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Замість
Леніна – кущ
із травами

 НАПЕРЕДОДНІ ПІСЕННОГО КОНКУРСУ РОЗКВІТАЮТЬ НАВІТЬ П’ЄДЕСТАЛИ
Марія КАТАЄВА

На місці колишнього пам’ятника
Леніну в Києві з’явилася квітуча оаза.
Фонд «Ізоляція» відкрив тут тимчасову інсталяцію «Ритуал природи» Іси
Каррільйо.
Замість того, щоб поставити на постамент
нового героя, мексиканська художниця
вирішила замаскувати його відсутність
лікарськими рослинами – м’ятою і роз-

марином. Ідея проекту «Ритуал природи»
полягає у зверненні до її цілющих сил.
Іса Каррільйо пропонує нейтралізувати
ідеологічну напругу навколо вакантного
постаменту прикрасивши його рослинами. П’єдестал пам’ятника Леніну вкрили
понад тисяча живих рослин: розмарин,
м’ята, чебрець, базилік тощо. З одного
боку, рослини маскують кам’яну колону, з
другого – символічно очищують місце, що
асоціюється не лише з радянським лідером.
Над створенням інсталяції Іса Каррільйо працювала майже 6 місяців. Рослини

для композиції вирощував фермер із Дніпропетровщини. Щоб рослини не зів’яли
їх щодня поливатимуть комунальники.
– Ми озеленили цей п’єдестал, і він
перетворився на такий великий кущ
із лікувальними травами. Для авторки
важливо, що це ті рослини, які ми використовуємо, коли хворіємо або для
покращення настрою і тонусу. Інсталяція
є живою, і за час проведення вона має
вирости ще на 10 сантиметрів, – розповіла куратор проекту Катерина Філюк.
Робота мексиканської художниці пере-

ОБЕРЕЖНО!

ПРЯМА МОВА

Смартфон у кримінальному
інтер’єрі

Віталій КЛИЧКО:

Ми звикли вважати, начебто крадіжки
мобільних телефонів – справа дрібних
злодюжок. Насправді ж це масштабний,
поставлений «на потік» вид злочину, а
рахунок прибутків йде на тисячі (і причому не гривень).
Цей кримінальний «бізнес» останнім часом
впевнено стає одним із безперечних лідерів
щоденних правопорушень у столиці. Особливо
прикро, що більшість постраждалих – діти та підлітки. За місяць в Україні викрадають по декілька
десятків тисяч мобільних телефонів, причому
доволі дорогих моделей (про втрату дешевих

зазвичай просто не заявляють). Показово, що за
даними одного з провідних мобільних операторів,
у середньому за місяць до них може надійти від
правоохоронних органів близько 10 тисяч запитів
на надання інформації за телефонними номерами,
98 відсотків якої стосується тяжких злочинів і лише
1-2 відсотки припадають на запити щодо пошуку
зниклих телефонів. Якщо припустити, що подібна
статистика характерна і для інших операторів, то
напрошується очевидний висновок: лише один з
близько півсотні вкрадених телефонів офіційно
розшукується.
Продовження
на 6-й стор.

могла серед чотирьох запропонованих у
народному голосуванні, організованому
в рамках проекту Суспільна угода-2017.
Інсталяція триватиме до 17 травня. Під
час її проведення заплановано публічну
програму. 13 травня з 12.00 до 18.00
біля пам’ятника відбудеться майстерклас на тему культури вирощування
та традицій використання розмарину,
м’яти, чебрецю, інших пряних трав, з
яких складено інсталяцію. А 17 травня,
на закритті проекту, рослини віддаватимуть усім охочим.

«Столиця до «Євробачення» готова»
Київ виконав свої зобов’язання перед організаторами «Євробачення» та готовий до проведення пісенного конкурсу, повідомив
Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, зобов’язання, які місто взяло на себе, реалізовано на
100 відсотків. «Усі поставлені завдання, які ми мали перед організаторами
конкурсу – територія біля МВЦ, під’їзні шляхи, безпека, фан-зони – ми виконали повністю», – запевнив мер.
Віталій Кличко нагадав, що на проведення пісенного конкурсу столиця
виділила 200 млн гривень, не рахуючи інвестицій в інфраструктуру міста.
Це нові парки, сквери, оновлене дорожнє покриття, відремонтована станція
метро «Лівобережна». Конкурс «Євробачення» закінчиться, а все зроблене
залишиться киянам. Серед іншого, місто приділяє увагу створенню умов для
пересування людей із особливими потребами та організації безбар’єрного
простору.
Продовження теми на 2–3-й стор.
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Визначено журі від України
Організатори «Євробачення-2017» оприлюднили імена членів міжнародного журі конкурсу від кожної країни-учасниці.
Цьогоріч від України оцінки
конкурсантам виставлятимуть
поет Юрій Рибчинський, призер
конкурсу «Дитяче Євробачення-2013» Софія Тарасова, композитор і аранжувальник Сергій
Грачов, продюсер Яна Прядко і
радіоведучий Серж Гагарін.
Рейтинг журі, в поєднанні з телеголосуванням, буде оголошений

ведучими із кожної країни у ніч
фіналу в прямому ефірі.
Цього року система голосування
залишиться такою ж, як і торік.
Тому журі та телеглядачі оголосять свої бали окремо одне від
одного, щоб показати глядачам,
хто як проголосував. Бали будуть
визначені співвідношенням 50/50
від журі та телеглядачів.

Запрошує прес-центр
Віталій КЛИЧКО: «Столиця

Для висвітлення «Євробачення-2017» вже акредитувалися понад 1500 журналістів з України та світу.

Початок на 1-й стор.
«Будь-яке будівництво, нові об’єкти не вводяться в експлуатацію,
якщо там не враховані норми, які дають можливість пересуватися
людям з обмеженими можливостями. Це одна з ключових вимог.
Ми працюємо з організаціями, які слідкують за цим. Можу запевнити, що це не тільки питання «Євробачення», це один із напрямків
розвитку нашого міста», – підкреслив Віталій Кличко.
Мер також наголосив, що до «Євробачення» в Києві почали встановлювати нові сміттєві баки європейського зразка.
«На заході сміттєві баки закопують під землю. А зверху стоїть
невелика урна. У нас уже є 50 таких баків, до кінця року встановимо
ще 250. Наступного року – 1000», – наголосив він.
Віталій Кличко зазначив, що одним із пріоритетів є також допомога іноземцям орієнтуватися у місті. Саме для цього столична
влада ще рік тому започаткувала проведення курсів англійської
мови Capital English для митників київських аеропортів, патрульної
поліції та служби 102.
Інф. «ВК»

До їх послуг сучасний
прес-центр із кабельним інтернетом, Wi-Fi і
необхідною оргтехнікою,
який розміщуватиметься
в МВЦ та зможе прийняти близько двох тисяч
представників національних та міжнародних
ЗМІ, блогерів і фанів. За
потреби представники
ЗМІ зможуть користуватися спеціально обладнаними радіостудіями та
кімнатами для інтерв’ю.
Окрім того, у прес-центрі також передбачено місце для відпочинку з
рестораном та фан-зоною у вигляді комфортного лаунжу.
Зала для прес-конференцій вміщує 500 осіб та 80 фото- та відеокамер.
Нагадаємо, що півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11
травня, фінал – 13 травня.

до «Євробачення» готова»

Данія
серед лідерів
Пісенний конкурс «Євробачення» збере у столиці, за
попередніми оцінками, 17-18
тисяч закордонних гостей.
Про це повідомив директор
Управління туризму КМДА
Антон Тараненко.
– Найбільша активність серед
іноземців, що придбали квитки
на конкурс, серед громадян Данії
та скандинавських країн, зокрема
Швеції та Норвегії. Також очікується багато туристів з Ізраїлю, –
сказав Антон Тараненко.
Він також розповів, що у столичних готелях 85% резерв, тож
місця ще є. Вартість підвищилась
на 30%, крім п’ятизіркових, в них
ціна суттєво не зросла. Це звична
світова практика за таких подій.
Після конкурсу вартість впаде,
запевнив Тараненко.
Із організаторами цьогорічного
пісенного конкурсу охоче діляться
своїм досвідом експерти з Німеччини, які допомагали місту Баку
зробити «Євробачення» неперевершеним та яскравим.
Фото Олексія ІВАНОВА

РАКУРС

Об’єктив відкриває столицю


В БУДИНКУ СТОЛИЧНОЇ ВЛАДИ ЕКСПОНУЄТЬСЯ
НЕЗВИЧАЙНА ФОТОВИСТАВКА, ЯКА ПРИВЕРТАЄ
УВАГУ КИЯН ДО ПРОБЛЕМ МІСТА
«CANactions. Місто. Цінності» - це не тільки своєрідний
погляд на місто та його
головні цінності, серед яких
в пріоритетах – люди. Це ще
й своєрідний заклик не бути
байдужими, замислитись, що
може зробити кожний із нас,
щоб життя довкола змінилося на краще. 57 чорно-білих
фотографій показують Київ
з усіма його недоліками та
перевагами життя у багатомільйонному мегаполісі.
Автори виставки не нав’язують
своєї думки – навпаки, пропонують кожному відшукати власні
цінності у спогляданні міста. З
іншого боку, виставка в міськдержадміністрації – своєрідний анонс
Міжнародного архітектурного
фестивалю CANactions, котрий
цьогоріч пройде в Україні вдесяте.
На ньому, як очікується, говоритимуть про цінності, архітектуру,
столицю, спільно вирішуватимуть,
що робити, аби змінити місто на
краще. По суті, СANactions – це
освітня платформа, місія якої сприяти створенню в Україні місць
та спільнот, де люди будуть задоволені життям та працею. Тут
об’єднано найкращий світовий
досвід у cферах архітектури та
урбанізму.
– Ми довго ламали голову, як
краще привернути увагу до проблеми цінностей в місті, – розповіла кореспонденту «Вечірки»
директор фестивалю Валентина
Зотова. – І зрозуміли, що найвірніше буде показати обличчя
міста, можливо з контраверсійної

точки зору, показати проблеми
міського простору, але подати
це з погляду загальнолюдських
цінностей. Гадаю, у нас вийшло
поєднати і розглянути проблеми
міста не тільки як тягар, але й як
ресурс для потенційного росту.
Цінності, на думку організаторів
виставки, у стислих і водночас
зрозумілих гаслах на кшталт: «Доступність для всіх», «Місто – це
люди», «Реклама – це зло», «Презумпція відкритості», «Ліквідувати
тимчасові споруди та МАФи» та ін.
Експозиція розрахована на
широкий загал, тому не можна
говорити лише про архітектурні
цінності. Бо якщо копнути трохи
глибше, то неважко зрозуміти, що
доступність – це не тільки архітектурна цінність.
Вхід на виставку вільний. Цікаво, що тут можна не тільки подивитися очима фотографа на
знайомий-незнайомий Київ, а й
самому зробити аплікацію міста,
в якому ти проживаєш.
– Ми заздалегідь обрали точки,
де найяскравіше можемо побачити
цю проблему, – ділиться власними враженнями про роботу над
проектом фотограф Маргарита
Дідіченко. – Добре відомо, що
Дніпро найбільш закритий в районі
Контрактової і Поштової площ.
Презумпція відкритості страждає
в урядовому кварталі. Так само,
як і проблема паркування та доступності найбільш характерна для
середмістя. Для того, щоб побачити
ці проблеми, не треба йти далеко.
Але щоб їх вирішити, спершу потрібно дати людям поштовх.
Петро ЗУБЕНКО

Руслана у захваті від продакшена


ВІДОМА УКРАЇНСЬКА СПІВАЧКА, ПЕРЕМОЖНИЦЯ «ЄВРОБАЧЕННЯ-2004»,
ВВАЖАЄ, ЩО ТАКОГО ПРОДАКШЕНА, ЯК НА «ЄВРОБАЧЕННІ-2017»,
ЩЕ НІДЕ НІКОЛИ НЕ БУЛО

Про це вона розповіла під
час зустрічі з журналістами,
акредитованими на пісенний
конкурс.
«Це останнє слово техніки в
продакшені. Один із найбільших
екранів, який я бачила за все своє
життя, – 70 метрів довжина, 11
метрів висота. Вся підлога і всі
стіни – це все екран», – поділилася
враженнями Руслана.
Співачка вважає, що присутні будуть сприймати конкурс, як
масштабну комп’ютерну гру.
«Це – віртуальне середовище,
3D-гори, всякі неймовірні атмосфери, простори. У вас буде враження,
що ви просто сидите і дивитеся
музичну комп’ютерну гру. А вико-

навці будуть учасниками цієї гри.
Оце фішка «Євробачення» цього
року – надзвичайна конструкція
світла. Я такої конструкції світла

ще в житті не бачила - на жодному
концерті, на жодному перформансі. Це світло буде робити magic», –
переконана співачка.
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«Євробачення» і безпека

Фото Олексія ІВАНОВА



У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПІСЕННОГО КОНКУРСУ
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК У КИЄВІ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМУТЬ
БЛИЗЬКО 10 ТИСЯЧ ПРАВООХОРОНЦІВ

«Усі локації нами ретельно вивчені, системно аналізуються всі
ризики, що можуть виникнути
під час підготовки і проведення
конкурсу. Загалом правопорядок
на «Євробаченні» будуть оберігати
близько 10 тисяч правоохоронців.
Усі сили поліції, Нацгвардії та
інших структур приведені у підвищену готовність. На базі Київського міського ситуаційного
центру відпрацювали механізм
взаємодії усіх силовиків», – повідомив Богдан Лизогуб, керівник
штабу координації заходів безпеки
під час підготовки і проведення
«Євробачення-2017» в Україні, під
час прес-брифінгу в Українському
кризовому медіа-центрі.
У Києві працюватимуть 7 тисяч
камер відеоспостереження, підключених до Київського міського
ситуаційного центру.
«Визначені 13 ключових локацій. Це МВЦ, де буде відбуватися
конкурс, Броварський проспект,
Михайлівська площа, Софіївська
площа, вулиці Прорізна, Хрещатик,
Андріївський узвіз, Сагайдачного,
Поштова і Контрактова площа,
Труханів острів. В основних локаціях ми плануємо встановити
250 оглядових і 50 роботизованих камер, через які оператори
зможуть відслідковувати поточну
ситуацію», – розповів Юрій Назаров, директор Департаменту
інформаційно-комунікаційних
технологій Київської міської
державної адміністрації. Ситуацію моніторитимуть цілодобово.
У МВЦ працюватиме 115 камер
усередині та ззовні приміщення,

інформацію з яких аналізуватиме
окремий моніторинговий центр.
Зараз проходить тестування системи відеоаналітики, яка допоможе
виявляти підозрілих людей і предмети. Правоохоронці врахували
уроки терактів, що трапилися у
Європі упродовж минулого року, і
план дій для таких ситуацій також
відпрацьований, зазначив Богдан
Лизогуб.
«Ми відпрацьовуємо усе – починаючи від поодиноких випадків
хуліганських дій до можливої
терористичної загрози», – додав
Анатолій Серединський, представник Національної поліції
України.
Для гостей конкурсу розробили
спеціальні рекомендації україн-

У ключових локаціях
діятимуть поліцейські
пункти із працівниками, які володіють англійською мовою. У разі
проблем можна звертатися на лінію 1551,
у тому числі
англійською мовою

Тополине намисто біля НВЦ
Біля головної локації проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Національного виставкового комплексу
на лівому березі створили
оригінальне панно.
Працівники комунального підприємства з утримання зелених
насаджень Дніпровського району
оригінально прикрасили прилеглу
до НВЦ територію, щоб порадувати
гостей міжнародного конкурсу
небаченим квітковим розмаїттям. На схилі біля центру вони
створили яскраве панно розміром
8х8 квадратних метрів, в якому
використали понад 6,5 тисячі різноманітних квітів: бегонії, колеусу,
цинерарії, агератуму та інших. Як
розповів «Вечірці» директор КП
УЗН Євген Ковшун, родзинкою
цього квіткового шедевру є намисто, схоже на символ нинішнього
«Євробачення». «Бусинки» для
нього (найбільші діаметром 80 сантиметрів) виточив із тополі столяр
підприємства Василь Субботенко.
А потім розфарбували його таким
самим орнаментом, як і на символі
конкурсу. Намисто розміщується
на панно з квітів і стало окрасою

ською та англійською мовами.
Вони розміщені на офіційному
сайті МВС і Нацполіції.
«Там передбачені усі можливі
варіанти ситуації, що можуть
трапитися із нашими гостями починаючи із прибуття в аеропорт,
під час переміщення громадським
або особистим транспортом, ситуації, які можуть виникнути у
гостей з дітьми. Ми також прописали роз’яснення, які права і
обов’язки має поліція, щоб люди
із розумінням ставилися до заходів безпеки», – зазначив Анатолій Серединський. У ключових
локаціях діятимуть поліцейські
пункти із працівниками, які володіють англійською мовою. У
разі проблем можна звертатися
на лінію 1551, у тому числі англійською мовою.
До речі, на період проведення
конкурсу у ключових локаціях частково обмежать рух. Із 26 квітня до
18 травня буде перекритий Хрещатик у зоні роботи «Євромістечка».
Із 1 до 14 травня будуть перекриті
вулиці поблизу МВЦ і біля ст.м.
«Лівобережна». У день «червоної
доріжки» перекриють вулиці в
районі Маріїнського парку.

Мобільний зв’язок і собаки
Виявляється, що до нинішнього міжнародного пісенного
конкурсу готуються не лише люди, а й… собаки. Вони виступатимуть у «обов’язковій програмі» по захисту громадського
порядку та безпеки.

Фото Павла ПАЩЕНКА

Охорону порядку посилять
у всьому місті, включно із
метрополітеном. Найбільш
пильно контролюватимуть
центральну частину міста,
Міжнародний виставковий
центр та інші ключові локації.

території та місцем для фотографування гостей.
«Також біля центрального входу
до МВЦ ми розмістили два «кущі»,
виготовлені з металу, – повідомив
директор підприємства. – У кожному встановили термочаші, в яких
висадили сульфію і пералгонію, які
створюють вигляд однієї великої
квітки. Ще неподалік установили
оригінальний артоб’єкт – хамелеон
із шишок, розфарбований у різні
кольори. А понад 130 електроопор
вздовж Броварського проспекту та
навколо НВЦ прикрасили трьохярусними підвісними «горшками», в яких
теж висадили різнокольорові квіти».
На жаль, не всі мешканці столиці
цінують красу, яку створюють невтомні зеленбудівці, прикрашаючи місто до «Євробачення». Євген
Ковшун розказав, що нещодавно
затримали дідуся, який збирав на
їхньому панно різнокольорові камінці і ховав у багажнику своєї автівки.
А наступного дня помітили жінку,
котра на клумбі зрізала близько сотні тюльпанів – напевне на продаж.
Тож нам варто навчитися не лише
проводити конкурси європейського
рівня, а й вести себе по-європейськи
цивілізовано.

...Зловмисник захотів перевезти п’ять набоїв до пістолету Макарова і поклав їх у велику сумку з речами, яку для «конспірації» поставив серед ще кількох подібних, щоб ніхто не здогадався про боєприпаси. Але він прорахувався… Маленький чорненький спаніель
Марс за кілька секунд нанюхав цей небезпечний вантаж і дав знати
своєму господарю-кінологу. Інший собака – німецька вівчарка Янга
також швидко відшукала серед шести однакових ящиків той, у якому
були заховані наркотики. А ще один собака цієї ж породи Тім легко
впорався з затриманням «злочинця», поваливши його на землю.
Такі неабиякі здібності продемонстрували нам під час виїзного
брифінгу в Кінологічному центрі ГУ НП в Києві, де собак готують
до патрулювання на локаціях «Євробачення». Всього ж у Центрі наразі перебуває 20 собак, розповів «Вечірці» його начальник Микола
Куцук. Кожна з них має свій «профіль» – пошук наркотиків, зброї,
затримання злочинців. Перед тим, як потрапити сюди, вони пройшли спеціальні навчання, а також атестацію в Кінологічному центрі ГУ Нацполіції області в Ірпені, яку всі здали на «відмінно» і були
допущені до несення служби під час «Євробачення». На цей період
собаки проживають у металевих вольєрах, харчуються спеціальними сухими кормами та забезпечені всім необхідним для навчання і
нормального несення служби.
Також журналістам презентували єдиний в Україні мобільний
офіс Національної поліції, облаштований у мікроавтобусі, який буде
цілодобово чергувати зокрема біля «Європейського містечка» на
Хрещатику, а також біля МВЦ. Як розповів начальник управління
інформаційної підтримки та координації поліції «102» Києва
Дмитро Кирак, у ньому працюватиме чотири співробітники, які
зможуть не лише прийняти заяву від громадянина, а й оперативно
відреагувати на неї, оскільки матимуть зв’язок зі всіма поліцейськими базами даних, а також патрулями. При цьому всі працівники офісу пройшли підготовку і знають, як допомогти в тій чи іншій
ситуації, надати правову консультацію. А один із них обов’язково
досконало володітиме англійською мовою, щоб мати змогу працювати з іноземними гостями пісенного конкурсу. Офіс оснащений
комп’ютерами, сучасними засобами радіо- та мобільного зв’язку,
швидким доступом до Інтернету.
Микола ПАЦЕРА

Розквітне галявина на Софіївській площі
На «Євробаченні-2017» у
Києві працюватиме 5 так
званих зон гостинності.
Центральна локація, «Європейське містечко», розміститься на Хрещатику,
на ділянці між вулицями
Богдана Хмельницького та
Прорізною.
Про це розповіли представники міської влади та організаційного комітету «Євробачення»
під час брифінгу в Українському
кризовому медіа-центрі. «Це
єдина локація, де буде пряма
трансляція півфіналу і фіналу
заходу. Вхід у зону безкоштовний», – сказав Кирило Воронін,
івент-керівник «Євробачення-2017». Окрім самої трансляції,
заплановано велику розважальну
програму.
«Євроклуб» розташують у Маріїнському парку (Паркова дорога,
16). Це локація для офіційних
делегацій – акредитованих фанів
і преси. Червона доріжка проходитиме також у Маріїнському
парку. «Це навпроти Маріїнського
палацу, із фантастичними краєвидами. У нас буде рекордно
довга червона доріжка», – додав
Воронін.

«Для нас найважливіше – створити привітну креативну атмосферу. Цьогорічне «Євробачення» – це намисто, і ми будемо,
як намистинку за намистинкою,
нанизувати усі події, щоб кожна із
них розповідала щось про Україну,
її традиції і сучасність», – розповів Сергій Проскурня, креативний
супервайзер подій конкурсу «Євробачення-2017».
Найбільша зона гостинності буде на Софіївській площі.
Її оформлять як «зелену галявину», тут залишиться також
частина експозиції виставки
писанок. Працюватиме сцена із

розважальними заходами, за два
тижні на ній відбудеться більше
11 концертів. На Поштовій площі
облаштують ретроспективу попередніх конкурсів «Євробачення»,
охочі матимуть нагоду виконати
пісні учасників. На Троїцькій
площі заходи організовує Національний академічний театр
оперети. «Це буде феєрія барв,
музичних мотивів і посмішок.
Там буде і французький канкан,
і італійська опера», – розповіла
Діана Попова, директор Департаменту культури Київської
міської державної адміністрації.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
КОМУНІКАЦІЇ

Хочу і буду партнером
створення міста мрії!
Олександр БРОДСЬКИЙ,
депутат Київради (фракція «Єдність»):

Дорога прямує
в осінь


НАПРИКІНЦІ НИНІШНЬОГО РОКУ МАЄ
ЗАВЕРШИТИСЯ БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ
РОЗВ’ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО «НИВКИ»

202,4 млн грн, повідомили «Вечірці» в «Київавтодорі».
– Роботи з реконструкції транПро те, що тут працюють доспортного вузла «Нивки» завершаться до 1 вересня, – розпорожники нагадує кількакіловів заступник генерального
метрова тиснява на проспекті Перемоги, яка починається директора КК «Київавтодор»
Валентин Осипов. – Намагаєще при під’їзді до сусідньої
мося максимально мінімізувати
станції «Берестейської». Ченезручності для киян, пов’язані
рез будівельні роботи зміниз виконанням ремонтних робіт,
ли напрямок руху декілька
адже із закінченням відпускного
тролейбусів.
періоду у столиці знову значно
Незручності тимчасові, запев- збільшиться автомобільний трафік.
няють у «Київавтодорі». Зате вже
Інші роботи, що безпосередньо
восени кияни, насамперед, жителі не пов’язані з ускладненням руху
навколишніх вулиць, а також па- транспорту – ремонт тротуарів,
сажири та водії, які користуються підходів до шляхопроводу будуть
транспортним вузлом на перетині завершені у жовтні.
проспекту Перемоги та вулиці Да– До речі, транспортна розв’язка
нила Щербаківського, отримають на Нивках прослужила 35 років,
незаперечні переваги.
–зауважив ветеран галузі наНайперше – це, звичайно, від- чальник відділу конструкцій
ремонтований
дорожньо-траншляхопровід, на Роботи з реконструкції спортних споруд
якому буде влаІнституту «Київтранспортного вузла дормістпроект»
штовано 5 смуг
«Нивки» завершаться Василь Маракулін,
руху автотрандо 1 вересня
спорту замість
який брав участь
4 нинішніх: три
у її проектуванні.
на виїзд з Києва та дві – на в’їзд – Проект розробляв інститут «Кидо столиці. А також, для підви- ївпроект» у 1982 році. Сьогодні – це
щення безпеки дорожнього руху, дворівнева транспортна розв’язка,
розподільче огородження – Vario а тоді був один рівень. На той час
Guard. Такі зміни дозволять значно на Нивках вона була досить прозменшити затори у години пік на гресивною, бо при її будівництві
цій важливій магістралі.
використовувались нові технології
Крім того, заплановано вста- і технічні рішення. Щоправда, нановити нову мережу зовнішнього вантаження й інтенсивність дорожосвітлення як на самому шляхо- нього руху були іншими. На початку
проводі, так і вздовж його, в межах 1980-х проводилася масштабна
виконання дорожніх робіт. Краще реконструкція ділянки проспекту
буде і велосипедистам, яким сьо- Перемоги довжиною більше 10
годні не вельми комфортно та км, яка передбачала окрім розшибезпечно на столичних вулицях. рення проспекту низку проектів,
Для них обіцяють упорядкувати зокрема, розширення естакади на
велодоріжку на ділянці від вулиці Шулявці, будівництво підземних
Невської до Дружківської. Не за- переходів та ін.
лишаться в накладі і місцеві жителі,
Зрозуміло, 35 років – час небо проект передбачає благоустрій малий, прогрес у дорожньому
прилеглої території.
будівництві зробив величезний
Наразі будівельники зосере- крок уперед, технології докорінно
дилися на підготовчих та допо- змінилися, на зміну традиційміжних роботах. Прокладаються ним прийшли новітня техніка,
водопровідні мережі, облаштову- механізми і будівельні матеріали.
ється зовнішнє освітлення. Вартість Тому нова розв’язка однозначно
будівельних робіт складає понад повинна бути кращою.
Петро ЗУБЕНКО

СКАЗАНО
Геннадій ПЛІС, перший заступник голови КМДА:
– У цьому році ремонт столичних доріг
планується профінансувати в обсязі понад 2
мільярди гривень, що на 500 млн грн більше, ніж
торік. Плюс експлуатація – ще більше 800 мільйонів гривень. Тож на дорожню інфраструктуру
витратимо загалом майже 3 мільярди. Плануємо
відремонтувати 300 кілометрів доріг. Але потрібно враховувати, що
багато коштів піде на ремонт розв’язки на Нивках, це буде набагато
дорожче, ніж просто будувати дороги.

– Звернувся до першого
заступника голови КМДА з
пропозицією бути партнером проекту «Громадський
бюджет-2». Хочу підтримати
мешканців Сирця та допомогти
їм втілити свою мрію щодо покращення життя свого району.
У проекті «Громадський бюджет-1» з Шевченківського району взяли участь 24 проекти, 6 з яких
знаходиться на стадії реалізації. Необхідно збільшити
ці цифри в рази. Беру на себе зобов’язання – забезпечити активістів свого округу не лише інформаційною підтримкою та супроводом на всіх етапах
проекту, але й розглянути можливість фінансування
кращих пропозицій.
Уже в травні відбудеться зустріч з усіма бажаючими взяти участь у проекті та з організаторами
«Громадського бюджету-2». Впевнений, що разом
ми зможемо підготувати багато цікавих проектів
щодо якісного розвитку нашого району та виграти
фінансування на їх реалізацію!

Будівництво
без дозволу
Сергій БАШЛАКОВ, депутат Київради
(фракція «Об’єднання «Самопоміч»):
– Комісія Київради з питань дотримання законності,
правопорядку та запобігання
корупції підтримала проект
рішення, який має на меті
повернення громаді міста
земельної ділянки, яку було
захоплено на Подолі. Члени комісії підтримали
мою ініціативу – намагаюся повернути киянам
земельну ділянку в історичній зоні, де незаконно
звели будівлю на вулиці Оболонська, 29.
Для розслідування цього нахабного випадку було
створено робочу групу, яка підтвердила, що будівництво велось без жодних дозвільних документів.
«Порушуючи вимоги чинного законодавства, маючи
у власності лише 305,9 м2, зведено без жодної дозвільної документації й речових прав на земельну
ділянку будівлю площею 4081,6 м2», – висновок
робочої групи. Більш того, після завершення будівництва, «власник» намагався його узаконити:
оформити право на оренду землі на 5 років. Проте
містобудівна комісія не погодилась брати участь
уцій афері.
Пропоную звернутися до суду для того, щоб
зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки, скасувати реєстрацію права власності на
об’єкт будівництва, визнати його самочинним
будівництвом, а також привести земельну ділянку
до попереднього стану.

«Загравання»
чи «гра з вогнем»
Ганна СВИРИДЕНКО, депутат Київради
(фракція «ВО «Батьківщина»):
– Від того, як вирішиться
питання створення дієвої
системи місцевого самоврядування та яку реальну роль
відведуть у ній громаді й буде
залежати не лише розвиток
кожного конкретного села,
району чи міста, а й розвиток усієї держави,
як сукупності громадян, які й утворюють ці
живі та динамічні спільноти. Сьогодні стосунки
органів влади і місцевих громад швидше носять
характер загравання, ніж дієвої співпраці. Бо там,
де з’являється потужне бізнесове лобі, права та
інтереси киян відходять на другий план. І лише у
випадках, коли їм вдається організувати потужний
опір цим зазіханням, здійснити розголос проблеми, привернути увагу до цієї «гарячої точки»,
з’являються певні шанси на успіх.
Але усі ці загравання можуть перерости у гру з
вогнем, якщо не дати громадам реальних повноважень, можливості створення представницьких

органів самоврядування на місцях та дієвих інструментів агрегації та артикуляції своїх вимог до влади.

Захистити
ботанічний сад

Денис МОСКАЛЬ, депутат Київради
(фракція «ВО «Батьківщина»):
– Подав проект рішення
про створення тимчасової
контрольної комісії, яка
має не допустити незаконну забудову в охоронній
зоні Національного саду ім.
М.М.Гришка НАН України,
відреагувавши на звернення громадської організації «Центр охорони довкілля» щодо
незаконної забудови біля саду. Представники
цієї громадської організації небезпідставно переймаються тим, що замовчування даного інциденту
може мати негативні наслідки – будівельні та інші
роботи можуть призвести до руйнування природно-ландшафтного фонду історичних ареалів.
Про те, що на цих земельних ділянках можна
будувати, взагалі не може йти мови, оскільки – це
зона рекреаційного призначення.
Неодноразові звернення громадських активістів
до органів прокуратури та контролюючих органів
не дали жодних результатів, влада та посадові особи різних інстанцій жодним чином не реагують на
подібні звернення громадян.
У проекті рішення окреслено основні завдання
комісії – перевірку законності передачі земельних
ділянок на відстані 200 метрів від меж земельної
ділянки ботанічного саду, перевірку цільового
використання цих ділянок, а також перевірку законності реєстрації права власності на нерухоме
майно, розташоване на таких ділянках, і відповідності проектній документації.

Великий шмат
«зеленої зони»
вже втрачено
Юрій ЛЕВЧЕНКО,
народний депутат України:
– Зустрілися з місцевою
громадою на вул. Пугачова,
щоб обговорити спільний
план дій щодо чергової незаконної забудови району
– цього разу місцем для багатоповерхівок можуть стати
4,2 гектари на вулицях Пугачова та Макарівській, в історичному ареалі
міста Києва. Депутат Київради Святослав Кутняк
із мешканцями зупинили роботу техніки на цій
території. Попри відсутність відповідних дозвільних документів, забудовник вирубав більше сотні
дерев, завдавши зеленій зоні непоправної шкоди.
На щастя, громада активізувалася і на зустріч
у четвер прийшло більш як пів сотні киян. Така
активність киян дає час задля боротьби в юридичній площині. Я вже направив з десяток звернень у
різні інстанції, щоб зібрати додаткові докази незаконності забудови. Кінцева мета в цьому випадку – зібрати достатню правову базу, щоб розірвати
договір оренди із забудовником і потім захистити
це рішення в судах.
Врятувати Київ від чергового багатоповерхового
комплексу в небезпечному для будівництва місці
ще можливо, проте через абсолютну бездіяльність
правоохоронних органів та міської влади, великий
шмат зеленої зони вже втрачений.
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Засекречена
трагедія
Дарниці
йона гривень. Проте цих коштів
замало. Розрахункова вартість
будівництва складає 10,6 мільйона
гривень (згідно проектно-кошторисної документації). Для зведення
пам’ятника потрібна бронза, якою
мають «обшити» забетонованого
«ангела». Тож роботи, як-то кажуть,
не початий край.

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«Ангел над розірваними
рейками» — так називається
проект меморіалу безіменних героїв, які загинули
весною 1944 року внаслідок
страшних бомбардувань
Дарницького вокзалу. Ініціатор цієї ідеї — 91-річний
фронтовик Федір Сьомін.
Разом зі своїми однодумцями-ветеранами цей сивочолий чоловік намагається
відновити історичну правду,
приховану в архівах КДБ.

СПОГАДИ
ПРО ПЕКЕЛЬНУ НІЧ

Про ту страшну війну Федір
Сьомін знає не з художніх книг і
кінофільмів. Він був очевидцем
жорстоких боїв, які тривали восени
1943 року на підступах до нашої
столиці. На той момент німецьке
командування, розуміючи стратегічну важливість напрямку ОстерКобижча, обрушили на цю ділянку
всю міць своєї бойової авіації.
Врятуватися вдалося лише тим,
хто своєчасно знайшов прихисток у лісі. Серед тих щасливчиків
була й сім’я Сьоміних: Федір із
молодшими братом і сестричкою,
матір’ю та батьком, який втік із
німецького полону.
Після визволення Києва (в
листопаді 1943 року) розпочалася чергова масова мобілізація до
Червоної армії. Доля закинула
Федора... аж на Далекий Схід. У

Фото Олексія ІВАНОВА

ІЗ ТАНКІСТІВ —
У ЗАЛІЗНИЧНИКИ

складі 141-го гвардійського важкого танко-самохідного полку
старшина Сьомін брав участь у
визволенні Маньчжурії й Кореї.
На «дембель» його відправили аж
у 1952 році.
Після демобілізації влаштувався на роботу в Дарницьке вагонне депо, пройшов шлях від учня
слюсаря до старшого інструктора
виробничо-технічного навчання.
За зразкове утримання навчальноматеріальної бази колишнього
танкіста нагородили знаком «Почесний залізничник».
Незважаючи на мирне життя,
війна продовжувала нагадувати
про себе. Особливо вражали роз-

повіді залізничників про той жах,
що творився на Дарницькому вузлі
під час ворожих бомбардувань.
До цієї теми Федір Федорович
повернувся після того, як вийшов
на заслужений відпочинок. Довгий
час він був заступником голови
Ради ветеранів Дарницького залізничного вузла. І навіть зараз,
незважаючи на похилий вік, мріє
про реалізацію давнього проекту —
«Ангела над розірваними рейками». Цей меморіал планується
встановити на братській могилі,
що знаходиться праворуч від входу
до Дарницького вокзалу.
Завдяки зусиллям ветеранів
вдалося зібрати близько півмільФото Бориса КОРПУСЕНКА

Петро ЗУБЕНКО

Під час Другої світової війни на долю українських жінок випали жахливі випробування. Як сказано у відомій пісні: «Була солдаткою – стала вдовою...».
Важка праця й виховання дітей, котрі стали напівсиротами, це подвиг, за
який суспільство завжди буде у боргу перед матерями.
В Україні багато пам’ятників героям і
жертвам тієї війни. Проте донедавна не
було жодного пам’ятника Матері-Вдові,
яка винесла на своїх тендітних плечах
тягар війни. Тож нагадаємо принагідно:
ідея спорудження такого меморіалу належить простій жінці Галині Заболотній.
Зі своєю пропозицією вона звернулась
до голови Українського фонду культури,
поета, Героя України Бориса Олійника
(cвітла память) й першою переказала
кошти на виготовлення монумента. Проект став воістину народним, бо знайшов

відгук в усіх куточках України, не залишив
байдужими ні старих, ні молодь.
Загалом на монумент, установлення
якого обійшлося на ті часи в 500 тис. грн,
було зібрано понад 358 тис. грн народних
пожертвувань. Фінансово проект підтримали близько трьох тисяч осіб. Переказавши
гроші один раз, люди не шкодували робити
нові пожертвування.
І ось 22 червня 2012 року, в День скорботи
та вшанування пам’яті жертв війни, перед
відвідувачами столичного парку «Перемога» постала чотириметрова скульптурна

Як стверджує сам Федір Федорович, настав час відновити історичну
справедливість. Про що йдеться?
На братській могилі встановлена
пам’ятна плита з написом: «На
цьому місці знаходилося поховання
радянських воїнів, що загинули
при визволенні міста Києва у листопаді 1943 року та перепоховані
до братської могили у 1970 році».
Насправді ці слова суперечать загальновідомим фактам.
— Ніяких боїв за Дарницю не
було, ніхто її не визволяв, — говорить ветеран Сьомін. — Німці
знищили Дарницький вузол до
останньої стрілки, спалили мости й
перейшли на правий берег Дніпра.
Дарницю бомбардували більше
двох тисяч разів. Але найстрашніший ворожий наліт відбувся у
квітні 1944 року: німецька авіація
вщент зруйнувала Дарницький
залізничний вузол. І це сталося
саме тоді, коли, всупереч всім наказам та інструкціям, на станційних коліях накопичилося багато
ешелонів з бійцями, біженцями,
пораненими. Вони зупинилися
у Дарниці внаслідок порушення
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кригою тимчасового мосту через
Дніпро.
Поруч з військовими ешелонами стояли й товарняки з боєприпасами і пальним (!). Таке небезпечне скупчення поїздів було
викликано як погодними умовами
(неготовністю до переправи через
повінь), так і людським фактором
– некомпетентністю і недбалістю
командування. І, ясна річ, вороги
скористалися цими прорахунками – близько другої ночі Дарницю
атакувала група фашистських бомбардувальників. Ті, хто залишилися
живими, ще довго виносили загиблих з поля трагедії. Цвинтар для
поховання шукати було ніколи:
останки складали поблизу вокзалу
у глибочезній воронці.
Після поховання розпочалися
пошуки… крайніх. Замість справжніх винуватців покарали ні в чому
не винних осіб — коменданта і
заступника начальника станції:
першого розстріляли без суду і
слідства, а другого відправили до
штрафбату (звідки він повернувся
додому інвалідом без ноги).
***
Після війни братську могилу
впорядкували, а на пагорбі встановили пам’ятну стелу з відповідним надписом. Проте пізніше,
намагаючись приховати Дарницьку
трагедію, органи КДБ знищили всі
архіви з іменами загиблих.
Рада ветеранів Дарницького
залізничного вузла неодноразово
ініціювала встановлення Меморіалу загиблим залізничникам (на
місці братської могили). Для цього
вже зроблено чимало: отримано
всі необхідні дозволи, проведено
конкурс на найкращий проект,
розроблено проектно-кошторисну
документацію та організовано збір
добровільних внесків.
Хочеться вірити, що ініціатори
цієї ідеї зможуть подолати людську
байдужість і відновити пам’ять про
воїнів і залізничників, які полягли
на залізничній колії у роки війни...

Стоїть
на видноколі
світла Мати
композиція Матері-Вдови з двома дітками,
які пригорнулися до неї. Матеріалом для
14-тонного монумента став світло-сірий
граніт, завезений із Черкащини. Біля підніжжя монумента викарбовано пророчі
слова:
«Віддай усе, що взяв, і освятись.
Ще більше, ніж узяв, зумій віддати...
Стоїть на видноколі світла Мати,
У неї вчись»
Скульптуру створили столичні скульптори, викладачі Національної академії
образотворчого мистецтва Адріан Балог
та Костянтин Добрянський, відтворивши народну ідею в камені. Архітектором
проекту став Костянтин Черній, а керував
митцями народний художник України,
академік, скульптор Володимир Чепелик.
Пам’ятник Матері-Вдові вдало вписався
в ландшафт головної паркової алеї. Поруч –
курган Безсмертя, споруджений ще під час
створення парку 1967 року. Землю для нього
було взято із солдатських і партизанських
могил по всій Україні. Торік навпроти
поставили перший в Україні пам’ятник
ветеранам Другої світової – «Люди Перемоги». Сюжет скульптури – зустріч двох
ветеранів, чоловіка і жінки.
– Мене часто запитують, чиє обличчя
стало прототипом Матері-Вдови і дітей, –
розповідає Заслужений художник України

Адріан Балог. – Насправді, образ збірний,
ніякої конкретної моделі не було. В процесі роботи ми переглянули десятки, якщо
не сотні, тогочасних фотографій, вивчали
риси облич, одяг. Ми з Костянтином Добрянським виготовили чотири ескізи до
цього пам’ятника. Зрештою, зупинилися
на ідеї мого колеги… На той час для мене
це була абсолютно нова тема. Пізніше випала нагода продовжити її в інших роботах,
навіть за кордоном…
Є на вході до парку ще одна тематична скульптурна композиція – мати, яка
проводжає сина на війну. А незабаром до
пам’ятників героям, які у різні часи боронили свою землю від ворога, додасться
меморіал воїнам АТО.
...Пам’ятник живе своїм яскравим життям. Щодня до нього приходять люди віддати шану подвигу мільйонів співвітчизниць – дбайливих матерів і невтомних
трудівниць. Приносять квіти, схиляють
голови перед монументом. Хтось упізнає
в жінці з каменю свою маму або бабусю.
– Не тільки ветерани й не тільки на
свята йдуть до пам’ятника, – розповідає
директор парку культури та відпочинку
«Перемога» Олександр Товстоног. –
Приходять діти, школярі, буває, цілими
класами, туристи. Молодята завжди приїжджають покласти живі квіти.
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ПОГЛЯД

«Вулик ідей»
для батьків та дітей

СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ

Оновлена програма
житлових субсидій:
що змінилося?
З 1 травня 2017 року, на підставі внесених
26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 «Про спрощення порядку
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме оновлена
програма житлових субсидій.

Олександр ПИРЛИК

Чи часто ви замислювалися над
тим, як можна змінити життя навколо себе? Варіантів безліч. Від
збирання використаних батарейок
до створення власної справи, яка
б допомагала іншим. А коли мова
про взаємини батьків та дітей,
важлива кожна дрібничка. Ось уже
8 років у Києві діє Центр дитячого
розвитку «Вулик ідей».
Коли першій дитини майбутньої засновниці «Вулику ідей» Олені ДубасЧорнюк виповнилося півтора рочки,
жінка почала шукати способи її розвитку.
На жаль, а можливо, на щастя, пошуки
не увінчалися успіхом: то приміщення
зовсім занедбане, то вихователі не подобаються... Тож довелося робити все
власними руками.
– Ми з подругою удвох подумали, а
може, відкрити власний центр дитячого
розвитку? Почала збирати інформацію,
розповіла чоловікові про свою ідею. Бажання стало настільки великим, що через
півроку відкрили перший центр розвитку
для дітей «Вулик ідей». Розробила проект
з нуля, їздила на курси до Харкова. Під
час створення центру у мене народилася
друга дитина. Як не дивно, але мені це
допомогло, – розповідає Олена.
Перший «Вулик ідей» був створений на
Лук’янівці. Цікаво, що над ним працювали не лише засновники, а й матусі дітей,

які вже починали відвідувати заняття.
За власний кошт купували матеріали,
те, що могли, робили своїми руками,
залучали чоловіків та знайомих. Навіть
стіни розмальовували з дітками.
За вісім років у місті з’явилося ще два
«Вулики» – на Виноградарі та Куренівці.
У чому ж відмінність центру від решти
подібних закладів? Відповідь доволі
проста – у спілкуванні дітей не лише з
однолітками, а в першу чергу зі своїми
батьками. Саме так, усі активності, які
проводяться у «Вулику ідей», можуть
відвідувати й мами з татами.
– Наприклад, у нас є заняття з танців.
Одного разу ми вирішили запросити на
нього кілька матусь. Ті спочатку ніяковіли, але коли їх попросили самі діти,
діватись їм було нікуди. Усього через
кілька хвилин жінки зовсім забули, що

вони дорослі, й стрибали, перевертались
та танцювали, наче дівчатка, – пояснює
наша співрозмовниця.
За словами Олени, головне, аби батьки
більше спілкувалися з дітьми.
– У сучасних реаліях ми багато працюємо, багато часу проводимо біля
телевізора і гаджета. А дитині потрібно побути разом з мамою і татом,
пограти або почитати, послухати або
поговорити про секрети. Наприклад,
для шестирічної дитини – лише 30
хвилин на день достатньо. Саме цей
час ми згадуємо, коли самі стаємо
батьками. За ці роки я зрозуміла, що
потрібно виховувати не дітей, а себе.
Якщо вони бачать вас щасливими і
життєрадісними, неодмінно візьмуть
приклад, і у них це також буде – підсумовує Олена Дубас-Чорнюк.

ОБЕРЕЖНО!

Смартфон у кримінальному
інтер’єрі
КОМЕНТАР

Початок на 1-й стор.
Хоча правоохоронці вживають превентивних і оперативних заходів, аби
протистояти таким злочинам, скажімо,
проводять перевірки місць реалізації
крадених мобільників. Але у приватних
розмовах самі ж визнають, що шансів
знайти їх небагато, до того ж, якщо розшукати вкрадений апарат, ще потрібно
довести, що користувач його вкрав (той що апарат поцупили. Сім’я напружиможе сказати, що чесно купив на ринку). лася… і придбала ще один смартфон за
Та й оперативники мають розкривати сер- 27 тисяч. Дівчина знову відвідала ТРЦ,
йозні злочини, а не шукати зниклі речі… щоправда, інший, і цього разу вже не з
Батьки, купуючи дитині дорогий га- подружками, а з мамою. Та наказала поджет, часто не усвідомлюють, що він класти новенький гаджет до сумки, зверху
може стати легкою здобиччю шахраїв, тримати величезний пакет, а через руку
у малоліток неважко виманити або, від- ще й перекинути об’ємну куртку. Ніби
волікаючи увагу, вкрасти дорогу іграшку. вжили всіх потрібних заходів безпеки.
А це може неабияк підірвати психічне Ніщо не віщувало біди, поряд була лише
здоров’я дитини, втрата дорогої речі якась жінка, до того ж вагітна, яка лише
може стати причиною нервового зриву. раз наче випадково штовхнула дівчину.
Показовий виЧи треба пояснюпадок стався у
вати, що було далі?
Зі стільниковим телефоном
сім’ї приятельки
Постраждала
потрібно обходитися так само, сім’я самотужки
авторки цих рядків.
як із гаманцем.
Дівчина-підліток
дослідила схему,
настільки серйозно
за якою працює
захопилася візажем (навчалася на спеці- добре організована банда: «вагітна»
альних курсах, вже навіть почала заро- краде, передає здобич іншій, розкішно
бляти), що домашні зрозуміли – знайшла одягненій жінці, та виносить цінну річ
своє покликання. Та щоб демонструвати за територію ТРЦ чоловікові, який у
потенційним клієнткам свої можливості, свою чергу передає її водієві машиїй потрібна була фотокамера з певним ни. Таким чином буквально за лічені
набором функцій, саме таке меню про- хвилини вкрадене опиняється в іншій
понують дорогі смартфони. І сім’я серед- частині міста, де його, найвірогідніше,
нього достатку не пошкодувала 20 тисяч передадуть ще одному члену злочинної
гривень на потрібний дівчині апарат. зграї – щоб «перебив» IMEI. Потім «ексТа ж поклала його в кишеню куртки і перт» зробить висновок, як реалізувати
вирушила з подружками до одного зі вкрадене, розібрати на запчастини чи
столичних ТРЦ. Уже на виході виявила, продати. Якщо модель дорога, годі й

Оксана БЛИЩИК,
начальник відділу комунікації
Головного управлінні Національної
поліції міста Києва:
– Буває, що самі ж громадяни мимоволі сприяють вчиненню такого злочину, як крадіжка мобільного телефону:
перекуповують апарати, обмінюються,
«змагаються», в кого дорожчий та сучасніший. Деякі діти і підлітки хизуються при розмові своїми недешевими
смартфонами.
Безперечно, існує безліч методів,
спрямованих на пошук вкрадених
мобільних телефонів. Усе залежить від
того, як швидко потерпілі зреагували
на пропажу, звернулися до поліції,
наскільки досвідченими виявилися
злодії. Та завжди варто пам’ятати:
саме власник насамперед має оберігати своє майно. Зі стільниковим
телефоном потрібно обходитися так
само, як із гаманцем. Особливо варто
бути обережними в торгових центрах,
на ринках. Якщо вам нікуди покласти мобільний, тримайте його в руці.
Адже шансів, що апарат у вас віднімуть, набагато менше, ніж витягнуть
«по-тихому».
сподіватися, що власник випадково
натрапить на неї на «чорному» ринку.
Як стало відомо з компетентних джерел,
здобуті злочинним шляхом дорогі гаджети можуть партіями переправлятися за
кордон. Наприклад, до Росії, злочинні
угруповання якої працюють у тісному
контакті з нашими: війна війною, а
бізнес бізнесом…
Ніна ГУЦУЛ

На основі змін, у травні органи соціального
захисту населення проведуть перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її
розміри на літній період, а з жовтня – на новий
опалювальний сезон.
Повторно подавати документи на оформлення
допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує
житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї.
Для решти субсидіантів перерахунок проведуть
автоматично, без повторного звернення.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА
ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ

Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не
працюють з об’єктивних причин, Уряд збільшує
соціальну норму, за якою надається житлова
субсидія.
Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм
рахуватиметься розмір допомоги, збільшується
з 49 кв. м. до 75 кв. м.

НОВОВВЕДЕННЯ НА КОРИСТЬ ТИХ,
ХТО ПРОЖИВАЄ У САДОВОМУ
БУДИНКУ

Багато людей не зареєстровані, але проживають
у садових будинках чи дачних кооперативах і
сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди
не могли претендувати на субсидію, позаяк не
мали там офіційної реєстрації.
З травня 2017-го, за рішенням Комісії з питань соціального захисту населення, які діють
при управліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть
оформлювати субсидію, яка фінансуватиметься
за рахунок місцевих бюджетів.

ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ
ПЕРІОД

Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон
призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася, відповідно до рішення органів місцевого
самоврядування або органів виконавчої влади
про дату початку та закінчення опалювального
сезону, то у 2017-2018 рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка
до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для
тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія
нараховується з 15 жовтня до 15 квітня.

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХІДНО
ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ
НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ?

Заяву і Декларацію про доходи заново треба
подавати сім’ям, які:
 орендують помешкання;
 мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався
чи виписався;
 хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ
ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?

Протягом місяця отримувачі субсидії повинні
повідомити органи соціального захисту населення
про наступні зміни:
 складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався;
 соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;
 про здійснення одноразової покупки, яка
перевищує 50 тисяч гривень;
 набору комунальних послуг: відмовилися
від централізованого опалення і перейшли на
індивідуальне чи навпаки.
Департамент інформації
та комунікацій з громадськістю Кабміну
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Про непомічений феномен
і «Електру»
Фото Олексія ІВАНОВА

ДО РЕЧІ

Торік київська СЕС провела
4290 досліджень повітря на
автомагістралях міста. Зафіксовано перевищення концентрації
діоксиду азоту, формальдегіду,
оксиду азоту, оксиду вуглецю.
Найгірші середньомісячні показники (на рівні 1,0-1,4 ГДК) на
Бессарабці, Деміївській площі,
проспектах Перемоги і Оболонському, площі Перемоги та
вулиці Довженка. Основними
джерелами забруднення в Києві,
за даними столичної Держпродспоживслужби, є автотранспорт
(82%) і ТЕЦ (14%).
У мегаполісах із забрудненим
повітрям збільшується захворюваність на інсульти, серцевосудинні недуги, хвороби органів
дихання, раку легень, бронхіальну астму. У Києві за останній
рік кількість таких діагнозів
зросла майже удвічі.

 КОЛИ СВІТОВІ АВТОГІГАНТИ ЛИШЕ
ПРОЕКТУВАЛИ ВИПУСК ПЕРШИХ СЕРІЙНИХ
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ, ВЕТЕРАН КИЇВСЬКОГО
АВІАЗАВОДУ ВЖЕ ЇЗДИВ НА ТАКІЙ МАШИНІ,
ЗМАЙСТРОВАНІЙ ВЛАСНОРУЧ У СТАРЕНЬКОМУ
ГАРАЖІ
Олег ПЕТРЕНКО

Це вже другий саморобний
електромобіль 79-річного
Валентина Гербштейна.
Коли закордонні концерни
і дослідні інститути лише
креслили деталі електрокарів, 1992 року електрик київського авіазаводу «випустив»
«Електру-1». Ще ніде не було
автомобільних електродвигунів, тож Михайлович зняв
мотор із старого гідронасоса. Не існувало й сучасних
батарей – їх зробив із кількох
звичайних свинцевих акумуляторів.
Та ентузіаста-самородка всюди, навіть в Кабміні, виставляли
за двері, коли просив бодай зареєструвати транспортний засіб.
Узаконив Валентин Гербштейн
машину, коли дав покататися

полковнику, який вибіг з усіма
підлеглими «даішниками» розглядати чудо-техніку.
Першій «Електрі» по силі були
тільки 60 км/г, а до дачі доводилося їздити з найощадливішою
швидкістю – 30 км/г. Тож, коли
світові автоконцерни нарешті
випустили свої електромобілі,
Михайлович запозичив їхні «беушні» механізми: двигун – у американців, батарею - у китайців.
«Електра-2» одразу «рвонула» 160
км за годину!
Влітку «Електра-2» скидає дах
і стає кабріолетом. «100 кілометрів – як чашка кави», – написано
на задньому склі. «Я злукавив, –
сміється Валентин Михайлович, –
три-чотири гривні, пів чашки. А
бензинові «випивають» пального на двісті гривень! Крім того,
електромобіль не потребує дорогого сервісу, масла, антифризу,
не треба міняти фільтри, свічки
тощо. Мої витрати – в іншому.

Батарея коштує 5 тисяч зелених.
Щоправда, гарантія 10 років. Хоча
я економний, сподіваюся, моя 20
років послужить».
Лід рушив? Україна здійснила
прорив у електромобільний світ
торік. У червні в столиці відбулася перша міжнародна виставка,
цьогоріч – уже дві.
Наприкінці 2015-го ухвалено
закон №1674, що скасував ввізне

мито на електромобілі. Це дало
результат: торік продано 2600
електромобілів (4 відсотки від
загальної кількості), позаторік –
лише півтисячі (1%).
Торік кількість зарядних станцій
з 110 збільшилася до 577, з нуля
з’явилося 44 швидкісні «зарядки».
Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про
розгляд пропозиції Єврокомісії

оснащувати зарядними станціями
всі нові будинки. Планується, що
зарядні станції незабаром буде
обладнано через кожні 50-80 км
на заміських магістралях.
Державні банки запустили програми трирічного безвідсоткового
кредитування купівлі електромобілів за умови сплати половини
вартості першим внеском.

ЗМІНА

Як юні едісони
«Корт-1» створили
 ВИГОТОВЛЕНИЙ СТОЛИЧНИМИ ШКОЛЯРАМИ 3D-ПРИНТЕР
УДВІЧІ ДЕШЕВШИЙ ЗА ПРОМИСЛОВІ АНАЛОГИ

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Від нагрудних значків і дрібних деталей до пластикових іграшок можна створити завдяки 3D-принтеру
«Корт-1», виготовленому групою
учнів навчально-виховного комплексу №141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг».
НВК №141 «ОРТ» – це унікальний навчальний заклад, створений за підтримки
міжнародного фонду «World ORT» на базі
загальноосвітньої школи №141 (Дніпровський район). Кабінети й класи обладнані
всім необхідним для здобуття сучасної
технологічної освіти та розвитку творчого
потенціалу. Тут розроблюють нові програми, проводять численні робофестивалі
та хакатони (хакерські змагання). Інформаційні технології тісно пов’язуються з
іншими шкільними предметами, тому й
не дивно, що саме в цьому НВК вивчають
суперсучасні ІТ-технології. Йдеться про
створення тривимірних об’єктів шляхом
накладання послідовних шарів матеріалу
за даними цифрової моделі. Ці процеси
здійснюються 3D- принтером.
– У нас давно було бажання придбати
такий прилад для свого навчального закладу, – розповідає директор НВК №141
«ОРТ» Юрій Кіньков. – Під час минулорічної екскурсії наші учні побували на кафедрі
інтегрованих технологій машинобудування
Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Там і побачили принтер,
зроблений власноруч Дмитром Джулієм,
асистентом кафедри. І ось тоді у школярів

виникло бажання створити такий пристрій
власними руками…
Для виготовлення складного принтера
потрібні були доволі дорогі комплектуючі. Одразу постало питання, де взяти
кошти? На допомогу прийшли меценати – депутат Київради Олесь Маляревич
і підприємець Валерій Борович. Дмитро
Джулій погодився бути науковим керівником проекту, над яким майже рік
працювали п’ятеро юних інтелектуалів:
студентка КПІ імені Сікорського Олена
Краснова і учні НВК №141 «ОРТ» Артем
Діхтяр, Пилип Жук, Владислав Атаманчук
та Артем Пінчук.
Цей 3D-принтер здатний одночасно
друкувати доволі складні моделі, причому
з двох видів пластику. Після друку пластик твердіє, а надрукована модель стає
жорсткою. Собівартість такого пристрою

Використання 3D-принтера
в школі дасть змогу учням
власноруч проектувати і
створювати різні вироби за
власним дизайном. Таким чином
на шкільній базі отримали
інструмент для втілення нових
віртуальних ідей у реальні
об’єкти.
близько 17500 грн, тобто удвічі менше, ніж
на вітчизняному ринку, де найдешевший
3D-принтер коштує 30 тис. грн. Але основна
цінність проекту в тому, що учні пройшли
весь технологічний цикл проектування та
виробництва, набули таких знань і практич-

них навичок, які зможуть використовувати
у подальшому житті.
Десятикласники детально вивчали, що
таке адитивні технології (3D-друк), з якими
матеріалами треба працювати, що можна
створити власноруч, зважаючи на певні
фінансові обмеження.
– Коли зупинились на технології FDM
(Fused Deposition Modeling – «Моделювання
методом наплавлення»), то вирішили вивчати конструктивні особливості наявних
3D-принтерів, у тому числі й лабораторних, –
розповів професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування
КПІ Віталій Пасічник. – Потім розпочався
етап проектування майбутньої конструкції. Для цього використовували програму
«SolidWorks»: у ній була створена віртуальна
тривимірна модель 3D-принтера. Учні до
міліметрів прораховували розміри деталей,
щоб не помилитися під час їх виготовлення.
Після завершення комп’ютерного проекту
розпочалися пошуки комплектуючих – крокових двигунів, екструдерів, контролерів
тощо. Деталі корпусу виготовляли методом
лазерної різки по моделях, які сформували

учні. Далі була робота зі складання й монтажу
всіх елементів за допомогою паяльника,
викрутки та інших інструментів…
Використання 3D-принтера в школі дасть
змогу учням власноруч проектувати і створювати різні вироби за власним дизайном.
Таким чином на шкільній базі отримали
інструмент для втілення нових віртуальних
ідей у реальні об’єкти. «Корт-1» планують
використовувати для виготовлення дидактичних матеріалів з різних шкільних
дисциплін (математики, фізики, біології
тощо). І цьому технічному вдосконаленню
немає меж.
– Найбільш важливим я вважаю те, що у
процесі роботи учні навчалися, – ділиться
заступник директора НВК №141 «ОРТ»
Сергій Дзюба. – Класно-урочна система
часто стає перешкодою, коли є бажання
реалізувати нові форми та методи навчання,
які є доволі ефективними та дають високі
результати. Великим досягненням був досвід
командної роботи. Тому, на мій погляд, у
сфері освіти повинні відбутися зміни, які
дозволять зробити процес навчання цікавим,
творчим і практичним.
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ПАРК КУЛЬТУРИ
Фото Віктора КОВАЛЕВСЬКОГО

Микола ПАЦЕРА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Про 120 років
нашого кіно

13-річний киянин Антоніо
Бразильєро Джонсон став
наймолодшим піаністом із
України, який виступив на
найпрестижнішій сцені світу,
в концертній залі Isaak Stern
Auditorium у знаменитому
Карнегі-Холі в Нью-Йорку.

Марія КАТАЄВА

«Музичні гени» Антоніо перейняв від батька Рубена Джонсона –
американського журналіста-міжнародника, закоханого у джаз,
який свого часу навіть грав по
місцевих клубах та ресторанах. Це
він дав сину ім’я на честь відомого
бразильського джазмена Антоніо
Карлоса Жобіма.
Хлопчик зростав у романтичній
джазовій атмосфері. Майже щовечора мама запалювала свічки, тато
грав на піаніно зворушливі мелодії.
Ледь навчившись ходити, Тоні добирався до інструмента і натискав
пальчиком на клавіші, від чого
отримував велике задоволення.
Тато був неймовірно радий такій
пристрасті сина, але категорично
вважав, що навчити його гри на
піаніно має не він, а професіонал.
Тож у п’ять з половиною років мама
Ірина відвела Антоніо до дитячої
музичної школи №10.
Викладачі доволі насторожено поставилися до худорлявого
хлопчика, який не міг правильно
А ще юний піаніст активно зайтримати пальці на клавішах – так мався благодійництвом. У 2015
звану позицію, і вони в нього «плив- році узяв участь у концерті-аукли». Тож бажання займатися з цим ціоні для збору коштів на допо«безперспективним» піаністом ви- могу актору Театру юного глядача
явила лише педагог Інна Гончарова. Тарасу Мельничуку, хворому на
Саме вона вловила у ньому задатки онкологію. Піаніст не лише вимайбутнього музиканта і доклала конав музичні твори, а й виставив
максимум зусиль, щоб розвинути на продаж свою картину, яка стала
їх до нинішнього рівня. Декілька найдорожчим лотом і була продана
місяців вони разом із наполегливим за 5 тисяч гривень. Торік хлопець
Антоніо годинами
також виступив у
«ставили» пальці.
подібному захоВершиною музичної
Іноді викладач закар’єри юного піаніста ді, на якому грав
лишала його після
сольний концерт
стали його виступи
уроку на відпрацюі продав картину
вання певних за- на сцені всесвітньо відо- «Холоднокровний
вдань, а мама четехнічний світ та
мого Карнегі-Холу
кала під дверима...
доброта мистев Нью-Йорку
На своєму перцтва». Зібрані кошому Всеукраїнському конкурсі шти пішли на потреби Черкаської
«Різдвяний зорепад» у 2010 році онкологічної лікарні.
Антоніо був наймолодшим учасЗавдяки своїм творчим успіхам
ником і в сольному виступі став у 2015 році Антоніо Джонсон став
третім. Пізніше на міжнародному переможцем Всеукраїнського конконкурсі «Мистецтво 21-го століт- курсу «Диво дитина».
тя», в якому брали участь молоді
Вершиною музичної кар’єри
виконавці з Європи, Китаю, При- 10-річного піаніста стали його вибалтики та інших країн, також ступи на сцені всесвітньо відомого
здобув третє місце.
Карнегі-Холу в Нью-Йорку. Про те,
Потім розпочався справжній як він зійшов на неї, Антоніо розпо«музичний калейдоскоп» із все- відав нам із дитячим захопленням.
українських та міжнародних конкур- Він повернувся тоді з міжнародного
сів, на яких юний музикант виборю- конкурсу «Мистецтво 21-го століття»
вав перші та призові місця. Також в Клайпеді, де посів перше місце.
давав сольні концерти, зокрема, Його організатор Елеонора Ткач
«Діти – проти війни» в Києві, для сказала, що переможцям «не пощаспослів європейських країн та ди- тило», мовляв, їм уже нікуди рости.
пломатів – учасників Міжнародного
Проте мама Антоніо вирішила
форуму безпеки НАТО у Варшаві. А досягти ще більшого. Вона пона міжнародному конкурсі талантів просила чоловіка знайти соліді краси Children of Universe Антоніо них організаторів міжнародних
Джонсон здобув найвищий титул музичних змагань. І він вийшов
принц Super Grand Prize of Universe. на компанію, яка й влаштувала

Нещодавно у видавництві
«Самміт-книга» вийшла
ілюстрована історія «Кіно,
народжене Україною», написана Сергієм Тримбачем.
Дослідження з величезною
кількістю фотоматеріалу
охоплює період від початків вітчизняного кінематографу на межі 19-20 століть
я.
до сьогодення.

Наймолодший
підкорювач
музичного
Олімпу

Реклама

участь його сина у конкурсі музичних талантів «Амерікан Протеже»,
переможці якого виступають у
малому залі Карнегі-Холу. Там
Антоніо завоював перше та друге
місця і отримав дипломи, якими
дуже пишається.
Після цього компанія оголосила
конкурс Summer Gala Сonсert, до
якого відібрали 30 кращих піаністів
зі всього світу. Повідомлення про
його проведення Джонсони побачили в Інтернеті в останній день
підготовки. І сталося диво – журі
прийняло їхню заявку!.. Тож 30
червня минулого року вперше в
історії України її наймолодший
представник взяв участь у Галаконцерті на найпрестижнішій
сцені світу! Він виконав українську народну пісню «Цвіте терен»
у джазовій обробці Олександра
Саратського.
– Цей найдорожчий для мене
диплом учасника дав змогу номінуватися на рекорд України у
номінації «Сольний виступ наймолодшого піаніста в концертній залі Isaak Stern Auditorium
у Карнегі-Холі в Нью-Йорку, – з
гордістю показує Антоніо сертифікат, який прикрашає стіну
їхньої квартири. Біля нього розвішані інші дипломи та його фото
з відомими людьми, а під ним
на столику розставлені численні
кубки та нагороди. – Я вже 88
разів був переможцем всеукраїнських та міжнародних конкурсів
піаністів, тож мрію про 888... А
якщо серйозно, то просто хочу
прославляти нашу країну в світі,
адже вона того варта, і не збираюся виїжджати до Америки...

– Ця книга
а не
претендує на загальну історію
рію
українського кіно,
но,
оскільки розпоовідає тільки про
ро
ігрові фільми. І
фактично пред-ставлені робо-ти лише двох
студій: імені
Довженка і
Одеської, та
на самому початку ще й Ялтинської,
нської,
– зазначив історик
орик кіно Сергій
Тримбач. – Досі
осі видавалися в
основному наукові праці. Ми ж
взяли за взірець американські і
європейські видання про історію
кіно, в яких багато ілюстративного
фотографічного матеріалу та універсальне коментування. Книжка
затрималася на три-чотири роки,
зате охопила період рівно 120
років. Вона починається з перших
на території України зйомок Альфреда Федецького , які відбулися в
Харкові в 1986-му, а закінчується
2016 роком.
Видання складається з шести
розділів за часовими періодами: становлення українського кіно (1896–1930), кіно на
марші (1931–1945), повоєнне
кіно (1946–1954), роки відлиги
(1955–1963), кіномодернізація
(1964–1990) та сучасне українське
кіно (1991–2016). Кожен з них
розпочинається «загальним планом», нарисом-характеристикою,
а далі йде «середній» і «крупний
плани» – інформація про знакові
фільми, режисерів, акторів.
Перші кінозйомки в Україні,
та й взагалі на теренах Російської
імперії, відбулися у Харкові 30
вересня 1986 року. Фотограф
Альфред Федецький зафільмував
перенесення ікони Озерянської
Божої матері по вулиці Єкатеринославській протягом 1,5 хвилини. Лише за рік до того брати
Люм’єри організували кіносеанс
з показом «Прибуття потягу на
вокзал Ля Сіота», який вважається
народженням кінематографу. Фе-

децький також зробив свою стрічку про потяг - «Вид Харківського
вокзалу в момент відходу поїзда
з начальством, яке знаходиться
на платформі». Так вже сталося,
що першими кінематографістами
стали саме фотографи, адже відомо, що батько братів Люм’єрів був
фотографічним фабрикантом.
У виданні можна побачити не
лише кадри зі старих картин, а
й фото одного з перших українських кінотеатрів, плакати й
рекламні листівки до фільмів та
інші архівн
архівні матеріали. Заверл
шується
воно двома
в
фільмами,
ф
що вийшли
щ
у 2016-му,
2
–
«Гніздо гор«Гн
лиці»
лиц і «Моя
бабуся Фанні
бабу
Каплан».
Капл
– Кожен великий фільм
лики
має свою
істос
рію, яка
часом
я
детективна. Надетект
приклад, «Земля»
приклад
Довженка, яка вийшл
Довженка
вийшла в прокат
і протрималася два тижні. Деякі
епізоди, зокрема, коли оголена
Наталка б’ється з відчаю, були
вирізані. Зрештою, «Землю» заборонили. Тільки в 1958 році
фільм реставрували і повернули
втрачені кадри. В авторській
версії, яку ми можемо зараз
побачити, він зберігся лише в
одній копії, у ВДІКу, куди не
дійшли чекісти, – розповідає
Сергій Тримбач. – На початку 2000-х років ми показували ретроспективу Довженка в
Америці. Тоді мене атакували
емігранти, які звинувачували
режисера у посібництві Сталіну.
Я відповів: ви ставитеся до Довженка як до якогось пацана з
сусіднього під’їзду, який розбив
там ліхтар. Але він – геній, і цим
все сказано. Ніхто на Заході не
звертає уваги на колективізацію
чи агітаційність в «Землі», вони
бачать грандіозний фільм, універсальну епопею про космос,
про природність.
За словами Сергія Тримбача,
який працює в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та
етнології НАН України, сьогодні готується п’ятитомна історія
українського кіно. Зараз побачив
світ другий том, який охоплює
період з 1930-го по 1945-й роки. У
виданні подається повна картина
історії кінематографу – не лише
про фільми й персоналії, а й про
тодішню кіноосвіту, кінокритику
й державне управління.
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16 В КІНЦІ НОМЕРА
ТРАДИЦІЇ

 ФОТОВЕРНІСАЖ

КИЇВ І КИЯНИ

6 травня – Георгія, Юр’їв
день. Це одне з найшанованіших весняних свят. Святий
великомученик і Побідоносець
Юрій, який загинув у Нікодемії
(Мала Азія) року 303 по Христу,
вважається покровителем хліборобства й скотарства у всіх
християнських народів.
 Не можна кричати і лаятися в цей день – може вбити
грозою.

8 – 14 травня

ОВНИ випромінюють сек-

суальні флюїди, фізична та
творча енергія б’є невичерпним
джерелом, не зволікайте, а постарайтеся цей потік спрямувати на
власні потреби.

ТЕЛЬЦІ на піку ділових і
подружніх теренах. Стосунки «я–ти» немов натягнута струна,
чия гармонійна милозвучність залежить лише від вас.

8 травня – Марка Ключника – повелителя весняних
дощів. Вірили, якщо в травні
дощ пройде хоча б три дні, то
можна очікувати багатого врожаю. Тому травневим грозам
завжди дуже раділи. До речі,
назва дня «Ключник» якраз і
виникла через те, що, згідно з
давнім віруванням, Марк мав
ключі від неба, яке він відчиняв
для того, щоб дощ пролився.
9 травня – День Глафіри.
Праведна діва Глафіра жила в
часи раннього християнства.
Померла в 322 р. Саме в цей день
намагалися посадити горох, заговорений на хороший урожай.
 Зозуля кує часто і голосно –
очікуй гарної погоди.
 Свіжий ранковий вітер
протягом дня посилюється, а
вечором, навпаки, слабшає –
прикмета того, що буде ясна і
стійка погода.
 У хмар 9 травня не видно верхівок – швидше за все в
найближчі півгодини почнеться
сильна гроза.
10 травня – Стефана Печерського. Замолоду став ченцем
Києво-Печерського монастиря,
згодом його обрали ігуменом.
Говорили, що у цей день нечиста сила намагається ближче підійти до місць людського
існування. Також вірили в те,
що хороша погода на 10 травня принесе одужання хворій
людині.
 Кричить сова – в найближчі
дні похолодає.

ГОРОСКОП

БЛИЗНЮКИ, ви в леща-

тах примусових обставин,
не намагайтеся їх зламати та вирватися на волю – так треба (кармічно).

РАКИ, соціальний рейтинг,

статус неформального лідера в колективі високий, і цим слід
скористатися задля реалізації власних задумів. Підходьте до всього
по-діловому, не прогадаєте.

Фото Павла ПАЩЕНКА

СКАНВОРД

повторне позначення вже
названого
поняття

влаштовує
гонки на
мотоциклах

основна
думка

частина доби
коло,
паралельне
екватору
одиничний
вектор

ТЕРЕЗИ, фінансові проблеми обрушаться на вас
шквальним дощем, поставивши
перед жорсткими вимогами терміново розплатитися з кредиторами і забрати те, що вам винні.
СКОРПІОНИ, войовни-

жіноче ім’я
(прикраса)

чі розбіжності, палкі дискусії, любовні примирення. Це
фон тижня, де реалізація спільних
проектів вимагає компромісу, логічних переконань, розумних альтернатив в ім’я торжества обопільних інтересів.

звертання
до чоловіка господарське
(англ.)
приміщення
ін’єкція

11 травня – Кирила Туровського. День пам’яті видатного
письменника і церковного діяча XII ст.

ДІВИ, перевтілюйтеся в
роль іміджмейкера і займіться рекламою власної персони – на
чужу похвалу сподівання марні,
прославляти вас ніхто не буде.Зараз ви під крилом Творця, відчуваєте інтимний зв’язок з ним на
кожному життєвому повороті, особливо в критичну мить.

орган зору

князівське
володіння

напівмавпа

життєва
активність

ЛЕВІВ штурмуватимуть
домашні проблеми, однак
тема кар’єрного росту – найактуальніша, тут хлібне місце.

бог часу
(міф.)

уособлення
веселки (міф.)

одноклітинна
тварина

зображення
Бога
офіцерське
звання
квіти, сплетені в коло

широка чаша
(ст. грецьк.)

СТРІЛЬЦІ, запрягайтеся у

африканський хижак
родини
котячих

задоволення,
насолода

ледар

висміювання
негативних явищ
дійсності

воза і завзято тягніть його.
Нині саме життя і є для вас робочим
тереном, де службовий вишкіл поєднаний з творчим горінням дасть
багатий урожай.
пірнайте в
казку під назвою «високе
кохання» і насолоджуйтеся досхочу. У мистецтві любовної магії вам
рівних не буде!

КОЗЕРОГИ,

старший писар у турків

спокусник

сузір’я зодіаку

У давнину слов’яни вірили в
те, що цей день наділений посправжньому магічною силою.
Люди збирали березовий сік,
який вважався саме в цей час
цілющим. Наші предки вважали, що в перший день другої
травневої декади теплий вітер
приносить здоров’я.
 Пізно цвітуть кульбабки –
літо буде засушливим.
 Метелики сховалися в сараях і будинках – буде вітряно
і холодно.

фригійська
богиня (міф.)

ВОДОЛІЇ, уперто відстою-

правитель
(схід.)

прохолодний
напій

листок
пальми

скло
засновник
детективу
основи

РИБИ, аби отримати мак-

і гризун,
і птах

син сина

широка
шлюпка

хижий птах
ряду горобцеподібних

ють свої життєві принципи,
пронизані практицизмом і вигодою.
Благополуччя сім’ї, рідних на першому плані, і це чудово! Вертикаль
«батьки–діти», «начальник–підлеглий» потребує термінових модернізацій.
симум користі від збігу обставин, будьте наполегливими,
задіявши всю внутрішню прозорливість і раціоналізм...

день і ніч

Склала Оксана БАРКІНА

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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