. Але,
як часто буває, несподівано закінчилися гроші, тож будівництво
зачахло, а реконструкцію взагалі
не розпочали. Торік
міська влада виділила
потрібні кошти – добудували два корпуси
та четвертий поверх.
Сьогодні зможемо навчати до восьмисот
учнів.
Шукаю на будівництві «родзинку». Що
може вразити? Вхід
обладнано зручним
пандусом для заїзду
на інвалідному візочку. Добре, вимога
часу. А ось ліфт…
Так-так, тут встановили, напевне,
перший в Україні шкільний ліфт
для учнів з особливими потребами.
Гордістю школи буде й власний
25-метровий басейн із підігрівом

опитування «ВК»
Що, на вашу думку, потрібно змінити
у школах чи навчальних програмах?
Ірина Рябчун, кандидат наук,
викладач Київської дитячої
академії мистецтв:
–Не можна
всіх рівняти
під один
шаблон.
Треба менше
примушувати дітей
учити напам’ять, скасувати
зазубрювання всіляких правил,
формул, таблиць. Дитина має
запам’ятовувати лише те, чим
вона користуватиметься довго,
можливо, все життя. І, звісно,
поезію. Варто більше розвивати
гуманітарні напрямки знань, бо
це основа морального, духовного, суспільного розвитку. Музика,
співи можуть бути факультативом чи гуртком. А спорт, на мою
думку, має бути не таким, як
зараз уроки фізкультури, а більш
ігровим.
Євгенія Стеценко, заступник
головного редактора «Українського географічного журналу»:
– У всі
навчальні
програми для
всіх вікових
категорій
необхідно
впровадити
елементи виховання. Крім того,
шкільна програма, особливо у
старших класах, надзвичайно
складна. Вона написана не для
школярів, а для студентів вишів,
тому більшість учнів її не сприймають, а змушені просто «тупо
зазубрювати», щоб скласти ЗНО.
Вважаю, що шкільну програму
треба спростити та зробити
зрозумілішою для дітей.

Віталій, будівельник:
– Варто зменшити кількість
уроків і предметів, а натомість зробити
більше уроків
фізкультури.
Діти мають бути здоровими, а не
хирлявими заучками. Але насамперед слід підвищити зарплату
педагогам. А тоді вже говорити
про якісь реформи.
Анна, юрист:

– Щодо
скасування
червоної пасти на сторінках шкільних
зошитів у
малюків і відповідей біля дошки – з цим я цілком згодна! Для дитини це стрес.
Викликаючи дитину відповідати
біля дошки, а тим паче щось на ній
писати в присутності всього класу,
учитель має бути впевненим, що
учень добре підготувався, що він
у рівних умовах з іншими дітьми.
Адже кожна дитина має свої
особливості психіки, свій рівень
здібностей і знань, організацію
нервової системи…
Юлія, асистент директора:
– Необхідно
створювати
й формувати
мотивацію
позитивного
розвитку, щоб
діти охоче
ходили до школи. Потрібно так
побудувати весь навчальний
процес, щоб у них виховувалась
упевненість у собі, у своїх силах.

Опитування провела Наталія ПЛОХОТНЮК, фото Бориса КОРПУСЕНКА

підлоги. Він обладнаний роздягальнями та душовими. Є також
дві спортивні зали – для молодших
та старших школярів зі спеціальним покриттям підлоги. На

подвір’ї – спортмайданчик із
різноманітними приладами.
А ще оснастять сучасною апаратурою чотири
комп’ютерні та стільки ж
лінгафонних кабінетів. У всіх
класах встановлять інтерактивні дошки.
– Нарешті наша донечка
Карина зможе і навчатися,
і плавати безпосередньо у
школі, – поділився радістю батько
четвертокласниці Вадим Гейко, з
яким ми розмовляли у дворі сусіднього будинку. – Досі доводилося
возити її до спорткомплексу «На-

ука», що не завжди було зручно.
Та й узагалі приємно, що школа
має сучасний зовнішній вигляд
й нове обладнання. Думаю, що й
молодша донька, якій три роки,
теж із задоволенням навчатиметься у цій школі.
– Ура! Я навчуся плавати! –
радісно відреагував на наше повідомлення про те, що в школі є
басейн, Ярослав Савченко, котрий
піде цього року до першого класу.
А його мама, гойдаючи у візочку
малюка, також поділилася своєю
радістю, що, крім Славка, ще двоє
її діток підуть до сучасної школи.

Учень вартістю
4000 гривень
Цього року, аби зібрати дитину до 1 вересня, батьки
витратять на 20 відсотків більше коштів, ніж торік
Шкільна форма за рік не подорожчала – у середньому вона коштує 570 грн. Ціни на найскромніші
синтетичні варіанти стартують від 245 грн, на легкі
туфлі коливаються від 200 до 5000 грн.
Кілька комплектів одягу обійдуться приблизно у
2500 грн для дівчаток і майже у 3000 грн для хлопчиків. Зазвичай дівчаток одягають різноманітніше,
тому і предмети гардероба для них купують у кількох
варіантах.
Блуза для дівчаток у середньому коштує 440 грн,
кофта чи светр – 350 грн, піджак – близько 420 грн,
футболка – приблизно 240 грн, штани або джинси – 630
грн, спідниця – у середньому 400 грн. Для хлопчиків
розцінки цьогоріч такі: сорочка – 550 грн, кофта чи
светр – у середньому 440 грн, піджак – близько 820
грн, футболка – приблизно 220 грн, штани або джинси
– 820 грн. Спортивний костюм – значна стаття витрат.
Щоб придбати новий, доведеться викласти 750 грн, а
за кросівки – десь 800 грн.

На звичайний шкільний рюкзак (портфель) варто
підготувати близько 500 грн. Однак купити рюкзак – це ще півсправи. Щоб наповнити його всіма
необхідними для навчання канцтоварами, батькам
знадобиться приблизно 1200 грн (торік було на 200
грн менше). До цієї вартості входять пенал, зошити,
щоденник, ручки, олівці, маркери, лінійки, гумки,
кольоровий папір, картон, альбоми для малювання,
фарби, пластилін, нотні зошити, обкладинки для
книжок, зошитів, папки, підставка для книг.
Отже, за шкільну та спортивну форми, туфлі,
кросівки, рюкзак і канцтовари доведеться заплатити
щонайменше 4000 грн.
Якщо ж батьки вирішили не тільки подбати про
товари першої необхідності, а й прикупити верхній
одяг і взуття на осінь, то на перше слід відкласти
близько 840 грн (минулого року було на 200 грн
більше), а на друге – у середньому 1000 грн (на 40%
більше, ніж торік).
Інф. «ВК»
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Мистецтво, сховане
на 80 років

радимо побачити

Фото Тараса БОНДАРЕНКА

Марія КАТАЄВА

У Національному художньому
музеї України підготували вже
другий проект, що презентує
твори зі спецфонду. Торік киянам
і гостям міста показували живописну частину засекреченого
наприкінці 1930-х мистецтва, а
сьогодні – графіку.
Спецфонд у музеї виник у
1937–1939 роках. Тоді за наказом
вищого керівництва СРСР у закрите зібрання мали звезти твори
митців з усієї України, які хоч
трохи вибивалися з концепції соцреалізму, єдиного «правильного»
мистецького методу. Приховували
роботи «ворогів народу», «формалістів», «націоналістів» — усіх,
хто міг викликати занепокоєння
тогочасної влади.
До експозиції ввійшли 84 твори 19 художників. Серед імен є і
славетні, такі як Георгій Нарбут
(ескізи вбрання, портрети, поштові марки), Михайло Жук (серія
портретів українських митців,
зокрема Миколи Пимоненка, Віктора Пальмова, Георгія Нарбута,
Олекси Новаківського. Василя
Кричевського), і зовсім забуті –
Борис Крюков, Микола Рокицький,
Василь Сильвестров. Є тут і не
відомі сучасним дослідникам,
але популярні в 1930-х, Олексій
Кравцов, Микола Бутович, Святослав Гординський, Володимир
Пурій. Більшість експонованих
робіт не можна було побачити
майже 80 років.
Куратор виставки, головний
зберігач фондів Юлія Литвинець

Закінчення. Початок у номерах за 11, 18 серпня.
Марія БЄЛЯЄВА

У Музеї історії Києва підготували незвичну експозицію, яка
запрошує на екскурсію містом
з видатними історичними постатями.

звертає увагу на нещодавно відреставровані роботи. Наприклад,
«Забійник» Олексія Кравцова,
створений 1929 року. На картині
зображений гірник, що видобуває
вугілля. Цей сюжет цілком закономірний, бо сам Кравцов був
родом з Донбасу, з Горлівки. Або
«Металурги» Миколи Рокицького.
– Цей твір демонстрували на
виставці до 10-річчя Жовтня,
збереглася навіть фотографія
звідти, – розповідає пані Юлія.
– У той період студенти були
зобов’язані пройти літню практику на заводі Дзержинського в
Кам’янському, на Дніпрельстані.
Майбутні митці, працюючи на
заводах пліч-о-пліч з робітниками, виконували замовлення
держави – змальовували успішну
індустріалізацію країни.
До переліку заборонених творів
потрапили не лише роботи на
робітничо-селянську тему, а й
пейзажі, обкладинки журналів,
книг і навіть «Піонерка» Василя

Сильвестрова. Годі уявити, що крамольного могли в них побачити.
– Що саме буде вилучене до
спецфонду, вирішувала комісія,
до якої входили художник, працівник КДБ та директор музею.
Усі директори музеїв отримували секретне розпорядження
про те, чиї роботи вони повинні
були вилучити – формалістів,
націоналістів, «ворогів народу».
Для репресивної машини мала
значення особистість, а для творів – формалістичні ознаки, які
протиставляли реалістичним і
часто бачили там, де їх не було, –
пояснює Юлія Литвинець.
У межах виставки музей планує
презентувати каталог «Спецфонд.
1937–1939», до якого увійдуть
репродукції вибраних творів зі
спецфонду, статті-дослідження й
сама інвентарна книга 1939 року,
що налічує 1747 позицій.
Виставка «Спецфонд. Графіка»
триває до 28 серпня.

Киянам показали «світле» кіно

Марія КАТАЄВА

24 серпня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації з
нагоди 25-ї річниці Незалежності України відбувся показ фільмів-призерів Міжнародного кінофестивалю «Світло», який 2013 року започаткувала ВГО «Спілка християнських письменників України». Кінопоказ
організували в межах проекту «Світле кіно оселилося в місті», ініційованого Комітетом з питань культури, моралі, духовності та збереження
історичної спадщини Громадської Ради при КМДА.
Розпочався захід виступом відомої української скрипачки, лідера
ансамблю «Артехатта», солістки
Національного камерного ансамблю «Київські солісти» Мирослави
Которович і баяніста, заслуженого
артиста України Ігоря Саєнка. Вони
виконали твори знаних україн-

Про витівки
Булгакова та Лифаря
і бублики
від Кониського

ських композиторів Максима Березовського, Мирослава Скорика
та Євгена Станковича.
Глядачі майже вщерть заповнили Колонну залу. Вони тепло вітали
і виконавців, і кінематографічні
твори. Присутнім показали короткометражний фільм режисера

Анни Дем’яненко «Тримай удар»,
презентований на Каннському
кінофестивалі, анімаційну роботу режисера Лізи Безручко «Про
жадібність деякої пташки», короткометражки «Обід на двох» режисера Оксани Войтенко та «Ліла»
Карлоса Ласкано з Іспанії, котра
стала хітом в Інтернеті, набравши
понад мільйон переглядів, а також
соціальний ролик «Цінуй життя»
Романа Гураля, знятий у Кенії.
Насамкінець заспівала молода
українська виконавиця, переможниця номінації «Пісня року в українському християнстві» Світлана
Тимошенко. Одна з композицій –
«Україна – це ти» Тіни Кароль –
особливо зворушила слухачів.
Кінопоказ став лише першою
ластівкою Міжнародного кінофестивалю «Світло», який відбудеться
наприкінці цього року.

Крізь прохід з карикатурами
на всіх героїв експозиції потрапляємо до Подолу.
– Ми показуємо дуже рідкісний малюнок 1882 року – це
будинок, де нині знаходиться
наш музей. Саме таким він
задумувався, не все вдалося
відновити, – зауважує науковий
співробітник Музею Булгакова
Кіра Пітоєва. – Ось карта Києва з булгаковськими адресами, яких
збереглося лише дві. Булгаковська родина мешкала також у тому
будинку, який нині займає Музей Пушкіна (нині – вул. Кудрявська,
9). За часів Булгакова легендою Подолу була Київська духовна
академія, де служили вчені-релігієзнавці – люди вільні та високої
культури. Батько Булгакова був професором богослов’я, займався
західними віросповіданнями. А хрещеним батьком – Микола Іванович Петров, академік Української академії наук та спеціаліст з
української літератури. До речі, знайомий з Грушевським.
Батько Грушевського також викладав у Київській духовній
академії, там вчилися його брати. А сам Грушевський любив антикварні крамниці й базари Подолу, по яких збирав свою колекцію
старожитностей. Вся вона згоріла в січні 1918 року у фамільному
будинку на Паньківській.
У наступному залі – зона кохання, під знаком грузинського погреба кахетинських вин Долаберідзе, що знаходився на Хрещатику,
40. Можна пригадати власну історію кохання, пов’язану з Києвом,
або ж історії героїв експозиції. А на стінах – фотографії подружжів
шістдесятників, щасливих попри важку долю, заслання і ув’язнення.
– Також ми показуємо кахлі, врятовані істориком і археологом
Михайлом Брайчевським з будинків XVIII століття, які зносила
влада. А ще світлини шістдесятників біля університету і пам’ятника
Шевченкові, де найчастіше вони збиралися, гуртувалися, співали
українських пісень, відзначали шевченківські дні, – каже Олена
Лодзинська з Музею шістдесятництва. – Серед особливих для шістдесятників місць Києва не можемо не згадати пам’ятник Франку, до
якого 1963 року йшов похід студентської молоді зі смолоскипами,
та кінотеатр «Україна», де 1964 року відбулася прем’єра картини
Параджанова «Тіні забутих предків». А біля умовної бібліотеки, де
також представлені книжки з нашого музею, – інсталяція з друкарських машинок, адже саме через твори самвидаву українців
відправляли у заслання.
Ще одна зупинка – Бессарабська площа, пов’язана
з іменем Шолом-Алейхема.
– Київ для нього був знаковим містом, його тягнуло
сюди звідусіль. Письменник
був кочівником, міняв міста, країни. Навіть київських
адрес Шолом-Алейхема є
не менше десяти. Одначе
в будинку №5 по вулиці
Великій Васильківській, де
нині «Арена-сіті» та наш
музей, він прожив шість років, а для нього це ціла вічність, – зазначає директор
Музею Шолом-Алейхема
Ірина Климова. – Для виставки ми надали єврейські обрядові предмети,
щоб привернути увагу до
єврейської культури та історії євреїв у Києві. Зокрема
тут є сувій Тори, а також
унікальне П’ятикнижжя з коментарями, перекладене з івриту на
ідиш для жінок.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Відчути дух Києва минулих епох та роздивитися раритети шести столичних музеїв охочі мають змогу в Музеї історії міста
Києва (вул. Б. Хмельницького, 7) до 28 серпня 2016 року.

сильні духом
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Переможних стартів
вам, паралімпійці!
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Підтримаймо!

У суботу, 27 серпня, о 19.00
на Майдані Незалежності
відбудуться урочисті проводи
національної паралімпійської
збірної команди України.
Друзі, прийдіть і підтримайте
наших спортсменів на їхньому
шляху до Ріо!

Із 7 до 18 вересня в Ріо-деЖанейро триватимуть ХV літні Паралімпійські ігри. У них візьмуть
участь спортсмени з особливими
потребами зі 170 країн світу, які
виборюватимуть 526 комплектів
нагород у 22 видах спорту. Українські паралімпійці змагатимуться у
14 дисциплінах, і деякі з них наші
безперечні фаворити.

Олексій Денисюк

Максим Веракса

Одним з найтитулованіших
українських паралімпійців є плавець Максим Веракса – семиразовий паралімпійський чемпіон і
дворазовий бронзовий призер паралімпіад, десятиразовий чемпіон
світу та триразовий срібний призер
чемпіонатів світу, десятиразовий
чемпіон Європи та срібний призер.
Назвати його «золотою рибкою»
язик не повертається – він справжній «золотий кит»! В його активі
стільки світових рекордів, що не
вистачить пальців на руках, аби їх
порахувати. Для Максима це третя Паралімпіада, і він сповнений
прагнення піднятися на найвищу
сходинку п’єдесталу пошани.

А цей хлопець знає, як влучити
в десятку. Свою перепустку на Паралімпіаду в Ріо Олексій Денисюк
виборов ще торік у хорватському
місті Осієк. І як виборов! Зі світовим рекордом! Утім, такий успіх аж
ніяк не розслабив його. Навпаки,
уже цього року на Кубку світу в
Бангкоку Олексій став переможцем
одразу у трьох видах програми: зі
стрільби з пневматичного пістолета (10 м), у міксі з пневматичного
пістолета (25 м) та у 50-метровому
міксі з пістолета.
Мало хто знає, з якими труднощами довелося зіткнутися титулованому українцю. Ще чотири роки
тому він виступав на змаганнях
серед здорових спортсменів, був
кандидатом у майстри спорту з
кульової стрільби, призером чемпіонату України. Але після падіння
з великої висоти дістав серйозні
травми опорно-рухового апарату.
Нині хлопець ходить, спираючись
на ціпок.
«Травма, яку я отримав чотири
роки тому, зачинила переді мною
двері в звичайний спорт і водночас
відчинила в паралімпійський», –
каже Олексій Денисюк.
Схожа доля спіткала й тенісиста
Віктора Дідуха. Здавалося, у 24
роки спортивні горизонти мали
б лише відкриватися для молодої
людини. Та сталося непоправне:
жахлива хвороба, кілька складних операцій, а потім ампутація

Наші паралімпійці на презентації нової спортивної форми

Паралімпійська збірна України з футболу

ноги… Утім, це лихо не зламало
хлопця. Спочатку Віктор спробував
себе у тренерській роботі. Чимало
прихильників настільного тенісу
пам’ятають Усеукраїнську універсіаду 2013 року. На змагання Дідух
поїхав як представник львівської
команди, але один з його підопічних захворів, і, щоб не підвести
команду, Віктор вирішив... сам
виступити в чоловічому парному
розряді. Перемога Віктора Дідуха та

є основним претендентом на паралімпійське «золото».
Не можна оминути увагою й
українську збірну з футболу. У її
складі – спортсмени з наслідками
дитячого церебрального паралічу.
Ці хлопці достоту знають, як грати
у футбол. Перед ними не змогли
встояли навіть маститі «чарівники
м’яча» – бразильці: остання очна
зустріч у травні завершилася на
користь українців – 2:0.
Зараз наша збірна у світовому
паралімпійському рейтингу посідає
перше місце. Усі 14 гравців сповнені
бажання покращити свій «срібний»
лондонський результат 2012 року.
«Вечірці» вдалося поспілкуватися з незмінним вартовим воріт

цікаво
 Символічно, що саме під час Паралімпіади в Ріо національна паралімпійська збірна України відзначатиме 20-річний ювілей дебюту
на X літніх Паралімпійських іграх-1996 в Атланті (США), де змагалися понад 3000 атлетів зі 103 країн світу. Уже тоді наша паралімпійська команда, у складі якої було 25 спортсменів у 5 видах спорту,
зробила потужну заявку на майбутнє. Дебютанти вибороли 1 золоту,
4 срібні та 2 бронзові нагороди в легкій атлетиці та плаванні, посівши 44 загальнокомандне місце. Тоді, 24 серпня, у День Незалежності України, визнаний усім світом легкоатлет Василь Ліщинський
здобув першу золоту медаль для молодої Української держави.
 Після яскравого дебюту в США наші паралімпійці почали нарощувати спортивні досягнення – 35 місце, далі – 6 місце, а дві
попередні Паралімпіади поспіль – 4 місце!

Єлизавета Мерешко

Чудову партію Максиму на
блакитних доріжках Ріо складе
Єлизавета Мерешко. У серпні 2014
року в голландському Ейндговені
на чемпіонаті Європи з плавання
серед людей з обмеженими фізичними можливостями херсонська
плавчиня взяла шість медалей.
А її рекорд – 50 метрів вільним
стилем за 34,45 с. – досі ніхто не
побив. Торік на чемпіонаті світу в
шотландському Глазго Мерешко
здобула золоті медалі на дистанціях 400 м і 50 м вільним стилем,
а також срібну – в естафеті 4х50м
вільним стилем.
Світові рекорди Єлизавета ставить, плаваючи лише за допомогою
рук, адже ноги в дівчини слабкі ще з
народження. Однак у воді вона витримує півтори години, з легкістю
долаючи марафонські запливи.

Віктор Дідух

до речі
Українці вперше в історії паралімпійського руху змагатимуться у 14
видах спорту, що входять до програми ХV літніх Паралімпійських ігор,
а саме: в академічному веслуванні, волейболі сидячи, дзюдо, легкій
атлетиці, настільному тенісі, пауерліфтингу, плаванні, кульовій стрільбі,
стрільбі з лука, фехтуванні на візках, футболі серед спортсменів з наслідками ДЦП, велоспорті (трек, шосе), параканое, голболі. Дебютними
для українських паралімпійців стануть параканое та голбол.

Євгена Прищепи стала сенсацією!
Увесь спорткомплекс аплодував
їм стоячи.
Того ж року Віктор виступав на
чемпіонаті Європи, і теж неперевершено – золота медаль, перша
на міжнародному рівні! Ось як
про той фінал спортсмен згадував
на своїй сторінці в соцмережах:
«Я залишав арену спортивних
змагань у день фінальних ігор з
натертими від протеза ранами,
дуже втомленим і гордим за свою
країну. Я залишився непереможеним, а моя країна – недосяжною
для інших. Сьогодні дякую всім,
що можу виступати під синьожовтим прапором і з написом
UKR на спині. Це велика честь
для мене».
Далі – більше: у 2014 році він
стає чемпіоном світу. А сьогодні

збірної – 35-річним Костянтином
Симашком:
- Паралімпіада в Ріо стане для
мене третьою. За українську збірну я зіграв безліч матчів, і майже
всі вони закарбувались у пам’яті.
Що ближче змагання, то частіше
прокручую подумки всі важливі
моменти попередніх футбольних
поєдинків. Безперечно, стежив
за перебігом подій на Євро-2016.
Багато чого перейняв для себе.
Перемога у Бразилії була б найкращим завершенням моєї спортивної кар’єри.
У груповому раунді наші футболісти зіграють зі збірними Ірландії,
Великої Британії та господарями
турніру – бразильцями.
Підготував
Олександр ПИРЛИК
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афіша: що, де, коли

православний

календар

ШЕДЕВРИ THE ВЙО

дує неповторною виконавською
майстерністю в дуеті зі звуками
вечірнього саду.

Архімандрит Лаврентій
(Віктор Живчик), благочинний
Свято-Михайлівського
Золотоверхого монастиря

Святитель
Іоан Золотоустий
про майбутні блага
Отже, шукай благ майбутніх –
й отримаєш теперішні; не шукай
видимих – і неодмінно одержиш
їх. Та й не годиться тобі приступати до Владики з молитвою про
такі блага. Будучи зобов’язаним
докладати всіх старань і всієї
турботи своєї про невимовні
блага, ти дуже ганьбиш себе,
коли виснажуєшся турботливими
роздумами про блага скороминучі. Але як же, скажеш ти, хіба
Христос не велів просити хліба?
Але Він додав: «насущного», і
знову до цього ж додав: «сьогодні». Того самого Він повчає й тут,
оскільки не просто сказав: «Не
піклуйтеся», але: «Не піклуйтеся
про завтрашній день» (Мф. 6:34).
Так Він водночас і свободу дарує,
і навертає душу нашу до речей
більш необхідних. І коли Він наказав молитися, то не тому, ніби
Бог потребує нашого нагадування,
а для того, щоб ми знали, що тільки з Його допомогою звершуємо
все те, що робимо, і щоби через
безупинні молитви ми стали для
Нього більш приємними.
Чи бачиш, як і тут Він запевняє Своїх слухачів, що вони
неодмінно отримають ці блага?
Той, хто подає більше, неодмінно
подасть і менше. Не для того,
каже Він, Я не велів піклуватися
та просити, щоби ви бідували,
ходили нагими, а щоб у всьому
був у вас достаток. І цим Він міг
найкраще привернути слухачів
до Себе.

Реклама

27 серпня о 20.00 на арт-заводі
«Платформа» останні вихідні літа
прикрасить наймасштабніша
open-air вечірка України «Білі
ночі». Шість сцен, арт-об’єкти,
fashion шоу, світлові інсталяції,
ванни з метафаном, нічні купання в басейнах, пінна вечірка,
secret bar, найкращі резиденти
від ULICHNAYA EDA та нестримні
веселощі в стилі TRASH GLAMOUR.

26 серпня о 19.00 в арт-пабі
«Бочка на Подолі» виступить гурт
The Вйо. Це ті самі The Вйо, що
збирали клуби та зривали овації.
Цей український колектив створює музику з 1991 року, але його
пісні актуальні й цікаві дотепер.
До програми концерту ввійдуть
улюблені твори та шедеври поза
часом про чудесне життя і про
таких різних людей.

ФЕСТИВАЛЬ КОТИКІВ
НА ВДНГ

ГОТУЄМОСЬ ДО ШКОЛИ
РАЗОМ

26 серпня «Дім авторських
робіт» разом з ТЦ Silver Breeze
(просп. Павла Тичини, 1-в) запрошують киян і гостей столиці на
виставку-ярмарок Back to school.
Напередодні 1 вересня відвідувачі
фестивалю зможуть придбати
для себе, своїх близьких і друзів
унікальні товари ручної роботи,
а саме: прикраси з натуральних
каменів, вироби зі шкіри, предмети декору.

27 серпня о 10.00 на ВДНГ стартує другий благодійний фестиваль
котиків. Цей волонтерський проект має на меті знайти господарів
для тварин із притулку. На відвідувачів заходу чекають захопливі
котячі конкурси й розіграші, ярмарок, аквагрим для котів, майстер-класи для дітей і модний
кото-аукціон для дорослих.

ВЕЧІРНЯ МУЗИКА В САДУ

27-28 серпня о 20.00 найкращий оркестр країни «Віртуози
Києва» влаштує незабутні вечори
класичної музики в улюбленому
Ботанічному саду імені Миколи
Гришка. Колектив учергове пора-

КНИЖКОВИЙ ЯРМАРОК
НА ФЕСТИВАЛІ МОРОЗИВА

27-28 серпня в «Українському домі» триватиме Фестиваль

50

Ведучий
рубрики
Олег
СМАЛЬ

Яблучний рай
Україна – яблучна країна.
Деколи здається: усі сорти яблук
(а їх понад 10 тисяч) можна знайти в наших садах. І не лише
в садах: яблуні-дички ростуть
і в ярах, і в лісах, й обабіч доріг. Часом, десь над Десною,
можна побачити майже поряд із
десяток різних дерев з плодами
зеленими, жовтими, червоними,
дрібними, мов горішки, і великими, як два кулаки. Щоправда,
більшість із них кислючі, але з
чудовим ароматом. Найкращий
джем Куховаріус варить саме з
диких яблук.
Українці вже навчилися віртуозно готувати виноградні
вина, а от яблучні ще не надто
популярні. А дарма – французи
пишаються своїм сидром не
менше, ніж бордо чи бургундським.
Для приготування яблучного
вина бажано використовувати
суміш із солодких та кислих
сортів яблук (інколи для особливого присмаку додають груші). Плоди ріжуть на шматочки.
пропускають крізь м’ясорубку,
пресують. Можна скористатись і
сокодавилкою. Сік не розводять!
Додають лише цукор у співвідношенні: 1кг цукру на 6 л соку.
Суміш залишають для бродіння, найкраще за температури

ШАЛЕНИЙ ДЕНЬ НА ПЛЯЖІ

27 серпня о 12.00 на Трухановому острові розпочнеться
фестиваль Crazy Beach Day, що
запропонує активний відпочинок для всієї родини з разовою
оплатою вхідного квитка й безлімітним відвідуванням розваг.
Його унікальність у тому, що
в одному місці розташують 15
різних надувних атракціонів на
будь-який смак і будь-який вік у
супроводі запальних ведучих та
хітової музики.

КРЕАТИВНИЙ ДЖАЗ

30 серпня о 19.00 у клубі Atlas
(«Юність») уперше в Україні виступлять зухвалі законодавці сучасного американського джазу –
тріо The Bad Plus. Цю музику називають високим мистецтвом та
акустичним джазом майбутнього. У їхньому виконанні музика
Radiohead, Nirvana й Pink Floyd
стає… джазом.

ОВНИ мають зазнати само-

очищення шляхом не примусового, а свідомого, смиренного
служіння людям. Життя зараз – це
робочий процес. Будь-яка професія
потребує самовіддачі.

БЛИЗНЯТА, кар’єрний
(бізнесовий) рух угору поки
що загальмувався, задовольняйтеся нинішнім статусом...
16-18°С. Посудину заповнюють
на 9/10 об’єму. Суміш необхідно
перемішувати кілька разів на
день дерев’яною ложкою. Через
7-8 днів сік обережно переливають у бутлі, не змішуючи з
плодовою масою, яка осіла на
дні посудини. Бутлі герметично
закривають корком з відвідною
трубкою, котру занурюють у
банку чи пляшку з водою. Тихе
бродіння триває ще 5-6 тижнів. Коли утвориться осад, вино
стане прозорим. Переливаємо
його у пляшки, закорковуємо.
Вино рекомендується витримати щонайменше два місяці.
Зберігають його за температури
10-12°С не довше за рік. Але це
не біда, адже наступної весни
знову біло зацвітуть дерева в
нашому яблуневому раю!

ЛЕСЬ ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ
БЕЗ ЦЕНЗУРИ

30 серпня культовий автор «епічних п’єс» Лесь
Подерв’янський читатиме зі сцени
столичного Будинку офіцерів свої
твори. Дітей до зали не запрошують, бо жорстка сатира сучасного класика традиційно містить
матюки. П’єси Подерв’янського –
то суміш брутальності, здорового глузду, політичного стебу та
різноманітних алегорій, то море
прихованої й неприкритої іронії.
Присутні почують такі твори, як
«Діана», «Нірвана», «Кацапи»,
«Блєск і ніщєта підарасів», «Гамлет» та інші п’єси Леся.

ЯК НАПИСАТИ ДЕТЕКТИВ

31 серпня о 19.00 видавець і
літературний критик Ростислав
Семків прочитає в Києві лекцію
«Як писати жанрову літературу:
Детектив». Слухачі дізнаються
про канони, техніки й прийоми написання детективів, про
те, як улаштований детектив як
жанр літератури, як зробити його
цікавим і читабельним. Лектор
розповість про сюжетні та структурні характеристики детективу
як окремого жанру, елементи, без
котрих не обійтись.

гороскоп | 29 серпня – 4 вересня

ТЕЛЬЦІ , ухопити птаха
вдачі за хвіст легко, тільки
треба демонструвати відданість
своєму подружжю, ділити нарівно
всі успіхи й негаразди, владнати
охоче побутові проблеми, що накопичилися в оселі.
Фото Олега СМАЛЯ

26 серпня – перенесення
мощів преподобного Максима
Сповідника.
27 серпня – пророка Михея.
28 серпня – неділя десята
після П’ятидесятниці. Успіння
Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.
29 серпня – перенесення з
Єдеси до Константинополя Нерукотворного Образа Господа
нашого Ісуса Христа.
Нерукотворний Образ — це
плат полотна, на якому відобразився лик Спасителя, коли Він
його торкнувся. За переказом,
завдяки Образу зцілився цар
Єдеси на ім’я Авгар, котрого відвідав апостол від 70-ти Фадей.
30 серпня – мученика Мирона, пресвітера.
31 серпня – мучеників Флора
та Лавра.

КОЛИ НІЧ ЯСКРАВІША
ЗА ДЕНЬ

морозива. Найкращі українські
виробники морозива та солодощів
презентують свою продукцію:
ніжне й солодке морозиво, кондитерські смаколики, різноманітні
ласощі.
Під час фестивалю в центральній залі «Українського дому»
розміститься щорічна книжкова
виставка-ярмарок до Дня знань.
На ній, як завжди, можна буде
придбати літературу на всі смаки:
художню, наукову, довідкову, історичну, краєзнавчу, музичну,
подарункові видання за цінами виробників, альбоми про мистецтво,
антикварні книги, періодику тощо.

РАКИ, пірнувши у вир бурх-

ливої повсякденності, асоціюватимуться з дитям-самоуком, який
пробує на зуб усе, що є незрозумілим. Контакт із навколишнім середовищем украй потрібен.

ЛЕВИ , поняття «моє» є
символом особистої могутності й життєздатності. Усе, куди ви
раціонально вкладаєте фізичні,
розумові, душевні сили, гроші, час,
є приватною власністю, на яку ніхто не посміє зазіхати.
ДІВИ, нині ваша роль координатора й поводиря в
соціумі надзвичайна. Радо прощайтеся з минулим, у внутрішньому
плані триває процес перезавантаження, коли відмирають старі, відпрацьовані (за 9 років) програми,
звільняючи місце для нових.

ТЕРЕЗИ, сяють чарівністю,

приваблюючи протилежну
стать, але зараз не до романтичних
розваг. Ви приречені тихо плисти
за течією подій, скрупульозно адаптуючись до поворотів, усім єством
відгукуючись на волю Небес.

СКОРПІОНИ, зміцнюй-

те здобуті фахові (бізнесові)
позиції, захищайте надбання дружнього колективу, узявши на себе
роль не посадового диктатора, а
неформального лідера в братському оточенні.

СТРІЛЬЦІ, у професійній

сфері відбудеться перезавантаження (на 9 років), можливі
кадрові ротації, зміна керівництва,
фахової діяльності, життєвих орієнтирів, з’являться нові цілі.

КОЗЕРОГИ, цікавитимуть

високі матерії: інтелектуальна сфера, філософія, історія, релігія,
юриспруденція та все, що єднає
людство.

ВОДОЛІЇ , партнерські

взаємини, що базувалися на
спільності ділових, творчих інтересів, переходять в іншу фазу, інтимнішу й глибшу.

РИБИ , обставини тижня
принесуть перетворення в
партнерстві (на 9 років) і покажуть
ваше друге «Я», з яким маєте жити
в щасті й горі, ділити радість і смуток порівну.
Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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фотоконкурс «Вечірки» G «Київ – європейське місто»

театри
30 серпня о 19.00 у кінотеатрі
«Київ» покажуть виставу «Гамлет. Камбербетч». Номінант на премію «Оскар»
Бенедикт Камбербетч виконає головну
роль у безсмертній трагедії Вільяма
Шекспіра. Королівська родина розпадається: король помер, а престол посів
його підступний брат. Принц Гамлет у
відчаї, він змушений мстити за смерть
свого батька. Але ситуація, що склалася при дворі, загрожує не тільки
безпеці країни, а й здоровому глузду принца.
31 серпня о 20.00 у «Кінопанорамі» від творців легендарного «Дикуна Forever» презентують нову інтерактивну виставу, у якій глядач
бере участь з першої хвилини. Це розповідь про сучасну людину у віртуальному світі, сповненому кумедних реальностей, де аватари стають
ближчими за реальних друзів, а найбільша радість – ще один «лайк».
Головний герой моноспектаклю «Facebook. Post scriptum», якого грає
улюбленець публіки, нова зірка українського театру й кіно Юрій Дяк,
на час вистави зруйнує межі між реальним і віртуальним світами, щоб
на багато рутинних речей глядачі поглянули з боку…

Український експеримент презентують
у «Жовтні»
1 вересня в український прокат
виходить альманах «Український експеримент».

ЕМІГРАНТИ І ЖИТТЯ У КАЗЦІ
«Дивокрай», реж. – Наташа
Машарова, Анатолій Ульянов.
Сполучені Штати Америки –
справжня казка. Голлівуд, лімузини,
відомі актори, Бродвей. Здається, тут
кожного чекає карколомна кар’єра.
Серед них – безліч українських емігрантів, які теж шукають нового
життя у казці. У Дивокраї.

«Перемир’я», реж. Валерій
Пузік.
15 лютого 2015 року – день
перемир’я. Ніякої стрілянини, тільки
затишок та спокій. Довіра, надія,
любов. Політики домовились. «Про
що?» – питає гуркіт градів у Пісках.
«Про що?» – питають ненаситні
кулеметні черги.
«Цвєтаєвої і Маяковського»,
реж. Поліна Мошенська.
Яка відстань між Цвєтаєвою та
Маяковським? Київська Троєщина
знає усі цеглинки від незграбного
1918-го й до 2016-го. Поетична оповідь дивних стосунків – вулиці та
проспекту, кінематографу та людини.
«70 вулиць», реж. Макс Лижов.
Декомунізація йде містами та
селами, вулицями та проспектами,
будинками та квартирами. Та чи
здатен статичний процес зміни
табличок декомунізувати піонерів,
комсомольців, партійних діячів чи
комуністів? Адже у Броварах кожен
третій ще живе в Радянському Союзі.
«Рожева мапа», реж. Ель Парвулеско.
«Рожева мапа» – один із найамбітніших проектів в історії колоніальних воєн… а також назва
майбутньої кав’ярні мого випадкового гіда у столиці однієї колишньої
імперії. Чи було це місто колись
моїм? Я вже не пам’ятаю. Можливо,
це місто Улісса.

над чим працюєте?

В опері виступатимуть виконавці
світового рівня
149-й театральний сезон у столичній опері відкриється 3 вересня «Запорожцем за Дунаєм»
Семена Гулака-Артемовського. Про прем’єри та нові
проекти «Вечірці» розповів головний режисер
Національного академічного театру опери й балету
України імені Т.Шевченка, народний артист України
Анатолій Солов’яненко:
– Якщо все складеться успішно, на що дуже сподіваюся, сезон буде насичений прем’єрами. Уже в
жовтні відбудуться прем’єри опер «Служниця-пані»
Джованні Баттісти Перголезі, зрежисованої Тамарою
Труновою, для якої це буде дебют на оперній сцені,
та «Джанні Скіккі» Джакомо Пучіні в постановці головного режисера Одеської опери Оксани Тараненко.
У грудні оперна трупа, хор і симфонічний оркестр
театру підготують «Реквієм» Вольфганга-Амадея
Моцарта (диригент – Микола Дядюра, хормейстер –
Богдан Пліш).
У лютому планую поставити оперу Миколи Римського-Корсакова «Моцарт і Сальєрі», а навесні – оперу
Джакомо Пучіні «Флорія Тоска» спільно з Миколою
Дядюрою та сценографом Марією Левитською. Є
попередня домовленість про участь у прем’єрних
виставах славетної української співачки Людмили
Монастирської.
Крім того, ми продовжимо співпрацю з ініціативною групою «Культурний проект», що створює курс
лекцій про оперні твори, і практику запрошення
визнаних у світі оперних співаків. Графік їхніх виступів уточнюється. У минулому сезоні в більш ніж

глава католицької церкви

Анатолій Солов’яненко

20 репертуарних виставах театру взяли участь Віталій
Білий, Олександр Цимбалюк, Михайло Дідик, Ольга
Микитенко, Євген Орлов, Маріан Талаба, Валерій
Мурга, Зоряна Кушплер, Олена Бєлкіна. Виступ кожного з цих співаків на столичній сцені мав неабиякий
резонанс у музичному житті Києва.
Також плануємо спільний проект з музичним
агентством «УХО», у межах якого протягом сезону
покажемо три сучасні оперні твори: два – іменитих
італійських майстрів, а третій – молодого талановитого українського композитора Максима Коломійця.
Марія БЄЛЯЄВА

суть, значення

розповів «Вечірці» прес-секретар
Федерації В’ячеслав Лопушанський.
На підтримку фанів сподіваються
гравці та наставники збірної.
– Для нас важлива підтримка
вболівальників. Хлопці налаштовані
лише на перемогу. Сподіваюся, що
Палац спорту буде хоч і не вщерть
заповнений, але 3–4 тисячі глядачів
ми все-таки побачимо, – відповів на
запитання «Вечірки» тренер збірної
Євген Мурзін.
Тож 31 серпня, о 19.00, Палац
спорту. Вартість квитків – 30–100 грн.

споруда над
гробницями
святих (мусул.)

застібка або
пряжка на
одязі

гаманець

монарх

Великий баскетбол повертається в Україну
Чоловіча збірна України з баскетболу вперше за останні три
роки гратиме на домашньому
майданчику – в Київському палаці спорту пройдуть матчі кваліфікаційного етапу Чемпіонату
Європи – 2017.
31 серпня синьо-жовта дружина
зустрінеться зі збірною Болгарії, а
17 вересня – зі Словенією.
– До цих змагань у нас заплановано цікаву шоу-програму, безліч
конкурсів для дітей та ярмарок з
баскетбольною атрибутикою, –

театральний
освітлювальний прилад

настільна гра

сорт міцного
чорного пива

спорт

єгипет. бог
з головою
сокола

вимерлий безкілевий птах

політик, який
маніпулює
людьми

караловий
острів
одногорбий
верблюд
кінь у
американських
преріях
візерунок

меланхолійний
настрій

монотіогліколь

зимовий віз на
полоззях

підтримка
рішення

національний
японський
одяг

гральна карта
напрям,
тенденція
підводна скеля
Склала Оксана БАРКІНА

сканворд «Вечірки»

кіно

Прем’єра експериментальних стрічок пройде у столичному кінотеатрі «Жовтень»
1 вересня о 19.00 за участю
режисерів Еля Парвулеско та
Макса Лижова.
«Український експеримент» –
альманах короткометражних
експериментальних фільмів молодих українських режисерів. Це
п’ять документальних історій
стосунків між людиною та сучасними містами, серед яких Київ,
Лісабон, Лос-Анджелес, Піски та
Бровари. Світові прем’єри фільмів
відбулися на Третьому фестивалі
кіно та урбаністики «86».
В рамках презентації альманаху
відбудеться київська прем’єра
стрічки «Цвєтаєвої та Маяковського» режисерки Поліни Мошенської – володарки Гран-прі
Першого національного конкурсу
документального кіно «Пальма
Півночі» та грошового призу в
розмірі 25 000 грн.

Фото Олександра КРАШТАНА
Просимо надсилати світлини в електронному форматі на адресу редакції: vk1906@ukr.net.
У листі обов’язково повідомте (для редакції, в газеті не публікується) номер свого телефону.
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Без Подолу Київ
неможливий
Вулиця Сагайдачного у вихідні дні стане пішохідною, тож є
новий привід прогулятися найдавнішим районом

Сагайдачного - одна з небагатьох вулиць зовсім без дерев.
А колись виглядала інакше...

лінію метрополітену, то хотіли
навіть знести піввулиці. Але, на
щастя, врахувавши заперечення
киян та архітекторів, усі будівлі
зберегли, а метро пройшло під
проїжджою частиною. Для дерев,
на жаль, місця не лишилося...
«Просіка» метрополітену.
Однак далі метробудівцям
все ж довелося зносити будинки
– і чимало. Через метро довелося розібрати Гостиний двір, на
нинішній внутрішній площі біля
виходу з підземки також стояли
будинки. Ця «просіка» тягнеться
й далі – аж за вулицю Щекавицьку. І саме завдяки метро з’явився
сквер-площа перед кінотеатром
«Жовтень». Можливо, колись і
весь «маршрут» перетвориться
на великий пішохідний бульвар –
майже всі простори над метро ще
недостатньо забудували.
Покинутий в’їзд у місто.
Від Поштової площі угору,
поряд із фунікулером, починається, напевно, найкрутіший у
Києві підйом – Боричів узвіз.
Вважається, що саме тут розпочинався підйом із Подолу на
Старокиївську гору, коли ще не
було Андріївського узвозу. Зараз
ці два узвози з’єднує вулиця Боричів Тік – на жаль, забута і занедбана. Колись вона була вельми
жвавою – до фунікулера ходив
трамвай від Контрактової площі.
До сьогоднішнього дня на вулиці
збереглися кілька старих будинків
– ближче до Андріївського узвозу,
деякі з них – в дуже занедбаному


Забута київська ратуша розташована в центрі Подолу

Григорій МЕЛЬНИЧУК

Поділ іноді порівнюють з історичним центром Львова, а
Контрактову площу – з площею
Ринок. Так, у давні часи, коли
Верхнє місто було у занепаді, а
на подвір’ї Софії пасли кіз, саме
на Подолі не припинялося життя:
будували перші кам’яні будинки,
тут була ратуша, міське торжище,
звідси пускали перший трамвай,
водогін... Врешті, саме на Подолі сьогодні відкриваються нові
цікаві кафе та інші різноманітні
заклади, і рік за роком, нехай і
повільно, виникають нові публічні простори.



Найстаріші будинки міста.
Найдавніші споруди Києва –
храми домонгольських часів, а ось
найстаріший громадський будинок
міста датується кінцем XVI століття
– це дім Галшки Гулевичівни, що
є частиною комплексу Києво-Могилянської академії. Збудований у
стилі бароко, він фасадом повернутий до заднього внутрішнього
двору Могилянки, де, до речі, розташовано і сонячний годинник.
Неподалік, на Контрактовій площі,
7, розташовано найстаріший у місті
житловий будинок купців Нечаєвих
1760 року. Тут досі живуть їхні
нащадки, і це єдиний житловий
будинок на площі.
«Несправжній» Гостиний
двір і ратуша. Сучасний Гостиний двір виглядає точнісінько
так, як його спроектували на початку ХІХ століття. Але повністю



а ви знаєте?
Як відомо, у 1811 році переважно дерев’яний Поділ вщерть згорів,
вціліли лише поодинокі кам’яні будинки.
Було запропоновано два варіанти планування цієї території
після пожежі – з врахуванням минулої забудови і «з чистого листа».
Київський архітектор Андрій Меленський запропонував варіант, за
яким вцілілі будівлі опинилися б вздовж «червоних ліній», передбачалося врахувати рельєф, водостоки, існуюче русло річки Глибочиця
(зараз тече під Верхнім і Нижнім валами), традиційні вулиці.
Однак тодішня влада прийняла інший план петербурзького
архітектора Вільяма Гесте: на Поділ було «накладено» звичну для
тогочасного планування міст прямокутну сітку вулиць, без врахування місцевих особливостей. В результаті допожежні будинки
були розміщені під різними кутами до нових вулиць – так їх легко
виявити серед інших.
До речі, згоріла переважно частина Подолу до Глибочиці, але перепланувати вирішили увесь район. В результаті власників ділянок
змусили обмінюватися землею, а хтось замість саду отримував у
власність шматок колишньої вулиці.
змогли збудувати заново лише
у 1980-х роках, до цього майже
два століття недобудована споруда не була окрасою площі. Ця
історія стала більш відомою через
конфлікт, що стався у зв’язку з
реконструкцією Гостиного двору,
а ось про те, що будинок навпроти
був головним у місті, – відомо
далеко не всім. У домі Назарія
Сухоти на Контрактовій площі,
12, де зараз розташувався Центр
дитячої творчості, у 1838–1878
роках розміщувалася міська дума
(ще до переїзду на Хрещатик). Втім,
про подільську ратушу чомусь…
забули.
Церковно-офісний комплекс. До речі, за ратушу туристи частіше сприймають колишню



дзвіницю Грецького монастиря св.
Катерини, що стоїть на іншому
боці площі. Нинішній вигляд вона
має з середини ХІХ століття, за
радянської влади вежу розібрали,
а у 1995 році відновили. Сам храм
не зберігся. Поряд із дзвіницею
височіє незвична будівля схожої
архітектури. Це колишні наймані
контори, по-сучасному – офісний
центр, який збудували ченці й
отримували з того дохід монастирю.
Двоповерхова вулиця без
дерев. Вулиця Сагайдачного,
якою нині вже можна у вихідні
вільно прогулятися, має свій великий секрет. Ви знаєте, чому
тут немає дерев? Кажуть, коли
наприкінці 1970-х прокладали





стані. Другу ж частину вулиці забудували сучасними розкішними
будівлями. Справді, Київ – місто
контрастів...
Перші комунікації. Про те,
що Поділ, Поштова площа
пов’язані з першим київським
електричним трамваєм, – відомо
багатьом. Але насправді саме на
Подолі започатковано й інші міські
комунікації. Де трамвай – там й
електрика, і зараз центральний
офіс «Київпастрансу» розташований у будівлі колишньої трамвайної електростанції. А ось перша
справжня міська електростанція,
споруджена наприкінці ХІХ століття на вулиці Андріївській, неподалік набережної, і донині збереглася.
А на набережній – насосна станція
цієї електростанції.
Перший київський водогін
з’явився також на Подолі у XVIII
столітті – одним з його елементів
був фонтан «Самсон» на Контрактовій площі. На жаль, не збереглися
будівлі водогону на Набережному
шосе, їх знищили вже у 2000-х. Але
проміжний підземний фільтр біля
сходів до пам’ятника Магдебурзькому праву та фільтр «Палестина»
збереглися.
З Подолу починалася і міська
каналізація – на вулиці Введенській
досі збереглася і використовується
службами водоканалу (щоправда,
вже за іншим призначенням) перша київська каналізаційна станція,
збудована наприкінці ХІХ століття
за участі архітектора Владислава
Городецького.



до речі
У справі створення київської каналізації архітектор Владислав Городецький проявив себе не лише як зодчий, а й як підприємець. Після
пропозиції взяти участь у проекті, він зареєстрував «Будівельну контору домової каналізації архітектора В.В.Городецького» і зайнявся
проектуванням та будівництвом дворових туалетів, які підключав
до системи міської каналізації. Ця, на перший погляд, не надто
престижна робота продемонструвала можливості Городецького як
професіонала, тому невдовзі його запросили увійти у Домобудівне
товариство забудови колишньої садиби професора Мерінга. Разом
чотири архітектори – Шлейфер, Брадтман, Клуг та Городецький –
створили найпрестижніші на той час квартали біля Хрещатика, що
стали відомі як «Київський Париж».

facebook.com/vechirkanova
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міська рада
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