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ПАТ «Київський 
завод безалко-
гольних напоїв 
«Росинка» визна-
но банкрутом, роз-
почата процедура 
ліквідації підпри-
ємства. 

І на пальмах 
ростуть... 
цукерки

Кластер працює на результат
Погодьтеся, кластер поки що не належить до термінів, поширених у нашому побутовому лек-
сиконі. Його офіційне визначення – галузеве, територіальне та добровільне об’єднання підпри-
ємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими установами, громадськими організа-
ціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції і 
сприяння економічному розвитку певного регіону.

 Стор. 4

 Стор. 18

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

 Стор. 3

 Стор. 20

Кореспондент «Вечірки» без візи і закордонного 
паспорта побував у субтропіках

Пообіцяв Сполученим Штатам республіканець Дональд 
Трамп, який переміг на виборах президента. Його головний 
конкурент, демократка Хілларі Клінтон визнала свою 
поразку і привітала мільярдера.

«Росинка» може «Росинка» може 
перейти на випуск перейти на випуск 
«гарячих» напоїв?«гарячих» напоїв?

У своїй переможній промові обраний президент США зазначив – Америці пора залікувати рани, що розділяють 
країну. І заявив, що на посту президента збирається працювати над оновленням «американської мрії» і пообіцяв 
ставити інтереси США понад усе. При цьому на міжнародній арені він має намір «справедливо чинити з усіма».
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Фото КМДА

ФОТОФАКТ СИТУАЦІЯ

Господарський суд повернув у 
власність територіальної громади 
приміщення Київського муніци-
пального академічного театру опе-
ри і балету для дітей та юнацтва. 

Як вдалося з’ясувати «Вечірці», 
ще 13 січня 2012 року будівлю клубу 
«Харчовик», у якій розташовано 
театр, було виведено з переліку 
пам’яток культурної спадщини. 
Але з порушенням законодавчої 
процедури, оскільки депутатів 
Київради не поінформували про 
те, що тут розташовано театр. Після 
цього розпочався процес прива-
тизації приміщення приватним 
інвестором. І у червні 2012 року 
колектив театру влаштував ак-
цію протесту проти позбавлення 
його «робочого місця», проте так 
і не домігся свого. І ось нарешті 
справедливість узяла гору! 

Як повідомила «Вечірці» прес-
секретар міської прокуратури 
Надія Максимець, було встанов-
лено, що нерухоме майно площею 
понад 700 кв. метрів і вартістю май-
же 8 мільйонів гривень перейшло 
у власність приватного товариства 
без належних правових підстав – 
кошти за нього сплачені не були, 
а право власності неправомірно 
оформлено на підставі договору 
купівлі-продажу (який згодом було 

розірвано у судовому порядку). Тож 
прокуратура подала позов щодо 
визнання договору купівлі-про-
дажу приміщень на вул. Межигір-
ській, 2-а (Подільський район), які 
є частиною пам’ятки архітектури 
місцевого значення, недійсним, 
та повернення їх державі (в особі 
Київради) – а відтак і Київському 
муніципальному академічному 
театру опери і балету для дітей 
та юнацтва. 

Нагадаємо, театр у 1988 році 
отримав у користування будівлю 
колишнього робітничого клубу 
«Харчовик» – пам’ятку культури, 
виконану в стилі конструктивізму 
1930-х років. Дослідивши всі об-
ставини цієї справи, Господарський 
суд м. Києва погодився з дово-
дами прокурора щодо наявності 
підстав для повернення майна 
територіальній громаді м. Києва 
та задовольнив позовні вимоги у 
повному обсязі. 

Микола ПАЦЕРА 

Театру повернули приміщення 

Новорічні «мотиви» у центрі столиці 
Середмістя вже «приміряє» свят-
кову ілюмінацію. Якою вона буде 
цьогоріч, «Вечірка» поцікавилася 
в КП «Київміськсвітло». 

Надворі лише листопад, а Київ 
повним ходом готується зустрічати 
Новий рік. Спеціальний підрозділ 
Комунального підприємства «Ки-
ївміськсвітло» почав розвішувати в 
центрі міста святкову ілюмінацію. 

Як повідомила «Вечірку» прес-
секретар цього підприємства Ві-
кторія Лось, уздовж Хрещатика над 
проїжджою частиною підвісять так 
звані «мотиви» – тросові розтяжки 
з різнокольоровими новорічними 

орнаментами. А сосни та каштани 
біля приміщення міської ради та 
КМДА прикрасять ще й гірляндами 
та ілюмінацією у вигляді падаючих 
крижинок. Саму ж будівлю КМДА, 
а також споруди Головпоштамту, 
Укоопспілки, консерваторії та фі-
лармонії підсвітять кольоровими 
ліхтарями та гірляндами. 

Вулицю Грушевського також 
прикрасять «мотивами», а над ву-
лицею Богдана Хмельницького у 
центрі таких розтяжок підвісять 
новорічні кулі, що світяться. 

Над Європейською площею об-
лаштують розтяжки у вигляді лис-
тя, а дерева навколо неї «одягнуть» 

у гірлянди. Подібне оздоблення 
буде і на Майдані Незалежності. 
А Софійську площу скромно під-
світять падаючими крижинками. 

Запустити святкову ілюмінацію 
освітлювачі міста планують на день 
Святого Миколая – 19 грудня. Не-
забаром мають розробити графік, 
за яким деякі «об’єкти» у святкові 
дні світитимуться цілу ніч. 

На жаль, якихось грандіозних 
видовищ у вигляді віртуальних та 
відеоінсталяцій чи інших сучасних 
технологій «Київміськсвітло» запро-
понувати незможе, оскільки на це 
потрібні додаткові бюджетні кошти. 

Микола ПАЦЕРА 

«Швидкісний» подовшає 
на 8 кілометрів 

На лінії швидкісного трамвая – від 
зупинки «Гната Юри» до зупинки 
«Кисневий завод» – повним хо-
дом йдуть роботи з реконструкції. 

Мешканці Борщагівки нині зму-
шені користуватися на цій ділянці 
замість трамвая №1 автобусом під 
таким же номером, який «Київпас-
транс» запустив на час проведення 
реконструкції. Слід віддати належ-
не, з чималим пасажиропотоком 
він справляється. 

На самій же ділянці трамвая 
активно ведуться будівельні ро-
боти. Як повідомила «Вечірці» 
провідний інженер дирекції з 
будівництва КП «Київпастранс» 
Ольга Штольба, тут має відбутися 
справжня транспортна революція 
європейського рівня. Планується 
реконструкція шести зупинок та 11 
платформ, а також продовження 
самої лінії трамвая до кисневого за-
воду – відтак загальна протяжність 
шляху становитиме 8,2 кілометра. 

– Реконструкція цієї ділянки 
відбуватиметься в три етапи, – 

розповіла Ольга Штольба. – На 
першому підрядна організація 
«Укрспецбуд» проводить під-
вищення платформ та встанов-
лення турнікетів для пропуску 
пасажирів на зупинках. Зараз 
це вже робиться на станції «Ге-
нерала Потапова». Її плануємо 
завершити до кінця року, за 
потреби організуємо роботи і 
в нічну зміну. На другому етапі 
планується заміна контактної 
мережі та колій і встановлення 
шумозахисних екранів, що погли-
натимуть звуки трамвая під час 
руху в густозаселеній місцевості. 
А також встановимо нові навіси 
над зупинками, які захищатимуть 
пасажирів від дощу та снігу. На 
третьому етапі передбачається 
будівництво нової колії. 

Завершення реконструкції пе-
редбачається протягом 18 місяців, 
усе залежатиме від бюджетного 
фінансування. Хоча наразі опра-
цьовуються варіанти залучення й 
коштів інвесторів. 

Микола ПАЦЕРА 

ТРАНСПОРТ ПЕРЕДСВЯТКОВІ ТУРБОТИ

У «Експоцентрі України» 
обладнають резиденцію 
Санта Клауса 
Найбільша в Україні ковзанка відкриється незабаром 
на території Національного комплексу «Експоцентр 
України» (ВДНГ). 

Колишня ВДНГ на самому початку зими вирішила 
порадувати киян і гостей міста ще одним вітчизняним 
досягненням – 3 грудня тут відкриють найбільшу в 
нашій країні ковзанку. Розміститься вона навпроти 
центрального входу навколо головного фонтану і 
матиме розміри 63 на 63 метри. 

Як розповіла «Вечірці» арт-директор комплексу 
Ольга Сафіна, у центрі цієї неординарної льодової 
споруди розміститься не менш креативна ялинка, 
зібрана з великих плазмових екранів, на яких де-
монструватимуть зимові та новорічні сюжети. Тут 
працюватиме школа фігурного катання, де бажаю-
чих навчатимуть їздити на ковзанах, роздягальня 
та місця для відпочинку. Квитки продаватимуть 
на весь день, тож з перервами можна кататися до-
схочу. Вартість такого задоволення – 100 гривень, 
при цьому студенти, учасники АТО та деякі інші 
категорії матимуть пільги. Працюватиме ковзанка 
до кінця січня. 

– У рамках святкування Нового року та Різдва 
Христового у нас буде обладнано резиденцію Санта 
Клауса, де маленькі відвідувачі виставкового центру 
зможуть поспілкуватися з цим добрим дідусем, який 
виконує бажання, а також отримати від нього по-
даруночки, – доповнила Ольга Сафіна. – Відкриють 
кілька нових павільйонів, зокрема, з модними нині 
ро́ботами, з якими можна буде «поспілкуватися». 
Працюватиме сферичний кінотеатр, там демон-
струватимуть наукове кіно. Також функціонуватиме 
лабораторія, де можна буде провести певні досліди. 
До послуг тих, хто хоче попрацювати в коворкінгах, 
діятимуть спеціальні паби. Діятиме виставка кри-
жаних скульптур – казкові палаци та персонажі. 
Любителів тварин розважатимуть мешканці не-
великого зоопарку… 

Словом, розваги плануються на будь-який смак і вік. 
Микола МИХАЙЛІВ 

Київський міський голова Віталій Кличко обговорив у Берліні подальшу співпрацю щодо втілення проекту з 
добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Він зустрівся з міністром транспорту та цифрової інфраструктури 
Німеччини Александром Добриндтом. А з держсекретарем міністерства Райнером Бомбою (на фото) мер Києва 
розглянув подальші кроки для реалізації проекту. Як відомо, раніше Віталій Кличко домовився з німецькою 
стороною про виділення 200 тисяч євро на здійснення фінансової та технічної експертизи Подільсько-Воскре-
сенського мосту, в якій візьмуть участь німецькі фахівці. «Експертну оцінку буде завершено навесні наступного 
року і тоді ми будемо рухатися далі. Це – перспективний проект, і я зроблю все, щоб його втілити», – запевнив мер. 
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ПІСЛЯМОВА ДО ВИБОРІВ У США

ДУМКИ З FACEBOOK
Борислав БЕРЕЗА, 
народний депутат України: 
– Від того, виграє Трамп чи Клінтон, не 
залежить нічого з того, що нас турбує. 
Не вони впливають на розслідування 
злочинів на Майдані, не вони борються 
з корупцією в Україні, не вони прово-
дять податкову реформу і спрощують 
ведення бізнесу. Не вони. Ми! 

Люди, які засуджують американців 
за те, що вони голосують за клоуна, 
повинні пам’ятати, що вони часто 
голосували за двічі судимого кримі-
нальника в Україні. Це їх вибір і їхнє 

право. Тому не засуджуйте вибір аме-
риканців, а сконцентруйтеся на своєму.

Олександр ХАРЧЕНКО, 
депутат Київради 
(фракція «Солідарність»): 
– Важливо, що традиційні медіа (теле-
бачення й газети) вже не відіграють 
істотної ролі у впливі на громадську 
думку в США. Переважна більшість ТВ- 
каналів та газет з найбільшим накладом, 
відверто й неприкрито (!) підтримували 
Клінтон і «топили» Трампа. Але ще з 
перших виборів Обами саме Інтернет 
став визначальним засобом впливу й 
донесення інформації до найширших 
верств виборців… 

Денис ПОПОВ, 
депутат Київради 
(фракція «ВО «Свобода»): 
– Враховуючи мляву позицію Білого 
дому стосовно російської агресії в 
Україні та анексії Криму, яку ми спосте-
рігали за часів президентства Обами, я 
ставлюсь до результату сьогоднішнього 
голосування американців з позиції 
– «будь-що інше – на краще». А укра-
їнцям варто зауважити – до виборів в 
Україні треба ставитися з величезною 
увагою і відповідальністю, адже життя 
в Україні залежить насамперед від на-
шого голосування. 

Олександр МИРНИЙ, 
громадський діяч: 
– Трамп – наочне підтвердження тези, 
що сильні нації, в першу чергу, думають 
про власні інтереси, а не про аморфні 
«загальносвітові цінності». Особисто 
мені приємно, що я, покладаючись на 
здоровий глузд американців, в усіх 
публічних і не публічних коментарях, 
завжди ставив Трампа на перше місце. 

Уявляю, як зараз українські горе-по-
літики, на кшталт Авакова, гарячково 
чистять свої публічні сторінки від тих 
зневажливих висловлювань на адресу 
Трампа, якими вони хизувались одне 
перед одним. Що ж, Америку з пере-
могою, нам вчитись дбати, насамперед, 
про себе. 

Долар 
може захитатися? 
Нині, як і в часи Білла Клінтона, у майже рівному політичному 
двобої за крісло президента зійшлися потужні кандидати: 
представниця американських демократів і республіканець, 
який уособлює інтереси крупного капіталу, що ґрунтуються 
на розподільній (дистрибутивній) формі справедливості. 
Зважаючи на поразку леді Хілларі, експерти не виключають 
погіршення економічної ситуації у Штатах на зразок «Великої 
депресії», що відбулася майже сто років тому. 

� Вашингтон буде більш енергійно, аніж це було раніше, 
«скидати» відповідальність за доларову масу. Є висока ві-
рогідність того, що за таких умов долар і відповідні інстру-
менти міжнародного фінансового ринку (через які, власне, 
й забезпечувалася впливовість США в світі) поступляться на 
користь іншим новоутворенням, — говорить Едуард Афонін, 
професор кафедри політичної аналітики та прогнозу-
вання Національної академії державного управління. — 
Зважаючи на нові суспільно-історичні умови, може статися 
тотальний обвал долара, що вже понад 20 років пророкують 
економічні експерти. За цих умов володарям «зелених», 
очевидно, треба розкладати свої статки до кошиків різних 
валют, вкладати у нерухомість й інші цінності. 

На думку вченого, українцям варто звернути увагу на ре-
зультати досліджень, здійснених аргентинським економістом 
і філософом Клаудіо Саломоном: досліджуючи американську 
економіку, він дійшов висновку, що найприбутковішою є 
інформаційно-інноваційна сфера економіки. Причому, якщо 
найбільш можливий прибуток індустріального сегменту еко-
номіки складав на той час 14%, то новий сегмент, хоч і вимагав 
від суб’єктів господарювання більших капіталовкладень, все 
ж дозволяв не тільки покрити витрати, але й заробити до 
86% прибутку. 

Таким чином, Україна повинна робити ставку не на доларові 
кредити, а на сфери інформаційно-інноваційної економіки, 
оскільки саме вони найближчим часом розвиватимуться як 
найбільш прибуткові. 

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

РАКУРС 

У своїй переможній промові обраний президент США Дональд Трамп зазначив – Америці 
пора залікувати рани, що розділяють країну. І заявив, що на посту президента збирається 
працювати над оновленням «американської мрії» і пообіцяв ставити інтереси США понад 
усе. При цьому на міжнародній арені він має намір «справедливо чинити з усіма».

АКЦІЯ

КОМЕНТАРІ ЕКСПЕРТІВ

Учора, 9 листопада, у столиці 
відзначили День української 
писемності та мови, покликаний 
привернути увагу до рідного 
слова. 

Напередодні відомий мовоз-
навець, автор багатьох підруч-
ників Олександр Авраменко 
презентував веселий та корис-
ний посібник «100 експрес-уроків 
української». Він поділився, як 
зробити вивчення української 
легким та ефективним.  

А у День української писемності 
та мови, Олександр Авраменко 
провів на Українському радіо вже 
традиційний 16-й радіодиктант 
національної єдності. До речі, за 
час проведення Всеукраїнського 
диктанту національної єдності 
постійно збільшується аудиторія 

та географія учасників. Десятки 
тисяч листів надходять з усіх об-
ластей України та з-за кордону: 
Німеччини, Бельгії, Великої Бри-
танії, Канади, Аргентини, Литви, 
Норвегії, Польщі, Швеції, Франції, 
Росії, Білорусі, Молдови, Таїланду. 
Пишуть люди різного віку і різних 
професій – школярі, студенти, 
військові, робітники, пенсіонери 
й домогосподарки. 

Диктанти писали в столичних 
школах і університетах. Одним із 
таких осередків став прес-центр 
Українського радіо на Хрещати-
ку, 26. До акції тут приєдналися 
музиканти гурту KOZAK SYSTEM, 
Тетяна Піскарьова, Жанна Бодна-
рук, письменники Василь Шкляр, 
Борис Гуменюк, Андрій Курков, 
Любко Дереш, директор Центру 
української культури та мистецтва 

Світлана Долеско, директор Націо-
нального заповідника «Вишгород» 
Влада Литовченко, президент 
мистецької агенції «Територія 
А» Анжеліка Рудницька. 

Цього дня центром святку-
вань у місті став Музей книги і 
друкарства України. Головним 
символом Дня писемності та мови 
обрали Нестора Літописця – най-
розумнішу людину часів Київської 
Русі. Зранку на конференцію тут 
зібралися мовознавці, які пре-
зентували доповіді про розвиток 
українського слова і книги. А зна-
ний каліграф і художник-графік 
Василь Чебаник презентував 
відроджену українську абетку, 
зображення літер якої найбільше 
відповідає звукам і мелодиці на-
шої мови. 

Марія КАТАЄВА 

До Дня мови – корисний посібник і майстер-класи 

Костянтин МАТВІЄНКО, 
політичний експерт: 
� Респектабельна передбачуваність 
Хілларі Клінтон поступилася агресивній 
епатажності Дональда Трампа. Такий під-
сумок являє собою стимул передусім для 
транснаціональних високотехнологічних 
корпорацій. Їм доведеться змінювати 
способи взаємодії з політиками. Вже 
недостатньо просто наймати політиків 
лобістами власних інтересів. Доведеться 
відгороджуватися від зазіхань влади 
на всеосяжний контроль за діяльністю 
корпорацій технологічними бар’єрами. 
Світ знову стає багатополярним. Лишень 
полюси тепер є не лише геополітичними, 

але і розподіленими – мережними. У 
цій  швидкоплинній дійсності Україні 
доведеться фактично наново шукати 
своє місце. 

Вадим КАРАСЬОВ, 
політолог: 
� Перемога на президентських ви-
борах у Сполучених Штатах Америки 
від Республіканської партії Дональда 
Трампа означатиме, що мінятиметься 
американська політика. Треба розуміти, 
що зміниться американська політика 
щодо Європи. Буде мінятися роль і НАТО. 
І Америка буде займатися більше своїми 
внутрішніми проблемами і конфліктами. 

Буде певний курс на ізоляціонізм. Трамп, 
до речі, неодноразово заявляв про це. 

Андрій ГУРКОВ, 
економічний оглядач: 
� Під час виборчої кампанії Дональд 
Трамп наговорив багато всього  су-
перечливого, проте основні контури 
його програми в області зовнішньої 
торгівлі та енергетики визначились 
все ж досить чітко. І ця програма не 
віщує нічого доброго ні для Росії, ні 
для ОПЕК, ні для всіх інших країн, які 
живуть за рахунок експорту нафти: на 
них найімовірніше чекає чотирирічний 
період низьких цін. 

Оновити «американську мрію»

9 листопада – на День української писемності та мови – три роки тому 
студенти Київського університету імені Бориса Грінченка відкрили сайт 
«СловОпис». За цей час сайт здобув 30 тисяч передплатників у соцмережах. 
Нині, згідно з дослідженням фахівців, сайт СловОпис увійшов у ТОП-5 
найкращих онлайн-ресурсів, які допомагають вивчати та вдосконалювати 
українську мову.
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ІНІЦІАТИВА

Ціна чужої крові 
Минулого тижня група народних депутатів на чолі з Ольгою 
Богомолець виступила за те, щоб надати іноземцям право на 
здачу крові для лікування наших громадян

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

Як вважає Ольга Богомолець, у 
нашій країні необхідно подо-
лати дефіцит донорської крові 
за рахунок іноземних громадян. 
Йдеться про внесення змін до 
Закону «Про донорство крові та 
її компонентів»: згідно з новою 
редакцією статті 2, донором 
може бути «дієздатна особа 
віком від 18 років, яка не є 
громадянином України, але яка 
перебуває в Україні на законних 
підставах та пройшла відповідне 
медичне обстеження…». 

Цей законопроект відразу ви-
кликав бурхливі дебати у парла-
менті. Проти нової «донорської» 
ідеї виступила заступник міністра 
з питань євроінтеграції Окса-
на Сивак. Посилаючись на дані 
експертів Єврокомісії, вона по-
відомила, що в Україні відсутні 
безпечні й надійні тестування 
на інфекції, які передаються з 
кров’ю. Такої ж думки дотри-
мується й заступник голови пар-
ламентського комітету з питань 
охорони здоров’я Ірина Сисоєн-
ко: «В Україні повністю відсутня 
належна система служби крові, 
а тому не варто «розширювати 
перелік осіб, які можуть бути 
донорами». 

У свою чергу, народний де-
путат Ігор Шурма (один із спів-
авторів законопроекту) навів свої 
контраргументи: 

– Служба крові — не лише 
комунальний заклад, а й вироб-
ництво. І якщо хто-небудь коли-
небудь стикався з проблемою 
забезпечення препаратів на базі 
крові, то він знає, — це надто до-
роге задоволення. Більше того, 
цих препаратів взагалі немає… 

У більшості лікувальних закла-
дів спостерігається постійний 
дефіцит консервованої крові та 
препаратів крові. 

Після довгих суперечок Верхов-
на Рада відправила законопроект 
№4770 на повторне перше читан-
ня. Це означає, що на порядку 
денному незабаром знову по-
стане хвилююче питання: бути чи 
не бути іноземному донорству в 
Україні? З огляду на актуальність 
ідеї пані Богомолець, «Вечірка» 
вирішила звернутися до тих, хто 
має безпосереднє відношення до 
цієї проблеми. 

— На мій погляд, співавтори 
законопроекту не до кінця усві-
домили глибину проблем, що іс-
нують у Службі крові, — говорить 

президент Асоціації молодих 
донорів України Ірина Славін-
ська. — Зважаючи на наше бага-
томільйонне населення, в Україні 
є достатня кількість людей, які 
можуть бути донорами. Сьогодні 
потрібно вирішувати питання про 
безпечність крові та обладнання 
для її тестування на найвищому 
рівні. Саме цього найбільше по-
требують станції переливання 
крові: вони перевіряють кров 
за імуноферментним аналізом 
(ІФА), але даний метод — недо-
стовірний. Краще звернути увагу 
на ці проблеми, а не займатися 
наданням донорського права 
громадянам інших країн. 

– Якщо в іноземця є вид на 
проживання в Україні, якщо він 
проживає у нас, скажімо, п’ять 
років і має постійну адресу, 
то проблем із донорством не 
може бути, — говорить заві-
дувач відділення Київського 
міського центру крові Сергій 
Короткоручко. — На мій по-
гляд, законопроект №4770 по-
трібно ухвалювати. Тим більше, 
що окрім ІФА є й інші, набагато 
кращі методи перевірки крові. 
Сьогодні в Україні потрібно ви-
рішувати питання, пов’язані з 
пошуком потрібних донорів і 
високим рівнем лабораторної 
бази… 

МІЖ ІНШИМ 
Як показує аналіз, норми чинного законодавства потребують 

принципових змін із метою досягнення належного рівня забез-
печеності донорами. Через їхню недостачу страждають наші спів-
вітчизники, для лікування яких потрібна та чи інші група крові. 
Протягом останніх років попит на кров та її компоненти продо-
вжує зростати. У більшості лікувальних закладів спостерігається 
постійний дефіцит консервованої крові. Особливого загострення 
це питання набуло в умовах бойових дій на сході України, де щодня 
потрібно рятувати життя поранених людей — і мирних жителів, 
і бійців АТО.

У роковини У роковини 
Чорнобиля про Чорнобиля про 
ліквідаторів забулиліквідаторів забули
17 листопада, коли парламентарі ма-
ють голосувати за держбюджет-2017 
у другому читанні, «Союз Чорнобиль 
України» з профспілками виведуть 
своїх представників під стіни Верхов-
ної Ради. 

«Чорнобильці» протестуватимуть, 
бо з головного кошторису держави 
вилучено низку їхніх програм. Зо-
крема, за словами президента «Союзу 
Чорнобиль» Володимира Войтова, не 
фінансується житлова черга, а серед 
ліквідаторів є навіть ті, хто мешкає 
в гуртожитках. Соціальні виплати 
«чорнобильців» останніми роками 
не індексуються, хоч пенсії з 2013-го 
знецінилися втричі. 

Представники цієї громадської 
організації ходили в Кабмін і просили 
підвищити пенсію бодай тим, хто у 
1986 році служив рядовим солдатом 
під час ліквідації аварії на ЧАЕС, а 
тому тепер отримує «мінімалку». 
Але там сказали, що грошей немає. 
На лікування онкохворих ліквіда-
торів у бюджеті цього року хоча б 
записали 60 мільйонів, хоч насправді 
виділили лише крихти, зате на на-
ступний рік відразу чинять чесно: у 
цій графі – нуль. 

На 30-і роковини катастрофи «чор-
нобильцям» навіть у ювілейній медалі 
відмовили. Сказали, що в країні йде 
війна. А про той подвиг вже забули. 

– У мене складається враження, 
що радіація так подіяла на ліквіда-
торів, що ми стали невидимі й нас 
перестали чути. 2016-й проголошено 
роком вшанування учасників ліквіда-
ції аварії на ЧАЕС. Це як глузування 
з ліквідаторів, які врятували ціною 
життя світ, – каже президент Все-
української організації інвалідів 
«Союз Чорнобиль» Володимир 
Войтов. – Бо цього року для нас ні-
чого доброго не зроблено. Соціальне 
становище «чорнобильців» тільки 
погіршується... 

Олег ПЕТРЕНКО 

КОМПЕТЕНТНО 
Святослав ПІСКУН, 
голова Спілки юристів України: 

- Держава вперто ігнорує тисячі 
рішень Європейського суду з прав 
людини за позовами «чорнобиль-
ців» з питань пенсійного забез-
печення. Якщо в бюджеті цього 
року було закладено на виконання 
рішень судів 7,5 мільярда, то в 
бюджеті на 2017-й не передбачено 
нічого. «Чорнобильцям» затягують 
з виплатою, реструктуризують 
борги на роки, а їм, аби вижити, 
треба лікуватися сьогодні, а не 
через рік-два... Тому важливо, щоб 
рішення суду вже виконувалися.

ЧОМУ?

«Росинка» може перейти на випуск 
«гарячих» напоїв?
ПАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» визнано банкрутом, 
розпочата процедура ліквідації підприємства 

ФЕМІДА

Заводи помирають не так, як люди. І поки 
де-юре триває процес переміщення у 
небуття заснованого ще в 1960-му році 
підприємства, де-факто тисячі споживачів 
в Україні та за її межами мають можливість 
віддати належне якості його продукції, 
термін придатності якої не добіг кінця. 

У низці причин, що зрештою призвели 
до краху одного з найвідоміших заводів 
столиці, фахівці найчастіше апелюють до 
обставин 2014 року. Саме тоді «Росинка» 
отримала чистого збитку у 143, 6 млн гривень 
проти чистого прибутку 8, 6 млн гривень. 
Як відреагували на цю ситуацію засно-
вники підприємства (Руслан і Валентина 
Лебеденки, Наталія та Василь Соколовські) 
наразі невідомо, вони уникають коментарів. 
Достеменно відомо інше: попри загалом 
неквапливий характер вітчизняної Феміди, 

події почали розгортатися доволі швид-
ко. Вже 26 жовтня 2015 року вінницький 
суд (незадовго до описуваних подій під-
приємство було перереєстроване у цьому 
місті) виносить ухвалу про порушення 
провадження у справі щодо банкрутства 
заводу. У рішенні фігурували фінансові ви-
моги до «Росинки» ТОВ «Сіріус Екстружен» 
(м. Хмельницький). Ціна питання дорів-
нювала (буквально) 1 166 523 гривням і 22 
копійкам. Із відкритих джерел відомо, що 
засновниками «Сіріуса», котрий займається 
випуском тари з полімерних матеріалів, є 
ТОВ «Фловіліа Лімітед» (Кіпр, Нікосія) і ТОВ 
«Фордон Есет Менеджмент» (Київ). Кінце-
вий бенефіціар — Анатолій Кіпіш — один 
із власників компанії Nemiroff. 

До слова, як і ця компанія, «Росинка» 
деякий час тому розпочала випуск алко-
гольної продукції. Отже, вінницька Феміда 

ініціювала процедуру розпорядження май-
ном боржника тривалістю 115 календарних 
днів — до 18 лютого 2016 року, а також 
мораторій на задоволення вимог креди-
торів. Якщо вірити ЗМІ, одним із головних 
кредиторів київського заводу вважається 
«Сбербанк», який у 2013 році відкрив тут 
кредитну лінію, борг якої сягає нині доволі 
вагомої суми. 

Таким чином, рішення Господарського 
суду від 24 жовтня 2016 року про визнання 
столичного заводу банкрутом навряд чи 
можна вважати сенсацією. Згідно з опри-
людненим в Єдиному держреєстрі судо-
вих рішень повідомленням, ліквідатором 
підприємства призначено арбітражного 
керуючого Вадима Островського. 

Схоже, і в самій «Росинці» змирилися 
з юридичною логікою вкрай неприємної 
для заводу процедури. Остання новина на 

офіційному сайті підприємства датована 
27 жовтня і, за іронією долі, має мажор-
ний заголовок «Беремо нові горизонти». 
Вона інформує про експорт до Німеччини, 
Болгарії и навіть США нової продукції «Ро-
синки» – елітної горілки «Князь». У цього 
визнаного фахівцями напою, вочевидь, 
дійсно непогані перспективи. А от «нові 
горизонти» 500 працівників заводу, що має 
сучасне обладнання і прекрасні традиції, 
наразі губляться у тумані невизначеності. 

Так що не виключено, що з провідного 
виробника мінералки та ситра «Росинка» пе-
рекваліфікується у виготовлювача... горілки. 

Юрій КОНСТЯНТИНОВ

Фото Олексія ІВАНОВА



Олег ПЕТРЕНКО 

Кабмін переглянув набір харчів, товарів 
і послуг у так званому споживчому коши-
ку, за вартістю якого визначають розміри 
прожиткового мінімуму для малих дітей, 
школярів, працюючих і пенсіонерів. 

Урядовці відкрили для себе велику та-
ємницю: виявилося, що 1600-1762 гривні 
мінімальної зарплати, яку спершу заклали 
у проекті держбюджету-2017, це тільки 
половина реального прожиткового мініму-
му! Тому й вирішено подвоїти мінімальну 
зарплату. Пенсіонери ж і надалі чекатимуть 
кращих часів. 

ЧЕТВЕРТИНКА 
ХЛІБА НА ДЕНЬ 

Хліба уряд пропонує трохи більше чет-
вертинки на день. Макаронів – 4 кг на рік, 
рису – 2,5, гречки – 2, пшона і вівсянки – кіло. 
Зате картоплі – без п’яти кілограмів центнер. 

Мінералка, лимонад і соки є лише в «ди-
тячому» кошику. Зате в «дорослий» вперше 
поклали чай і каву – аж по півкіло. До них 
виділили 24 кг цукру й 13 кг кондитерської 
здоби. Дітям – кіло меду, на випадок про-
студи. Яйцями ласувати щодня не вдасться, 
бо їх виділили 220 штук на рік. Те саме й з 
молоком та кисломолочними напоями – по 
60 літрів – трошки більше як півсклянки в 
день, – на третину менше, ніж дітям. Також 
на третину менше, ніж школярам, дорослим 
рекомендують яловичини й свинини, зате 
на стільки ж більше птиці й сала. 

БОРЩ 
БЕЗ ТОМАТНОГО СОУСУ 

Певно, в уряді знають рецепт борщу без 
томатного соусу, чи салату без майонезу… 
Щоправда, з’явилися спеції – лавровий лист 
і сіль. І то – ніби з панського плеча: «для 
збагачення раціонів харчування мікро-
елементами, ароматичними та смаковими 
речовинами», сказано в обґрунтуванні. 
Пенсіонерам – «для виготовлення дієтичних 
страв» – кілограм крохмалю. 

Цікавим є пояснення до зменшення м’ясо-
молочних продуктів у кошику наших вете-
ранів: для них, як людей з «фактором ризику 
розвитку неінфекційних захворювань, над-
лишкове споживання продуктів з високим 
вмістом жиру… суперечить рекомендаціям 
ВООЗу». Є ще одне «обґрунтування» обме-
женого кошика непрацездатних: «внаслідок 
зниження інтенсивності… зменшується 
потреба людського організму в енергії». 
Гардероб чоловіків щороку має поповню-
ватися двома майками та десятком пар 
шкарпеток. П’ятеро трусів мають прослужити 
півтора року. А ось зимову куртку чи пальто 
урядовці рекомендують носити чотири 
роки, демісезонну куртку або плащ – п’ять. 
На чотири роки передбачено аж шість со-
рочок. На сім років – двоє штанів (причому 
зазначено, що одні можуть бути джинсами). 
«Враховуючи непершочерговість потреби 
в плаванні, термін служби» одних-єдиних 
плавок збільшено з 5 до 7 років. 

Зимові чоботи мають прослужити 4 роки, 
гумові – 7, осінні черевики і туфлі – 2,5, 
кросівки – 3, а домашні тапочки – 2. Один 
костюм-двійку і єдину краватку урядовці 
рекомендують носити упродовж п’яти років. 

Жінки пальто повинні носити 7 років, 
плащ чи «вітрівку» – 5, так само й халат та 
спідницю. По чотири роки мусять служити 
купальник, штани чи рейтузи, одна шапка 
і одна напіввовняна хустка. Дві сукні жінці 
мають служити 8 років, три блузки – 5, шість 
трусів і два бюстгальтери – півтора року. 
За рік жінка повинна зносити одні теплі 
колготки та п’ять синтетичних. 

ШАПКА І РЕЙТУЗИ 
НА ТРИ РОКИ 

Якщо дошкільнятам «виписали» по зимо-
вій і осінній куртці на два роки, то школярам 
на три. Купуйте на виріст. 

Якщо трьома сорочками упродовж трьох 
років хлопці-школярі ще якось можуть обі-
йтися, то одними штаньми на два роки – аж 
ніяк. Щоправда, до цього додається ще один 
шкільний костюм на півтора року. Тобто 
загалом – штанів двоє. Однак уявіть собі 
17-18-річного парубка з двома штаньми на 

два роки! Дівчаток ще більше обмежили: 
вони мусять носити одну сукню два роки, 
одну блузку – три, а спідницю – чотири. 

Може, чиясь дитина й носить рукавички, 
шапку і рейтузи протягом трьох років, а троє 
колготок упродовж двох, але не повірю, що 
їй вистачить трьох шкарпеток на півтора 
року. Не повірю також, що старшокласниці 
потрібен лише один бюстгальтер на рік. 
Ще гірше з купальником – він має служити 
п’ятирічку. Уявіть 18-річну дівку з одним 
бюстгальтером в гардеробі та в купальнику, 
який їй батьки купили… п’ять років тому. 

ДВІ ЛОЖКИ, ДВІ ВИДЕЛКИ 
ТА ОДИН НІЖ 

На одну особу наш уряд пропонує дві 
ковдри на десять років, подушку – на 
п’ятнадцять, два підодіяльники – на 
п’ятирічку і по двоє простирадл та наво-
лочок на чотири. А ще два простих руш-
ники – на три і один махровий – на шість 
років. Щомісяця можна купувати рулончик 
туалетного паперу. 

Кожному пропонується на десять років 
дві ложки, дві виделки та один ніж. А на три 
роки – дві тарілки. На всю сім’ю – чотири 
каструлі й дві сковорідки на дев’ять років. 

Сім’ї рекомендовано купити однокамер-
ний холодильник на 15 років, телевізор (36 см 
по діагоналі) – на 10, пральну машину типу 
«Малютка» – на 14, електропраску – на 9, 
настільну лампу – на 25, радіоприймач – на 
20. Два «хатніх» годинники мусять «тікати» 
12 років, а чотири люстри не битися й не 
плавитися 25. А ось магнітофони, відео- і 
фото апаратура, пилососи, різні кухонні 
електроприлади, велосипеди, мобільні 
телефони і комп’ютери – розкіш. 

Не враховано витрат на медобслуговування 
і навчання, бо за Конституцією вони безплат-
ні. Доки у соцзабезах є так звана квартирна 
черга, не передбачено й купівлі житла. 

Один раз на рік можна сходити в лазню 
і здати одну річ у хімчистку, раз на п’ять 
років відвідати фотосалон (а пенсіонери – 
раз на десять). Зате перукарня відчинена 
для кожного, в тому числі й для жінок (!) – 
один раз на три місяці.

Що ви знаєте про 
споживчий кошик, 
з чого він, на вашу 
думку, повинен 
складатися?

Олександра, в де-
кретній відпустці: 

– Споживчий кошик 
– це мінімальний пере-
лік продуктів та послуг, 
який розраховується на 
кожну людину. Вважаю, що для кожної 
людини він повинен бути індивідуаль-
ним. Наприклад, я молока практично 
не вживаю, тому 60 літрів на рік мені 
буде забагато. Однак я дуже полюбляю 
овочі, й з того переліку мені б багато чого 
бракувало. Щодо перукарні раз на три 
місяці та одягу, який потрібно носити 
роками, то тут я абсолютно не згодна… 

Анатолій, пенсіо-
нер: 

– Я як пенсіонер звик 
до такого кошика. Що 
стосується продуктів хар-
чування, то майже кожен 

пункт я збільшив би на 1-2 кг. Можливо, 
хліба та картоплі вистачило б. Одяг – я 
вже давно не модник, тому нічого не можу 
сказати з цього приводу. Перукар? Мене 
підстригає щомісяця син… А ось лазня 
раз на рік – це дуже замало. 

Ольга Степанівна, 
пенсіонерка: 

– Звичайно знаю, що 
таке споживчий кошик. 
Тільки він у мене трохи 
відрізняється від реко-
мендованого урядом. Наприклад, я 
майже не вживаю картоплі, хіба що коли 
варю суп чи борщ. А ось за вівсянку в 
мене болить душа. Я її вживаю мало не 
щодня, тому кілограма мені вистачає 
на півтора-два тижні. 

Ганна, викладач: 
– Для молодої лю-

дини всього цього дуже 
замало. 7 кг риби… Про-
дукту, який збагачений 
різними мікроелемен-

тами і дуже корисний для функціону-
вання мозку – це просто ніщо! Те саме 
стосується й круп. 10 пар шкарпеток 
вистачить хіба що на кілька місяців. 
Купальник на 5 років? Просто смішно. 
Для працюючої людини, яка хоче бути 
здоровою і виглядати пристойно, цей 
кошик абсолютно не годиться. 

Діана, учениця: 
– Важко оцінити усі 

ці цифри. Хоча якщо 
розібратись, то 5 літрів 
молока на місяць – осо-
бисто для мене замало. 
Похід до перукаря – щонайменше раз 
на місяць. До лазні я не ходжу. А щодо 
одягу… Не хотілося б жити за цими 
«стандартами». 

Валерій Васильо-
вич, працюючий пен-
сіонер: 

– Тішить, що хоч 
картоплі для нас не по-
шкодували. Майже 100 

кілограм! Хоча я її не дуже полюбляю. 
Перукарня – раз на місяць! А ось по-
душки та ковдри замість 15 і 10 років 
повинні служити в два рази менше. 

Опитування провели 

Олександр ПИРЛИК, 

Григорій КУБЛАНОВ (фото) 
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 ОПИТУВАННЯ «ВК»Cпоживчий кошик 
із сюрпризами 
Тепер один раз на рік можна сходити в лазню, зате перукарня 
відчинена для кожного – один раз на три місяці



Юрій ЗУБКО, 

депутат Київради (фракція 

«Солідарність») 

Відірвіться на 
пару хвилин 
від читання і 
обговорення 
е-декларацій. 
Нічого, крім 
злості, це не 

викликає. Подивіться на цих 
дітей, ось заради них, заради 
цього «золотого і чистого май-
бутнього» – усі зміни в країні. І я 
дуже хочу вірити, що вони, коли 
виростуть, не будуть вимірювати 
людську гідність кількістю гро-
шей або годинників. Вихідними 
наші хлопці брали участь у двох 
змаганнях – міському турнірі із 
дзюдо та Всеукраїнському турнірі 

зі стрільби з лука, присвяченому 
пам’яті воїна-афганця Олега Мих-
нюка, який поклав голову заради 
них у зоні АТО... Вони боролися і 
перемагали, вони співали гімн і 

тиснули руки суперникам, вони 
вчилися чесної боротьби. Для 
мене ці змагання в сотні разів 
цікавіші та важливіші за підра-
хунки чужих «мішків з добром». 

Вадим ВАСИЛЬЧУК, 

депутат Київради (фракція 

«Об’єднання «Самопоміч») 

Робоча група з питань діяль-
ності Товариства сприяння 

обороні України (ТСОУ) оглянула земельну 
ділянку за адресою: вул. Щусєва, 35-а, яку ви-
користовує Київська міська організація. Група 
констатує наступні факти. Ознак спортивної або 
навчальної діяльності (оголошень про роботу 

секцій чи навчальних груп, розкладу чи результа-
тів спортивних змагань, діючих учбових місць чи 
класів, спортивної техніки чи самих навчальних 
груп) НЕ ВИЯВЛЕНО, крім 4-5 легкових автомо-
білів сумнівного технічного стану з логотипами 
ТСО. Наявні приміщення (бокси для зберігання та 
ремонту техніки, за інформацією представника клу-
бу, – орієнтовно близько 600 кв. метрів) переважно 
використовуються для підприємств автосервісу 
та автомийки (про що свідчать рекламні вивіски, 
розміщені на приміщеннях)... Комісія отримала 
всю інформацію. Продовження буде...
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Євген СЛЄСАРЕНКО, 

заступник голови Оболонської РПО «ВО «Батьківщина» 

В Оболонському районі по вулиці Архипенка, 5 через пункт прийому вторин-
ної сировини страждають місцеві мешканці. Адже він забруднює навколишню 
територію сміттям – металобрухтом і склотарою. 

Та найстрашніше, що особи без постійного місця проживання та 
асоціальні елементи біля цього пункту постійно розпивають спиртні 
напої, а потім сваряться та б’ються. Людям страшно виходити з 
дому та випускати на вулицю дітей. Вони неодноразово зверталися 
до горе-підприємця з проханням припинити сумнівний бізнес. 
Та марно, адже його турбує лише власний гаманець. Мешканці 
розуміють, що кожен заробляє на хліб, як може, і що цей пункт 
допомагає комусь вижити у скрутні часи, але переконані – подібні 
об’єкти мають знаходитися поза житловим районом. 

Леонід АНТОНЕНКО, 

депутат Київради (фракція 

«Об’єднання «Самопоміч») 

Можливо, сьогодні на Комісії 
з питань власності прийняли 

історичне рішення: вперше не продовжили 
договір оренди державному відомству, яке 
розмістилося в приміщенні дитячого садка. 

Мова про дитсадок № 644 по вул. Туполєва, 28-а у 
Шевченківському районі. Дали рік, щоб управління 
казначейства підшукало собі інше приміщення. 
Відмовилися затверджувати знижку! Через рік го-
туємося повернути приміщення управлінню освіти 
Шевченківського району для відновлення роботи 
дитячого садка. До речі, ці 546 кв. метрів – лише 1 
відсоток від площі тих приміщень дитячих садів, 
які передані в користування (найчастіше – без-
коштовне) державним відомствам. 

Олексій РЕЗНІКОВ, 

заступник голови КМДА 

Київський міжнародний інститут соціології 
провів всеукраїнське опитування. Інтерв’ю 
проводилося в 110 (у т. ч. 68 міст та смт) на-

селених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної 
Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування 
проводили тільки на територіях, що контролюються Україною. 
Цифри вражають. За результатами опитування, 64,5% респондентів 
безапеляційно підтримали значне очищення своїх міст від рекла-
ми. Також у рамках опитування респондентам було поставлено 
запитання: «Яку кількість рекламних конструкцій (щити, білборди, 
лайтбокси) на вулицях ви вважаєте найбільш прийнятною?». Відтак, 
40,7% вважають за необхідне: «Істотне зменшення (на 50% і більше) 
порівняно з існуючою кількістю», 14,3% – «Деяке зменшення (на 
25%) порівняно з існуючою кількістю», 8,5% – «Повна заборона 
рекламних конструкцій в місті», лише 18,4% вважають, що нинішня 
кількість зовнішньої реклами є прийнятною. 

ПРОПОЗИЦІЯ

Підготовлено за матеріалами особистих сторінок у Facebook 

РЕЗНІКОВ

ВІДГУК РЕАЛІЇ

Олександр АРОНЕЦЬ, політичний оглядач 

Щодо порушеної проблеми квот на ТБ – на-
справді, для української мови не має бути 
ніяких квот. Частка української на телеканалах 
має становити 100%. Має бути, скажімо, як у Литві: 
російська мова – одночасний синхронний пере-

клад за рахунок «русскоговорящего». Російська меншина при цьому 
жодним чином не обмежена, адже має мільйон російських каналів, 
де так само 100% російської мови. Телебачення українською виконає 
основну державотворчу функцію у дуже стислі терміни – зробить 
українську мовою міжнаціонального спілкування в Україні. 

Олег БОНДАРЧУК, 

депутат Київради (фракція «ВО «Свобода») 

Отримав повідомлення від Конституційного 
суду України про призначення до розгляду 
справи щодо мовного закону Ківалова–Ко-

лісніченка. Щасливий, що наші неодноразові вимоги протягом 2 
років призначити до розгляду справу нарешті були почуті головою 
суду. Вважаю, що ця справа окрім юридичної складової має також 
політичне забарвлення, адже більша частина складу суду – це судді, 
які скасували Конституцію в 2010 році у неконституційний спосіб і 
продовжують працювати. За цим фактом протиправних дій суддів 
було розпочато кримінальне провадження, тому судді Конституцій-
ного суду не можуть вважатися незалежними і будуть виконувати 
будь-які вказівки влади... 

Віталій ПАВЛИК, 

депутат Київради (фракція «Єдність») 

Збудовані у 5-А мікрорайоні житлового масиву 
«Позняки» та у 6-му мікрорайоні «Осокорки-Пів-
нічні» дитсадки «Київміськбуд» планує передати 

у приватну власність, мотивуючи це тим, що до завершення бу-
дівництва цих об’єктів залучив інвестора.  На жаль, ця ситуація є 
результатом нескоординованих дій структурних підрозділів КМДА – у 
даному випадку в питанні залучення бюджетних коштів та контролю 
за будівництвом соціальних об’єктів... Вважаю, що віднайти 67 млн 
грн (саме такою є кошторисна вартість будівництва двох дитсадків) 
є абсолютно можливим. Підготував черговий депутатський запит до 
Віталія Кличка з проханням провести публічне обговорення питання 
передачі цих закладів до комунальної власності. 

Володимир ШАРІЙ, 

депутат Київради 

(фракція «Солідарність») 

Після набуття чинності рішення 
Київської міської ради щодо 
обмеження продажу алкоголю 
з 23.00 до 10.00 спостерігаємо 
позитивні зміни в окрузі. Ще 
зовсім недавно у МАФі біля бу-
динку по вул. Милославській, 31 

цілодобово продавали алкогольні напої, а зараз тут 
відкрилася невеличка кав’ярня... 

ндр АРОНЕЦЬ пол

ПОЗИЦІЯ

АВЛИК

ЗАПИТ

СЛОВО-ДІЛО

секцій чи

ПРОБЛЕМА
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СКАНДАЛ

Новий сквер 
на Подолі: кияни 
критикують проект 

Григорій МЕЛЬНИЧУК 

Історія скверу на розі вулиць Щекавицької та Костянтинівської досить 
давня. 2004 року тут планували побудувати храм Вір-менської апос-
тольської церкви заввишки аж 43 метри, з трьома адмінкорпусами, 
навіть вирубали понад 200 дерев, обнесли територію парканом – та 
місцевим мешканцям вдалося відстояти зелену зону. 

Відтак декілька років територія була занедбана, і нарешті її за-
планували привести до ладу – розбити сквер. Одначе далеко не всі 
в захваті від того, що тут планується. 

– Проект цього скверу розроблено невірно від самого початку 
– ніяк не прораховано, що люди робитимуть у цій зеленій зоні, – 
пояснив «Вечірці» суть критики архітектор-урбаніст Станіслав 
Дьомін. – Спершу потрібно було провести дослідження, що саме 
потребують місцеві мешканці. Можливо, це столи для шахів чи 
настільного тенісу або навіть майданчик для ярмарків. А фонтан 
там точно не потрібен. 

На жаль, думки місцевих мешканців ніхто не запитував – хоча саме 
завдяки подільським активістам тут з’явився спортивний майданчик. 
Як розповіла «Вечірці» мешканка одного з сусідніх будинків Валерія 
Сидоренко, сам факт благоустрою цієї території – це добре, однак тут 
вкрай не вистачає дерев: 

– Після того, як при спробі забудови вирубали майже всі дерева, 
відновлення озеленення – це найперше, що нам потрібно. Адже влітку 
тут немає затінку. На жаль, проектом передбачено дуже мало зелені 
– а вона була б значно доречніша, аніж фонтан. Шкода, що у нас не 
поцікавилися, що нам справді потрібно. 

Утім, роботи вже розпочалися – на місці працює будівельна техніка, 
вивозять залишки бетонних плит, покладених ще за радянських часів. 
Проектом передбачається встановити прості типові лавки, урни для 
сміття та ліхтарі, бруківка буде різнокольоровою. Завершити благо-
устрій заплановано до кінця 2016 року, аби вкластися в бюджетний рік.

Роботи навпроти кінотеатру «Жовтень» 
вже розпочалися, але до проекту 
є чимало питань

Фото Григорія КУБЛАНОВА

Чим закінчиться 
«війна» за… Київ 
Через двовладдя у пристоличному Коцюбинському 
одночасно діють дві селищні ради

ПЕРЕДМІСТЯ

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

Селище Коцюбинське, багато жи-
телів якого працюють у столиці, 
продовжує перебувати в епіцентрі 
скандалу. Представники місцевого 
самоврядування розриваються 
між Києвом та Ірпенем, до якого 
належать за адміністративним 
поділом. 

Сьогодні у Коцюбинському од-
ночасно існують дві селищні ради 
– сьомого та восьмого скликання. 
Як дізналася «Вечірка», таке дво-
владдя сталося через те, що на 
початку квітня 2016 року місцеві 
депутати проголосували за від-
сторонення Ольги Матюшиної з 
посади голови. 

Після того, як обурені меш-
канці звернулися до народних 
депутатів, Верховна Рада при-
пинила повноваження Коцюбин-
ської селищної ради. А через два 
тижні місцева виборча комісія 
ухвалила постанову про прове-
дення позачергових виборів. Як 
наслідок, у Коцюбинському обрали 
депутатів нового (восьмого) скли-
кання. Проте на цьому історія не 
закінчилася. Пізніше стало відомо, 
що селищна рада попереднього 
(сьомого) скликання теж є чин-
ною: парламентську постанову 

про її розпуск було скасовано… 
Верховним судом. Нині кожна з 
конфліктуючих сторін по-різному 
«малює» подальші перспективи 
рідного селища. 

– Місцева громада сама повинна 
вирішувати, який шлях обирати: 
йти на об’єднання з Ірпенем чи 
на поглинання Києвом. Проте й 
досі немає закону про місцевий 
референдум, – поділився своїми 
роздумами депутат селищної 
ради Владислав Євстєфєєв. – 
Наразі наше законодавство перед-
бачає об’єднання громад у межах 
однієї області. А місто Київ, як 

відомо, має окремий статус. Таким 
чином, сьогодні немає юридичної 
можливості щодо об’єднання Ко-
цюбинського зі столицею України. 

У таких умовах, на думку 
Євстєфєєва, коцюбинцям кра-
ще приєднуватися до ірпінців. 
Проте, як стало відомо нашому 
кореспондентові, це питання 
«зависло» через доволі серйозну 
причину: Київський апеляційний 
адміністративний суд скасував рі-
шення селищної ради №851 щодо 
об’єднання територіальних громад 
Ірпеня та Коцюбинського. Окрім 
того, у самому селищі не прихову-
ють своїх «столичних» симпатій. 

11 листопада у Коцюбинсько-
му має відбутися четверте пле-
нарне засідання селищної ради 
VIII cкликання. Проте невідомо, 
як на це відреагують опоненти 
Ольги Матюшиної, котрі підтри-
мують діяльність селищної ради 
VII cкликання. За неофіційними 
даними, таке тривале протисто-
яння викликано боротьбою за «по-
трібну» роздачу лісових гектарів 
під нові забудови. «Якщо у нас 
відберуть ліс, то ми вже не буде-
мо цікаві нікому: ні Ірпеню, ні 
області, ні столиці», – вважають 
самі коцюбинці. 

ТОЧКА ЗОРУ 
Віктор АНІСІМОВ, селищний депутат: 
– У моєму виборчому окрузі більшість мешканців – за входження Коцю-
бинського до Києва. Плюси такого приєднання у тому, що ми зможемо 
користуватися послугами столичного підприємства «Київпастранс». Це 
для нас важливо: у переповнених маршрутках возимо дітей до столич-
них шкіл і дитсадків. Усі державні установи знаходяться в Ірпені, куди 
незручно добиратися, насамперед, людям похилого віку. Якби місцеві 
пенсіонери отримали соціальну «Картку киянина», могли би безкоштов-
но їздити у столичному метро. . . Щоб вирішити ці питання, потрібно 
провести громадські слухання. Проте багато що залежить від позиції 
самих селищних депутатів. У будь-якому разі сьогодні нам потрібно 
не політикою займатися, а вирішувати нагальні питання, що турбують 
наших людей.

Григорій  МЕЛЬНИЧУК

В КМДА знову розглядають мож-
ливість будівництва велопішохід-
ного мосту над Володимирським 
узвозом, а також передбачається 
завершити реконструкцію сходів з 
Десятинного провулка до урочища 
Гончарі-Кожум’яки (Воздвиженка). 
Про це заявив директор КП «Інже-
нерний центр» Михайло Терентьєв. 

– Ініціатива повернутися до мосту 
безперечно позитивна, він справді 
потрібен місту, – розповів «Вечірці» 

співкоординатор Ради з урбаніс-
тики Києва Андрій Косецький. – З 
одного боку він з’єднає два цен-
тральних парки, а з іншого – сам має 
змогу стати туристичною принадою. 
Це може бути значною інвестицією 
у туристичну привабливість міста, 
адже пішохідні мости зазвичай є 

знаковими об’єктами. І це ключовий 
зв’язок, аби врешті створити вело-
пішохідний маршрут від Співочого 
поля аж до Пейзажної алеї. 

Ідея спорудження мосту не нова 
– перші ескізи його з’явилися ще 
1944 року! А 2013-го міська адмі-
ністрація навіть провела міжнарод-

ний архітектурний бліц-конкурс на 
проект цього об’єкту, витративши 
800 тисяч гривень. Тоді ніхто не 
переміг, друге зайняли проекти 
швейцарців та іспанців, третім був 
варіант британського архітектурного 
бюро. Передбачалося, що всі три 
проекти-переможці об’єднають в 
єдиний проект, який і буде втілено 
(орієнтовно будівництво оцінюва-
лося у 10 млн грн). 

Нині ж головне питання – час, 
адже після підбиття підсумків 
конкурсу 2013 року цим проектом 
ніхто не займався і спільного 
проекту так і не було розроблено. 
Фінал «Євробачення-2017» має 
відбутися на початку травня – 
тож встигнути і спроектувати, і 
збудувати непросту інженерну 
споруду, на думку Андрія Ко-
сецького. 

ПРОЕКТИ

Перші ескізи мосту між двома 
парками зроблені... 1944 року!

МІЖ ІНШИМ 
Міська адміністрація намагається всіма силами встигнути здійснити 
перетворення на Подолі, де Контрактова площа та частина вулиці 
Сагайдачного мають стати пішохідними. Усі відповідальні транспортні 
відомства міста працюють над тим, аби найшвидше розпочати 
експеримент зі зміни схеми руху транспорту на Подолі.



тиждень столиці8

З нагоди 73-ої річниці визволення Києва від 
німецько-фашистських загарбників поблизу 
пам’ятника «Люди Перемоги» , що у парку 
«Перемога», біля метро «Дарниця», активісти 
провели флешмоб «Києву – мир, порядок, 
добробут!» з Голубом Миру. 

У суботу подільські комунальники 
разом з мешканцями прибрали 
територію району від опалого 
листя і сміття. 

Перехід на Майдані Незалежності 
обладнали маячками для незрячих. 
Спеціальна програма на смартфоні 
повідомлятиме людину з вадами зору, 
біля якого об’єкта вона перебуває. 

4 листопада у клубі Ірпінського військового госпіталю Міністерства оборони України відбувся кон-
церт для бійців, учасників АТО, які знаходяться на лікуванні та реабілітації у військовій частині 
А 2923. У концертній програмі взяли участь зразкова дитяча хореографічна студія «ЩЕДРИК», 
лауреат Всеукраїнських конкурсів Дитячий ансамбль «ЕКСТРІМ». 

Неповторний архітектурни
вже вкотре став місцем для
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Фото Павла ПАЩЕНКА , Олексія ІВАНОВА

Київський зоопарк організував соціальний проект 
«Зоопарк на дотик», запропонувавши слабозорим 
гостям тактильно «поспілкуватися» з тваринами. 

З новим асфальтом! У Деснянському районі 
працівники «Київавтодору» продовжують ремонтувати 
міжквартальні проїзди та прибудинкові території. 

У Шевченківському районі на вул. 
Дегтярівській, 43-а завершуються 
роботи з реконструкції та відновлення 
дошкільного навчального закладу. 

Біля постаменту, де раніше стояв пам’ятник Леніну, 
презентували тимчасову інсталяцію іранського митця 
Махмуда Бакші «Безкінечне святкування». Арт-об’єкт 
поєднав три культурні ікони: Леніна як символ минулого, 
Діву Марію як уособлення вічності України та співачку 
Мадонну як образ сучасного світу. 

У приміщенні НСК «Олімпійський» пройшов ярмарок 
«Медвін: Книжковий світ». Відвідувачі мали змогу 
поспілкуватися з улюбленими письменниками та придбати 
книжки зі знижками. 

й ансамбль столичної опери 
я костюмованих зйомок.
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Микола ПАЦЕРА 

Вважається, що однією з головних 
ознак цивілізованого міста є… 
впорядкованість туалетів. У Києві 
з цим ділом кепсько. «Вечірка» 
вирішила порушити делікатну 
тему напередодні Всесвітнього 
дня туалетів, який відзначається 
19 листопада. 

Чи не найбільшим туалетним 
«реформатором» столиці був 
сумнозвісний мер Леонід Чер-
новецький, який 31 травня 2006 
року доручив своєму заступнику 
протягом тижня вивчити проблему 
і розробити план заходів щодо 
вирішення питання відсутності 
туалетів у громадських місцях. Але 
чи то високий чиновник не корис-
тувався громадськими вбиральня-
ми, чи з якихось інших причин це 
«вирішення» затягнулося на роки. 

Хоча 2008-го з міського бюджету 
було виділено 300 тисяч гривень на 
проектування стаціонарних туале-
тів, планували відкрити їх 50 штук 
у 2009 році, а наступного взагалі 
подолати «туалетну проблему», вона 
лише поглибилася. Адже значну 
частину їх, і не без участі мера, було 
продано підприємцям під склади, 
майстерні, пивбари чи навіть рес-
торани, як, наприклад, «Глечик» 
у Поліцейському сквері чи кафе у 
Біличах. А ті, що працювали, зане-
падали через неналежне утримання. 

Пізніше було розроблено про-
граму будівництва громадських 
туалетів модульного типу і схему 

їх розміщення до 2010 року, яка 
передбачала встановлення 164 
кабінок. На її виконання планували 
залучити також кошти інвесторів. 
Але їх такий «бізнес» не прива-
бив, і затія, як кажуть, накрилася 
унітазом. Як і затія з передачею 
2012 року комунальних туалетів у 
оренду, до якої також знайшлося 
мало охочих. 

Згодом було внесено навіть 
зміни до Програми соціально-
економічного розвитку, де перед-
бачалося виділити для створення 
мережі громадських туалетів 10 
млн гривень. А також планувалося 
до кінця 2013 року розробити про-
ект установки 200 стаціонарних, 
модульних і тимчасових клозетів 
і розпочати їх встановлення в 
наступному році. Але на заваді 
виконання наміченого стала Рево-
люція Гідності – так, принаймні, 
пояснюють столичні чиновники 

зрив чергового «туалетного» про-
жекту. 

Що ж маємо на сьогодні? Десят-
ки закритих, часто напівзруйно-
ваних старих приміщень громад-
ських вбиралень по всьому місту, 
які псують його вигляд. А ті, що 
працюють, здебільшого далекі 
від сучасних вбиралень європей-
ського рівня. Тут не те що душ не 
можна прийняти, як, скажімо, в 
Німеччині, а навіть елементарно 
помити руки. 

Туалетний папір годі й шука-
ти – це нечувана «розкіш» для 
безкоштовних вбиралень, які об-
слуговують комунальні підпри-
ємства. Такі предмети гігієни не 
всюди знайдеш навіть у зданих в 
оренду «маленьких хатках». Що 
вже казати про те, що практично 
жоден туалет не пристосований 
до відвідування людьми з осо-
бливими потребами – немає ані 
перил, ані пандусів. Ми зумисне 
не наводимо адрес занедбаних ту-
алетів – такий список займе багато 
місця. Просто хочемо привернути 
увагу міської влади до вирішення 
«туалетної» проблеми з тим, аби 
наблизити нашу столицю до євро-
пейської. Особливо актуально це 
напередодні проведення в Києві 
пісенного конкурсу «Євробачен-
ня» наступного року. Вже маємо 
досвід подібних заходів, коли на 
них виставляють біотуалети, але, 
погодьтеся, це не кардинальне 
вирішення проблеми. 

Нещодавно на сайті Київради 
з’явилася петиція, яка стрімко на-
бирає голоси на свою підтримку. 
Її автор киянин Сергій Щелкунов 
вимагає від міської влади створен-
ня мережі сучасних та доступних 
для всіх громадських вбиралень 
передусім у місцях великого скуп-
чення людей – на станціях метро 
і транспортних вузлах, у зонах 
відпочинку та інших громадських 
просторах. Також потрібно встано-
вити туалети у спальних районах 
в межах пішохідної доступності, 
виходячи з розрахунку 15 тисяч 
зареєстрованих мешканців на одну 
вбиральню. Вони мають надава-
ти громадянам доступ до одного 
літра якісної питної води за одне 
відвідування. 

Куди бігти, якщо Куди бігти, якщо 
дуже хочетьсядуже хочеться, , 
або Чому в Києві або Чому в Києві 
туалет – це розкіштуалет – це розкіш

ТОВ «Акважитлосервіс» 
повідомляє, про те що тарифи на комунальні послуги для розрахунків зі споживачами 
категорії «населення» і «інші» розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для затвердження.
Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого опалення ТОВ «Аква-

житлосервіс» для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення»

Найменування
Вартість, грн

за 1 Гкал за 1 кв.м на місяць

Витрати на придбання те-
плової енергії 1 110,66 23,19

Витрати на утримання або-
нентської служби 22,80 0,47

Решта витрат (адміністра-
тивні і загальновиробничі 
витрати), крім послуг банку

8,05 0,17

Собівартість послуг, без ура-
хування послуг банку 1 141,51 23,83

Розрахунковий прибуток, 
усього 0,00 0,00

Послуги банку 8,05 0,17

Повна планова собівартість 
послуг з урахуванням послуг 
банку

1 149,56 24,00

Планові тарифи з ПДВ 1 379,47 28,80

Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої 
води ТОВ «Акважитлосервіс» для здійснення розрахунків зі споживачами категорії 

«населення»

Найменування

Вартість, грн куб. м
за умови підключення руш-
никосушильників до систем 
гарячого водопостачання

За відсутності 
рушникосушильників

Витрати на придбання те-
плової енергії 59,91 -

Витрати на утримання або-
нентської служби 1,33 -

Витрати на придбання води 
для послуги з гарячого водо-
постачання

5,11 -

Витрати на періодичну повір-
ку квартирних засобів обліку 0,85 -

Решта витрат (адміністра-
тивні і загальновиробничі 
витрати), крім послуг банку

0,47 -

Собівартість послуг, без ура-
хування послуг банку 67,67 -

Розрахунковий прибуток, 
усього 0,00 -

Послуги банку 0,48 -
Повна планова собівартість 
послуг з урахуванням по-
слуг банку

68,15 -

Планові тарифи з ПДВ 81,78 -

Структура розрахованого тарифу  на  послугу з  централізованого  постачання  
гарячої води  ТОВ «Акважитлосервіс» для здійснення розрахунків зі споживачами 

категорії «інші»

Найменування Вартість, грн куб.м
за умови підключення руш-
никосушильників до систем 
гарячого водопостачання

За відсутності 
рушникосушильників

Витрати на придбання те-
плової енергії

- 68,26

Витрати на придбання води 
для послуги з гарячого водо-
постачання

- 5,11

Повна планова собівартість 
послуг

- 73,37

Планові тарифи з ПДВ - 88,04

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квар-
тирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та 
монтаж після повірки, що нараховує ТОВ «Акважитлосервіс» як виконавець послуг з 

централізованого опалення 

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад 
обліку теплової енергії, грн з ПДВ за 

один календарний місяць
Жовтень, Квітень 16,87
Із листопада по березень (включно) 33,73

Вказані тарифи для ТОВ «Акважитлосервіс» встановлюються вперше.
Зауваження та пропозиції приймаються з 10.11.2016 р. по 24.11.20І6 р. за адресою: 

м. Київ. вул. Шумського, 1а (літера «В») оф. 6, тел./факс 220-04-00

Реклама

ТОЧКА ЗОРУ 
Володимир Бондаренко, 
голова постійної комісії Київради з питань ЖКГ та паливно-

енергетичного комплексу: 
– У радянські часи в Києві існувала система туалетів, розміщених 

буквально на каналізаційних мережах, наприклад, у парку Шевченка, 
на Хрещатику, у Святошині та ін. За правління мера Черновецького 
значну їх частину розпродали під різноманітні заклади, а деякі з часом 
стали непридатними до користування. За головування Олександра 
Попова у «моду» увійшли вакуумні туалети – чимало таких поставили 
в центрі міста під час Революції Гідності, але комунальники, напевне, 
за вказівкою «згори», їх не вичищали, перетворюючи на інструмент 
політичної боротьби. Нині проблема забезпечення столиці вбиральня-
ми доволі актуальна, тому багато старих убиралень закриті, та й дещо 
змінилися місця масових скупчень людей у зв’язку з будівництвом 
нових мікрорайонів, відкриттям транспортних вузлів, ринків тощо. 

А ВИ ЗНАЄТЕ 
  Парк імені Т.Шевченка – ма-

буть, найупорядкований і «пра-
вильний» міський парк. Щоправда, 
він і найменший з усіх, що існують 
нині. Саме тут знаходиться найста-
ріший в місті громадський туалет, 
побудований ще до революції. 
  Згідно з постановою Кабміну 

№107 від 24 лютого 2016 року, рі-
вень рентабельності громадських 
туалетів не повинен перевищувати 
12% повної планової собівартості 
послуг із користування ними.

Скільки пільгових місць 
є у столичних маршрутках
Чинним законодавством України не встановлено обмеження щодо 
кількості пільгових місць у маршрутних таксі. 

У відповіді «Громаді Голосієва» наголошується, що приватні пе-
ревізники, які забезпечують перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування Києва в режимі маршрутного 
таксі не отримують відшкодування з бюджету. 

«Вони добровільно взяли на себе зобов’язання здійснювати пільгові 
перевезення за рахунок власної господарської діяльності відповідно 
до ч.2 ст. 916 Цивільного кодексу України», – йдеться у відповіді. 

Відзначається, що згідно зі ст. 37 ЗУ «Про автомобільний транспорт» 
автомобільні перевізники повинні забезпечити пільгові перевезення 
пасажирів. «Відмова від пільгового перевезення забороняється, крім 
випадків, передбачених законом», – йдеться у відповіді з КМДА. 

Згідно зі ст.31 ЗУ «Про автомобільний транспорт», відносини пере-
візників з органами влади визначаються договором про організацію 
перевезень. У цьому документі встановлюються умови перевезень, 
розмір компенсації витрат перевізника внаслідок перевезення піль-
говиків та регулювання тарифів, механізм їх виплати. 

«Отже, види та обсяги пільгових перевезень встановлюються за-
мовленням, у якому визначаються порядок компенсації автомобіль-
ним перевізникам збитків від цих перевезень», – йдеться у відповіді. 

Наголошується, що якщо водій відмовляється перевозити паса-
жирів пільгових категорій, то потрібно звертатися до перевізника.

ЦЕ ВАС ТУРБУЄ
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Шкіряний завод «Чинбар» 
вважається одним із найстаріших 
підприємств столиці – йому понад 
170 років. Незважаючи на свій 
поважний вік, завод успішно 
впроваджує новітні науково-тех-
нологічні розробки та відіграє 
роль своєрідного флагмана у 
справі утвердження на теренах 
столиці такого перспективного 
засобу підвищення ефективності 
виробництва та якості продукції, 
як кластер. «Вечірка» зустрілася 
з керівником підприємства, за-
ступником голови кластеру легкої 
промисловості Києва Віктором 
Ліщуком. 

– Вікторе Івановичу, ідея клас-
теру не нова і, як кожна ідея, 
вона здатна реалізуватися дале-
ко не завжди. Що надихнуло вас 
на такий доволі сміливий крок? 

– Я віддав би перевагу визна-
ченню «доцільність». Або ж, якщо 
бути гранично точним, «доціль-
ність і ефективність». Справді, ідея 
кластеру не нова. Це вже доволі 
апробований шлях, яким успішно 
користується увесь світ. Я не бачу 
іншого способу для відновлення 
промисловості Києва, як і в цілому 
вітчизняної економіки, принаймні, 
легкої промисловості. Відомо з іс-
торії, що Київ завжди був не лише 
політичним, культурним, але й 
промисловим центром. Настав час 
повернути столиці цей почесний і 
вкрай важливий не лише для киян 
статус. 

– У грудні минає рік існуван-
ню кластеру, так би мовити, 
де-юре. А що, власне, дало це 
підприємствам, які об’єдналися, 
де-факто? Зокрема очолюваному 
вами шкірзаводу «Чинбар»? 

– Майже рік тому депутати Ки-
ївради – члени постійної комісії з 
питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики, яку очолює 
Олександр Бродський, на базі Київ-
ського національного університету 
технологій та дизайну провели роз-
ширене виїзне засідання з розгляду 
проблем функціонування кластеру. 
Відбулася виставка продукції під-
приємств – учасників кластеру, 
внесено низку цікавих пропозицій, 
пролунало чимало обіцянок. Проте, 
як це часто у нас буває, далі розмов 
справа не пішла... 

– Чому ж так сталося? 
– Не буду нікого звинувачувати, 

просто зауважу, що з певного часу 
почали активно вестися розмови... 
про доцільність існування в КМДА 
відділу промисловості. Мовляв, а 
чи не варто його «розпустити–ро-
зігнати»? Моя ж позиція з цього 
приводу однозначна: питання, 
пов’язані із промисловістю, ма-
ють вирішувати не популісти, а 
спеціалісти, причому не обтяжені 
бюрократичними умовностями. 
Впевнений, що у такому випадку 

показники будуть просто вража-
ючими. Як, звісно, і відрахування 
до місцевого бюджету… 

– І що маємо зараз? 
– Підприємства столиці кон-

статують і скаржаться, що місцеві 
замовлення на їхню продукцію 
майже повністю втрачені. Нас 
відверто не помічають і актив-
но не допускають на ринок. На 
мій погляд, окрім активізації цієї 
теми в засобах масової інформації 
необхідно організовувати «круглі 
столи» з широкого обговорення 
питань відновлення промисло-
вості Києва за участю керівників 
та фахівців-експертів. Зокрема я 
можу вже зараз ініціювати разом із 
ректором Університету технологій 
і дизайну проведення подібного 
заходу за участі всіх зацікавлених 
структур, зокрема і представників 
влади. Варто пам’ятати, що угода 
про створення кластеру легкої про-
мисловості органічно вписується 
у стратегічну програму розвитку 
Києва до 2025 року… 

– Які перспективи подальшої 
діяльності заводу «Чинбар» як 
учасника кластеру легкої про-
мисловості? 

– Перспективи цілком очевидні. 
ПАТ «Чинбар» у рамках кластеру 
готується до переведення вироб-
ництва до роботи у дві зміни. Най-
головніше для нас сьогодні – по-
вернутися на втрачені європейські 
ринки. Звісно, це не просто, адже 
повною мірою ще не освоєний і 
ринок місцевий. Нам потрібна до-
помога влади, власне вона повинна 
очолити й стимулювати цей процес. 
Не менш актуальне питання нині – 
повернення втрачених військових 
замовлень. Адже не один десяток 
років ми поставляли високоякісну 
продукцію на потреби армії. 

Кластер працює на результат
Погодьтеся, кластер поки що не належить до термінів, поширених у нашому побутовому лексиконі. Його 
офіційне визначення – галузеве, територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур, які тісно 
співпрацюють із науковими установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення 
конкурентоздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку певного регіону.

Анатолій БАГАН, 

заступник директора Департаменту промисловості 

та розвитку підприємництва КМДА: 

– Характеристику «кластер по-київськи» мож-
на доповнити такими визначеннями, як освітній, 
інвестиційно-технологічний. Мета його створення 
очевидна та актуальна – підвищення конкуренто-
спроможності підприємств легкої промисловості, 
міжнародного престижу столичної марки. А це 
просто неможливо без об’єднання виробничого 
потенціалу, ресурсів та освітньої, науково-технічної 
та інноваційної діяльності. Ясна річ, з урахуванням, 
передусім, інтересів економіки міста. 

Ефективності цієї співпраці сприяло, зокрема, 
проведення у березні минулого року в Київському 
національному університеті технологій та дизайну 
спільного семінару-презентації під назвою «Київська 
ініціатива. Інновації для бізнесу». Розуміння важ-
ливості об’єднання зусиль виробничого і наукового 
потенціалу, а також організаційних можливостей 

влади у досягненні спільної мети дозволили ухва-
лити угоду про співпрацю між учасниками кластеру 
– КМДА, Національним університетом технологій 
та дизайну і п’ятьма підприємствами легкої про-
мисловості. 

Переваги сучасної форми ділового партнерства 
безперечні. Це ще раз підтвердила, зокрема, про-
ведена з ініціативи Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва виставка «Зроблено у 
Києві», де було представлено єдиною експозицією 
інноваційну і наукоємну продукцію учасників клас-
теру. Відвідувачі виставки отримали змогу належно 
оцінити, скажімо, якість шкіри та взуття спеціального 
призначення. Презентувалися також засоби індиві-
дуального бронезахисту, гідрокостюми, рятувальні 
дитячі жилети, одяг для комунальних служб міста, 
3D-технології для проектування взуття… 

Попри труднощі, навіть екстремальні умови, у яких 
сьогодні опинилася вітчизняна економіка, учасники 
кластеру легкої промисловості Києва демонстру-
ють видимі переваги у порівнянні з одноосібними 
гравцями ринку. 

Андрій КУРГАНСЬКИЙ, 

кандидат технічних наук, 

доцент Київського національного 

університету технологій та дизайну: 

– Кластер для нас – це, насамперед, реалізація 
спільних науково-інвестиційних проектів. Роль 
першої скрипки у процесі наукового супроводу 
тут належить нашому університету. Ефективність 
такої співпраці продемонструвала, зокрема, ХІІІ 
Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та 
безпека 2016», яка відбулася наприкінці вересня. 

 Цьогорічна експозиція університету вперше 
була представлена як єдине інноваційне містеч-
ко. Більшість інноваційних розробок мали чітко 
виражене воєнне спрямування. Зокрема  молоді 
науковці презентували інноваційні розробки по-
лімерних матеріалів,  отриманих шляхом 3D-друку, 
 екрануючих покриттів для деталей тепловізорів, 
 електропровідних,  магнітних та волокнистих 
матеріалів з антибактеріальними та фунгіцид-
ними властивостями. Захисту життя та здоров’я 
бійців сприятиме впровадження у виробництво 
поліпропіленових хірургічних ниток,  засобів ін-

дивідуального захисту та бронезахисту,  одягу та 
взуття спеціального призначення. 

Відзначу, що реалізація наукового супроводу 
здебільшого здійснюється на основі господарських 
договорів між учасниками кластеру. Типовий при-
клад – співпраця з ПАТ «Чинбар» за темою «Роз-
робка біотехнології виробництва еластичних шкір 
поліфункціонального призначення та дослідження 
впливу відповідної оплати праці на ефективність ро-
боти підприємства при використанні біотехнологій». 
Інший приклад – ліцензійний договір університету 
з ТОВ «Дана-мода» щодо системи прогнозування 
споживчих властивостей продукції. 

Здебільшого у розробках кластеру легкої промис-
ловості беруть участь молоді вчені, використовуючи 
багаторічний досвід наукових шкіл університету. 
Рада кластеру затверджує перелік пріоритетних 
науково-інвестиційних проектів. Особливістю їх 
реалізації є те, що науковці працюють безпосе-
редньо із керівниками підприємств – учасників 
кластеру, що дозволяє у короткий термін досягти 
певного результату. Таким чином країна отримує 
висококласну конкурентноспроможну продукцію, 
а вчені набувають унікальний досвід впровадження 
у виробництво своїх розробок.

Сторінку підготував 

Михайло КАМІНСЬКИЙ

 ДОВІДКА 
Кластер (англ. Cluster) – сконцентрована на певній території група взаємопов’язаних 

організацій (компаній, корпорацій, університетів, банків тощо); постачальників про-
дукції, комплектуючих і спеціалізованих послуг; інфраструктури; науково-дослідних 
інститутів та інших структур, які взаємодоповнюють один одного і підсилюють 
конкурентні переваги окремих компаній і кластеру в цілому. Кластер має власти-
вості взаємної конкуренції його учасників, їх кооперації, формування унікальних 
компетенцій регіону.

Наукова мрія стає реальністю

Нова форма партнерства

Віктор ЛІЩУК, Генеральний директор ПАТ «Чинбар»: 

«Київ має повернути собі 
славу промислового міста»



19Вечірній Київ | 10 листопада 2016 року | №45 (19227) суспільство

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

ДАТА 

Гельсінські здобутки українців 
40 років тому національний інтерес поставили на міжнародну правову основу 
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

9 листопада в Києві відзначили сорокову 
річницю Української громадської групи 
сприяння виконанню Гельсінських угод. 
Саме у цій організації народжувалися перші 
документи, що давали підстави заявити про 
необхідність дотримання загальнолюдських 
і національних прав наших співвітчизників. 

У листопаді 1976 року український пра-
возахисник Микола Руденко провів у Мо-
скві прес-конференцію, де оголосив про 
створення Української Гельсінської групи 
(УГГ). Головна її мета – сприяти виконанню 
Гельсінських угод, підписаних 1 серпня 1975 
року в столиці Фінляндії. Серед 35 країн, що 
брали участь у цій історичній події, були й 
представники Радянського Союзу. 

Гельсінські угоди остаточно закріпили 
кордони, що склалися в Європі після Дру-
гої світової війни (при цьому номінальна 
державність Української РСР у складі СРСР 
до уваги не бралася). Компартійне керів-
ництво взяло курс на сприяння торгівлі із 
Заходом, якому програвало в економічному 
змаганні. Це стало значною перемогою 
радянської дипломатії в руслі ослаблення 
політичної напруги. При цьому Кремль 
зобов’язався дотримуватися гуманітарної 
частини – Прикінцевого акта Наради з 
безпеки та співпраці в Європі (НБСЄ) у 

межах Загальної декларації прав людини 
ООН від 10 грудня 1948 року. Ці важливі 
документи прирівнювалися до національ-
ного законодавства: де-юре відкривалися 
нові можливості легалізувати боротьбу з 
порушеннями прав людини, опираючись 
на внутрішнє та міжнародне право. 

– Правозахисники вчинили революційний 
переворот у свідомості стероризованого за 
попередні десятиліття населення. У невіль-
ній країні вони почали поводитися як вільні 
громадяни: здійснювати конституційні права 

на свободу слова, демонстрацій, асоціацій, – 
згадує колишній політв’язень Василь Овсі-
єнко. – У суспільстві з’явилася незалежна 
громадська думка. Відтепер демагогія про 
«втручання у внутрішні справи СРСР», коли 
йшлося про порушення елементарних прав 
людини, ставала неспроможною. Крім того, 
Українська Гельсінська група нагадала 
про існування поневоленої України і по-
рушила питання про визнання її світовим 
співтовариством, насамперед, щоб нашу 
державу було представлено на наступних 
нарадах НБСЄ окремою делегацією. Це був 
геніальний здогад: поставити національний 
інтерес на міжнародну правову основу, в 
контексті протиборства демократичного 
Заходу з тоталітарним СРСР. 

Щоб забезпечити виконання Гельсін-
ських угод, члени УГГ ознайомлювали 
громадськість із Загальною декларацією 
прав людини ООН, сприяли розширен-
ню контактів між народами, приймали 

письмові скарги від своїх співвітчизників, 
розповсюджували цю інформацію у закор-
донних ЗМІ та зверталися за допомогою до 
держав – учасниць Гельсінського процесу. 
В січні–квітні 1977 року було випущено 
десять меморандумів про переслідування 
громадян за «інакомислення» (зокрема, 
щодо Віри Лісової, родину якої тероризу-
вали обшуками, та Надії Світличної, яку 
не прописували в Києві та погрожували 
новим ув’язненням). 

За ініціативою Інформаційної служби 
«Смолоскип» у Вашингтоні створили Комітет 
Гельсінських гарантій для України. Із жовтня 
1978 року у США почало діяти Закордонне 
представництво УГГ, яке видавало щомісяч-
ний бюлетень «Вісник репресій в Україні». 
Таким чином, світова громадськість дізна-
лася про арешти Миколи Руденка, Мирослава 
Мариновича, Левка Лук’яненка та інших 
борців за свободу. У 1978–1980 роках були 
репресовані майже всі члени-засновники 
УГГ, але на їхні місця із впертою одержи-
містю ішли нові й нові люди: Ольга Гейко-
Матусевич, Віталій Калиниченко, В’ячеслав 
Чорновіл, Василь Овсієнко, Василь Стус… 

Незважаючи на репресії, Українська 
Гельсінська група не припинила свого іс-
нування. Її учасники відіграли велику роль у 
подальшому розвитку правозахисного руху 
та національно-демократичних партій, які 
разом з іншими чинниками сприяли про-
голошенню нашої незалежності. 

Члени УГГ ознайомлювали 
громадськість 

із Загальною декларацією 
прав людини ООН, сприяли 

розширенню контактів 
між народами

Василь Овсієнко
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ПИТАННЯ РУБА

Днями киянам презентували но-
вий дизайн адресних покажчиків. 
Їх розробляла команда «Агентів 
змін» з урахуванням побажань 
мешканців столиці, результатів 
дослідження центральних вулиць 
та мікрорайонів Києва. 

Планують використовувати ме-
талеві таблички з емальованими 
написами. На думку дизайнерів, 
вони гарно виглядають і зручно 
зчитуються. А ще їх важче пошко-
дити, ніж пластикові лайтбокси. Для 
табличок обрано темно-синій колір, 
наближений до кольору старих 
адресних, які іноді ще можна зна-

йти в місті. Назва вулиці та номер 
будинку будуть розділені. 

За словами Олега Котляренка, 
керівника КП «Київжитлоспецек-

сплуатація», причин для заміни 
таких табличок мінімум дві: закон 
про декомунізацію, який визначає 
заміну назв окремих столичних 

вулиць та «різнокаліберність» іс-
нуючих наразі вказівників. 

– Неприпустимо, що у центрі 
столиці можна побачити не про-
сто вивіски із різними шрифтами 
та кольорами – часто вони ще й 
закриті або спотворені рекламою. 
Крім того, у місті відсутня цілісна 
структура навігації, що ускладнює 
пересування Києвом гостям і турис-
там, – пояснює Олег Котляренко. 

До речі, усього на житлових 
будинках Києва розміщено 2476 
вказівників. Загальна кількість 
будинкових покажчиків – 2848. 

 Михайло КАМІНСЬКИЙ

Адресні таблички – для комфорту столиці 

– Восьмисмуговий Голосіївський 
проспект призведе до катастрофіч-
ного навантаження на транспортні 
вузли Деміївської та Либідьскої 
площ, а також площі перед Ви-
ставковим центром, – пояснив 
«Вечірці» ситуацію Сергій Єфімов, 
координатор проекту «Розумні 
дороги». – Ми зараз маємо схожу 

ситуацію з Хрещатиком: 8-смугова 
магістраль впирається в Європей-
ську і Бессарабську площі, і скільки 
б на ньому не додавали смуг – це 
не допомагає уникнути заторів. 
Дороги міста – це система, а збіль-
шуючи пропускну здатність дороги 
або вузла в 2-3 рази, затор просто 
переміститься в інше місце. 

Утім, директор Департамен-
ту транспортної інфраструктури 
Сергій Майзель назвав інформацію 
про розширення Голосіївського 
проспекту помилковою – і під час 
розмови з громадськістю анон-
сував іншу ідею. Голосіївський 
проспект та вулиця Васильківська 
перетворяться на односторонні, 
з виділеними контр-смугами для 
тролейбусів. Така схема, до речі, 
не потребує спорудження багато-
рівневих розв’язок на Голосіївській 
площі та біля Виставкового цен-
тру. Також Сергій Майзель під-
твердив подальші плани розвитку 
пішохідних зон у центрі міста та 

впровадження нової транспортної 
політики, де на першому місці – 
людина. 

Григорій МЕЛЬНИЧУК

«Діамант» 
з дефектом 
КМДА провела інспекцій-
ну перевірку законності 
будівельних робіт на вулиці 
Круглоуніверситетській, 
2/1. Як з’ясувалося, компа-
нія-забудовник незмогла 
довести законність зведен-
ня тут торгово-виставкового 
центру. 

Зокрема, в ТОВ «БЦ «Діа-
мант Хол» приховали від 
інспекторів вихідні дані на 
проектування та іншу про-
ектну документацію. Як ре-
зультат, забудовник отримав 
від Департаменту з питань 
державного архітектурно-
будівельного контролю Киє-
ва припис про зупинення 
робіт. Також, за даними ПАТ 
«Київенерго», компанія ТОВ 
«БЦ «Діамант Хол» порушує 
охоронну зону тепломереж. 

Представник забудовника 
Василь Бугайчук у своєму ко-
ментарі запевнив, що дозвіл 
на добудову архітектурної 
пам’ятки компанія намага-
лася отримати упродовж 13 
років. Мешканці ж прилеглих 
багатоповерхівок розпові-
ли «Вечірці», що ситуація в 
зоні незаконного будівни-
цтва шестиповерхового тор-
гово-виставкового центру є 
складною та небезпечною. 
Тож, заборона цього будів-
ництва – насамперед, воля 
місцевої громади. 

Михайло КАМІНСЬКИЙ

«Автобану» в Голосієво не буде? 
Директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель 
спростував плани розширення Голосіївського проспекту з 4 до 8 смуг руху 

За попередньою інформацією від керівників транспортної галузі столиці, 
Голосіївський проспект передбачалося розширити вдвічі та перетвори-
ти на магістраль беззупинкового руху – з підземними переходами. Така 
ініціатива ускладнювалася тим, що розширення зачепило б землі На-
ціонального природного парку «Голосіївський». Натомість представники 
громадських організацій влаштували біля будівлі КМДА акцію протесту 
проти таких планів, які неоднозначно оцінюють і транспортні експерти. 

  НЕЗАКОННО!
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Микола ПАЦЕРА

Думаєте, що шоколадні цукерки у Києві ви-
робляють тільки на кондитерській фабри-
ці? Тоді ви глибоко помиляєтесь. Вони… 
ростуть на дереві в самому центрі столиці. 
Ну, звичайно ж, не в яскравих обгортках 
чи презентабельних коробках, а у вигляді 
бобових стручків. 

А знайшли ми таке диво-дивне у субтропіч-
ній оранжереї (кліматроні) Ботанічного саду 
імені академіка Фоміна на бульварі Шевченка. 
Нам його показала завідуюча сектором тро-
пічних та субтропічних рослин Віра Нікітіна. 
Зовсім непримітне, скажу вам, на вигляд 
деревце з чудернацькою назвою цератонія, 
чимось схоже на наш бузок, щоправда – ві-
чнозелене і має дуже оригінальні плоди у 
вигляді ріжок довжиною 10-30 сантиметрів. 

Ці м’ясисті боби із соковитою солодкою 
м’якоттю, що містить до 50 відсотків цукру, 
якраз і використовують для виготовлення 
цукерок, сиропів, лікерів, також ними... 
годують худобу. На Кіпрі сироп із бобів 
«ріжкового дерева» називають «чорним зо-
лотом», і він є одним з основних продуктів 
експорту. На Мальті його використовують 
як ліки від кашлю, простуди, при розладах 
травлення та для зміцнення імунітету, а со-
лодощі з керобу їдять під час Великого посту. 

– Ще цікавіші зернята цього дерева –
кожне має завжди незмінну постійну і од-
накову для всіх масу – 200 мг, що зробило 
їх ще з часів Стародавнього Риму та Греції 
мірою ваги, відомої всьому світу як карат. 
Причому навіть при підвищеній вологості 
чи засухах, насінини ніколи не змінюють 
свою вагу, – розповіла Віра Володимирів-
на. – Тому й термін «карат» походить від 

грецької назви цератонії – «кератос». Із 
них виготовляють навіть харчову добавку 
Е-410 – стабілізатор і загусник, відому як 
камедь ріжкового дерева... 

Загалом же колекція пальм у кліматроні 
нараховує 63 види. Найповажнішою і най-
вищою мешканкою є «пальма лівістона 
південна». Ця «уроженка» далекої Австралії 
росте у ботанічному саду з 1839 року. 

– Вперше вона зацвіла в 1979 році, – роз-
крила біографічні дані «підопічної» Віра 
Нікітіна. – І відтоді щороку під Новий рік 
викидає своє величезне суцвіття довжиною 
понад півтора метра, яке складається більше 
ніж із двох тисяч маленьких жовтих квіточок. 
Незважаючи на поважний вік, вона постійно 

росте. Через це ще в 1978 році довелося на-
віть робити реконструкцію кліматрона, аби 
підняти його скляний дах до 32-х метрів. 
Зараз пальма сягає вже понад 30 метрів. 

Неподалік від цієї іменитої мешканки 
субтропіків в ботсаду росте зовсім тендітна 
і молода на її фоні пальма «ховея Форстера», 
батьківщина якої – екзотичний острів Лорд- 
Хау (Австралія). На її високому гладкому 
стовбурі є напис німецькою: «Любителі пива». 
За часів окупації Києва фашистами в будівлях 
ботсаду розміщувалися їх військові казарми 
та стайні. Гітлерівці знущалися з дерев цієї 
оранжереї, зокрема, й вирізаючи на них 

різні написи, рубали релікти 
на дрова, а при відступі в 1943 
році вивезли десятки пальм і 
орхідей. До речі, прихопили і 
дуже цінний жіночий екземпляр 
«гінкго білоба», що на десятиліт-
тя загальмувало розмноження 
в Києві цих реліктових дерев 
(зараз кілька з них також ростуть 
в субтропіках ботсаду). 

А ще «живе» в ботанічних 
субтропіках здоровенна за роз-
мірами і формами унікальна 
пальма – «юбея чудесна» з Чилі. 
Їй понад 150 років, а висота 
близько 20 метрів. Стовбур 
пальми діаметром понад метр 
дуже схожий на ногу гігантсько-
го слона, тому її ще називають 
слоновою. У природі цих рослин 
майже не залишилося – їх знищили через со-
лодкий сік, із якого аборигени... гнали горілку. 

– Наша пальма – унікальна, тому що вона 
занесена до Червоного списку Міжнарод-
ного союзу охорони природи, – розповіла 
Віра Володимирівна. – Тому ми її дуже 
оберігаємо. Бачите, як міцно підв’язали 
стовбур, щоб не переломився, – показала 
троси, які тягнулися від стіни. – Найбільше 
ми хвилюємося за неї, коли йдуть сильні 
дощі, оскільки скляний дах нашого клі-
матрону протікає, від чого верхівка стає 
дуже важкою. А замінити тріснувше скло 
поки що не можемо – немає грошей, щоб 
найняти спеціалістів. 

Загалом же колекція пальм 
у кліматроні нараховує 

63 види. Найповажнішою 
і найвищою мешканкою є 

«пальма лівістона 
південна». 

ЗВИЧАЙНЕ ДИВО

ІНОЗЕМЦІ В УКРАЇНІ 

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Завдяки підтримці французького 
посольства в одному зі столичних 
ресторанів відбувся кулінарний 
майстер-клас – гостям приготува-
ли смачний десерт із додаванням 
міні-ківі NERGI, вирощеного в 
Україні. «Вечірка» поспілкувала-
ся з «головним творцем» нового 
сорту ягід, вирощених українця-
ми спільно з французами, – Фран-
суа Жан Лафіттом. 

ЧИМ ЗАЦІКАВИЛА 
УКРАЇНА 

Головна причина – вигідне роз-
ташування українського ринку, 
сприятливі кліматичні та ґрунтові 
умови. Коли ми зробили екс-
пертну оцінку різноманітних 
територій, то дізналися, що в 
басейні Чорного моря для нашого 
бізнесу підходять Україна, Грузія, 
Туреччина, Болгарія, Румунія 
та частина території РФ. Тому 

вирішили провести такий екс-
перимент. 

Наш бізнес у вашій країні – це 
20 гектарів саду. Будемо тут ви-
рощувати й продавати міні-ківі на 
всі ринки Східної Європи, Близь-
кого Сходу та Туреччини. Саме 
з цією метою відкрили у Києві 
представництво, завезли всю тех-
нологію виробництва, починаючи 
із саджанців і закінчуючи садом. 

Працюємо над довгостроко-
вими проектами, термін яких – 
мінімум тридцять років. Перших 
сім-вісім років необхідно для за-
пуску виробництва, а наступних 
20-25 – для отримання прибутків 
(рентабельності). 

ПРО ІНВЕСТИЦІЇ 
ТА МІНІ-КІВІ 

Ми інвестували в Україну близь-
ко 50 мільйонів гривень. Далі пра-
цюватимемо над розширенням на-
шої представницької мережі. Вже 
зібрали перший врожай міні-ківі, 
щоб реалізовувати через супермар-

кети. Вартість однієї 125-грамової 
коробки – 50 гривень. Ціна доволі 
висока. Але ж і ягоди дуже цінні — 
багаті на магній, калій, кальцій та 
інші елементи. Вони доволі стійкі 
проти шкідників і не вимагають 
жодної хімічної обробки гербіци-
дами, пестицидами тощо. 

Мені насправді подобається 
варення з міні-ківі: у ньому дуже 
добре розкриваються аромати 
і смакові якості. Сам я не дуже 
добрий кухар. Але при нагоді міг 
би приготувати так звані «ягідні 
шашлички»: шматочок сиру, по-
мідори та міні-ківі. 

ВЗАЄМОСТОСУНКИ ВЛАДИ 
Й ІНВЕСТОРІВ 

У нас були певні складнощі 
з органами влади, але їх вдало-
ся залагодити. З часом змогли 
отримати всі необхідні дозволи: 
на імпорт обладнання, доступ до 
води для зрошення садів та продаж 
продукції. Водночас змушений 
визнати: найбільші проблеми ви-

никають через непрості стосунки 
з Національним банком України. 
Через недостатню кількість валюти 
інколи доволі складно проводити 
міжнародні розрахунки. 

У відділеннях НБУ дуже часто 
вимагають багато різних докумен-
тів, на оформлення яких потрібно 
чимало часу. Саме тому найбільше 
складнощів виникає у фінансовій 
сфері. Ми працюємо не на пільго-
вих, а на звичайних умовах, як сіль-
ськогосподарське підприємство. 
Сьогодні нас найбільше непокоять 
проблеми, пов’язані з відшкодуван-
ням податку на додану вартість. 
Нам досі не повернули ПДВ на 
доволі велику суму – близько трьох-
чотирьох мільйонів гривень…

БАЧЕННЯ 
ПЕРСПЕКТИВИ 

В Україні наш проект триватиме 
30 років. Ми націлені на реаліза-
цію довгострокових планів. Коли 
я вперше приїхав сюди 2007 року, 
ми оцінили шанси для розвитку 

свого проекту. Тоді хотіли зроби-
ти його набагато масштабнішим, 
аніж у нинішніх умовах. На жаль, 
фінансова криза-2008 заблокувала 
наші плани. 2011 року ми знову по-
вернулися до українського проекту, 
але наші «апетити» вже були значно 
скромніші. Вважаю, що у середньо-
строковій перспективі Україна стане 
економічно успішною державою. 

Україна – демократична держа-
ва. В економічному плані ще від-
чуваються рудименти колишньої 
радянської системи. Але процеси 
зближення України з Європою від-
буваються на всіх рівнях. Це дуже 
важливо для зарубіжних інвесторів, 
які планують розвивати свій бізнес 
у вашій країні. Всі прагнуть краще 
жити й більше заробляти. Звісно, у 
кожного народу є свої особливості, 
свій характер. Але у бізнесі най-
головніше – партнерські стосунки. 

ДО РЕЧІ 
Унікальні колекції Ботанічного саду імені 
Фоміна, які можна заносити до Книги рекор-
дів Гіннеса, фактично тримаються на фана-
тичному ентузіазмі його співробітників. Тож 
свою екскурсію київськими субтропіками 
наш кореспондент закінчував з подвійними 
почуттями – гордості за таке безцінне зі-
брання світової флори, і прикрощів за те, що 
воно не має належної державної підтримки, 
як, наприклад, ботанічні сади тієї ж Європи, з 
якими наш підтримує партнерські стосунки і 
багато в чому їм навіть допомагає. 

І на пальмах 
ростуть... цукерки
Кореспондент «Вечірки» без візи і закордонного 
паспорта побував у субтропіках   

Франсуа ЛАФІТТ:

 «Наші міні-ківі в Україні 
сприйняли як щось неймовірне» 
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Фото Олексія ІВАНОВА

Фото Олексія ІВАНОВА

Зовні це кафе не від-
різняється від інших 

закладів відомої 
мережі. Та всереди-
ні впадає в очі не-

звичний апарат біля 
стійки бару, схожий 

на той, що видає 
снеки, але на його 

вітрині розміщені… 
книжки. 

Микола ПАЦЕРА 

Незвична піцерія з’явилася в районі Контрактової площі, на вулиці 
Спаській – тут окрім смачної італійської страви можна насолодитися й… 
читанням. У «книжковому меню» – рецепти кухонь світу, детективи, і 
навіть бестселери. 

Зовні це кафе не відрізняється від інших закладів відомої мережі. 
Та всередині впадає в очі незвичний апарат біля стійки бару, схожий 
на той, що видає снеки, але на його вітрині розміщені… книжки. 

– Не дивуйтеся, це і є моє ноу-хау – «букомат» англійською або 
«книгомат», як його ще називають відвідувачі, – привітно посміха-
ється Іван Баликін, презентуючи своє оригінальне дітище. – Ідею його 
створення я перейняв від давніх автоматів з продажу газет, а також 
сучасних світових вендінгових пристроїв. А зібрати такий «букомат» 
мені допомогли товариші. Саму «шафу» привезли з Америки, де з неї 
продавали снеки, воду, жуйки, а я переробив її під книжки. Блок при-
ймання банкнот доставили з Англії, де він приймав фунти, а в мене 
став брати гривні. Адаптували ж його до вітчизняної електромережі 
знайомі електронники. 

Кошти на букомат, який, до речі, 
Баликін запатентував, йому надали 
інвестори, котрі зацікавилися таким 
оригінальним бізнес-проектом. 
Тепер же «букоматом» активно 
цікавляться й відвідувачі піцерії. 
Поки ми розмовляли з Іваном, ним 
скористалися кілька молодиків. 

– Я купив біографію Майкла 
Джексона – читатиму на нудних 
лекціях, – зізнався студент Києво-
Могилянської академії Сергій, який 
не назвав свого прізвища задля 
власної безпеки – раптом хтось 
із викладачів прочитає «Вечірку». 

– А мені дуже прислужаться ре-
цепти єврейської кухні, – показала 
щойно придбану книжечку Віка 
Циганова. – Нещодавно я познайомилася з гарним хлопцем-євреєм, 
тож хочу здивувати його чимось із кошерних страв. 

– Давно хотів придбати біографію Степана Бандери для своєї біблі-
отеки, та ніяк не виберуся на Петрівку, – розповів молодик із «оселед-
цем» на голові й нашивкою ОУН на уніформі. – А сьогодні дорогою на 
роботу зайшов сюди перекусити і раптом побачив цю книжку. Тепер 
буду перечитувати життєвий шлях кумира... 

І тут ми побачили дуже романтичну сценку: юнак, ставши на колі-
но перед дівчиною, простягнув їй альбом із репродукціями відомого 
австрійського художника Густава Клімта з картиною «Поцілунок» на 
обкладинці та соромливо запитав: «Можна й мені тебе так поцілувати?». 

– Ой, це ж мій улюблений художник! – захоплено вигукнула дівчина 
і підставила щічку на знак згоди… 

Асортимент книг у «букоматі» доволі широкий і задовольнить 
різноманітні забаганки читачів. Є біографії знаменитих людей, ре-
продукції картин Рєпіна, зарубіжні новели  та детективи Агати Крісті, 
бестселери нашого Юрія Винничука «Танго смерті» та норвезького 
письменника Ю Несбьо «Кров на снігу» і «Полювання за головами», 
а також кілька українсько-іншомовних розмовників. Є оригінальні 
мініатюрні рецепти кухонь світу, які кріпляться магнітиками на 
холодильник. І всі ці книги продаються за доволі привабливою ці-
ною – від 20 до 70 гривень. 

– Такий багатий асортимент мені вдалося підібрати за допомогою 
видавництва «Фоліо», директор якого Олександр Красовицький під-
тримав мою ідею, оскільки сам мріяв про щось подібне, – продовжив 
розмову Іван Баликін. – Збираюсь поставити тут спеціальну коробочку 
для замовлень, щоб задовольняти смаки читачів. А самі ж «букомати», 
якщо цей тестовий варіант матиме успіх, хотів би розмістити в аеро-
портах, на залізничних вокзалах та в інших людних місцях. Потрібно 
відроджувати в людей, особливо молоді, яка зараз засіла в Інтернет-
гаджетах, любов до «живої» книги – таку сильну, як у мене. 

До речі, «букомат» решти не видає, тож слід бути уважним, натис-
каючи кнопочку навпроти потрібного видання. 

ЦІКАВИЙ СПІВРОЗМОВНИК

У піцерію – 
за книжками 

«Вечірка» звернула увагу на 
чи не найбільш спортивний 
мікрорайон столиці – Березняки. 
Тут на початку жовтня відкрили 
найдовшу бігову доріжку. Серед 
ініціаторів цієї ідеї був депутат 
Київради Віталій Росляков, якого 
ми розпитали, звідки ж у нього 
така любов до спорту. 

– Яким видом спорту за-
ймалися у дитинстві? 

– Довгий час грав у футбол, 
був воротарем. Колись прочитав, 
що хороший воротар – це пів-
команди. Тож я хотів бути тією 
половиною. Не можу передати 
словами відчуття, коли, здава-
лося б, голу не уникнути, а ти в 
стрибку витягуєш «мертвий» м’яч 
і рятуєш команду. 

– То ви «командний» гра-
вець? 

– Так, мені здається, що в 
команді можна досягти значно 
більших результатів. Ніколи не 
розумів, коли говорили, що у 
команді іноді можна недопра-
цьовувати і ховатися за спина-
ми партнерів, тому там легше. 
Якщо ви претендуєте на щось 
серйозне, це просто неможливо. 
По-перше, у колективі геть усі 
повинні віддаватися справі, по-
друге, довіряти один одному, 
а по-третє, у всіх мають бути 
однакові цілі. 

– Оскільки ви грали у фут-
бол, то, скоріше за все, ваша 
улюблена команда – «Динамо». 
Який найяскравіший спогад 
про «синьо-білих»? 

– Мабуть, перемога над «Бар-
селоною» у сезоні 1996–1997. 
Пам’ятаю, як кияни вже на шостій 
хвилині повели у рахунку – забив 
Сергій Ребров. Потім відзначився 
Юрій Максимов, а «добив» іс-
панців Юрій Калитвинцев. Як 
ревів Республіканський… І хоча в 
офіційній статистиці було зазна-
чено, що на стадіоні перебувало 
100 тисяч уболівальників, можу 
вас запевнити – нас було більше. 
А ще згадую післяматчеву прес-
конференцію Валерія Лобанов-

ського, який розгублено витирав 
чоло носовичком і, схоже, сам не 
міг повірити в розгром непере-
можної «Барселони». Великий 
тренер великої команди… 

– А зараз граєте у футбол? 
– Майже не маю часу. Втім, ре-

гулярно роблю ранкові пробіжки 
у компанії зі своєю донькою. Вона 
займається легкою атлетикою, тож 
ми часто разом долаємо кілька 
кілометрів. 

– Де полюбляєте бігати? 
– Нещодавно на озері Тель-

бін відкрили найдовшу легко-
атлетичну доріжку. Мабуть, це і є 
найулюбленіше місце. Там гарна 
природа… 

– Ви також причетні до від-
криття того об’єкту. 

– Так, ми вирішили втілити 
проект бігової доріжки, якому 
вже майже шість років. Цікаво, 

що за планом там були вказані 
голландські технології, тож дов-
го підбирали підрядника. Мушу 
визнати, не очікував, що буде 
так важко, особливо на фініші 
будівництва. Коли роботи ось-ось 
завершені та слід було лише кілька 
днів почекати, допитливі берез-
няківці намагалися випробувати 
новинку. А там дуже тендітний 
матеріал, що деформувався, не 
застигнувши, і доводилося пе-
реробляти кілька разів. Однак 
ми впоралися, і тепер тут можна 
бігати. 

– А нині над чим працюєте? 
– Завершуємо роботи над на-

шим спільним з депутатом Ан-
дрієм Странніковим проектом 
стадіону поблизу школи №81. 

Залишилось десь два-три тижні, 
й матимемо непогану спортивну 
арену: сучасне футбольне поле, 
баскетбольний та волейбольний 
майданчики, бігові доріжки, а ще 
трибуни на 270 місць. 

– Цілий стадіон для мікро-
району? 

– Чому б ні? Знаєте, скільки 
команд бере участь у регулярних 
змаганнях із дворового футболу? 
Цілих 16, а це близько 400 гравців. 
Додайте ще вболівальників… 

– Який найбожевільніший 
проект ви втілили у життя? 

– Торік ми заливали ковзан-
ку… Довго готувалися, вивчали 
різні технології залиття льоду, 
шукали спеціальні пристрої. І ось 
настав час «Ч». Уявіть: ніч, десь 
15 градусів морозу, я і кілька моїх 
товаришів прийшли заливати 
ковзанку, аби на ранок здивувати 
місцевих жителів. Заходилися 
робити усе «за технологіями», 
аж тут до нас підходить дідусь 
і каже: «Щось ви, хлопці, не так 
робите, у вас нічого не вийде». І 
розповідає, як треба заливати. 
До розмови приєднався ще один 
місцевий житель, у якого «рецепт» 
ковзанки зовсім інший. Нарешті 
за майже годину консультацій 
ми таки знайшли компроміс і 
залили ковзанку. На щастя, вона 
сподобалась усім. 

  А ще згадую,   як ми допомогли 
втілити мрію одного з жителів 
Березняків про тенісний клуб. 
До нас звернувся дуже активний 
дідусь і розповів,   як йому хочеться 
поділитися своїми знаннями з 
великого тенісу,   навіть підібрав 
місце,   де можна проводити уроки. 
Нам залишалось лише створи-
ти прийнятні умови. Вдалося,   і 
нині чоловік навчає кількадесят 
дітлахів. 

– Що особисто вам прино-
сить втілення отаких мрій? 

– Нещодавно побачив, як ді-
дусь привів онука років 8–9 на 
турніки спортивного майданчика. 
У хлопця спочатку не виходило, 
тоді він сам підійшов до перекла-
дини і кілька разів підтягнувся, 
а потім пояснив онукові, на що 
потрібно звернути увагу. Після 
кількох спроб у нього все вийшло. 
Як обидва раділи тій маленькій 
перемозі! Я відчув такий драйв, 
просто не передати словами, 
хотілося побудувати ще сотні 
таких майданчиків, куди б що-
дня приходили дідусі з онуками. 
Бути причетним до таких пере-
мог, мабуть, – найбільша втіха 
для мене. 

Віталій РОСЛЯКОВ:

«У команді можна 
досягти значно більших 
результатів»

До нас звернувся дуже активний дідусь і 
розповів, як йому хочеться поділитися 

своїми знаннями з великого тенісу, навіть 
підібрав місце, де можна проводити уроки. 

Нам залишалось лише створити прийнятні 
умови. Вдалося, і нині чоловік навчає кілька-

десят дітлахів. 

Віталій Росляков
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Кінопрем’єри Дітям

«ГНІЗДО ГОРЛИЦІ» 

Êðà¿íà: Óêðà¿íà, ²òàë³ÿ 
Ðåæèñåð: Òàðàñ Òêà÷åíêî 
Ó ðîëÿõ: Ðèììà Çþá³íà, Â³òàë³é Ë³íåöüêèé, Ìàóðî 
×³ïð³àí³, Íàòàëÿ Âàñüêî, Ë³íà Áåðíàðä³ 
Òðèâàë³ñòü: 1 ãîä. 50 õâ. 
Â³êîâ³ îáìåæåííÿ: 16 ðîê³â 
Ô³ëüì-ñåíñàö³ÿ Îäåñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ 2016 
ðîêó, çíÿòèé çà ðåàëüíèìè ïîä³ÿìè. ²ñòîð³ÿ ðîçïî-
â³äàº ïðî óêðà¿íñüêó æ³íêó Äàðèíó, ÿêà âèðóøèëà 
äî ²òàë³¿ äëÿ òîãî, ùîá çíàéòè ðîáîòó ³ ïðîãîäóâàòè 
ñâîþ ñ³ì’þ â Óêðà¿í³. Ïîêè âîíà çàðîáëÿº ãðîø³ çà 
êîðäîíîì, ¿¿ ñ³ì’ÿ â Óêðà¿í³ ïîñòóïîâî ðîçâàëþºòüñÿ, 
à çîâñ³ì þíà äî÷êà çàâàã³òí³ëà â³ä õëîïöÿ, ÿêèé íå 
çáèðàºòüñÿ íà í³é îäðóæóâàòèñÿ. Êð³ì öüîãî, â ²òàë³¿ 
Äàð’ÿ çóñòð³÷àº ÷îëîâ³êà. Ì³æ íèìè ïî÷èíàþòüñÿ 
ëþáîâí³ â³äíîñèíè. Êîëè Äàðèíà ïîâåðòàºòüñÿ ç 
²òàë³¿, âîíà âèÿâëÿº, ùî òåæ âàã³òíà... 

«АЛЬДАБРА. ПОДОРОЖ 
ДО ТАЄМНИЧОГО ОСТРОВА» 

Êðà¿íà: ×åõ³ÿ 
Ðåæèñåð: Ñò³â Ë³õòàã 
Ó ðîëÿõ: Îëäð³÷ Êàéçåð 
Òðèâàë³ñòü: 1 ãîä. 13 õâ. 
Âðàæàþ÷èé ñ³ìåéíèé ô³ëüì ðîçïîâ³ñòü óí³êàëüí³ 
³ñòîð³¿ ïðî ìåøêàíö³â òàºìíè÷îãî îñòðîâà Àëüäà-
áðà, çàãóáëåíîãî ó âîäàõ ²íä³éñüêîãî îêåàíó. Ãåðî¿ 
äèâîâèæíèõ ïðèãîä — ìóäðà ÷åðåïàõà Åëâ³ ³ ìàìà 
Òîð³, êîêîñîâèé ðàê Áàñòåð, âîäÿíà ïòàõà Ñíóïåð òà 

áàãàòî ³íøèõ! Öÿ ³ñòîð³ÿ ñïîâíåíà àçàðòó, ÿñêðàâèõ 
åìîö³é ³ íåñïîä³âàíèõ ïîâîðîò³â. Â³äêðèéòå äëÿ 
ñåáå îñòð³â Àëüäàáðà, ïåðø í³æ â³í çíèêíå íà-
çàâæäè! Öåé àòîë, êóäè ëþäÿì âõ³ä çàáîðîíåíî, 
äîñ³ º äîìîì äëÿ ñï³ëüíîòè åêçîòè÷íèõ òâàðèí. 
Òóò õîðîáð³ äèòèí÷àòà ÷åðåïàõ âèïîâçàþòü íà 
áàãàò³ àêóëàìè ñìåðòîíîñí³ ì³ëèíè, ã³ãàíòñüêèé 
ìîðñüêèé îêóíü ïðàöþº îõîðîíöåì äðåâí³õ óëàìê³â 
êîðàáëÿ, à íàéá³ëüø³ ó ñâ³ò³ íàçåìí³ êðàáè ë³çóòü íà 
ïàëüìè â ïîøóêàõ ðàéñüêî¿ íàñîëîäè. Äîñë³äæóéòå 
òàºìíèö³ çàãàäêîâîãî îñòðîâà, ÿêèé ï³äíÿâñÿ íàä 
ìîðåì ëèøå äëÿ òîãî, ùîá éîãî çíîâó ïîãëèíóëè 
îêåàíñüê³ òå÷³¿! 

«ПРИБУТТЯ» 

Êðà¿íà: ÑØÀ 
Ðåæèñåð: Äåíí³ Â³ëüíüîâ 
Ó ðîëÿõ: Åìì³ Àäàìñ, Äæåðåì³ Ðåííåð, Ôîðåñò 
Â³òàêåð 
Òðèâàë³ñòü: 2 ãîä. 00 õâ. 
Â³êîâ³ îáìåæåííÿ: 16 ðîê³â 
Íåïåðåäáà÷óâàíèé òðèëåð ó æàíð³ science-fiction 
ç ï’ÿòèðàçîâîþ íîì³íàíòêîþ íà Îñêàð Åìì³ Àäàìñ 
ó ãîëîâí³é ðîë³. Íåâ³äîì³ îá’ºêòè âõîäÿòü â àòìîñ-
ôåðó Çåìë³. Êîíòàêò ç ³íîïëàíåòíèìè âèäàìè íå-
ìèíó÷èé. ×èì çàãðîæóº ëþäñòâó â³çèò ïðèáóëüö³â? 
Ùîá çðîçóì³òè öå, óðÿä çàïðîøóº íà «ïåðåãîâîðè» 
â³äîìó ë³íãâ³ñòêó. Ðèçèêóþ÷è âëàñíèì æèòòÿì, â÷åíà 
ðîçãàäóº òàºìíèöþ ìèíóëîãî, ç ÿêîþ ïîâ’ÿçàíå 
çàãàäêîâå ïðèáóòòÿ ³íîïëàíåòÿí. 

КІНОТЕАТРИ 
«Êè¿â», âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 19, òåë.: (044) 234-73-81, 
234-33-80, www.kievkino.com.ua 
«Æîâòåíü», âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 26, òåë. 
(044) 417-27-02, www.zhovten-kino.kiev.ua 
«Óêðà¿íà», âóë. Ãîðîäåöüêîãî, 5, òåë.: (044) 279-67-50, 
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua 
«Ê³íîïàëàö», âóë. ²íñòèòóòñüêà, 1, òåë. (044) 490-70-60, 
www.kinopalace.net 
«Ñ³íåìà-Ñ³ò³ Êè¿â», ÒÐÖ «Îóøåí ïëàçà», âóë. Ãîðüêîãî, 
176, òåë.: (044) 230-72-30, www.cinemaciti.kiev.ua 
Ìåðåæà ê³íîòåàòð³â «Áàòòåðôëÿé», www.kino-
butterfly.com.ua: 
«Á³ëüøîâèê», âóë. Ãåòüìàíà, 6, òåë. (044) 200-90-10 
«Óëüòðàìàðèí», âóë. Óðèöüêîãî, 1-à, òåë.: 
(044) 206-03-62, 206-03-70 
«DeLuxe», âóë. Ãîðüêîãî, 50, òåë.: (044) 206-13-22, 
206-13-24 
Ìåðåæà ê³íîòåàòð³â «Îäåñà ê³íî», www.kinoodessa.com: 
ÒÖ «Óêðà¿íà», ïðîñï. Ïåðåìîãè, 3, òåë.: 
(044) 496-15-11, 496-15-51 
ÒÖ «Êâàäðàò», áóëüâ. Ïåðîâà, 36, òåë.: 
(044) 538-17-70, 538-17-71

ЦИРК 

Àäðåñà: ïë. Ïåðåìîãè, 2. Òåë. (044) 486-39-27, 
www.circus.kiev.ua 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) — 12.00, 16.00, 13 ëèñòî-
ïàäà (íä.) — 12.00, 16.00 Ïðîãðàìà «Åêñòðèì 
àðåíà», ä³òÿì äî 4-õ ðîê³â âõ³ä áåçêîøòîâíî áåç 
íàäàííÿ â³ëüíîãî ì³ñöÿ 

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ 

І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

Àäðåñà: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 2 
Òåë: (044) 425-42-80, www.musictheatre.kiev.ua 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) — 12.00 «²ñòîð³ÿ Êàÿ òà 
Ãåðäè», Ñ. Áàíåâè÷, ðîìàíòè÷íà îïåðà äëÿ ä³òåé 
íà äâ³ ä³¿, 1 ãîä. 50 õâ. 
13 ëèñòîïàäà (íä.) — 12.00, «Ëåáåäèíå îçåðî», 
áàëåò íà 2 ä³¿, Ïåòðî ×àéêîâñüêèé 2 ãîä. 10 õâ.

ТЕАТР НА ЛИПКАХ 

Àäðåñà: âóë. Ëèïñüêà, 15/17 
Òåë: (044) 253-62-19, www.tuz.kiev.ua 
11 ëèñòîïàäà (ïò.) – 11.00 00 «Ñîí», Òàðàñ 
Øåâ÷åíêî, êîëàæ íà äâ³ ä³¿, 2 ãîä., äëÿ ä³òåé â³ä 
12-òè ðîê³â 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) — 11.00 «Íå õî÷ó áóòè ñî-
áàêîþ», êàçêà-ãðà äëÿ ä³òåé íà îäíó ä³þ, Ñåðã³é 
Áºëîâ, Ñåðã³é Êóâàºâ, 1 ãîä. 10 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 
5-òè ðîê³â 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) — 12.00 «Ñí³ãîâà êîðîëåâà», 
Ãàíñ Êð³ñò³àí Àíäåðñåí, ìóçè÷íà êàçêà íà äâ³ ä³¿, 
1 ãîä. 30 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 7-ìè ðîê³â 

13 ëèñòîïàäà (íä.) — 11.00 «Æèëà ñîá³ Ñèðî¿æêà», 
Â. Çèì³í, ìóçè÷íà êàçêà íà äâ³ ä³¿, 1 ãîä. 50 õâ., äëÿ 
ä³òåé â³ä 4-õ ðîê³â 
13 ëèñòîïàäà (íä.) — 12.00 00 «Äîãîðèäðè-
ãîì», êàçêà-ãðà íà îäíó ä³þ, Êñåí³ÿ Äðàãóíñüêà, 
1 ãîä. 20 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 5-òè ðîê³â 
15 ëèñòîïàäà (âò.) – 11.00 «×àð³âíà Ïåïï³», 
ìóçè÷íà âèñòàâà íà äâ³ ä³¿, Àñòð³ä Ë³íäãðåí, 
1 ãîä. 40 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 7-ìè ðîê³â 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК 

Àäðåñà: âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1-à 
Òåë: (044) 278-58-08, www.akadempuppet.kiev.ua 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 11.00 «Ïðî êóðî÷êó Ðÿáó 
òà ñîíå÷êî çîëîòå», Ì.Ïåòðåíêî, 35 õâ., äëÿ ä³òåé 
â³ä 3-õ ðîê³â 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 13.00 «Ìèøêà òà ðîæåâà 
ñòð³÷êà», ïðåì’ºðà, Ð. Íåóïîêîºâ, 45 õâ., äëÿ ä³òåé 
â³ä 4-õ ðîê³â 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 15.00 «Ìàð³éêà ³ âåäì³äü», 
Â. Øâåìáåðãåð, 40 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 3-õ ðîê³â 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 17.00 «×àð³âíà ëàìïà 
Àëàää³íà», Í. Ãåðíåò, 60 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 4-õ ðîê³â 
13 ëèñòîïàäà (íä.) — 11.00 «Ïðî ñì³ëèâå 
ïîðîñÿòêî», ß. Ì³ðñàêîâ, Ì. Òóðîâåð, 35 õâ., äëÿ 
ä³òåé â³ä 3-õ ðîê³â 
13 ëèñòîïàäà (íä.) — 13.00 «Ïîïåëþøêà», 
ª. Øâàðö, 50 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 4-õ ðîê³â 
13 ëèñòîïàäà (íä.) – 15.00 «Öàð³âíà-Æàáà», 
Á. À. Äºæóðîâ, 40 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 4-õ ðîê³â 
13 ëèñòîïàäà (íä.) — 17.00 «×åðâîíà øàïî÷êà», 
ª. Øâàðö, 50 õâ. äëÿ ä³òåé â³ä 4-õ ðîê³â 
16 ëèñòîïàäà (ñð.) – 11.00 «Òðîº ïîðîñÿò», 
Ã. Óñà÷, Ñ. ªôðåìîâ, 45 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 3-õ ðîê³â

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
МОЛОДИЙ ТЕАТР 

Àäðåñà: âóë. Ïðîð³çíà, 17 
Òåë: (044) 234-62-51, molody-teatr@ukr.net 
10 ëèñòîïàäà (÷ò.) – 19.00 «Ï³àí³ñò», Çà ï’ºñîþ 
Âàäèìà Ëºâàíîâà «Ïðîùàâàé, íàñòðîþâà÷ó!», 
ïðåëþä³ÿ íà îäíó ä³þ, 1 ãîä. 
10 ëèñòîïàäà (÷ò.) – 19.00 «Ñèí³é àâòîìîá³ëü», 
ßðîñëàâ Ñòåëüìàõ, òðàã³êîìåä³ÿ íà îäíó ä³þ, 1 ãîä. 
11 ëèñòîïàäà (ïò.) – 19.00 «Ä³âî÷èé âèíîãðàä», 
Çà ï’ºñîþ «Äèðóâàòèé êàì³íü» Ìèêîëè Êîëÿäè, 
êîìåä³ÿ òóò ³ çàðàç, 2 ãîä. 
11 ëèñòîïàäà (ïò.) – 19.00 «Ôðåêåí Æþë³», 
Àâãóñò Ñòð³íäáåðã, ãð³õîïàä³ííÿ áåç àíòðàêòó, 1 ãîä. 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 19.00 «Ãîðå ç ðîçóìó», 
Îëåêñàíäð Ãðèáîºäîâ, áðóòàëüíà êëàñèêà íà äâ³ 
ä³¿, 2 ãîä. 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 19.00 «Ëþáîôô», Ìåððåé 
Øèçãàë, ³ðîí³÷íà êîìåä³ÿ íà äâ³ ä³¿, 2 ãîä. 
13 ëèñòîïàäà (íä.) – 19.00 «Îäíîðóêèé», çà 
ï’ºñîþ Ìàðò³íà ÌàêÄîíà «Ðóêîâòèíàííÿ â Ñïîêàí³», 
àìåðèêàíñüêà êîìåä³ÿ ç àíòðàêòîì, 2 ãîä. 10 õâ. 
13 ëèñòîïàäà (íä.) – 19.00 «Ðîçïóñòà çì³¿», çà 
ìîòèâàìè îïîâ³äàíü Àê³íàð³ Óåäà, ³íòèìíà ðàïñîä³ÿ 
áåç ñë³â, 1 ãîä. 15 õâ. 

13 ëèñòîïàäà (íä.) – 19.00 «Öå âñå âîíà», 
Àíäð³é ²âàíîâ, âèñòàâà áåç àíòðàêòó, 1 ãîä. 20 õâ. 
15 ëèñòîïàäà (âò.) – 19.00 «Ä³âî÷èé âèíîãðàä», 
Çà ï’ºñîþ «Äèðóâàòèé êàì³íü» Ìèêîëè Êîëÿäè, 
êîìåä³ÿ òóò ³ çàðàç, 2 ãîä.  

ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Àäðåñà: ïë. ²âàíà Ôðàíêà, Ç 
Òåë.: (044) 279-59-21, 279-71-01, www.ft.org.ua 
10 ëèñòîïàäà (÷ò.) – 19.00 «Ìîÿ ïðîôåñ³ÿ – 
ñèíüéîð ç âèùîãî ñâ³òó», Äæóë³î Ñêàðíà÷÷³, Ðåíöî 
Òàðàáóç³, ïåðåêëàä ç ³òàë³éñüêî¿ Â³ëëü Ãðèìè÷, 
êîìåä³ÿ íà 3 ä³¿, 3 ãîä. 10 õâ. 
10 ëèñòîïàäà (÷ò.) – 19.00 «Ñêëÿíèé çâ³ðè-
íåöü», âèñòàâà íà 2 ä³¿, âåëèêà äðàìà ìàëåíüêî¿ 
ñ³ì’¿, 2 ãîä. 15 õâ. 
11 ëèñòîïàäà (ïò.) — 19.00 «Æèâèé òðóï», 
ñöåí³÷íà âåðñ³ÿ ï’ºñè Ðîìàí Ìàðõîë³à,âèñòàâà 
íà 2 ä³¿,Ëåâ Òîëñòîé,ïåðåêëàä Áîðèñà Òåíà, 
2 ãîä.15 õâ. 
11 ëèñòîïàäà (ïò.) — 19.00 «Ëåòþ÷èé 
Ãîëëàíäåöü», Ïàâëî Àð’º çà ìîòèâàìè ðîìà-
íó ×àêà Ïàëà´íþêà «Âö³ë³ëèé»,ïåðåêëàä Íåäè 
Íåæäàííî¿,ïîñòëåôò³çì íà 1 ä³þ, 2 ãîä. 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 12.00 «Ìàìà ñêàçàëà 
«Í²», Äåí Ãóìåííèé, íîâà óêðà¿íñüêà êàçêà íà 
äâ³ ä³¿, ìóçèêà òà ï³ñí³ Ìàð³¿ Áóðìàêè, äëÿ ä³òåé 
â³ä 5 ðîê³â, 2 ãîä. 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 19.00 «Íîæ³ â êóðêàõ», 
íå äðàìà íà îäíó ä³þ , Äåâ³ä Ãàððîâåð, ïåðåêëàä 
Îëåêñè Íåãðåáåöüêîãî, 2 ãîä.
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 19.00 «Ç³ðêà, àáî ²í-
òîêñèêàö³ÿ Òåàòðîì», Íîåëü Êàóàðä, ïåðåêëàä ç 
àíãë³éñüêî¿ Ñåðã³ÿ Áîðùåâñüêîãî, êîìåä³ÿ íà 2 ä³¿, 
2 ãîä. 15 õâ. 
13 ëèñòîïàäà (íä.) – 12.00 «Íàòàëêà Ïîëòàâêà», 
²âàí Êîòëÿðåâñüêèé, óêðà¿íñüêå ìóçè÷íî-äðàìà-
òè÷íå ðîêîêî, íà 2 ä³¿, 2 ãîä. 15 õâ. 

13 ëèñòîïàäà (íä.) – 19.00 «Ìàëåíüê³ ïî-
äðóæí³», Åð³ê-Åìàíóåëü Øì³òò,ïåðåêëàä Íåäè 
Íåæäàíî¿,ïñèõîëîã³÷íèé äåòåêòèâ,âèñòàâà áåç 
àíòðàêòó, 1 ãîä. 50 õâ. 
13 ëèñòîïàäà (íä.) – 19.00 «Ä³âêà. Óêðà¿íñüêà 
love storó», çà ìîòèâàìè ï’ºñè Â³ðè Ìàêîâ³é «Ä³âêà 
íà â³ääàíº», âèñòàâà íà 1 ä³þ, 2 ãîä. 40 õâ. 
15 ëèñòîïàäà (âò.) – 19.00 «Øâåéê», ³íñöå-
í³çàö³ÿ çà ìîòèâàìè ðîìàíó ßðîñëàâà Ãàøåêà 
«Ïðèãîäè áðàâîãî âîÿêè Øâåéêà», êîìåä³ÿ íà äâ³ 
ä³¿, 2 ãîä. 20 õâ. 
16 ëèñòîïàäà (ñð.) – 19.00 «Íàçàð Ñòîäîëÿ», 
Òàðàñ Øåâ÷åíêî, ëèöàðñüêà áàëàäà íà äâ³ ä³¿, 2 ãîä. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Àäðåñà: âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 50 
Òåë. (044) 455-90-87 
10 ëèñòîïàäà (÷ò.)–19.00 «Âå÷îðè íà õóòîð³ á³ëÿ 
Äèêàíüêè», ªâãåí Ñòàíêîâè÷, ë³áðåòî À. Áåë³íñüêîãî 
òà Â. Ëèòâèíîâà çà ìîòèâàìè òâîð³â Ìèêîëè Ãîãîëÿ, 
áàëåò-ôàíòàç³ÿ íà äâ³ ä³¿, 1 ãîä. 45 õâ. 

11 ëèñòîïàäà (ïò.) – 17.00 «Legends of Film 
Music» - ìóçèêà íàéâèäàòí³øèõ êîìïîçèòîð³â 
ñó÷àñíîñò³: Åíí³î Ìîðð³êîíå, Äæîíà Â³ëüÿìñà òà 
Õàíñà Ö³ììåðà, êîíöåðò íà òðè â³ää³ëè, 2 ãîä. 30 õâ. 
11 ëèñòîïàäà (ïò.) – 20.00 «Legends of Film 
Music» - ìóçèêà íàéâèäàòí³øèõ êîìïîçèòîð³â 
ñó÷àñíîñò³: Åíí³î Ìîðð³êîíå, Äæîíà Â³ëüÿìñà òà 
Õàíñà Ö³ììåðà, êîíöåðò íà òðè â³ää³ëè, 2 ãîä. 30 õâ. 
13 ëèñòîïàäà (íä.) – 12.00 «Êàçêà ïðî öàðÿ 
Ñàëòàíà», Ìèêîëà Ðèìñüêèé-Êîðñàêîâ, Êàçêà íà 
2 ä³¿ ç õîðåîãðàô³÷íèìè åï³çîäàìè òà ìóëüòèïë³-
êàö³éíèìè ³ ïðîåêö³éíèìè åôåêòàìè, âèêîíóºòüñÿ 
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, 2 ãîä.20 õâ. 
13 ëèñòîïàäà (íä.) – 19.00 «Æ³çåëü», Àäîëüô 
Àäàí, áàëåò íà äâ³ ä³¿, 2 ãîä. 05 õâ. 
15 ëèñòîïàäà (âò.) – 19.00 «Ëåáåäèíå îçåðî», 
Ïåòðî ×àéêîâñüêèé, áàëåò íà òðè ä³¿, 2 ãîä. 45 õâ. 
16 ëèñòîïàäà (ñð.) – 19.00 «ªâãåí³é Îíºã³í», 
Ïåòðî ×àéêîâñüêèé, ë³ðè÷í³ ñöåíè íà 3 ä³¿, âèêî-
íóºòüñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, 3 ãîä.10 õâ. 

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР «КОЛЕСО» 

Àäðåñà: Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 8 
Òåë: (044) 425-04-22, kolesoteatr@ukr.net 
10 ëèñòîïàäà (÷ò.) – 19.00 «Ìèøîëîâêà», Àãàòà 
Êð³ñò³, äåòåêòèâ, 2 ãîä. 15 õâ. 
11 ëèñòîïàäà (ïò.) – 19.00 «Ó Êèºâ³ íà Ïîäîë³… 
àáî «Ãäº â³ ñîõí³òº áºëüéî?», ãîðîäñüêà áàéêà ç ï³ñ-
íÿìè, òàíöÿìè òà öèì³ñîì çà ìîòèâàìè âîäåâ³ëþ 
Ì. ßí÷óêà «Ïî ÿðìàðêó», 1 ãîä. 40 õâ. 
12 ëèñòîïàäà (ñá.) – 19.00 «Øàíòðàïà», Ïàíàñ 
Ñàêñàãàíñüêèé, æàðò íà îäíó ä³þ, 1 ãîä. 30 õâ. 
13 ëèñòîïàäà (íä.) – 19.00 «Øàíòðàïà», Ïàíàñ 
Ñàêñàãàíñüêèé, æàðò íà îäíó ä³þ, 1 ãîä. 30 õâ. 
16 ëèñòîïàäà (ñð.) – 19.00 «Ëþáèòè, ïàëàòè 
³ áóòè òàêèì, ÿê ðàí³øå…», ôàíòàç³¿ çà ïîåç³ºþ 
Áåðàíæå, 1 ãîä. 10 õâ. 

Театри

Й

Ведуча рубрики Оксана БАРКІНА

10 – 16 листопада
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ОВНИ, без взаємної лю-
бові ви зараз, як птаха з під-

битим крилом. Утім, диктувати свою 
волю не слід, пристосовуйтеся під 
правила гри постійного партнера — він 
і є ваш ідеал.

ТЕЛЬЦЯМ визначено 
удосконалювати взаємини на 

особистому і діловому фронті. «Я» 
плюс «ТИ» дорівнює гармонія. Оди-
накам час розставити крапки над «і» 
й визначитися, з ким із претендентів 
поєднати долю, аби жити душа в душу.

БЛИЗНЮКИ, спря-
муйте основні ресурси в тру-

дову сферу, тут гаряча пора, все кипить! 
Хочете більше заробити, демонструй-
те службовий вишкіл та високий про-
фесіоналізм, з радістю беріться за 
додаткові зобов’язання, шануйте 
службовий колектив.

РАКИ, штурм любовного 
Олімпу у розпалі, градус при-

страстей високий, тож коли хтось при-
пав до вподоби, і серце тьохнуло — 
мерщій до бою!

ЛЕВИ багатьох страшен-
но роздратовують, що аж ство-

рює наелектризовану атмосферу. Якщо 
вами керують бажання любити, але 
обрана «жертва» недоступна, потер-
піть, то з кармічних причин. 

ДІВИ,  ваше завдання — 
створити затишне сімейне 

гніздечко. Ладьте з милими, воркуйте 
голубом, слухаючи його серцем, про-
никайте в сокровенні психологічні 
потайливі місця, а потім «гіпнотизуй-
те», вселяйте те, що хочете. 

ТЕРЕЗИ володіють над-
звичайними внутрішніми ре-

сурсами (творчими, енергетичними, 
розумовими, сексуальними, матері-
альними). Правильно визначтеся, що 
вам потрібно для повного щастя в 
цьому житті, аби не тринькати той дар 
на вітер, і дерзайте! 

СКОРПІОНІВ хоч 
в космос запускай, енергія б’є 

невичерпним джерелом, і якщо її 
спрямувати в практичне русло, ре-
зультати перевершать всі сподівання. 
Але стережіться провокацій лукавого, 
що плете спокусливі тенета, аби штов-
хнути на гріховні вчинки.

СТРІЛЬЦІ, якщо на-
лаштовані йти до мети ва-

банк — це правильне рішення, за ним 
майбутнє. Однак якась незрима сила 
не пускає…Чому? Насправді — ви 
заручник кармічних завалів у житті, 
створених власними помилками у 
минулому. 

КОЗЕРОГИ, чарівність 
стане вашою візитною карткою. 

Наснажуйте, створюйте святкову ат-
мосферу. Нині все таємне стане явним, 
підступні недруги покажуть справжню 
подобу, тому будьте щирими, не лице-
мірте, не брешіть, навіть, коли, на пер-
ший погляд, брехня доцільніша за 
правду.  

ВОДОЛІЇ, не кубліться 
вдома, вам слід активізувати 

бізнес, стрімко рухатися до кар’єрних 
вершин, що обіцяють реалізацію фа-
хового покликання, ваблять соціаль-
ним престижем. 

РИБИ ,  якщо прагнете 
створити навколо досконале 

суспільство, де люди подібні богам: 
одухотворені, мудрі, благородні, з 
якими можна досягти у всьому ідилії — 
це чудово. Тоді й багатого спонсора 
знайдете.

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

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.

Фото Олега СТЕЛЬМАХА

фотоконкурс «Вечірки» � «Київ – європейське місто»

Колишня вулиця Боженка (селище Троєщина, Деснянський район) 
зараз має ім’я Гійома де Боплана. 

Колишня вулиця Бонч-Бруєвича (Святошинський район) названа на честь Володими-
ра Дурдуківського. 

гороскоп  
14 – 20 листопада

прогулянки містом

Французький військовий інженер і картограф 
Гійом Левассер де Боплан на початку 1630-х при-
був із Франції до Речі Посполитої на запрошення 
короля Сигізмунда ІІІ. До 1648 року він перебував 
на польській службі як старший капітан артилерії та 
військовий інженер. Його поява й тривале прожи-
вання на українських землях були тісно пов’язані з 
тими заходами, яких уживала тоді польська держава 
для захисту від ворогів своїх південних і південно-
східних околиць. На території сучасної України 
інженер будував численні замки (наприклад, за 
однією з версій, саме за його проектом у 1635-
1640-х рр. зведено Підгорецький замок) та фортеці 
(Бар, Броди, Кременчук). 1639-го він відбудовував 
знищений козаками Кодак. Боплан створив пер-

ший  варіант 
генеральної 
карти України. 
Ця рукописна 
мапа  Tabula 
Geographica 
Ukrainska міс-
титься в рукописному атласі Ф.Гетканта. Де відо-
бражено назви 275 населених пунктів, 80 річок, 
4 островів, 13 порогів, 4 лісів, 2 морів. Нині вона 
зберігається у Військовому архіві у Стокгольмі. 
У європейських країнах широко відомий твір 
Боплана «Опис України», де автор подає геогра-
фічні й економічні відомості, змальовує побут 
українського селянства.

Володимир Федорович Дур-
дуківський – видатний полі-
тичний, громадський, освіт-
ній і церковний діяч, учений, 
педагог, журналіст, видавець. 
Був одним із засновників ви-

давництва «Вік», що пропагувало українську ху-
дожню літературу й до 1918-го випустило понад 
140 найменувань книжок. 1905 року за ініціативи 
Володимира Федоровича було створено Всеукра-
їнську вчительську спілку (ВУУС) – професійну 

організацію вчителів і діячів народної освіти. Він 
був фундатором і директором Першої української 
гімназії ім. Т.Шевченка (за радянської влади – 
Першої київської трудової школи ім. Т.Шевченка), 
керівником науково-педагогічної комісії ВУАН. 
Його було заарештовано 4 липня 1929 року за 
справою «Спілки визволення України», а за ви-
роком «трійки» 16 січня 1938 року розстріляли. 
Постановою Верховного суду УРСР 25 січня 1967 
року вирок було скасовано і справу припинено за 
відсутністю складу злочину. 

Перейменовані вулиці
«Вечірка» продовжує розповідь про тих, на чию честь відбулося перейменування
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По горизонталі: 6. Чоловік, 
який розважає жінку. 8. Черво-
на рідина в організмі. 9. Фасон 
чоловічої сорочки. 10. Вивіз із 
країни товарів. 12. Картярська 
азартна гра. 15. Епітет Будди. 
18. Ритмічний стук серця. 
20. Умови, що обмежують 
право людей. 21. Двокрила 
комаха. 22. Легендарний 
острів, що зник під водою. 
23. Чарівливість. 24. Народна 
ліро-епічна пісня. 25. Небесне 
тіло. 26. Група людей, яка вико-
нує певну роботу. 29. Різновид 
агату. 31. Культова споруда 
з великих каменів. 34. Вуз-
ликове письмо стародавніх 
індіанців. 35. І беркут, і орлан. 
36. Мала на зріст людина. 

По вертикалі: 1. Сад у місті. 
2. Поживний напій. 3. Муза 
історії (міф.). 4. Царські двері. 
5. Чоловічий вечірній костюм. 
7. Бог виноробства і веселощів 

(міф.). 11. Фраза чи вірш, однаково читається і з початку і з кінця. 13. Спосіб плавання на боці. 14. Пере-
вірка знань. 16. Дев’ятий місяць мусульманського календаря. 17. Шукає «філософський камінь». 18. Нео-
труйна змія. 19. Садове плодове дерево. 27. Паморозь. 28. Катран. 29. Бажання. 30. Основна думка. 
32. Столиця Норвегії. 33. Дерево з пахучим медоносним цвітом.
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Архімандрит Лаврентій 

(Віктор Живчик), благочинний 

Свято-Михайлівського Золото-

верхого монастиря 

10 листопада – мучениці Парас-
кеви-П’ятниці. 

Ця свята народилася в сім’ї хрис-
тиян у м. Іконія в Малій Азії. Батьки 
часто в молитвах зосереджувалися 
на хресних муках Господа, що зга-
дуються Церквою у п’ятницю, тому 
дочку назвали Параскевою, що в 
перекладі з грецької мови означає 
«п’ятниця». Свята Параскева була 
ревною християнкою і не приховала 
свого сповідання, коли за наказом 
імператора Діоклетіана християн 
катували і страчували. 

11 листопада – преподобно-
мучениці Анастасії Римлянки. 

Свята Анастасія була римлянкою 
за походженням. Її батьки рано по-
мерли і дівчинку виховувала ігуменя 
монастиря Софія, що знаходився 
біля передмістя Риму. Коли Анас-
тасії виповнилося двадцять років, 
до неї стали свататися женихи, але 
дівчина відмовляла усім, бо хотіла 
бути черницею — нареченою Хрис-
товою. Правителеві міста донесли, 
що Анастасія — християнка і за це її 
піддали жорстким тортурам. Страж-
дання були такі сильні, що навіть 
глядачі катування обурилися жорсто-
кості мучителів. Тоді, щоб припинити 
страждання святої, Анастасії відсікли 
голову мечем.  

12 листопада – священномуче-
ника Зіновія, єпископа Егейського. 

13 листопада – неділя двадцять 
перша після П’ятдесятниці. Апостолів 
від 70-ти: Стахія, Амплія, Урвана, 
Наркиса, Апелія та Аристовула. 

14 листопада – безсрібників та чу-
дотворців Косми і Даміана Асійських. 

Святі брати-мученики Косма і 
Даміан походили із області Римської 
імперії — Асії, що зараз входить до 
території Сирії. Їх батько грек-язичник 
рано помер, тому їх вихованням 
займалася мати Феодотія, яка була 
християнкою. Брати вивчали лікар-
ську науку, але до медицини додавали 
молитву й уповання на Божу поміч, 
тому швидко стали відомими цілите-
лями. За часів імператора-гонителя 
Діоклетіана були страчені. Народний 
варіант їх імен — Кузьма і Дем’ян. 

16 листопада – мучеників Акеп-
сима, єпископа, Йосифа, пресвітера 
та Аїфала, диякона. 

Страх смерті   
Є така приказка: «Очікування 

смерті — гірше самої смерті». З точки 
зору віруючої людини фраза позбав-
лена смислу, адже і саме земне життя 
і перехід людини у вічність залежать 
від волі Божої. Тому оскільки все 
Бог дає, то причин боятися смерті 
немає, тим більше сприймати саме 
життя, лише як очікування смерті, так 
само неправильно. Наше життя — не 
очікування смерті, а підготовка до 
вічності. Крім того, земне тимчасове 
життя є визначальним для самої 
якості вічності, котра нас очікує: 
вічне блаженство у Царстві Божому 
чи вічні муки у пеклі. Тому наше 
очікування смерті має смисл — ми 
прагнемо єдності з Богом. Як сказав 
якось святитель Іоан Шанхайський: 
«Безмежним і невтішним було б наше 
горе за вмираючими близькими, якби 
Господь не дав нам вічне життя. Життя 
наше було б безцільним, якби воно 
закінчувалося смертю. Яка користь 
була б тоді від чесноти і добрих 
справ? Але людина створена для без-
смертя, і Христос Своїм воскресінням 
відкрив врата Царства Небесного, 
вічного блаженства для тих, хто вірив 
в Нього і жив праведно». 

православний

календар
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Марія БЄЛЯЄВА

У Будинку звукозапису Націо-
нальної радіокомпанії відбувся 
літературний вечір «Червоне – 
то любов, а чорне – то журба» з 
нагоди виходу двох томів «Спо-
гадів» поета Дмитра Павличка. 

Серед мемуарних портретів 
першого тому – вчителі і друзі 
автора, творці української куль-
тури й державності: Андрій Ма-
лишко, Олесь Гончар, Олександр 
Довженко, Максим Рильський, 
Петро Шелест, Костянтин Моро-
зов, Сергій Параджанов. А другий 
том присвячений переважно на-
шим сучасникам: Віктору Ющен-
ку, Віктору Януковичу, Роману 
Лубківському, Олександру Бура-
ковському, Василю Дурдинцю та 
багатьом іншим. 

На творчому вечорі своїми вра-
женнями ділилися перші читачі 
книжки – Павло Мовчан, Юрій 
Щербак, Сергій Борщевський, 
Микола Жулинський. 

Звісно, не обійшлося і без пі-
сень, автором слів до яких є Дми-
тро Павличко. Співак Анатолій 

Мокренко виконав славнозвісні 
«Два кольори», розказавши про 
їх нелегкий шлях до слухачів: 

– В Радянському Союзі піс-
ні для запису на Українському 
радіо приймалися тільки після 
погодження на художній раді. 
Прийшли ми з композитором 
Олександром Білашем на це про-
слуховування, експерти й кажуть – 
«мелодія прекрасна, але от слова... 
Останній куплет – він із тюрми 
повертається, чи що?» І пісню не 
прийняли. Після цього провалу 
на художній раді ми з Білашем 
співали її по всій Україні. Вона 

пройшла «народний референдум», 
після чого затримувати запис було 
неможливо. Записав її Дмитро 
Гнатюк, і я багато співав за кордо-
ном – і скрізь вона сприймалася 
з великим ентузіазмом. Для мене 
«Два кольори» – це висока сповідь 
сина України. 

Кореспонденту «Вечірки» 
вдалося поспілкуватися поетом. 

– Дмитре Васильовичу, чи 
довго готували ці книги? 

– Тут є мої щоденники і речі, 
написані давно. Наприклад, ви-
ступи на Верховній Раді або на 
міжнародному семінарі Північно-
атлантичної асамблеї «Україна і 
безпека». Раджу всім обов’язково 
прочитати мій лист до Папи Рим-
ського Іоанна Павла ІІ і його відпо-
відь мені. Під кожним документом 
є примітки, коли саме він ство-
рений. А є розділи, які я написав 
спеціально до книги, наприклад, 
про Романа Лубківського. В де-
яких людей познаходив ще свої 
промови, яких в мене нема, зо-
крема коли я виступав ще перед 
проголошенням України. Тому 
готую третій том. 

– Ви виступили з політичною 
заявою щодо вступу України в 
НАТО. Про це ви говорите вже 
давно… 

– Так, в 1992 році я одразу 
поїхав до Манфреда Вернера, 
який був Генеральним секретарем 

НАТО. Тоді закликав депутатів 
Верховної Ради розглянути це 
питання негайно. 

– Що вас ще турбує сьогодні? 
– Я хотів би дожити до того 

часу, коли в Києві буде постав-
лений пам’ятник Іванові Фран-
кові. Радянська влада не любила 
Франка. Якщо взяти 50-томник 
і прочитати коментарі,то вийде, 
що Франко тут не доростав, а там 
все не так… Зараз ми додаємо 
нові томи дякуючи Інституту лі-
тератури. Його хотіли видати, але 
так, щоб його не було, і поставити 
пам’ятник в Києві, але такий, 
нібито він маленький галиць-
кий письменник, прив’язаний до 
п’єси «Украдене щастя», і більше 
нічого. Франко досі невизнаний 
і непрочитаний до кінця. Тож 
потрібно створити комітет з ви-
датних українців, академіків, 
який звернеться до Президента 
і уряду, щоб нарешті поставити 
пам’ятник Франкові. Гроші збе-
ремо, але потрібно, щоб виділили 
місце для нього. 

– Що б ви порадили укра-
їнцям? 

– Молоді сьогодні треба 
обов’язково вивчати англійську 
мову, бо весь світ нею говорить. І 
свою мову знати, на жаль, багато 
розумних людей нею не володі-
ють. Це має бути паралельно. Моя 
історія і мої успіхи пов’язані з 
тим, що змалечку мене віддали 
навчатися до польської школи, 
хоч мої батьки були патріоти. За 
це польська влада давала кошти, а 
моєму батькові, бідному селяни-
нові, забезпечила роботу. Те, що 
я вивчив цю мову, відкрило мені 
світ: я читав польські журнали, 
а пізніше поїхав до Польщі по-
слом і говорив польською краще 
ніж поляки. І, по-третє, знати 
свою історію не тільки від часів 
Київської Русі, а й з першого ти-
сячоліття. Незнання українцями 
власної історії робить їх сліпими, 
неорганізованими. 

Після двох томів 
спогадів Павличко 

готує ще й третій

ДУМКА 
Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, 
літературознавець, прозаїк: 
– Не знаю, чого в цих двох томах спогадів 
більше – політики чи літератури. В Україні так 
склалося, що в політику пішло дуже багато 
письменства. Як формувалася українська 
літературна еліта, котра прийшла у владу, як 

вибудувала стосунки із сильними світу цього – одна з провідних тем 
книги. Матеріал в ній страшенно гарячий і, зрозуміло, побачений 
суб’єктивно. Дмитро Павличко дає багато оцінок нашим сучасникам 
– це винятковий випадок, коли багато дійових осіб спогадів живі й 
сьогодні, а деякі їх характеристики просто нищівні. 

Руслана 
ПИСАНКА, 
актриса, 
телеведуча: 

– Останнім часом читаю 
переважно п’єси. Хочу як 
режисер поставити виставу. 
Шукаю той матеріал, який 
мене надихне. Перечитую 
класику, наприклад, «Чайку» і 
«Дядю Ваню» Антона Чехова, 
намагаюсь розібратися в його 
гуморі. А також європейських 
драматургів, яких багато разів 
ставили на сценах. Дуже хочу 
познайомитися і з п’єсами 
наших сучасних українських 
молодих авторів. 

На романи часу не вистачає. 
Але улюблена книга – «Гра 
в класики» аргентинського 
письменника Хуліо Кортасара. 
Цей експериментальний 
роман можна читати звичним 
способом, а також у певному 
порядку, запропонованому 
автором. З нього я багато 
чого почерпнула для своїх 
акторських пошуків. З 
юності люблю Латинську 
Америку, Іспанію. . . Мені 
близька психологія цих 
народів. Часто вона здається 
абсурдною, безглуздою, або ж 
глибоко ностальгічною. Мені 
подобається, що у них немає 
напівтонів. Сильні емоції, 
контрасти – якраз моя стихія. 

Що стосується популяризації 
читання, то вдалим форматом 
є публічні читання. Колись 
вони були популярні й зараз 
відроджуються, проводяться 
в Києві. Література може бути 
різноманітною – і казки, і 
серйозні твори, і абсурдні речі. 
Власне, це добра практика, 
коли в невеликих кав’ярнях 
з літературним напрямком, 
бібліотеках, або інших місцях, 
де збираються люди, які 
шукають інтелектуальних 
розваг, влаштовують такі 
читання з артистами. Вони 
можуть донести те, що хотів 
сказати автор, і зацікавити 
читачів, привернути увагу, 
зробити творам рекламу. 

ЩО ЧИТАЄТЕ

Марія КАТАЄВА 

З міського бюджету на підтримку книгови-
дання та популяризацію читання у столиці 
вперше виділено 1 млн гривень. 

Серед рекомендованого Видавничою 
радою при Департаменті суспільних ко-
мунікацій до видання – книжковий проект 
Українського інституту національної пам’яті 
«Майдан від першої особи. Мистецтво на 
барикадах». Загалом буде надруковано 500 
примірників, які буде передано до фондів 
столичних бібліотек. 

– Ми продовжуємо записувати свідчення 
учасників подій на Майдані 2013-2014 років 
і вже маємо понад 600 записів. Крім того, 
до нашого архіву надають свої записи інші 
організації та приватні особи, – розповіла 
координаторка проекту «Майдан: усна 
історія» та співупорядниця видання 
Тетяна Ковтунович. – Ці спогади варто 
оприлюднювати… 

Український інститут національної 
пам’яті минулого року видав «Майдан від 
першої особи: 45 історій Революції Гідності». 
До неї увійшли розповіді різних учасників 
Майдану: студентів, підприємців, священи-
ків, політиків, медиків, автомайданівців. 

– Звісно, ми не подаємо повні записи, 
тільки найцікавіше, адже розповіді тривали 
по 2-3 години. Книжка сподобалася читачам, 
вона дуже емоційна, бо мова йде від першої 
особи, – наголошує пані Ковтунович. – У по-
діях на Майдані брали участь багато митців, 
тож виникла ідея присвятити їм окреме 
видання. Воно складатиметься з кількох 
розділів: «Майдан – це слово», «Майдан – це 
музика», «Майдан – це арт», «Майдан – це 
дійство», «Майдан – це пам’ять», «Майдан– 
це позиція». 

У кожному розділі вміщено по п’ять 
спогадів, а у «Майдан – це арт» – аж десять. 
Зокрема у розділі «Майдан – це слово» 

своїми історіями діляться Андрій Курков, 
який написав власні «Щоденники Майдану», 
Олександр Ірванець, який видав збірник 
поезій «Пісні війни», Михайло Слабошпиць-
кий, у якого вийшов «Гамбіт надії», поетеси 
Анастасія Дмитрук та Євгенія Більченко. 

Розділ «Майдан – це пам’ять» присвяче-
ний людям, які стояли у витоків творення 
Музею Революції Гідності – начальник 
управління музейними справами Мінкульту 
Василь Рожко та нинішній директор музею 
Ігор Пошивайло. А серед учасників частини  
«Майдан – це позиція» – виконавчий про-
дюсер мистецького об’єднання «OstaNNя 
Баррикада» В’ячеслав Пономарьов, що 
організовував виступ «Океану Ельзи» та 
закордонних артистів на Майдані, а також 
Сергій Жадан, знаний письменник та ак-
тивний учасник подій в Харкові. 

Майдан – від першої особи 
ПІДТРИМКА КНИГОВИДАННЯ


