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Зручна
TV-програма
стор. 10-16

Денис ПОЛІЩУК: «Я отримав
батьківське благословення на війну»

стор. 9

Вже доторканий!
Як і просив...

За даними ГПУ, в результаті незаконних дій колишнього секретаря Київради О. Довгого з комунальної власності незаконно вилучено 10 земельних ділянок природо-заповідного фонду – заказника місцевого значення «Острів Жуків» площею 44,25 ґа. Перед

СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ

Муніципальна поліція
підтримає порядок
у парках, скверах, на
дитячих майданчиках

Продовження на 5-й стор.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Як подати проект:
інструкція для авторів


ДО 15 ЛИПНЯ ЛИШАЄТЬСЯ ОБМАЛЬ ЧАСУ, АБИ
ВСТИГНУТИ ПОДАТИ СВІЙ ПРОЕКТ НА ГБ-2. «ВЕЧІРКА»
РОЗБИРАЛАСЯ, НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРИ
ЗАПОВНЕННІ КАРТКИ ПРОЕКТУ
Продовження на 6-й стор.

голосуванням О.Довгий закликав парламент підтримати подання Ю. Луценка про зняття
недоторканості, щоб дати йому можливість «поставити крапку у всіх звинуваченнях, які
лунають на його адресу».

ПРОБЛЕМА

ВІЙНА І МИ

 ЩО ЗАВАЖАЄ СТОЛИЦІ
РОЗВИВАТИСЯ ЗА КРАЩИМИ
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ?

З початком військових дій Ольга вимушена була покинути Донецьк і разом із
мамою та донькою перебратися до Києва.
Тут вона не лише змогла влаштуватися на
роботу в школу, а й волонтером у організацію «Донбас-SOS», щоб допомагати таким
же біженцям долати труднощі.

В очікуванні
«європейського
ремонту»
Для кожного, хто приїжджає до столиці,
знайомство із містом розпочинається з
його «воріт» – аеропортів, залізничних
чи автобусних станцій. Для Києва такими
«воротами» є аеропорти «Бориспіль» та
«Київ», центральний та декілька приміських залізничних вокзалів, а також
автостанції, що сполучають його з іншими містами, регіонами та країнами.
Продовження на 7-й стор.

«Останній вагон»
Ольги Антоненко

Продовження на 18-й стор.

СУСПІЛЬСТВО

Як жінці бути
жінкою

Поширену думку щодо того, нібито в країні
дискримінації жінок не існує, можна
почути доволі часто.

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

Продовження на 20-й стор.
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КУР’ЄР «ВК»

ФОТОФАКТ

ОФІЦІЙНО

Київрада затвердила зміни
до Стратегії розвитку
столиці до 2025 року
Серед головних завдань документа — покращення якості
життя киян, зростання економіки столиці, збереження історичної та архітектурної самобутності Києва.
Стратегія також включає бачення майбутнього української столиці,
пріоритетні напрямки розвитку, цільові показники, ключові ініціативи
та план їх впровадження. Реалізація цієї стратегії дозволить усунути
найважливіші проблеми міста, реалізувати його потенціал та підсилити
конкурентні переваги.
Для реалізації завдань, закладених у стратегії, міська влада розробила базу інвестиційних проектів. Тим проектам, що вимагають
бюджетного фінансування, щорічно приділятиметься особлива увага
при плануванні витрат та капітальних вкладень.

сказано
Мер Києва Віталій Кличко упевнений, що капітальний ремонт проспекту Повітрофлотського (3,1 км)
завершать до Дня Незалежності. Під час нічної перевірки він переконався: будівельники працюють 24
години на добу. Крім того, на кожну капітально відремонтовану дорогу в столиці підрядник дає гарантію і
зобов’язується за власний кошт виправити недоліки, якщо такі будуть виявлені.
Повітрофлотський проспект поєднує аеропорт «Київ» (Жуляни) з центром міста. Востаннє його
ремонтували у 1995 році.

НАЙМЕНШИМ

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Новий дитсадок на Печерську
Цього року у Печерському районі столиці на вулиці Анрі Барбюса, 5-а з’явиться комунальний дитячий садочок № 48.
Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко,
зауваживши, що створення нового дошкільного навчального закладу
дозволить відкрити 2 групи на 35 місць.
Протягом 2017 року міська влада пропонує відкрити 10 дитячих садочків.

У 2017 році у Києві планують відремонтувати
70 дитячих закладів на 155 млн гривень

ГОРИЗОНТ

Після введення безвізу...

Демонтують
ще десять
пам’ятників

Голова Українського інституту національної пам’яті
Володимир В’ятрович
перелічив 10 пам’яток
у Києві, які підлягають
демонтажу відповідно до
закону про декомунізацію.

Геннадій ПЛІС, перший
заступник голови КМДА:
– У порівнянні з попередньою
стратегією, додано нову ціль – збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті
Києві. Це достатньо актуально. Нова стратегія – це
чітко структурований документ, де є стратегічне
бачення, стратегічні цілі, 16 секторів, для кожного з
яких є чітка вертикаль, де вказано стан, тенденції та
проблеми розвитку галузі, оперативні цілі, заходи,
загальні індикатори виконання заходів. Крім того,
додано 5 пріоритетів розвитку столиці. Минула
стратегія їх не містила, лише стратегічні цілі для
кожної галузі. Загальної стратегії не було. Тепер ми
її напрацювали.

Зокрема йдеться про Арку
дружби народів у центрі міста
( її позбавлять скульптур робітників), кінну статую Щорса на
бульварі Шевченка та пам’ятник
автору роману «Як гартувалася
сталь» Миколі Островському на
Повітрофлотському проспекті
столиці тощо.

 ПАСАЖИРОПОТІК ЗА КОРДОН ЧЕРЕЗ АЕРОПОРТ
«КИЇВ» ЗБІЛЬШИВСЯ НА 60%
Пасажиропотік за кордон
через аеропорт «Київ» (Жуляни) збільшився на 60% у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року після
вступу в силу безвізового
режиму між Україною та ЄС.
Про це повідомив в. о. начальника Київської міської митниці
Державної фіскальної служби
України, в зоні відповідальності
якої знаходиться пункт пропуску
«Аеропорт «Київ» (Жуляни)»,
Сергій Тупальський.

За його даними, починаючи з 11
червня, через пункт пропуску аеропорту, в Європу виїхали майже 40
тис. громадян, а в’їхали з країн ЄС
в Україну – 39,5 тис. осіб. Близько
75% подорожуючих – українці. За
показниками аналогічного періоду
минулого року, відповідно, 25 і
24,5 тисяч осіб.
«Це перевищує всі наші очікування! До того ж збільшилася
кількість міжнародних рейсів в аеропорті. Всього за місяць з’явилися
9 нових маршрутів до країн ЄС!», –
додав Сергій Тупальський.

ЕКОЛОГІЯ

Сміття у місті: від захоронення до сортування
У столиці розроблено Концепцію поводження з твердими побутовими відходами.
Київ планує перейти від небезпечного методу захоронення до сортування, у тому числі на побутовому
рівні, та переробки сміття. Це допоможе покращити
екологічну ситуацію в столиці на її околицях, оскільки мова йде про впровадження нових європейських
практик поводження з відходами.
За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва,
запропонована схема передбачає створення нових

НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ

Вибух на Голосіївському проспекті
Як вже повідомляли ЗМІ, минулої
суботи у триповерховому будинку за адресою Голосіївський проспект, 70, стався потужний вибух.
В результаті обвалилося перекриття між поверхами, а згодом сталося
загоряння. За даними Держслужби
з надзвичайних ситуацій, внаслідок
цього двоє людей (жінка 44 років та
чоловік 37 років) загинули, постраждали
шестеро осіб.
Тим часом працівники служби з
надзвичайних ситуацій стверджують,

що навіть начебто неушкодженими
під’їздами старого будинку пішли тріщини. В таких умовах до остаточного
висновку фахівців щодо безпеки споруди, жити в ній небезпечно. У будинку
вимкнули всі комунікації – світло, газ
і воду.
Наразі фахівці схиляються до висновку, що будинок відновленню не
підлягає. Слідство щодо причин надзвичайної події триває, однією із версій
є вибух побутового газу.
Загалом у будинку зареєстровано
64 мешканців. Як повідомили в КМДА,

23 особи, які постраждали внаслідок
вибуху, оселилися в тимчасовому житлі. Житло, яке отримали постраждалі,
обладнане необхідною технікою, є
посуд, постільна білизна, рушники.
Наразі місто має маневрений фонд
житла, який дає можливість розселяти
людей в аварійних ситуаціях.
Особисті речі киян, що проживали у будинку на Голосіївському
проспекті, 70 взяті під охорону,
а сама будівля обнесена парканом. Про це під час брифінгу
повідомив перший заступник
голови КМДА Геннадій Пліс.

Центрів поводження з відходами, де буде передбачене
сортування побутових відходів, із максимальним
відбором ресурсоцінних компонентів – скла, пластику, металу, паперу, так званого умовного палива.
– Ми розпочали протиаварійні заходи на полігоні
№ 5, розробляємо проект його подальшої рекультивації, паралельно вивчили найбільш реальні для нас
технології переробки сміття і вже намітили можливі
локації майбутнього будівництва. Також міська влада
вважає необхідним створити прозору систему адміністрування сфери поводження з ТПВ, яка передбачала б
повний контроль зі сторони територіальної громади.
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АВІАСПОЛУЧЕННЯ

ПРІОРИТЕТИ

Літаком до Лісабону
та Тель-Авіва

Мета –
«Топ-50»

Ринки торгуватимуть
по-новому

Прямий рейс до столиці
Португалії відтепер можна
здійснити з Міжнародного
аеропорту «Київ», подорож
триватиме чотири години і
двадцять хвилин.

Київрада внесла зміни до
Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року.

Київрада затвердила Правила торгівлі на ринках у місті Києві

Виліт здійснюється один раз на тиждень кожної п’ятниці о 17.30,
зворотний рейс з Лісабону прибуває до Києва рано вранці в суботу
о 4.20. Переліт виконуватиме українська авіакомпанія DART. Літаку
доведеться долати відстань від Києва до Лісабона у 3 352 км.
А з дев’ятого липня літаки іншого українського авіаперевізника YanAir здійснюють переліт до ізраїльського міста Тель-Авів.
Регулярні перевезення передбачено двічі на тиждень — у середу та
неділю о п’ятій ранку.

ОСВІТА

«Ерудит» готується до новосілля

Столична гімназія «Ерудит» працюватиме як навчально-виховний комплекс. Тут будуть створені дошкільні групи і початкова школа.
– 1 вересня цього
року навчальний заклад буде святкувати
входини у надсучасному шкільному
приміщенні, що
наразі будується на
вулиці Яблонської у
Солом’янському районі. Аби більша кількість дітей змогла відвідувати цю новітню, затишну школу, ми реорганізували гімназію
«Ерудит» у навчально-виховний комплекс. Завдяки цьому рішенню
вже з нового навчального року тут, окрім середніх і старших класів,
функціонуватиме початкова школа, а також дошкільні групи, – зазначила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.
Саме форма навчально-виховного комплексу дасть змогу «Ерудитові» об’єднати фінансові, інформаційні ресурси навчальних закладів різних типів (дошкільного навчального закладу, початкової
школи та гімназії) для реалізації наступності ступенів навчання в
закладі освіти.

Як наголосив перший
заступник голови КМДА
Геннадій Пліс, це не нова
Стратегія, а оновлена та
актуалізована. «Якщо раніше
це був текстовий документ, то
зараз бачимо впорядкований
і структурований, що складається зі стратегічного бачення
та цілей. Документ включає 5
ключових пріоритетів розвитку столиці, які раніше були
розпорошені за напрямами.
Окрім того, додали нові
індикатори системи моніторингу виконання Стратегії:
наразі їх 219 замість 78. Також
Стратегію доповнили новою
ціллю – збереження історичної самобутності та розвиток
культури у Києві», – наголосив Геннадій Пліс.
Серед стратегічних цілей
на найближчі роки визначено
підвищення рівня конкурентоспроможності економіки
Києва та комфорту життя
киян, а також збереження
історичної самобутності та
розвиток культури у столиці.
Столиця України – одне
з найбільших і найдавніших
міст Європи, історична та
культурна ідентичність якого
формувалася упродовж багатьох століть. До 2025 року
Київ планує реалізувати свій
унікальний потенціал та увійти до «ТОП-50» міст світу у
рейтингу Euromonitor Тор 100
City Destinations Ranking.

ТОРГІВЛЯ

Відповідно до рішення, територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів земельну ділянку. Серед обов’язкових — безпечні
входи і виходи, штучне освітлення території ринку, телефонний
зв’язок, електро-, водопостачання та водовідведення, туалет, облаштовані місця для сміття.
На території ринку, де реалізується продукція рослинного і
тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані
зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м’яса,
яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо. Розташування
торговельних місць на ринку має бути зручним для здійснення
торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил
та безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід споживачів
та належну культуру обслуговування. Продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за призначенням.
Згідно нових Правил, на ринках забороняється продавати:
зброю, готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, наркотичні засоби, пальне та газ, піротехніку й вибухові
засоби, тощо.

пряма мова
Олександр БРОДСЬКИЙ,
голова постійної комісії
Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики:
«На вимогу споживача продавець зобов’язаний
пред’явити висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність
продукції рослинного та тваринного походження
ветеринарно-санітарним нормам. Також за вимогою
покупця, продавець повинен видати розрахунковий
документ встановленої форми, що засвідчує факт
купівлі, з позначкою про дату продажу із зазначенням назви суб’єкта господарювання на ринку,
номера торговельного місця, найменування товару
та його ціни. Також у документі мають міститися
прізвище та ініціали продавця та його підпис».

ІНФРАСТРУКТУРА

«Проблемні» дороги
без проблем



Григорій МЕЛЬНИЧУК

Напевно, найпроблемніша
точка для автомобілістів
на сьогодні – розв’язка біля
станції метро «Нивки», де
розширюють та оновлюють
шляхопровід. А ось нова
дорога в об’їзд Севастопольської площі до аеропорту
«Жуляни» стане для багатьох
водіїв приємним сюрпризом – і ще одним кроком до
організації великого об’їзду
центру міста.
– Київська адміністрація працює над удосконаленням транспортної схеми столиці з метою
покращення умов руху. Наразі
будується нова автомобільна дорога довжиною 4,3 км від проспекту Лобановського (поблизу
примикання вул. Кіровоградської)
до аеропорту у Жулянах, яка дасть
змогу розвантажити Повітрофлотський проспект, вулицю Народного Ополчення, Севастопольську

площу та проспект Лобановського,
– розповів заступник голови
КМДА Олександр Спасибко під
час нещодавнього інспектування
будівництва.
Наразі вже забезпечено під’їзд
до міжнародного аеропорту, на
вулиці Медовій облаштовано інженерні мережі, збудовано очисні
споруди, підпірні стіни, попереду – дорожні роботи на основних
проїздах і тротуарах та озеленення.
Кошторис будівництва – 737,2 млн
грн, з них 130 млн грн передбачено
у 2017 році, а завершити роботи
передбачається наприкінці 2018
року.
– Нова дорога має стати в майбутньому частиною великої хордової дороги, яка перетинатиме
Дніпро по Дарницькому мосту
в обхід центру міста, – розповів
«Вечірці» провідний спеціаліст
Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Віктор Петрук. – На сьогодні це єдиний
недозавантажаний автомобільний перехід через Дніпро – саме
Дарницький, тож на нього пе-

редбачається спрямувати нові
транспортні потоки.
Утім, за словами експерта, аби
нова дорога запрацювала на повну
потужність, потрібно ще збудувати
переходи через залізницю – зокрема в районі Деміївської площі, аби
сполучити її із Залізничним шосе,
яке, в свою чергу, потрібно розширити та вивести до Дарницького
мосту. З іншого боку нову дорогу,
як пояснив Віктор Петрук, потрібно
також «перевести» через залізницю – спорудивши шляхопровід у
районі вулиці Суздальської.
Далі ж магістраль піде бульваром
Вацлава Гавела – і знову ж шляхопроводом через залізницю має
вийти на Ґалаґани і сполучитися з
проспектом Перемоги між станціями метро «Нивки» та «Берестейська».
Наразі саме в цьому районі триває
ще одна транспортна забудова –
розширення до п’яти смуг шляхопроводу біля станції метро «Нивки»,
збудованого ще у 1984 році.
– На перетині проспекту Перемоги з вулицею Данила Щербаківського тривають масштабні ре-

Фото автора

У КИЄВІ ТРИВАЄ БУДІВНИЦТВО НОВОЇ ДОРОГИ ДО АЕРОПОРТУ
ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ РОЗВ’ЯЗКИ НА НИВКАХ. ВЛАДА ЗАПЕВНЯЄ: ВСІ СТОЛИЧНІ
ОБ’ЄКТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРИТТЯ ОБОВ’ЯЗКОВО МАЮТЬ ГАРАНТІЮ НЕ МЕНШЕ 5 РОКІВ

монтні роботи, рух тут відновлять
у вересні, – зазначив мер Києва
Віталій Кличко. – Цей шляхопровід
уже був у передаварійному стані, бо
відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. Використання
новітніх технологій дозволить
розширити міст і відкрити три
смуги на виїзд та дві на в’їзд у
місто. Ще одна додаткова смуга
буде на нижньому рівні.
За оцінкою Віктора Петрука,
розширення шляхопроводу поліпшить ситуацію у вечірні години
пік, коли двох смуг для виїзду з
центру явно не вистачало. Однак

в ранкові години потік у центр
на проспекті Перемоги все одно
стримує шляхопровід біля метро
«Берестейська» – тут проспект
звужується до трьох смуг. Вирішитися ускладнення руху тут мають
після запуску хордової дороги – до
того ж чимало транспорту вирушить не безпосередньо в центр, а
оминаючи його.
Ну а поки водії чекають на завершення ремонту на Нивках рух
тут планують запустити у вересні, а повне завершення робіт – у
листопаді, вартість реконструкції
об’єкта складає 202 млн грн.
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КОМУНІКАЦІЇ

Віталій КЛИЧКО,
Київський міський голова:
– При розгляді питань про позбавлення недоторканності народних депутатів, щодо яких надійшли
подання від генерального прокурора, виключень не повинно бути ні
для кого – незалежно від того, до
якої фракції входить той чи інший
депутат. Якщо є в правоохоронних органів факти, що
потребують розслідування, значить треба дати їм можливість виконувати свою роботу. Цього сьогодні вимагає
суспільство. Народні депутати з групи «УДАР» підтримають
зняття недоторканності з усіх депутатів, щодо яких є подання в парламенті. Мандат не дає права чи індульгенції
на порушення законів. І суспільство повинне бачити, що
недоторканних немає, що перед законом усі рівні й відповідальність буде для всіх – і для пересічних громадян, і
для представників тієї чи іншої гілки влади.
Тетяна МЕЛІХОВА,
депутат Київради (фракція «ВО «Батьківщина»):
– Недоторканність з Довгого знята.
Це правильно. Але чи опиниться він
за гратами – навряд чи.
Молода команда Черновецького вже
давно мала би понести покарання за
свої діяння разом з її патроном. І ті,
хто придумував схеми привласнення
комунальних земель та майна міста,
і ті хто голосував за ці питання, особливо без проектів
рішень. Кожен, хто брав участь в дерибані повинен
мав би розуміти, що він не сховається за колективною
безвідповідальністю.
Вадим ПИШНЯК,
депутат Київради (фракція «Солідарність»):
– Найстаріший дитячий садок у
Святошинському районі – ДНЗ №60
по вул. Львівській, 32, розташований
в затишному зеленому куточку, серед
високих сосен. Цей садок з теплотою
згадують багато мешканцiв району, якi
приводили сюди своїх дiточок, а деякi
й самi були його вихованцями… За багато рокiв будiвля
садка занепадає та потребує реконструкцiї. На зустрічі з
адміністрацією ДНЗ № 60 та батьківською радою отримав
колективне звернення щодо ремонту дитсадка. Не гаючи
часу, пiдготував декiлька вiдповiдних звернень, добився
органiзації спеціальної комісії, яка здійснила перевiрку стану

дитсадка. Завдяки наполегливим дiям, вдалося включити
садочок до адресного переліку на капітальний ремонт.
Організував ряд необхiдних зустрічей з адміністрацією
садка, вiдповiдальними особами батьків, управління освіти,
розробниками проектної документації. Було обговорено
всі деталі, які потрібно включити в проект.

їдальня, виробничо-навчальні класи. Всюди передбачений
доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Енергоефективність класу А, система «розумний дім»,
LED-освітлення, інтерактивні дошки, лінгафонні кабінети,
єдина комп’ютерна мережа – такою вона буде, наша нова
комунальна школа!

Олег КОСТЮШКО,
депутат Київради (фракція «Солідарність»):

Марина КОЧУР,
депутат Київради (фракція «ВО «Батьківщина»):

– Депутатський значок – носити
чи ні? Один із моїх колег нещодавно
сказав, що нібито носити значок це
«моветон».
Наявність значка дозволяється за законом про статус депутатів. Як і військові
шеврони та інші знаки відмінності, існує
винятковість на право їх носити. Людина зі значком (або
військовими знаками) позначається серед інших осіб. І
насамперед це покладає на носія певний обов’язкок, відповідну поведінку в тому числі й в складних ситуаціях...
Дуже прикро усвідомлювати, що є такі депутати, які соромляться або навіть бояться (щоб не бути приниженими
або навіть побитими), за те, що він – депутат. Потрібно
так виконувати свої обов’язки, щоб не було соромно за
свій статус. Мрію про те, що колись настане час, коли
громадянам не соромно буде за тих, кого вони обирають.

– Житловий комплекс чи заклад
охорони здоров’я?!
Сьогодні в порядку денному Київради стоїть проект рішення «Про
майнові питання, пов’язані з будівництвом житлового комплексу в
провулку Чеслава Белінського». Коротко про історію
проекту. Департамент охорони здоров’я ліквідував
медичний заклад, міжрайонне диспансерне відділення
№3 ТМО «Фтизіатрія», щоб звільнити земельну ділянку для будівництва житлового будинку. Нібито через
те, що будівля знаходиться в незадовільному стані
й потребує капітального ремонту, на який потрібно
витратити 5,5 млн грн, а на рік на експлуатацію будівель Київ витрачав на думку департаменту непомірну
суму – 560 тис. грн…
В минулому році я наголошувала на очевидних речах – диспансер ліквідували заради того, щоб звільнити
земельну ділянку під будівництво. А всі розмови про те,
що на ремонт будівлі потрібні значні кошти і вона нібито
дорого обходиться місту виглядають кощунством – невже турбота про здоров’я киян для керівництва міста так
мало значить?

Андрій СТРАННІКОВ,
депутат Київради (фракція «Солідарність»):
– Починаємо готувати бюджет Києва
на наступний рік вже влітку поточного
року. Щойно бюджетна комісія Київради доручила адміністрації підготувати
проект рішення Київради про основні
пріоритети бюджету міста на 2018 рік.
Таким чином вже восени кияни побачать
«чорновик» головного фінансового документа столиці на
2018 рік.
Вячеслав НЕПОП,
депутат Київради (фракція «Солідарність»):
– Осокорки отримають нову школу! І не просто заклад на 1080 учнів,
а першу «енергонезалежну» школу,
обігрів якої буде здійснювати система
теплонасосів. Послуги «Київенерго»
з опалення більше не знадобляться.
Школа «Інтелект» буде споруджена на
ділянці колишнього недобуду 1995 року. На чотирьох поверхах розмістяться спортивні зали, басейни, бібліотека,

Вікторія МУХА,
депутат Київради (фракція «Солідарність»):
– Київрада підтримала нашу «жіночу» ініціативу і звернулася до Верховної Ради України щодо необхідності
ратифікації Конвенції Ради Європи
щодо запобігання насильству стосовно
жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами – Стамбульської конвенції.
Конвенція – перший міжнародний акт, що впроваджує
комплексний підхід та цілу низку заходів з запобігання та
протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству,
застосовується до всіх видів насильства стосовно жінок,
а також дітей, чоловіків та людей літнього віку, які стали
жертвами домашнього насильства.
Конвенцію підписано від імені України 7 листопада 2011
року, проте досі не ратифіковано Парламентом.

АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

Павло РЯБІКІН,
гендиректор аеропорту «Бориспіль»:
– Тільки-но закінчили зустріч у прем’єра
по ситуації з Ryanair. Прийнято рішення
про продовження переговорів із лоукостом
та аналіз ситуації з боку НАБУ та Антимонопольного комітету. Завдяки позиції
прем’єр-міністра питання повертається
в площину законодавства, економіки та
здорового глузду. Зі свого боку готовий до будь-якого аудиту –
міжнародного, міжвідомчого, урядового та ін. Впевнений, мої
аргументи будуть вислухані й ми прийдемо до конструктивного
рішення про затвердження стратегії розвитку аеропортів, що
працюють у лоукост сегменті. Саме така стратегія може стати
флагманом розвитку регіональних аеропортів і дати стимул
росту супутників міст-мільйонників.
Наталка МАКОГОН,
радник гендиректора Київського метрополітену:
– Зміна тарифу – в суботу, 15 липня. Тут є деякі деталі: хто ставив собі
нагадування – поповнюйте картки,
щоб зекономити. При запису 50 поїздок, кожна обійдеться у 3,5 грн до
15 липня та 4,5 грн після 15 липня.
Загалом місткість картки 100 поїздок.
Крім «Політехнічного інституту» (крайнє ліве вікно), ми
відкриваємо центр обслуговування пасажирів на «Майдані Незалежності» (крайнє ліве вікно) і готуємо ще два.
Жетонів стає все менше. Вони лишаються лише як разова
поїздка. Тому в касах їх реалізовуватимуть по 1 шт. У
автоматах (у будь-якій кількості) – по 1 або 2 в кожній
транзакції. Проїзні зі знижками можна також записати
на банківську картку MasterCard PayPass. Visa PayWave
поки надала рішення для разових проходів. Поповнила
картку на 100 поїздок (3,5 грн). Куплю і поповню ще, бо
з суботи уже буде по 4,5 грн.

Марина ЗАГОРОДЬКО,
начальник служби зв’язків
з громадськістю КП «Київпастранс»:
– З 15 липня вартість
проїзду збільшиться
на 1 гривню у 26 комунальних маршрутках:
№150, №154, №155,
№157, №165, №166,
№181, №182, №183,
№193, №208, №215, №220, №228, №234,
№258, №433, № 457, №500, №502, №516,
№530, №537, №548, №550 та №586.
Якщо сьогодні вартість проїзду у комунальних маршрутках становить 3-6
гривень, то, відповідно, вони подорожчають до 4-7 гривень за поїздку.
Нічний автобус №137Н подорожчає
до 4 гривень.
Також на 1 гривню зросте вартість у
приміських комунальних маршрутках
№373, №774 та №991.

Підготовлено за матеріалами особистих сторінок у Facebook
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СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ

Муніципальна поліція
підтримає порядок у парках,
скверах, на дитячих майданчиках
Олег ПЕТРЕНКО

Реалізації давньої ініціативи
щодо муніципальної поліції
нині сприяє все: бажання мерів
та місцевих депутатів мати змогу наводити порядок на вулицях
урс на
та в дворах, урядовий курс
ає лише
децентралізацію... Немає
го закону.
головного – відповідного
У парламенті було кілька
лька таких
законопроектів. Але щоразу
разу їх
списували в макулатуру. Ще з
часів міліції простежується ревність до появи конкурентів,
в, а
лобіювання інтересів МВС
Су
Верховній Раді – на високому
му
рівні. Хоч маємо приклади
ди
Києва, коли частина потреб
еб
поліції фінансується з місьького бюджету.
Країн з успішними зразкаами муніципальної поліції –
чималий список. Починаючи
чи з
США, які є для нас взірцем у багатьох царинах. Часто в пресі згадують
гадують
і про аналогічні підрозділи в наших
містах. Але то – не те.
– Те, що діє у інших містах
стах – це
комунальні підприємства з охоронними функціями, – пояснюєє депутат
Київради Олег Костюшко.
ко. – Зараз
влада Києва теж працює над
д тим, щоб
навіть у сьогоднішньому правовому
полі, за відсутності необхідного
хідного закону, налагодити інструменти забезпечення правопорядку в столиці
тими ресурсами, які ми маємо. Скажімо, ніхто в громадськості не відбирав права об’єднуватися і самим
забезпечувати правопорядок біля
своїх будинків. Тому ми створили
«Муніципальну варту» як громадське
формування з охорони правопорядку
на волонтерських засадах. Це паралельний з муніципальною поліцією
процес. Будемо подавати свої пропозиції щодо зміни правоохоронного
законодавства.
Муніципальна варта – щось на
кшталт дружинників у радянські часи.
Закон не дозволяє їм затримувати
людей, виписувати штрафи, використовувати навіть такі засоби впливу як

наручники чи гумові палиці. Муніципальна поліція – нагальна потреба
будь-якого міста.
Хто несе відповідальність за безпеку
в місті – мер чи центральна влада?
Громадяни інтуїтивно вважають, що
це завдання мера. Але сьогодні це
робиться лише на, ттак би мовити,
вити, приятельських ззасадах: керівника
поліції зап
запрошують
ь на нараду, прос
просять допомогти,
могти,
можуть да
дати доручення.
чення.
Але в мер
мера немає засобів
впливу на те, як ті доручення будуть
ручен
ь виконуватися.
конув
Зрозуміло, що
Зр
створювати підство
ідрозділ, підпороз
порядкований
ря
ий
мерові та
озброєний
о
ий
«до
зубів»,
«
»,
ніхто не
прагне. Моп
нополія на зан
стосування сили
стосува
и й зброї
залишиться за державою.
залиши
ржавою.
А склад
складати адмінпротонпротокол на порушника
ика і затримати до приїздуу патруля
Нацполіції – завдання
Нацполіці
ння муніципальних правоохоронців.
хоронців.
Це дасть мо
можливість
ь органам
місцевого самоврядування,
дування,
яким висло
висловили довіру
віру міс-

тяни, здійснювати функцію безпеки.
Бо приходять виборці на прийом,
скаржаться, а депутат Київради не
здатен їх захистити, може тільки листа написати… в нікуди: центральні
відомства відповідають здебільшого
стандартними відписками.
– Муніципальна поліція
п
має виконувати функцію п
превентивну – попереджати пра
правопорушення, стежити за гром
громадським порядком
та безпекою киян. Бо криміногенна ситуація останніми
роками погіршилася.
рока
А через
ч
дрібні порушення поліція не
руш
встигає належно
вс
реагувати на тяжкі
ре
злочини,– зауважує
зл
Ігор Хохич, голова
Іг
Спілки «Люди спраСп
ви». – У спальних рави
йонах піших патрулів,
йона
які б запобігали вуличним п
правопорушенням,
майже немає. У Києві
майж
сьогодні відкриваєтьсього
ся ба
багато нових парків,
скверів, дитмайданчисквер
ків, а охороняти їх нікому. Недобропорядні
громадяни там паркують
громад
автівки, розводять багатавтівки
тя, не прибирають
п
сміття
після гу
гулянь, розпивають
алкоголь при дітях…
алкого

коментар
Андрій ЗОЛОТАРЬОВ, політолог:
- Проблема громадської безпеки стабільно входить
у п’ятірку актуальних проблем. Сьогодні падає довіра до поліції. Поліцейська реформа не зовсім удалася.
На одного слідчого припадає до чотирьохсот справ. До
дрібних правопорушень нема діла. 2015 року Володимир
Гройсман обіцяв, що місцеві громади отримають інструмент наведення порядку в містах і селах - щоб там не
смітили, не спалювали листя, торгували там, де треба…
У США саме муніципальні поліцейські забезпечили перемогу над злочинністю. Треба розвантажити національну
поліцію, щоб більше боролася зі злочинністю, а не ганяла таксистів, що паркуються на тротуарах.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Хто наживається на дорогих
кредитах?
 КОЖНУ ДРУГУ ПОЗИКУ НЕ ВІДДАЮТЬ
Олег ПЕТРЕНКО

«Кредит до зарплати – без застави та довідки про
доходи» – такими оголошеннями завішаний Київ.
Позики на тиждень-два роздають банки, кредитні
спілки, ломбарди, інші фінустанови.
Подекуди ставки з «накрутками» на «короткі кредити»
сягають… 700-1200 річних.
– Головна причина – ризики: кожен другий позичальник
не повертає кредит, – заявила гендиректор Об’єднання
фінансових установ Вікторія Волковська. – Тож добросовісний позичальник високими ставками розплачується
й за непорядного сусіда.
Представники ринку фінпослуг просять захисту. Нарікають, що суди зважають на важке життя боржника, економічну
нестабільність, скільки в нього дітей тощо. А на проблеми
фінустанови, мовляв, ніхто не дивиться.
– А після введення 19,5-відсоткового оподаткування
доходів з депозитів люди забирають гроші з банків і
ховають під матрацами - кредити не буде з чого давати.

Неплатник у нас – як Д’артаньян чи Робін Гуд, його всі
захищають, співчувають. А банк у народній свідомості –
олігархічна установа, що наживається на людях. Але
тільки 20-30 відсотків кредитної ставки – прибуток
фінустанови, решта – ризики, головний – проблемні
кредити, – бідкається керівник групи фінкомпаній
Дмитро Кравченко.
Самі винні: що, скажіть, означає «кредит без застави і
довідки про доходи» першому зустрічному? Фінансисти
виправдовуються, що багато позичальників приходять з
«тіні», мають гарні неофіційні заробітки, а їх платоспроможність провіряють через бази даних про майно людини,
чи справно платить за квартиру і навіть чи регулярно поповнює кошти на «мобілку»…

«Беззаставне» кредитування – дороге

– Взяли ви кредит чи ні, а опрацювання однієї заявки
у бюро кредитних історій коштує 150 гривень, – каже
Кравченко.
Виходить: одному відмовили, інший сам передумав,
а третьому у відсотки заклали аж 450 гривень – за нього
і за тих хлопців.
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ОПИТУВАННЯ
«ВК»

«Вечірка» поцікавилася:
де і як проводять літні
канікули столичні діти?
Галина Слюсар, домогосподарка:
– У мене двійко діточок. Нинішнього літа ми з ними та чоловіком уже
були на відпочинку під Одесою – в
селі Морському. Це – дуже маленьке
курортне село, в якому всього декілька
пансіонатів та баз відпочинку. Там
дітям дуже сподобалося – вони купалися, розважалися на атракціонах,
ловили медуз, їли полуницю та черешні. Одним словом,
заряджалися вітамінами й активно відпочивали. Решту
літа, напевне, проведемо в Києві, тому що погода якась
перемінлива – то жара, то прохолодно, та й коштів на
інший відпочинок поки що не назбирали.
Олена Харченко, педагог:
– Днями група наших учнів третіх –
десятих класів у кількості 50 чоловік
їде на тиждень у табір відпочину
«Ойкос» у Чернівецьку область. Там
вони матимуть активний відпочинок
з туристичними походами в гори,
піснями біля вогнища та ночівлею
в палатках. Подібні виїзди ми практикуємо щоліта, адже такий відпочинок дуже здружує дітей і дає заряд бадьорості на
навчальний рік.
Олена Дмитрієва, працівник офісу:
– Оскільки у доньки нещодавно
був день народження, то я подарувала
їй двотижневу путівку у Буковель –
в «Артек», який переїхав із Криму.
Минулого року там відпочивав мій
похресник і багато розповідав та
показував фото як там гарно, цікаво
та весело, тож донька теж туди дуже
захотіла. Раніше ми вже відпочивали в Туреччині та
Єгипті, тепер вона хоче побувати в Карпатах. А ще
провідає бабусю в Ніжині.
Анастасія Христолюбська, студентка:
– Я закінчила другий курс Національного торгово-економічного
університету, тож можу тепер відпочити. На жаль, можливості поїхати
на заморські курорти не маю, тож
зі своїм хлопцем плануємо в серпні
позасмагати та покупатися в Чорному
морі – у Залізному порту. Друзі говорили, що там дуже гарний молодіжний відпочинок. А
перший місяць літа ми разом провели частково в Києві
та в бабусі в селі Павлівка на Вінниччині, звідки їздили
на екскурсію у Вінницю і нам дуже сподобалося місто
з його набережною та світломузичними фонтанами.
Василь Пилипчак, артист оркестру
Національної опери:
– Я – дуже багатий дідусь, у якого
шестеро онуків та правнучка. Молодша донька флейтистка Іванна, яка
живе у Мюнхені, має трирічну МаріюЛетицію та майже річного Матвія.
Вони поки що проводять літо вдома,
але, можливо, у серпні приїдуть у гості.
У середнього сина Юлія молодшому
Богдану 12 років – він вже відпочивав із мамою в Єгипті.
Можливо, ще побувають у Тбілісі, де їм дуже подобається
гостинність. Старша донька Олеся має дорослу доньку
Ярославу, яка подарувала мені правнучку Полю. Вони
вже їздили в Ужгород, де похована моя перша дружина,
ще поїдуть на Вінниччину, звідки я родом.
Андрій Іванюк, студент Київського
національного університету театру,
кіно і телебачення імені Карпенка-Карого:
– Цього літа мені доведеться багато
працювати, оскільки, як режисер,
маю зняти дебютний фільм «Подорож військових». А також є плани
з’їздити на Одеський кінофестиваль,
який відбудеться з 14 до 22 липня.
Та обов’язково провідаю батьків у
Карпатах, де я дуже люблю відпочивати і допомагати по господарству.
Опитування провели Микола ПАЦЕРА ,
Борис КОРПУСЕНКО (фото)
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Як подати проект:
інструкція для авторів
 ДО 15 ЛИПНЯ ЛИШАЄТЬСЯ ОБМАЛЬ ЧАСУ, АБИ ВСТИГНУТИ ПОДАТИ СВІЙ ПРОЕКТ НА ГБ-2. «ВЕЧІРКА» РОЗБИРАЛАСЯ,
НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРИ ЗАПОВНЕННІ КАРТКИ ПРОЕКТУ
Подати проект можна в
електронному чи паперовому
вигляді (радимо ознайомитись
з Положенням Київради про
громадський бюджет).
 Щоб подати його в електронному вигляді, потрібно створити
особистий кабінет на сайті «Громадський проект» (https://gb.kyivcity.gov.
ua). Для цього потрібно мати «Картку
киянина» або ЕЦП, чи бути клієнтом
банку, що підтримує верифікацію
через BankID.
 Спочатку зверху натискаємо
«Подати проект», далі «Вхід або реєстрація». Входимо в систему через
BankID (для клієнтів ПриватБанку,
банку ПІВДЕННИЙ, А-банку, КОНКОРД банку та власників ЕЦП, для
клієнтів Ощадбанку). Після верифікації за допомогою системи BankID
(на телефон прийде смс з кодом) заповнюємо поля в особистому кабінеті
(місце проживання, місце реєстрації
та ін.). Для власників Картки киянина
потрібно зареєструватися на сайті
https://www.kyivcard.com.ua та ввести
свій логін і пароль. Подання проекту
можливе лише з ПК чи ноутбука.
 Щоб подати проект у паперовому вигляді, необхідно завантажити
бланк із сайту «Громадський проект»
(https://gb.kyivcity.gov.ua). Зверху
праворуч натискаємо «Допомога»,
обираємо «Бланки для завантаження». Заповнену картку необхідно
принести до пункту супроводу (адреси і телефони на сайті «Громадський
проект» у розділі «Контакти»).

Назва проекту

(6-8 слів, не більше 100 символів) має
бути максимально чіткою, зрозумілою,
конкретною, ємною, відображати суть
проекту та містити ключові слова (дуб
Шевченка, освітлення парку і т.ін.).

Ілюстративні
матеріали
(фото,
креслення,
схеми)

Тип проекту
за розміром
бюджету

Проекти поділяються на малі
(до 400 тис. грн) і великі (до 2
млн грн), для яких буде окреме
рейтингове голосування. Якщо
ваш проект коштує 450 тис. грн,
краще зробити до 400 тис. грн,
бо йому буде важко змагатися з
великими проектами.

Ви можете додати
до проектної заявки файли,
що пояснюють вашу ідею. Це
може бути зображення карти з
нанесеною на неї ділянкою, де
планується розміщення, схема,
креслення створюваного
об’єкта, фірмовий стиль проекту,
презентація, опис схожих
рішень, фото аналогів. Покажіть,
як виглядає сьогодні об’єкт, на
якому реалізовуватиметься
проект, та як це може бути
втілено, наведіть приклади з
інших міст та країн.

Розрахунок
бюджету

Фейсбук-група проекту

В окремому файлі підготувати
бюджет проекту з урахуванням
усіх статей витрат . Статтями
витрат можуть бути не тільки
матеріали, а й роботи,
пов’язані з доставкою,
попередньою підготовкою,
обмірами. Вкажіть, чи
необхідна розробка технічної
документації, вишукувальні
роботи. Варто врахувати
проектні роботи, а також
закласти непередбачувані
витрати (до 20% від
загальної вартості робіт).

Очікуваний термін реалізації
проекту

Автор залишає проектну
заявку в електронному вигляді
або у пунктах супроводу
громадського бюджету.
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Електронне
голосування
(30.09 – 30.10.2017)

Кияни голосують самостійно або
у пунктах супроводу при РДА –
максимум за п’ять проектів.
Автори рекламують та
просувають свої проекти, щоб
отримати найбiльше голосiв.
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Реалізація проектів
(2018 рік)

Відповідальні розпорядники
бюджетних коштів протягом
року втiлюють ідеї, що
перемогли. За цим процесом
можна стежити онлайн. День
за днем мiсто змiнюється на
краще завдяки тобi.
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Одразу потрібно створити групу
вашого проекту у Фейсбуці. Усі
охочі зможуть до неї приєднатися
(праворуч на сайті буде розміщено
посилання на неї). Варто залучити
до команди якомога більше
людей, які потім вас
підтримуватимуть.
Автору проекту треба
вказати свій
профайл у
Фейсбук та
додати
фото

Опишіть основні
групи мешканців, які
зможуть
користуватись
результатами
реалізації проекту
(школярі,
пенсіонери, громада
району тощо).

Як підтримати проекти

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2: ЕТАПИ
Подання проектів
(до 15 липня)

Для кого створюєте
проект

Пам’ятайте, що
проект має бути
реалізований
максимально за рік.
Або навіть раніше,
якщо є певна дата
його проведення
(наприклад,
фестиваль).

На будь-якому етапі заповнення картки проекту ви можете зберегти дані кнопкою «Зберегти
чернетку». А пізніше перейти у вкладку «Чернетки»
у Кабінеті користувача, знайти необхідний проект,
натиснути кнопку «Продовжити подання» і внести всі
необхідні дані. Щойно натиснули кнопку «Подати», проект
подається до системи і одразу потрапляє на модерацію.
З дати публікації проекту на сайті за 30 днів потрібно
набрати необхідну кількість голосів підтримки (50 для
малих проектів та 200 для великих). Після цього автор
має змогу внести свої правки до проекту. А далі він відправляється на експертизу.

01

Опис проекту

(2-4 речення, 400 символів) повинен
розкрити суть проекту і його ключову
відмінність. На сайті відображається одразу
після назви проекту. З опису має бути
зрозуміло, де планується об’єкт, чому він там
потрібен, що включатиме та чому він більш
конкурентний, ніж аналогічні.

Якщо ви не знаєте, який саме проект підтримати:

Зайдіть на сайт «Громадський проект» (https://gb.kyivcity.gov.ua)
Натисніть зверху «Переглянути проекти»
Зліва у «Фільтрі проектів» оберіть «Електронний збір підписів»
Далі перегляньте, які проекти пропонуються у вашому районі,

Розгляд проектів
(до 29 вересня)

Проведення публічного
обговорення, експертиза та
доопрацювання проектів,
ознайомлення з проектами,
прийнятими до голосування.
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Щоб проект потрапив на етап голосування, він має зібрати
певну кількість електронних підписів на свою підтримку.

Визначення переможців
(до 9 листопада)

Переможцями будуть проекти,
що набрали найбільше голосів,
і сума коштів на їх реалізацію
не перевищує 20 млн грн (для
малих проектів) і 80 млн грн
(для великих проектів).

для цього у «Фільтрі проектів» оберіть відповідний район

Так само ви можете подивитися проекти з певної категорії, для
чого у «Фільтрі проектів» оберіть відповідну категорію (освіта, спорт
і т.ін.)
Обравши проект, відкрийте його. Справа натисніть «Зареєструйтесь, щоб підписатися». Для цього потрібно мати Картку киянина або бути клієнтом банку, що підтримує верифікацію через BankID.
Увійдіть у систему через BankID (для клієнтів ПриватБанку, банку
ПІВДЕННИЙ, А-банку, КОНКОРД банку та власників ЕЦП, для клієнтів Ощадбанку). Після верифікації за допомогою системи BankID (на
телефон прийде смс з кодом), заповнюємо поля в особистому кабінеті (місце проживання, місце реєстрації та ін.). Для власників Картки
киянина потрібно зареєструватися на сайті https://www.kyivcard.
com.ua та ввести свій логін і пароль. Після входу в систему натисніть
«Підписатися», щоб віддати свій підпис за проект. На даному етапі
кількість проектів, які можна підтримати, необмежена.
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Киянам загрожує радіоактивний «могильник»?
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«Атомний» галас зчинився
після того, як у Кабміні затвердили проект будівництва
Централізованого сховища
відпрацьованого ядерного
палива (ЦСВЯП). До нового
«могильника» надходитиме
відпрацьоване ядерне паливо з атомних станцій, оператором яких є Національна
атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом».
Дізнавшись про таке рішення
урядовців, представники київського осередку партії «Батьківщина»
заявили про «ядерну загрозу»:
мовляв, Кабмін «секретно від громадськості схвалив проект будівництва централізованого сховища
відпрацьованого ядерного палива
за 100 кілометрів від Києва». На
чому ж ґрунтується така страшна
підозра до виконавчої влади?
– Я не погоджується з планами
уряду щодо будівництва поблизу
столиці сховища відпрацьованого
ядерного палива лише в контексті
того, що попередньо не порадилися з громадянами, не зробили
експертного аналізу придатності
та безпечності місця, — пояснює
депутат Київради Володимир Бондаренко. — Такі важливі питання

потрібно обговорювати з експертами, вченими, повідомляти й
радитися з громадськістю. А не
приховано, кулуарно, секретно
вирішувати. Проти цього місця
нічого не маю, але його потрібно
дослідити: чи не буде, власне, витоку отруйних речовин у підземні
води і небажаних наслідків для
екології? Це компетенція саме
вчених, експертів…
Зважаючи на депутатську позицію, «Вечірка» звернулася до
державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом». У відповідь
нам повідомили, що Кабмін дійсно
має намір здійснити будівництво
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Проте, як стало відомо нашому
кореспондентові, це «ядерне питання» почали вирішувати саме тоді,
коли голова «Батьківщини» Юлія
Тимошенко… очолювала Кабмін.
– Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) цього проекту було
затверджено урядом ще 4 лютого
2009 року. На той час прем’єрміністром була Юлія Тимошенко,
очільник партії «Батьківщина»,
– розповідає директор центру
зовнішніх інформаційних комунікацій «Енергоатому» Ілона Заєць. – Також варто нагадати, що у
2005-2006 роках проходив конкурс
з вибору технології поводження із

Фото Павла ПАЩЕНКА

Протягом останнього десятиліття у вітчизняному
медіа-просторі відбувається
підміна поняття: замість
терміну «сховище відпрацьованого ядерного палива»
спекулюють іншим — «могильник радіоактивних
відходів»
відпрацьованим ядерним паливом.
Результати цього конкурсу теж
ухвалював уряд на чолі з Юлією
Тимошенко. Тому сьогоднішня
позиція її фракції є, щонайменше, маніпулятивною. До речі, за
довгі роки гальмування проекту
будівництва можна відстежити
певну послідовність: ставлення
до нього у політиків змінюється,

коли вони приходять у виконавчу
владу. Так сталося і з Юлією Тимошенко: перед позачерговими
парламентськими виборами-2007
вона виступала категорично проти
цього проекту, а як тільки стала
прем’єр-міністром, підписала розпорядження про затвердження ТЕО
і подала до парламенту законопроект про розміщення ЦСВЯП…
Як показує аналіз, протягом останнього десятиліття у
вітчизняному медіа-просторі
відбувається підміна поняття:
замість терміну «сховище відпрацьованого ядерного палива»
спекулюють іншим — «могильник
радіоактивних відходів». При
цьому автори спекуляцій «забувають» про ще один цікавий

факт: місце, передбачене для
розташування відпрацьованого
ядерного палива, розташоване
удесятеро ближче до Білорусі, аніж
до Києва. Тому виникає питання:
якщо білоруське Мінохоронприроди не має жодних заперечень,
то про який «могильник» для киян
узагалі можна говорити?
– Для будівництва високотехнологічного й безпечного сховища
обрано зону відчуження ЧАЕС, —
продовжує Ілона Заєць. — Реалізуючи цей проект, «Енергоатом» дбає
про екологічну безпеку держави.
Як свідчать світові тенденції, у
наступні 10-30 років у промислову
експлуатацію буде впроваджено
технологію повторного повного
використання відпрацьованого
ядерного палива, щоб розв’язати
проблему поводження з радіоактивними відходами. Ядерне паливо
зберігатиметься в Україні, а не
вивозитиметься до Росії, звідки
воно поверталося до нас у вигляді
радіоактивних відходів.
Для реалізації проекту вже підписано контракт із американською
компанією Holtec International, яка
постачає технології та устаткування для зберігання відпрацьованого
ядерного палива з атомних реакторів. Саме тому Кабмін ще восени
минулого року виділив 45,2 гектара
для будівництва ЦСВЯП у Київській
області (у зоні відчуження).

ДУМКА КИЯНИНА

В очікуванні
«європейського ремонту»


ЩО ЗАВАЖАЄ СТОЛИЦІ РОЗВИВАТИСЯ ЗА КРАЩИМИ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ?
Фото Павла ПАЩЕНКА

Петро ЗУБЕНКО

Для кожного, хто приїжджає до столиці, знайомство із містом розпочинається з його «воріт» – аеропортів,
залізничних чи автобусних станцій.
Для Києва такими «воротами» є
аеропорти «Бориспіль» та «Київ»,
центральний та декілька приміських
залізничних вокзалів, а також автостанції, що сполучають його з іншими містами, регіонами та країнами.

АЕРОПОРТ У МІСТІ –
НОНСЕНС

– Далеко не все можна передбачити заздалегідь, – вважає Ігор Тищенко, дослідник
з міського розвитку (аналітичний центр
CEDOS), з яким поспілкувалася «Вечірка». – Частина проблем Києва породжена
об’єктивними факторами. Коли, наприклад,
проектували вокзал на Московській площі,
ніхто не міг уявити, як може вирости місто
за півстоліття, адже він опинився майже у
центрі столиці. Подібне відбулося і з залізничним вокзалом у Дарниці.
– Нещодавно мені довелося спілкуватися з німецьким фахівцем, – каже експерт
аналітичного центру CEDOS. – Йому було
важко збагнути, що в Україні пішоходи не
є частиною міського трафіку. Згадаймо, як
ми пересуваємося у центрі Києва. Взяти хоча
б залізничний вокзал. Колись до головного входу там підходила трамвайна лінія.
Потім трамвай демонтували, залишився
підземний перехід, а поряд з вокзалом –
величезна автопарковка. Мабуть, не потрібні
мільярди, щоб підвести тролейбусну лінію
під головний вхід, а парковку винести назовні. Необхідна лише воля.
Те ж саме – в аеропортах. Наприклад,
аеропорт «Київ», відомий більше, як «Жуляни». Він знаходиться в межах міста. Це

унікальний випадок. В усьому світі аеропорти повиносили за місто, бо там дорога
земля, яку можна забудувати житлом, комерційними спорудами. У центрі Берліна,
наприклад, закрили аеропорт Темпельхоф,
на його місці хотіли побудувати житло, але
місцеві жителі виступили проти і домоглись
створення громадського парку.
Але раз так, то що треба зробити? Підвести тролейбусну лінію, наскільки можливо, до
головного входу, прибрати звідти таксистів,
які захопили територію. У Берліні чи Кракові, наприклад, міський автобус підвозить
пасажирів до головного входу аеропорту.
Далі – питання адміністрування навігації. Воно не потребує великих фінансових
вливань. Треба лише видалити комерцію
з тих місць, де її не повинно бути, як це
зараз роблять у метро. Все це має служити
для зручності людей. Торговельні центри
на вокзалах, біля станцій метро – це неприпустимо. Бо тут – публічний простір, який
має бути загальнодоступним, зручним,
багатофункціональним.
Україна остаточно може «провалитися»
у третій світ, якщо не займатиметься цими
проблемами. Вже не можна наводити, як
негативний приклад, якісь африканські
чи південноазіатські міста. Там за гроші

Світового банку будують зручні, сучасні
термінали аеропортів. А в нас?

ЗРАЗОК –
ТЕРМІНАЛ У ГААЗІ

– Київські аеропорти не мають якісного
громадського транспорту, – наголошує
Віктор Зотов, архітектор, засновник освітньої платформи CANactions, що об’єднує
урбаністичну школу та міжнародний архітектурний фестиваль, керівник архітектурного бюро Zotov&Co. – На чому можна
доїхати у Бориспіль? З вокзалу ходить
якийсь автобус, але хто з нас про нього
знає щось напевно? При цьому всі види
громадського транспорту мають бути інтегровані між собою. Нещодавно я був в
Гаазі. У них фантастичний транспортний
термінал, який мене просто шокував. Туди
інтегровано все, що рухається: велосипеди,
трамваї з різних боків, міські і приміські
електрички, міжміські потяги, приватні
авто, таксі. Пішохідна вулиця просто вливається в середину прекрасної сучасної
будівлі. Всі засоби пересування поєднані
в світлому багаторівневому просторі. Ніде
немає натовпу та черг, між людьми скрізь
комфортна відстань, ніякого візуального
шуму і все зрозуміло.

Важливі складові якості життя – це мобільність і транспорт. Якщо порівнювати
місто з кровоносною системою, то зараз
маємо тромби.
– Якщо у вас немає власного авто, то з
аеропорту вам, швидше за все, доведеться
їхати на таксі, які чекають на туриста біля
виходу та беруть втричі дорожче. Скільки потрібно грошей, щоб зруйнувати цю
корупційну схему? Це можна зробити за
тиждень, – наполягає пан Зотов.
Утім, найкращим та й найдоступнішим
способом дістатися від аеропорту до міста
було б метро чи електричка. Для цього,
звичайно, потрібні серйозні інвестиції.
Але у Києві живе 3-4 млн людей, тобто це
дуже велике місто з великими ресурсами.
Ймовірно, що добре організоване автобусне
сполучення могло б бути гарним першочерговим кроком.
– По можливості усі різновиди транспорту мають інтегруватися в один вокзал,
– переконаний Віктор Зотов. – Якщо це не
вдається, має бути гарне сполучення між
ними. Прекрасний приклад – вокзал у Гаазі,
який я вже згадував.
Коли я виходжу з потяга у Києві, то щоразу
бачу вагітних жінок, літніх людей, дівчат з
валізами, які мусять долати сходи надземного
переходу. Хоча є два ескалатори, але вони
майже ніколи не працюють. Та й взагалі, навіщо виходити з метро «Вокзальна» на вулицю,
щоб через декількасот метрів сходами знову
спускатися в підземний перехід до платформ
із потягами? – дивується експерт. – Крім
ескалаторів, мають бути ліфти для людей із
особливими потребами. Ще одна проблема
– навігація та візуальний і звуковий шум.
Вокзальна площа має бути публічним
простором, де є вільний прохід і зручний
громадський транспорт – натомість все
захаращено рекламою та МАФами.
Автовокзал слід інтегрувати із залізницею. Для пасажирів це буде набагато зручніше. У Гельсінкі автостанція знаходиться
під головною площею у самому центрі міста.
Вона дуже урбанізована, розташована у декілька підземних рівнів. За кілька кварталів
автобуси заїжджають під землю.
Загалом, напрошується висновок: можна
щось змінити, якщо є бажання змін. А роботи
потрібно починати із вивчення ситуації та
кращого світового досвіду.

8

ТИЖДЕНЬ СТОЛИЦІ

В Оболонському районі завершився ремонт колії на перетині
Оболонського проспекту та вул. Маршала Малиновського. Рух
трамваїв № № 11 та 17 відновлено.

У водоймі парку «Перемога» з’явилася клумба
висаджено близько 800 петуній.

За півроку «Київблагоустрій» прибрав зі столичних вулиць близько
шестисот незаконних тимчасових споруд. Серед найбільших
за площею об’єктів, демонтованих упродовж травня-червня, –
нелегальний ринок на проспекті Маяковського.

Молодий
Гідеван п
стіни стол
колоритни
тварин. На
став тепло
«Печерська
де «оселил

У суботу на берегах легендарної
річки з екоквестами, майстеркласами та театралізованим
перформансом відсвяткували
День Либеді. Таким чином ГО
«Водний рух Київщини» звертає
увагу на необхідність збереження і
відродження водних об'єктів столиці.
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Під стінами будівлі посольства Федеративної Республіки
Німеччини відбувся мітинг. Родичі та товариші полонених
солдатів ЗСУ на Донбасі вимагали звільнення з полону
своїх близьких і рідних.
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У «Парку Київська Русь» свято Івана Купала
відзначили за народними звичаями – зі стрибками
через вогонь та масовими гуляннями.

на воді, де

й художник Віталій
родовжує прикрашати
ичних будівель
ими зображеннями
амальованим зоопарком
пункт біля метро
а» (бул. Л. Українки, 28-а),
ись» папуга, тигр і коні.

У неділю біля фонтану
на Поштовій площі
влаштували танці просто
неба. Охочі могли
навчитися нескладним
рухам вальсу, танго чи
фокстроту.

Гостей парку «Перемога»
зустрічає яскрава
інсталяція «Хамелеон».

На Русанівському каналі запустили 12 світло-музичних
фонтанів, висота струменя яких сягає 30 метрів. Вони
працюють щодня, крім понеділка, а світло-музичне шоу
чекає на киян у п’ятницю та суботу з 21.30 до 23.00.

Фото Олексія ІВАНОВА , Бориса КОРПУСЕНКА та Ірини КРИКЛІ

ЛЮДИ ТА ДОЛІ
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Петро КУЗИК: «Канадець пройшов
в АТО чотири ротації»
Делегація київської міської влади
побувала у Канаді, де обмінялася
досвідом із колегами міста-побратима Торонто. Під час цього візиту
депутат Київради Петро КУЗИК
зустрів... бойового побратима,
студента університету Ванкувера.
На прохання «Вечірки» Петро Кузик
розповів захопливу історію про
справжнього патріота України:
— З Денисом Поліщуком ми познайомилися під час чергової ротації нашого
добровольчого батальйону «Карпатська
Січ». Спочатку не хотіли його відправляти до зони АТО. Хлопчина виглядав
дуже худеньким. Був дивно одягнений:
у тоненьких джинсах, в’язаному светрі…
Ми провели відповідну перевірку. Згодом
погодилися його взяти, оскільки кожна
людина була на вагу золота.
По дорозі до зони бойових дій
з’ясувалося, що це наш співвітчизник
— громадянин Канади. На той час у наших лавах панували доволі романтичні
уявлення про війну. Але потім виявилося,

що це досить брудна, важка й невдячна
справа. Воювали застарілою зброєю, мали
військову техніку зразка 1979 року — мого
року народження. Дев’яносто відсотків часу
доводилося витрачати на забезпечення
свого побуту, власної безпеки, риття окопів
та бліндажів.
На той момент українська армія була
деморалізована, траплялися випадки дезертирства. А ось Денис рвався на передову. Швидко «влився» у наш військовий
колектив. Переживаючи за юного канадця,
ми спочатку намагалися його просто вижити: завантажували роботою, щоб він не
воював на передовій, а чекав нас на базі.
Проте хлопець мужнів буквально на очах.
Незважаючи на худорляву статуру, тягнув
на собі всю бойову екіпіровку, загальна
вага якої — близько 30 кілограмів.
Під час бойового чергування він любив
співати українські пісні. Пам’ятаю, як ми
перебували на позиціях поблизу Донецького аеропорту. Уявіть собі: о шостій ранку,
коли ще всі сплять, зненацька обривається тиша: «Я сьогодні від вас від’їжджаю
боронити ріднесенький край…». Своїми

піснями Денис дратував сепаратистів:
у відповідь вони зчиняли стрілянину з
різних калібрів. Тому я почав ставити
його на чергування вдень, коли акустика
ставала набагато гіршою.
Канадець мав дуже творчу натуру: постійно або співав, або молився. Пройшов
у зоні АТО чотири ротації, тобто чотири
місяці. А потім повернувся додому, оскільки
треба було продовжувати навчання в університеті у Ванкувері. Мені відомо, що Денис
доклав чимало зусиль, щоб у цій країні
встановили пам’ятник Тарасу Шевченку.
А нещодавно за його сприяння у Торонто
ухвалили рішення про відведення землі для
створення меморіалу Голодомору. Також
він мріє про увіковічнення пам’яті про
бійців із наших добровольчих батальйонів.
Наразі активно займається гуманітарною
допомогою для української армії. Останній
раз ми бачилися у червні 2017-го, коли
наша делегація відвідувала Канаду для обміну досвідом між містами-побратимами
Києвом і Торонто. Ми ділилися спогадами
про бойових побратимів, згадували й тих,
яких уже, на жаль, немає в живих…

«Я отримав батьківське
благословіння на війну»

 ВЕСНОЮ 2015-ГО КАНАДЕЦЬ ДЕНИС ПОЛІЩУК ОТРИМАВ КОРОТКОЧАСНУ ВІЗУ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВСТУПИТИ ДО ЛАВ
ДОБРОВОЛЬЧОГО БАТАЛЬЙОНУ «КАРПАТСЬКА СІЧ»
— Денисе, що змусило вас
призупинити навчання у канадському університеті й відправитись у зону АТО?
— Перед тим, як прийняти таке
рішення, я сам себе питав: а чим
ти кращий за тих, які ризикують
своїм життям і здоров’ям? Напевно, тому на цій війні мені не
було так лячно.
— Але ж ви є громадянином
Канади, а не України…
— Хоча я й живу в іншій державі, але все одно залишаюсь
українцем. У Канаді проживає
1,3 мільйона наших співвітчизників. Революція нас згуртувала.
Ми часто виходили на акції підтримки Майдану, збирали кошти,
надавали допомогу. Довгий час
мене не покидали роздуми: якщо
дасть Бог, я доживу до того віку,
коли побачу своїх дітей та онуків.
Можливо, вони теж дізнаються
про цю війну і запитають: «Діду,
а де ж ти тоді був?». Що я зможу
відповісти? Скажу, що просидів
десь там, за океаном, і мовчки
спостерігав за тим, як інші захищали мою країну?
— Як рідні відреагували на
те, що ви збираєтесь на війну?
— Звісно, вони сильно хвилювались. Моя мати завжди боялася,
що рано чи пізно мене відправлять
на війну — у чергову Чечню чи
Афганістан... Ці тривожні відчуття
у неї були ще у 2000 році, коли
наша сім’я готувалася виїхати до
Канади. У ті часи мої рідні навіть
і подумати не могли, що все-таки
я потраплю на фронт і воюватиму
за нашу незалежність.
— Коли ви сказали своїм батькам про «відрядження» на війну?
— Це сталося вже тоді, коли ми
були в аеропорту. Батьки вважали,
що я їду на конференцію до Оттави.
Я до останнього моменту тримав
таємницю при собі. Проте перед
відльотом поділився своїми справжніми намірами. Батько пішов

до машини і незабаром приніс
невеличку ікону святого Миколая
Чудотворця. Я отримав батьківське
благословіння на війну, а образ я
завше мав при собі, коли був на
фронті.
— Чому ви віришили вступити
до лав «Карпатської Січі»?
— Я раніше знав про цей батальйон. Особисто пересвідчився,
що він дієвий, а не розпіарений.
Там воюють мої однодумці, переважно — «свободівці». До речі, у
Ванкувері я є заступником голови прихильників цієї політичної
сили. Коли приїхав до України,

Самої смерті не боявся.
Страшно
було лише за
одне — за можливі наслідки для моїх рідних і
побратимів. Я переживав
за те, щоб ніхто не постраждав, намагаючись
мене врятувати чи витащити моє тіло з поля
бою

вийшов на зв’язок із побратимом
«Кумом», який запросив мене до
себе на базу в Курахове (Донецька
область). Позаяк я не міг самостійно добратися на схід, мене
волею долі направили до Петра
Кузика, лідера фракції «Свобода» у
Київраді (позивний — «Апостол»).
Він періодично їздив на фронт,
надавав волонтерську допомогу
добровольцям і заступав на бойові
позиції. Отож, майбутній ройовий
не довго думаючи, надав мені позивний «Канада».
— Де ви отримали бойовий
досвід?
— На передовій, під снайперськими та артилерійськими обстрілами. Відбув декілька ротацій у
Пісках. Перебуваючи у підпорядку-

ванні старшого друга «Апостола»,
я швидко здобув бойові навички.
Тоді ми ще були нелегалізованими
добровольцями. І я незабаром
збагнув, що моя історія загалом
нічим не відрізнявся від інших
побратимів. На папері нашого
батальйону тоді ще не існувало.
Але на війні, як на війні: смерть
довідок не просить. Пам’ятаю, як
у першу ніч свого чергування пролетів снаряд. Він розірвався десь
за 300 метрів від нашої позиції.
Як наслідок — один «двохсотий»
(загиблий), троє — «трьохсоті»
(поранені)…
— Поділіться своїми спогадами про те, як під час запеклих
боїв ви молилися Богу…

— Найбільше запам’ятався випадок, коли ворог сильно глушив
наші засоби зв’язку. Ситуація була
доволі складна, оскільки на той
момент прилади нічного бачення
втратили свою ефективність. Від
своїх розвідників ми ще вдень
дізналися, що готується якась протидія з ворожого боку. Готуючись
до виходу на свою бойову позицію, ми брали із собою якомога
більше боєкомплектів. Оскільки
набої швидко закінчувалися, мені
наказали зайти до бліндажу і готувати нові «ріжки» (магазини) до
автоматів. Зважаючи на сильну
стрілянину, я дуже сильно тривожився за своїх побратимів —
«Апостола» і «Пулю», а також за

тих, які знаходилися на нашій базі,
які не мали можливости повідомити про свої пересування. У ту
мить я молився, щоб Господь надіслав їм своїх ангелів-охоронців.
Наразі це звучить трохи наївно.
Але тоді у мене була така сила
віри, що я подібної не відчував
ніде. Знаходячись у бліндажі, я
заряджав магазини, повторював
сивол віри «Вірую во Єдино Бога-Отця…»), читав «Отче Наш»,
«Богородице Діво, радуйся» та
«Царю Небесний…».
— У вас був страх померти?
— Самої смерті не боявся.
Страшно було лише за одне — за
можливі наслідки для моїх рідних і
побратимів. Я переживав за те, щоб
ніхто не постраждав, намагаючись
мене врятувати чи витащити моє
тіло з поля бою. Здається, у такі
моменти я молився за прощення
гріхів своїх побратимів.
— Чим плануєте зайнятися,
коли знову приїдете до України?
— Не знаю ще точно. Але певен,
що від політики далеко не втечу.
Мені 23 роки. Маю певний життєвий досвід і безмежну любов до
своєї батьківщини. Все це потрібно
направляти у правильне русло. Не
хочу, щоб мої діти покидали рідну
землю задля пошуків кращої долі.
Ми, українці, маємо всі можливості
для того, щоб процвітати на даній
Богом землі. У кожної людини є
три матері: рідна земля, Матір
Божа і земна мати, яка дала життя. Щоб там не було, але я люблю
Україну, як рідну матір. У мене
були можливості помандрувати
світом, побачити, як живуть різні
народи. Тобто маю з чим зрівнювати. Звісно, у нашій державі є певні
недоліки, пов’язані із залишками
«совка». Але це лише привід для
того, аби прагнути кращого: якщо
не ми, то хто…
Валентин
КОВАЛЬСЬКИЙ
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Київрада підтримала створення
у столиці Центру допомоги
учасникам АТО

сказано
Генеральний секретар Альянсу
Єнс Столтенберг під час
засідання комісії УкраїнаНАТО у Києві :
– Росія проводить агресивні дії
проти України. НАТО і союзники НАТО стоять на боці України.
НАТО і союзники Альянсу не
визнають російської незаконної
анексії Криму. І ми глибоко занепокоєні безпековою ситуацією
на сході України, яка вже забрала
життя багатьох людей. Мінські
угоди мають бути повністю виконані, а спостерігачі ОБСЄ – мати
повний доступ до всіх територій
України.

Київська міська рада прийняла рішення про створення Центру допомоги учасникам антитерористичної операції.
«Це буде структура, яка за принципом «єдиного вікна», від імені міста, збиратиме і допомагатиме вирішити всі питання демобілізованих учасників АТО.
І ветеранам не треба буде втрачати час та нерви, звертаючись до десятків різних
служб», – сказав мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що установа матиме два нових напрями роботи. «Це взаємодія з
ветеранськими та волонтерськими організаціями та співпраця з іншими органами влади і місцевого самоврядування», - додав він. Організувати роботу такого
центру столична влада зможе з мінімальним штатом працівників, а її директора
оберуть за конкурсом. Центр допомагатиме учасникам АТО в отриманні пільг,
забезпеченні соціальних гарантій, лікуванні, адаптації та реабілітації.
Також планується, що відповідний міський центр сприятиме учасникам
бойових дій у працевлаштуванні, професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації тощо.

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

«Останній вагон»
Ольги Антоненко

Микола ПАЦЕРА

З початком військових дій
Ольга вимушена була покинути Донецьк і разом із
мамою та донькою перебратися до Києва. Тут вона
не лише змогла влаштуватися на роботу в школу, а й
волонтером у організацію
«Донбас-SOS», щоб допомагати таким же біженцям
долати труднощі.
У Донецьку Ольга Антоненко
21 рік пропрацювала вчителем
фізики, також була заступником
директора школи. Проте напередодні ворожої окупації міста
вона на собі відчула, як ведеться
проросійська пропаганда в цьому
навчальному закладі. Її переконували, що вони з приєднанням
до Росії матимуть менші ціни на
все і більші зарплати, ніхто не
обмежуватиме російськомовних
громадян, велися інші провокативні розмови, які вона не
сприймала всією душею. На все
це відповідала «доброзичливцям», що згодна жебракувати,
але залишиться українкою. На
цьому ґрунті виникли серйозні
розбіжності в колективі.
А коли містом стали вештатися
незрозумілі люди з автоматами,
а їх район опинився під перехресними обстрілами, сім’я –
Ольга, її мама, донька Оксана
прийняли рішення покинути свою
трикімнатну квартиру і виїхати

Знайти собі роботу в Києві
Ользі вдалося досить швидко –
допомогла подруга-колега, яка
порадила влаштуватися в школу
з поглибленим вивченням іноземних мов. Тут її взяли за фахом –
учителем фізики. Ольга відверто
сказала директору школи, що вона –
біженка і може в будь-який час
повернутися в Донецьк, на що та
сумно відповіла: «Боюсь, що це
станеться не скоро». Педколектив
прийняв її дружньо – пропонували
власний теплий одяг…
З тих пір і працює у школі –
брат навіть підшукав їй житло
ближче до роботи, і тепер вони
з донькою винаймають однокімнатну квартиру. Крім педагогічної Ольга Антоненко активно
займається ще й волонтерською
роботою.
до Києва, де донька навчалася
– У кінці лютого 2015 року донька
в політехнічному університеті.
натрапила в Інтернеті на сайт неуря– Із Донецька потяги вже не дової організації «Донбас-SOS», що
ходили, тож таксист з великими працює за підтримки Міжнародної
труднощами вивіз нас у Ясинува- організації з міграції на кошти,
ту, – розповідає Ольга. – Тут ми 12 надані Європейським Союзом, –
серпня 2014 року, як кажуть, всти- говорить Ольга. – Вони набирали
гли сісти в «останній вагон», що волонтерів для роботи на гарячій
відправлявся до столиці. У ньому лінії допомоги переселенцям, а
їхали біженці з
також проживаюсобаками, котачим на окуповаЯ навіть не
ми, морськими
ній території, тож
здогадувалася,
відразу прийняли
свинками, папуяка це
гами та іншою
й мене. Я навіть
д о м а ш н ь о ю психологічно
не здогадувалася,
живністю із сумяка це психоловажка робота. Адже
ками найнеобгічно важка ролюди звертаються
хідніших речей.
бота. Адже люди
із найболючішими
Хто плакав, хто
звертаються із
питаннями і ми маємо найболючішими
проклинав окупантів і сепа- їм надати максимальну питанням, і ми
ратистів, дехто
маємо їм надати
підтримку
заспокоював,
максимальну підщо їдуть ненадовго. Останнім тримку. Недавно, наприклад, саме
вірила й я. Але не так сталось, до мене зателефонувала сусідка
як гадалось. По приїзду до Києва самотньої літньої жінки, котра, як
донька поселилася в гуртожиток і моя мама, зламала шийку стегна і
університету разом із котом- лежала паралізована у своїй квар«нелегалом», щоб не знав ко- тирі у нашому ж районі Донецька. Я
мендант (про нього він дізнався звернулася до місцевих соціальних
майже через рік, проте дозволив служб і попросила відправити до неї
проживання). Я ж оселилася у соціального працівника. Подібних
двоюрідного брата, в якого був дзвінків від хворих немічних ставеликий собака. Мама влашту- рих людей ми отримуємо десятки
валася у свого брата в Обухові. на день – просять ліки, їжу, одяг,
Там вона зламала шийку стегна будівельні матеріали на ремонт
і в жовтні того ж року померла. розбомблених осель.
Лікарі сказали, що від проблем
На запитання, чи планує Ольга
із серцем, пов’язаних із війною. повернутися в рідний Донецьк,
Зробивши кремацію, я відвезла вона відповіла, що там їй робити
урну з прахом у Донецьк, де по- нічого – хіба що відвідуватиме
хований мій батько.
могилки рідних…

ВОЛОНТЕРИ

Рука допомоги
Михайло КАМІНСЬКИЙ

З Оленою Масоріною, корінною киянкою і народним депутатом України,
ми познайомилися під час підготовки
публікації про ветерана АТО Максима
Лапка. З’ясувалося, що у найважчий для
хлопця період життя, після бойового поранення та тривалого лікування у Київському військовому госпіталі саме ця
тендітна дівчина подала йому руку допомоги.
Тоді майбутній народний депутат була просто волонтером,
засновником громадської організації «Волонтерська сотня
«Україна-світ». Уже третій рік вона реально допомагає вчорашньому бійцю-десантнику та багатьом іншим пораненим на
Донбасі пережити повоєнний синдром.
На запитання, чому народний депутат обрала саме Комітет із
питань європейської інтеграції, Олена Сергіївна відповідає, що
прагне, аби всі громадяни України нарешті мали можливість безперешкодного в’їзду на територію будь-якої країни Європи.
– Я розумію, що не кожний може собі дозволити вікенд у Парижі, – посміхається вона. – Але можна на простенькому власному авто дістатися до Львова, там ще проїхати якихось сто кілометрів і опинитися в Польщі. Побачити, як сьогодні живе ця країна,
котра теж пройшла нелегкий шлях розвитку. Це – додатковий
рівень свободи, реальний шанс змінити вектор у мізках людей.
Комітет євроінтеграції найактивніше займався вирішенням цілої
низки питань у контексті безвізу для України. Ми були причетні
до виконання 144-х рішень з цієї надважливої тематики...
Наша співрозмовниця очолює молодіжне крило «Народного
фронту», багато спілкується з молоддю, опікуючись гуманітарним і національно-патріотичним вихованням підростаючого покоління. А до волонтерства долучилася під час Революції Гідності. Коли на Майдані почали гинути люди, Олена Масоріна була у
складі мобільного підрозділу, входила до автомайдану. Приходила до штабу, що могла приносила із медикаментів, допомагала
медичним бригадам. Їм критично не вистачало автомобілів, щоб
відвозити поранених до лікарень. Знаючи багатьох активістів
автомайдану, дівчина організувала цілодобові чергування, підбирала надійних людей та узгоджувала графіки. Хтось чергував
на вулиці Інститутській, хтось на Грушевського. Сама рятувала та
супроводжувала поранених...
– Бувало всяке, – пригадує Олена. – Не вистачало медикаментів,
важко було навіть елементарно заправити авто бензином. Але нам
відчутно допомагала українська діаспора. За її підтримки вийшов
такий симбіоз автомайдану і медичних бригад. Мене познайомили
з хорошими людьми, які живуть у Франції та в інших країнах. Згодом займалася відправкою поранених на лікування за кордон.
Щойно почалися бойові дії на Донбасі, заснувала організацію
під назвою «Волонтерська сотня «Україна-світ». Закуповувала
та передавала воякам медикаменти, одяг та харчі, допомагала в
реабілітації поранених.
– Поруч зі мною працювали інші дівчата-волонтери. На всіх
ми тоді ділили і труднощі, особливо, під час кровавих днів на
Майдані, і якісь маленькі радощі. Напрацювали певний «ресурс
благодійників» із числа бізнесменів, народних депутатів, проводили різні марафони. Таким чином удалося акумулювати
необхідні кошти на лікування поранених та на допомогу сім’ям
загиблих. Важкопоранених хлопців, яким в Україні не давали
шансу, вдалося вивезти на лікування за кордон. Двоє з них стали
депутатами місцевого рівня на Волині. Один навіть став головою
громади, – не без гордості зазначає співрозмовниця.
Створена нею «Волонтерська сотня» – організація структурована. Хтось займається конкретною допомогою пораненим,
хтось долучається до проблем переселенців, а хтось – сприяє
українським військовим на передовій.
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БУДЬМО ЗДОРОВІ!

Цілителі
вразливих душ
Ніна ГУЦУЛ

Сучасний Київ – безумовний лідер у справі охорони
здоров’я. Це зумовлено концентрацією тут як сучасних
медичних закладів з багатою
історією і традиціями, так
і досвідчених талановитих
кадрів. До числа найяскравіших зірок першої величини
всеукраїнського масштабу
по праву відносять Київську
міську клінічну психоневрологічну лікарню №1, або
«Павлівку» (офіційна назва
закладу ТМО «ПСИХІАТРІЯ»
у місті Києві). А до успішних організаторів із захисту здоров’я – її керівника
В’ячеслава Мішиєва, головного столичного психіатра,
Заслуженого лікаря України,
доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри
НМАПО імені П.Л. Шупика.
Тож який він – головний психіатр столиці? Зізнатися, заходячи
до його кабінету, автор мимоволі
відчувала деяку боязкість: адже
психіатр – професія занадто серйозна, а що, як почне вказувати
на недоліки в поведінці чи демонструвати свою зверхність? Та всі ці
побоювання виявилися марними.
Бо пан В’ячеслав – людина діла,
тож ми швидко розмовляли, поки
господар закладу в звичному для
нього «моторному» режимі вирішував численні лікарняні справи,
а кореспондент «Вечірки», ледь
встигаючи за його ходою численними світлими коридорами (із
кольоровими стінами і слідами
недавнього ремонту, щедро прикрашеними яскравими картинами)
чи впорядкованою лікарняною
територією, отримала можливість
наочно пересвідчитися в «побутовому ренесансі» лікарні.
Справ у головного лікаря багато.
Наприклад, перевірити: як себе
«почуває» будівля, збудована ще
в 1912 році? Тривалий час вона
стояла в руїнах, а при Мішиєві
фактично заново відбудована.
На осучасненому корпусі висить
табличка «Відділення першого психотичного епізоду». Що це означає?
«Призначення клініки – вберегти
прибулих на лікування від відчуття
хронізації, зіткнення з пацієнтами,
в яких хвороба протікає з важкими
рецидивами, – пояснює В’ячеслав
Данилович. – Реконструкція цілком
виправдала себе: більш ніж в 80%
тих, що тут пролікувалися, більше
не фіксувалися психічні розлади».
Наступна адреса – відділення
реабілітації №2. Тут нас зустрічає його завідувач Ігор Дубінін,
господарство якого не тільки
велике, а й цікаве. І – не зовсім
традиційне з точки зору звичної
медицини. Наприклад, тутешній
зоопарк з папугами, ігуанами,
варанами, шиншилами, ручним
кроликом та іншими екзотичними
представниками фауни. Все це
пухнасто-пір’яне царство люди,
що тут лікуються, можуть не тільки погладити, попестити, але й,
наприклад, почистити клітки чи
«вигуляти» на вулиці, – погодьтесь,
чудова альтернатива звичайним
таблеткам чи уколам…
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Єдиний спосіб вберегтися
від кору – зробити
щеплення
Директор Департаменту охорони здоров’я Дмитро Турчак повідомив, що наразі столиця забезпечена вакцинами проти кору в достатній
кількості. Він закликав киян скористатися можливістю убезпечити
себе в період можливого спалаху цієї хвороби.
З початку року в столиці зареєстровано 11 випадків захворюваності
на кір, дев’ятеро хворих (шестеро з яких – діти) – госпіталізовано.
– На щастя, летальних випадків вдалося уникнути. Але треба розуміти, що ліків від кору не буває. Препарати полегшують симптоми
та борються з ускладненнями. Тож – лише обов’язкова вакцинація, –
наголосив Дмитро Турчак.
Щодо ускладнень хвороби, то вони можуть бути дуже небезпечними
для здоров’я та життя людини. Це ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору. Зустрічаються навіть відтерміновані
наслідки кору: в середньому через 5 років після перенесеного кору
може виникнути підгострий склерозуючий паненцефаліт, що завжди
закінчується летально.
Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди – нежить, температуру, кашель, а десь
за тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та
нижній частинах тулуба).

НА ЗАМІТКУ

– Вас хтось зобов’язав зробити
такий зоокуток? – питаю в завідуючого.
– Дуже тварин люблю, – просто відповів пан Ігор, чухаючи за
вушком кролика.
Він також провів нас до гордості
лікарні – акваріуму на 1000 літрів,
в якому, не поспішаючи, не зважаючи на сусідство двох піраній,
плавають яскраві рибини – вочевидь, розуміючи свою важливу,
заспокійливу місію…
Та головному лікарю треба прямувати далі: перевірити роботу
котельні. Дарма, що зараз тепло, –
такий важливий господарчий пункт
завжди має бути в «робочому»
стані, про що й інформує заступник
директора з технічних питань Іван
Миколайович Піндер. Вже втрьох
заходимо до відбудованої і добре
обладнаної сучасними машинами
пральні (коли її не було, мали серйозні проблеми з пранням білизни «на стороні»), гаражу (машин
тут не багато, та всі – «трудяги»:
розвозять харчі, пацієнтів, сміття
тощо), харчового блоку (гордість
головного лікаря – 2 поверх, обладнаний найновішими плитами
та іншим сучасним кухарським
обладнанням).
А як в лабораторно-діагностичному блоці? Там нас зустрічає завідуючий відділенням Іван
Новокщенов. За рівнем діагностичного і апаратного оснащення
лікарня – одна з кращих в країні. Тут працюють найсучасніші
цифрова рентгенівська установка,
комп’ютерний і магнітно-резонансний томографи (КТ і МРТ),
апаратура для УЗД, електрокардіографічних і енцефалографічних
досліджень.
– За допомогою МРТ у хворих
своєчасно виявляють приховану
патологію, яка «прикривається»
психічними розладами, – пояс-

н
нює
пан Іван. – А комп’ютерна
ттомографія збільшує діагностичні
можливості при виявленні хвороб
м
ггрудної клітини. Є в нас автоматичний аналізатор крові, який
т
виявляє параметри при різних
в
патологічних станах.
п
У сфері інтересів Мішиєва –
сстан конференц-залу (тільки в
присутності журналіста він дає
п
кілька розпоряджень: замінити
к
ссвітло, потурбуватися про забезпечення теплом у холодну пору
п
року тощо), лікарняний театр
р
«Будьмо!», виступи трупи якого
проходять не тільки в самій лікарні
на «Павлов-фесті», а й в знакових
місцях столиці. В «Павлівці» навіть
спромоглися самотужки збудувати волейбольний і футбольний
майданчики (на один з них пішло
17 машин піску), на яких, до речі,
лікарі на чолі з головлікарем грають разом з пацієнтами, повсюди
встановлено ліхтарі, що милують
око своєю химерністю, висаджують
нові зелені насадження.
Вразило те, що В’ячеслав Данилович не тільки особисто знає
всіх працівників лікарні, пам’ятає
їх імена, з кожним вітається. Таке
ж ставлення у нього й до користувачів психіатричних послуг: ті
підходять, вітаються, запитують
про свої справи, і для кожного
пан В’ячеслав знаходить потрібні
слова, бо ж люди тут – особливі, з
ранимою душею… Цьому ж вчить
і персонал.
Так, в них непроста робота, їм
прикро чути «страшилки» про їх
лікарню. Та навіть поверхове спостереження за тутешніми працівниками доводить, що колектив – з
«гуманістичним» ухилом, любов’ю
до ввірених ним пацієнтів, тяжіє
до наукових новинок, природи,
рухомих ігор, мистецтва.
– Живемо надією, що ми в змозі
як своїми силами, так і за допомогою Департаменту охорони
здоров’я (який в останні роки,
до речі, докладає багато зусиль у
вирішенні проблем закладу) впоратися з викликами нашого часу.
Сьогодення вимагає для поліпшення відношення до психічно хворого
зусиль не тільки психіатричних
лікарень, а й соціалізації медицини душі, наукової заглибленості
підходів до людей з особливим
світосприйняттям, «світлого» та
доброзичливого відношення до
проблеми в цілому кожного з нас, –
каже В’ячеслав Мішиєв.

Як вибрати глюкометр
Умовно всі глюкометри можна поділити на три категорії:
 апарати, призначені літнім людям з наявністю діагнозу «діабет»;
 призначені молодим людям з наявністю діагнозу «діабет»;
 пристрої для людей з відсутністю діагнозу «діабет».
Глюкометри, призначені для літніх людей. Такі
прилади вважаються досить затребуваними серед людей, які хворіють на діабет. Ці пристрої надійні і прості
в побуті. Надійність даного апарату полягає в великому
екрані, мінімальній кількості рухомих механізмів, здатних зламатися, і досить міцному корпусі. Простота — це
розмір, відсутність введення цифр кнопками, кодування
тест-смужки чіпом.
До всього іншого, до позитивних показників можна віднести невелику вартість тест-смужок і самого
приладу, а також відсутність таких функцій, яких
літня людина не потребує: зв’язок з комп’ютером, розрахунок
середнього показника, великий обсяг пам’яті, висока швидкість
вимірювання цукру крові.
Глюкометри, призначені для молодих людей. Вибір глюкометра
для молодої людини або підлітка має психологічні тенденції. Досить
часто молоді люди приховують наявність такого діагнозу, як цукровий
діабет. У цій категорії існують прилади, що мають яскравий дизайн,
вигідно відрізняються від медичного пристрою. Для більшості людей
такі глюкометри нагадують МР3 плеєр або новомодний гаджет.
Глюкометри для пасивного вимірювання. Такі глюкометри не
відрізняються додатковими функціями і застосовуються для контролю цукру крові в особистих цілях. Вони не вимагають кодування і
звичайно випускаються в комплекті з баночками, які мають 25 штук
тест-смужок. У зв’язку з тим, що тест-смужки не контактують з киснем,
термін зберігання у них досить тривалий.

НАРОДНА МЕДИЦИНА

Лікування йодом
і харчовою содою
 Невелика застуда, почервоніння горла, будь-яке внутрішнє або
зовнішнє запалення, і ми відразу ж хапаємося за лікарські препарати.
Однак далеко не всі з них нешкідливі, а особливо антибіотики. Лікарі
попереджають, що нераціональне вживання багатьох синтетичних
препаратів може призвести до виникнення ускладнень, зокрема
алергічних реакцій.
 Існують форми захворювань, при яких лікування антибіотиками
просто необхідне. Однак у більшості випадків можна обійтися без них.
Наприклад, навіть гнійну ангіну і тонзиліт можна лікувати, змащуючи
запалені мигдалини питною содою.
 Після такої процедури їсти не можна протягом кількох годин,
щоб досягти найкращого ефекту. Відчуття печії та сухості в роті теж
можна зняти, змастивши носову область содою. Так можна попередити нежить, якщо відразу ж кілька разів вдихнути в себе повітря.
Сода потрапляє в носову порожнину і перешкоджає розвитку інфекції.
 Краплі від нежитю, приготовані
на основі йоду або з додаванням у воду
дрібки солі, не менш ефективні, ніж ті,
які продаються в аптеках. Можна просто
вдихати йод спочатку однією ніздрею,
а потім іншою.
 Розтягнення зв’язок, забиття та
інші пошкодження змащуються йодною
настойкою з метою зняття больових відчуттів і попередження гематом.
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Є така професія –
батьки
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Ніна ГУЦУЛ

Проблема дитячого сирітства
в нашій країні стає дедалі
актуальнішою та болючішою.
Застаріла система інтернатських закладів вже довела
свою неспроможність. Останніми роками пріоритети
державної політики змінилися: перевага віддається вихованню дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, у родині: усиновлення, опіка, передача на виховання до дитячих будинків
сімейного типу, прийомні,
патронатні сім’ї тощо.
Тож недарма Київський міський
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді заходився проводити спеціальні неформальні
«Посиденьки», адже професії бути
хорошими батьками слід не лише
навчати, її необхідно всіляко популяризувати.
…Маленький хлопчик, вперше
в житті прогулюючись лісом, підбіг до деревця, міцно охопив його

рученятами, неначе обіймаючи, і
голосно закричав поміж листя, аж
до самого неба: «Боже! Спасибі
тобі, що дав мені батьків!». Можливо, цей епізод здасться комусь
надмірно сентиментальним, але
він цілком реальний і відбувався
на очах Наталії і Андрія Басарабів
із дитячого будинку сімейного
типу, що в Святошинському районі
столиці. Коли мова заходить про
дітей, які з тих чи інших причин
залишилися без батьківської опіки,
подібним зворушливим історіям
краю немає.
Наразі пріоритетом соціальної
політики держави є підтримка
саме сімейних форм виховання
дітей, у цьому питанні Україна
орієнтується на європейські підходи. Звичайно, краще, аби діти
зростали в рідних сім’ях. Та коли
це неможливо, альтернативою
стає аналогічна форма виховання:
влаштування під опіку, створення
прийомної сім’ї, у якій дитина
може перебувати до 18 років і де
«батьки» працюють… батьками.
Поширення набувають і дитячі
будинки сімейного типу, де можуть
проживати 5-10 дітей. Як форма

пряма мова
Лариса СТРИГА (Партнерство «Кожній дитині»):
– Послугу патронату вперше в Україні було запроваджено МБО «Кожній дитині» при підтримці дитячого
фонду Chilhood (Швеція) спільно з громадами міст Бровари
(з 2009 р.), Біла Церква (з 2011 р.), Києва (з 2012 р.) та
Умані (з 2015 р.). Патронат над дітьми визнано важливою
складовою процесу деінституалізації та одним із ключових
завдань Міністерства соціальної політики України на 2017
рік. Наразі завершено роботу над розробкою та узгодженням проекту Концепції деінституалізації, де також визначені роль та місце патронату над дітьми та завдання щодо
його розвитку. На даний час функціонує 7 патронатних
сімей, які прийняли до себе та реабілітували понад
100 дітей.

Валентина БЕРЕЗІНА, начальник відділу
усиновлення та сімейних форм виховання
Служби у справах дітей та сім’ї:
– Пріоритетом соціальної політики в Україні є підтримка
та розвиток сімейних форм виховання дітей. Експеримент
щодо впровадження нових форм сімейного виховання
було реалізовано в Україні в 1998-2002 роках. Київ був
одним з 5 регіонів, де він активно проходив. Ми вважаємо
одним із своїх завдань популяризацію саме сімейних форм
виховання. Протягом минулого року проведено 10 курсів
навчання, за результатами якого 212 потенційних кандидатів (окремі особи та подружні пари) отримали довідки
про проходження курсу підготовки та рекомендації щодо
включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

тимчасового влаштування дитини
виправдана патронатна сім’я, а для
тих, хто з різних причин не може
взяти на себе опіку над дитиною,
але хоче бути її другом – можливе наставництво. Тобто вибір є, і
чималий. Було б бажання.
Ті, хто віддає перевагу таким
формам виховання, проходять навчання для кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні батьки,
батьки-вихователі, патронатні батьки, наставники. І їм не обійтися без
допомоги соціальних працівників,
основне завдання яких – сформувати свідоме та відповідальне
рішення дорослих взяти дитину на
виховання. Протягом 10 занять тренери допомагають кандидатам не
тільки краще зрозуміти вікові психологічні особливості дітей, але й
обговорюють непрості, часом навіть
дражливі запитання на кшталт: «Чи
треба казати дитині про її минуле?»,
«Як спілкуватися з біологічними
батьками?», «Як допомогти тим,
хто пережив втрату близьких?»,
«як спілкуватися з «інтернатською»
дитиною?» Несподіваних ситуацій,
а отже й далеко не дитячих запитань годі й намагатися перелічити,
і треба знати, як поводитися, аби
не травмувати вразливу психіку
вихованців.
Мама-вихователька з Шевченківського району столиці Олександра
Федорова переконана, що прийомні
діти, особливо попервах, «будуть
вас випробовувати на свій лад». В
тому, що вона має рацію, автор цих
рядків переконалася, наслухавшись
від «батьків» зі стажем чимало історій про пошуки «різнобарвних»
ложок, вимагання щоденних відвідин «МакДональдсу» та інші витребеньки. І зрозуміти цих дітей
можна: надто багато їм довелося
перенести, тож коли в їхньому,
ніби розпочатому заново житті
з’являються нові піклувальники,
здається, що можна трохи й покаверзувати…
Дорослі, які опікуються дітьми непростої долі, вже мають
непогані набутки в цій непростій
царині. Зокрема сьогодні в Києві
функціонують 43 прийомні сім’ї,
в яких виховується 58 дітей, діють
23 дитячі будинки сімейного типу,
де знайшли притулок 163 дитини.
Центри соціальних служб столиці
здійснюють соціальний супровід
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Нещодавно
у Святошинському районі столиці
відкрився новий дитбудинок сімейного типу, батьками-вихователями
якого стало подружжя Назаренків:
батько – Ігор Валерійович і мати –
Олена Володимирівна. До його
урочистого відкриття долучилося
керівництво Служби у справах дітей та сім’ї Києва, Департаменту
захисту прав дітей та усиновлення
Міністерства соціальної політики
України.
Київським міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді системно проводиться
підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів.
Наразі в Києві та Київській області
діють 165 наставників, пілотний
проект щодо наставництва за участі громадської організації «Одна
надія» стартував в Україні і столиці
2009 року.

Як жінці
бути жінкою
Ніна ГУЦУЛ

Поширену думку щодо того,
нібито в країні дискримінації жінок не існує, можна
почути доволі часто. Мовляв,
ну яка може бути дискримінація за статевою ознакою
в наші демократичні часи,
коли українки оволоділи
майже всіма існуючими
професіями. Та чи справді це
так?
Україна має більш ніж достатню
правову базу для забезпечення
рівності жінок і чоловіків в різних
сферах. Адже діє відповідний національний закон, ратифіковано
низку міжнародних правових актів.
До того ж практика Європейського
суду свідчить про неприпустимість
дискримінації за ознакою статі
при працевлаштуванні.
Незрозуміло тільки, чому ж тоді
більше третини жінок в Україні вважають, що в нашій країні все ж таки
існує гендерна дискримінація. Про
це, зокрема, свідчать дані опитування Kantar TNS Online Track, згідно з
якими 31% жінок особисто стикалися
з гендерною дискримінацією, а про
існування цього явища заявили 35%
жінок. Цікаво, що серед чоловіків
тільки 21% вважає, що в Україні є
дискримінація жінок, а більшість
взагалі не згодна з її існуванням і
не мають досвіду такої практики.
Не мають, чи... не хочуть бачити
очевидне? Адже дискримінаційні
оголошення часто-густо зустрічаються на всіх інтернет-ресурсах.
Дарма, що відповідальність за
обмеження щодо статі кандидаток
на роботу передбачена ч. 3 ст. 24-1
Закону про рекламу, згідно якому
компанія-правопорушниця має
сплатити до Фонду державного соціального страхування на випадок
безробіття штраф у сумі десяти
мінімальних заробітних плат. Та
що таке десять «мінімумів» проти
«гендерного несприйняття» деяких
одіозних керівників? Щоправда,
заборона зазначати в оголошеннях
про вакансії стать кандидатів міститься в деяких інтернет-ресурсах
з пошуку роботи, зокрема, Work.
ua, job.ukr, trud.gov.ua.
Але всі заборони рушаться,
зіштовхуючись із суворою ре-

альністю. Автор цієї статті стала
випадковим свідком дискримінаційного підходу до молодої жінки
прямо… в редакції одного ЗМІ,
куди та намагалася влаштуватися
коректором.
Здавалося б, то саме жіноча
робота, ну які тут взагалі можуть
бути ускладнення? Та через декілька місяців виявилося, що новенька – вагітна. І керівник, який
приймав її на роботу, влаштував
такий скандал, що бідолашна мала
лягти до лікарні «на збереження»,
аби взагалі не втратити дитину.
Суть претензій начальника не
відзначалася оригінальністю: на
його думку, кандидатка мала повідомити про вагітність. Але ж не
важко здогадатися, що в такому
випадку її просто не прийняли б
на роботу.
На жаль, випадки дискримінації
жінок в тій чи іншій формі у нас
не дивина. Ось що, на умовах анонімності, розповіла авторці одна
знайома: «На державному підприємстві, де я раніше працювала,
розпочали впровадження цікавого
проекту у сфері, в якій вважаю себе
експертом. Я звернулась до координатора з пропозицією долучити
мене до цієї роботи, та отримала
відмову. На моє запитання про
причини, він цілком серйозно
відповів : «Ви надто розумна, а я
побоююсь розумних жінок». Тобто,
чоловік боїться не просто розумного працівника, а розумнішої за
нього жінки.
Види та засоби дискримінації за
гендерною ознакою можуть бути
різними. Скажімо, влаштувавшись
якось на нову роботу, я помітила,
що 98% працівників – це молоді
жінки, які приїхали до столиці із
невеличких містечок чи сіл. Згодом усвідомила, що набір штату
з «не киянок» – свідома кадрова
політика компанії. Працівниці з
провінції мають набагато сильнішу мотивацію проявити себе
в робочому аспекті, та й взагалі
якось «зачепитися» в Києві, і готові заради цього йти на будь-які
поступки, компроміси чи навіть
жертви. Роботодавця це, звичайно,
влаштовує: такі, сповнені вимушеного ентузіазму молоді жінки
вкладають всю енергію в роботу і
готові працювати навіть за нижчу
зарплату, ніж у колег-чоловіків.

ДО ТЕМИ
Державна служба статистики України оприлюднила дані – скільки
ж заробляють чоловіки та жінки.
 Середня зарплата прекрасної статі за перші місяці 2017 року
склала 5612 гривень, а чоловіків – 7160 гривень.
 Найбільший контраст зарплатні у чоловіків та жінок виявився в
сфері фінансів і страхування: 9793 гривень отримують жінки і 16118
гривень – чоловіки.
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БУЛО – СТАЛО
Шляхопровід на вулиці Дехтярівській і проспекті Перемоги (2017 рік)

Фото
Бориса КОРПУСЕНКА

Будівництво шляхопроводу на перетині вулиці Пархоменка (Дегтярівська) і БрестЛитовського шосе (Перемоги), 1959 р.

Не про вовка
промовка…
 АЛЕ БЕЗ СІРИХ У ЦІЙ ІСТОРІЇ НЕ ОБІЙШЛОСЯ
Юрій КОСТІН, письменник

Для будь-якого газетяра
спогади про першу публікацію — неначе згадка про
перше кохання. Вона озивається у душі тужливим
і світлим почуттям невідворотності події, що ніби
прискорює стрілки невидимого годинника долі.
Якось у колі друзів розповів
історію появи свого першого
опублікованого матеріалу Віктор
Нікіпєлов – заслужений журналіст України, колишній редактор газети «Киевские новости».
Можливо, читачі ще пам’ятають
цей своєрідний тижневик, що
виходив у 1992-2002 роках і був
розрахований на інтелігентну
аудиторію не без почуття гумору:
першу шпальту часопису традиційно прикрашала злободенна
карикатура.
А 1967 року юний абітурієнт
Нікіпєлов успішно склав іспити
до вечірнього відділення факультету журналістики Київського
держуніверситету. Однак для повноти омріяного студентського
щастя не вистачало суттєвої деталі, що засвідчувала б безпомилковість обраного фаху, а саме –
хоча б однієї публікації. Без неї
шанси потрапити до Альмаматер столичної журналістики
виглядали примарними, про
що відверто повідомив юнакові
декан факультету Дмитро Михайлович Прилюк.
Часу залагодити потенційну
неприємність було обмаль, приймальна комісія через декілька тижнів мала оприлюднити
списки першокурсників. Після
кількох невдалих спроб надрукуватися, Нікіпєлов опинився
на шостому поверсі комбінату
друку «Радянська Україна» (нині
«Преса України»), де тоді розміщувалися редакції провідних
республіканських молодіжних
газет. Завідувач відділу інформації і науки «Молоді України»
Вадим Рудник і кореспондент
Леонід Ямковий поставилися до
прохання відвідувача без особливого ентузіазму (ну кому
тоді спало б на думку, що мине
час, і вже сам Віктор Іванович

міркуватиме, чи варто брати
названих вище осіб на роботу до
очолюваного ним тижневика!).
І без надмірної дипломатичності пояснили, що таких, як
він, багато, публікації потрібні
всім, але шпальти «Му-му» (так
у побуті неформально іменували
молодіжку) аж ніяк не гумові.
У підсумку, поглянувши на календар, Рудник порекомендував
хлопцеві спробувати якнайшвидше підготувати кореспонденцію
про відкриття мисливського сезону. За умови, що автор упорається із завданням до наступного
ранку, допис обіцяли поставити
в номер. Не впорається — нехай
готується вже до майбутньої
вступної кампанії. Минуть роки,
і Віктор Іванович із притаманним
йому почуттям гумору опише цю
ситуацію на сторінках «Голосу
України», де опиниться на фініші
своєї журналістської біографії,
але тоді йому було аж ніяк не
до сміху.

Трапилося це у серпні
1991 року, коли Москву
і всю країну почало
лихоманити від путчу
сумнозвісного ГКЧП
– Вийшов на вулицю, а у вухах
оті слова «якщо завтра вранці...» –
наче кам’яна брила на плечах, –
розповідав Віктор Іванович. – Що
ж робити? Адже я, очкарик, у своєму житті ніколи навіть у руках
не тримав мисливської рушниці.
Та тут згадав, що батьків колега
завжди наприкінці літа їздив на
відкриття полювання. Подзвонив
батькові, той сказав: «Ось тобі
телефон Василя Івановича, але
про все домовляйся сам».
На щастя, Василь Іванович не
підвів, і змусивши майбутнього
журналіста допомагати споряджати набої, повідав йому чимало колоритних бувальщин. Уночі
абітурієнт старанно викладав
на папері почуту від батькового
друга історію про полювання на
вовків, які під час жнив на Чернігівщині неабияк наполохали
місцевих комбайнерів. Василь
Іванович тоді вбив одного вовка і
одну вівчицю, за що отримав від
держави заслужену нагороду —

900 карбованців (старими, ще
до реформи 1961 року, грішми).
Сума була солідною, ціни у ресторанах – цілком демократичні,
тож і гульнули браття-мисливці з
цього приводу від душі. Так, що
довелося ще й «домазувати» – по
50 карбованців із кожного. До
почутого від Василя Івановича
юний автор додав лише одну
свою фразу: «Дорога ж штука,
отой вовк!».
У редакції допис сподобався,
і невдовзі Нікіпєлов вже милувався власним прізвищем під
матеріалом «Скільки коштує
вовк?». Так мій друг і колега
став студентом.
Мушу додати, встановивши
своєрідний «рекорд» за тривалістю перебування у цьому
статусі серед усіх колишніх і
нинішніх редакторів: термін
так званого навчання Віктора
Нікіпєлова розтягнувся... аж
на 12 років. Характерно, що
ця деталь біографії ніколи не
змушувала його перейматися
докорами сумління: працюючи у
газеті «Правда Украины», герой
нашої оповіді далеко не завжди
відвідував сесії та екзамени; він
віддавав перевагу практиці, а не
теорії набуття журналістської
майстерності.
Втім, Віктор Іванович пам’ятає
також перший (і, здається, єдиний) випадок, коли, попри свій
досвід і фахову вправність, не
зумів виконати редакційного
завдання. Трапилося це у серпні
1991 року, коли Москву і всю
країну почало лихоманити від
путчу сумнозвісного ГКЧП (Державний комітет із надзвичайного
стану – укр.). Завідувачу відділу
газети «Правда Украины» Віктору
Нікіпєлову тоді зателефонув
додому перший заступник редактора Володимир Малахов і
доручив терміново підготувати
відгуки пересічних киян про
наміри путчистів.
– А які відгуки потрібні,
схвальні чи із осудом? – поставив слушне, хоча й дещо наївне
запитання співрозмовник.
– Хм...Треба порадитися! –
спантеличено пробуркотів Малахов і поклав слухавку. Дзвінка
тоді Нікіпєлов так і не дочекався.
А через деякий час і газета, і
країна стали зовсім іншими.

СПІВРОЗМОВНИК

«Дніпро тече, столиця
змінюється…»
Наш улюблений Київ, як і
людина, має свій вік, характер, свої неповторні історію
і долю. Вони стали темою
нашої розмови з відомим
києвознавцем, колишнім
заступником директора Музею історії Києва Дмитром
Малаковим.
– Дмитре Васильовичу,
кілька років тому читав ваше
інтерв’ю, в якому ви аргументовано доводили, що ігнорування
історії Києва стало своєрідною
формулою поведінки в місті. Що
конкретно мали на увазі й чи не змінилася ця ваша позиція сьогодні?
– На жаль, ні. В Києві формально існують численні клуби (не нічні, звичайно), товариства, скажімо, історії Києва, корінних киян тощо. Але чомусь
ніхто всерйоз не займається історією міста. Скажімо, що значить «корінний
киянин»? Наприклад, моя мама приїхала до Києва з теперішнього Кропивницького у 1913 році, батько – одесит. Я народився вже в Києві у 37-му.
Так складалося, що формувалося місто, зазвичай, за рахунок поповнення
населення приїжджими. Уявіть собі, ще 200 років тому у Києві мешкало
заледве 20 тисяч киян.
– А коли почалося чисельне зростання населення?
– У другій половині XIX століття. За рахунок того, що Київ набув ваги
«цукрової столиці». Україна виробляла три чверті цукру Російської імперії.
На цьому економічному ґрунті зростала і чисельність мешканців Києва. На
початку XX століття тут проживало вже понад 600 тисяч населення.
– Його традиції, побут, звичайно, змінювалися у контексті подій,
що випали на першу половину минулого століття…
– Безумовно. Самобутність, особливості Києва багато в чому пов’язані з
Дніпром. Взяти хоча б його бальнеологічні якості – повітряні процедури,
сонячні ванни та воду. До речі, це може здатися комусь дивним, але започаткували масову моду на засмагання киян на піскових пляжах майже
століття тому, ще у 1918 році, німці. Вони були запрошені Українською
Центральною Радою в рамках Берестейських домовленостей. Іноземці
повною мірою оцінили якості Дніпра як бальнеологічного курорту.
У роки моєї юності з Дніпром була пов’язана київська традиція першотравневого купання. Вважалося особливим шиком перед виходом в місто
на святкову демонстрацію одягнути парусинові штани «шириною в пів
душі», взути парусинові черевики, щедро вибілені зубним порошком. Далі
модники-відчайдухи перебиралися на лівий берег та влаштовували перше
купання у ще студеній дніпровській воді.
– Як історичні обставини відбивалися на вигляді Києва?
– По-всякому. Перефразовуючи філософа, Дніпро тече, Київ змінюється.
Не завжди на краще. Наприклад, ще в 1944 році було оголошено всесоюзний
конкурс на проект забудови зруйнованого Хрещатика. Результат виявився
не ідеальним. Оновлена головна вулиця, зокрема, житлові будівлі ліворуч
стали приводом для справедливого обурення містян. Фасади прикрасили
узорчатою керамічною плиткою, якимись чудернацькими елементами
керамічної ліпнини в стилі псевдобарокко. Це чимось нагадувало… кремовий торт. Міський фольклор доніс висловлювання тодішніх киян: «маячня
божевільного кондитера». Особливо перші два будинки обабіч Пасажу
викликали настільки відверте несприйняття киянами, що решту почали
будувати не так помпезно, більш виважено.
– Тим не менш, вони стоять…
– Та не все, що стоїть – якісне. І тут так сталося. Не лише тому, що
Україною в той час керував Микита Хрущов. Було явне нерозуміння духу
Києва та традиційної київської архітектури московськими архітекторами,
які стали переможцями в конкурсі на відбудову Хрещатика. Добре, що хоч
розширили його до ста метрів. Щоправда, повноцінні двори біля житлових
будинків так і не передбачили.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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КІНОМАНІЯ

Шевченко став героєм
романтичного істерну
 ЯК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ УНИКАВ СМЕРТІ В КАЗАХСТАНІ
Марія КАТАЄВА ,
Олексій ІВАНОВ (фото)

26 липня, середа

Національний музей літератури
України, вул. Б. Хмельницького,
11, тел. (044) 235-12-96.
Київський літературно-меморіальний музей-квартира
М. Бажана, вул. Терещенківська, 5,
тел. (044) 234-62-88.
Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8-а,
тел. (044) 278-35-11.
В об
разі
Шев
ченк
а–а
ктор
Бори
с Ор
олов

ще 300 – у масових
сценах. Бюджет стрічки з
2012 року не змінився. Вкластися
довелося у 44 млн грн: половину
коштів виділила держава, решту
– казахська сторона, Одеська кіностудія, приватні меценати та продюсерська студія «ІнсайтМедіа».
– Життя Шевченка – це великий пласт, на який я ніколи не
зазіхну. В цьому фільмі, на мій
погляд, мова йде про випаленість
людської душі. Коли він отримує
листа про звільнення і розуміє,
що має все покинути, поїхати й
отримати свою свободу, те, до чого
прагнув. Але омріяна свобода за
цей час, а Шевченко був у висланні
10 років, стає незвичною, чужою.
І постає питання, чи вистачить
мужності на цю свободу, чи вона
залишилась ще в душі, – поділився виконавець головної ролі
Борис Орлов.
Найвідомішим актором у стрічці
є Богдан Бенюк, який зіграв роль
дядька – українця, що служить
разом з Шевченком.

– Земляк
Тараса, він знущається з нього. Та наприкінці переживає катарсис: під час прощання
з Шевченком, просить пробачення,
передає гроші своїй матері , – розповідає Богдан Бенюк. – Щодо
фільму, впевнений, він буде цікавий, адже висвітлює період, про
який мало знаємо. Важливо, що
ми пізнаємо і казахський народ,
для яких Шевченко також є взірцем духом.
Випустити картину «Тарас.
Повернення» в прокат обіцяють
у березні 2018 року, до дня народження Шевченка.
Картину позиціонують як романтичний істерн. Бо події розгортаються на сході, романтику ж
привносить любовний трикутник.
А ось сцена в ліжку лише одна:
коли Шевченко поранений і його
на березі Каспійського моря рятує
казашка Катя...

СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ

Віденський бал з танцями… і гуляшем
У Києві відродять традицію проведення
Віденських балів. Наступний відбудеться
27 та 28 жовтня в Колонній залі КМДА.
Очікують близько 2 тисяч гостей з України, Європи та Америки. Разом з традиційним віденським балом пройде також
дитячий, для учасників від 5 до 15 років.
Колись важливі дипломатичні справи вирішувалися «на паркеті», на урочистих балах
і прийомах. Віденським балам уже майже 200
років, але і зараз вони не втрачають своєї популярності. Ці фешенебельні і респектабельні
події проводяться у різних містах світу.
– Після «Євробачення» ми отримали безвіз, нещодавно український ролик уперше

Щомісяця столичні музейні заклади влаштовують
день відкритих дверей і
запрошують відвідувачів
ознайомитися з експозицією. Перед візитом радимо
зателефонувати й уточнити
графік роботи. В липні вхід
до музеїв вільний в такі
дні:
Музей видатних діячів української культури Л. Українки,
М. Лисенка, П. Саксаганського,
М. Старицького, вул. Саксаганського, 93, 95, 97, тел.: (044) 289-16-51,
289-02-91, 284-37-63.

тому, що Шевченко тікає від нього
і йому допомагають різні люди,
в тому числі казахи. Цей період
в історії Росії висвітлювався неправильно, насправді з 1836 року
тривала російсько-казахська війна. І відразу як Тарас Григорович
звідти поїхав, почалося дуже велике повстання на Мангистау. Тож
ми намагалися показати й історію
спротиву казахського народу, ватажки якого спільно з Шевченко
відстоюють цінності свободи, –
звертає увагу Олександр Денисенко. – Картина зовсім під іншим
кутом розкриває постать Тараса
Григоровича. Він не читає поезію, хіба що в маренні, коли його
тортурували в казематах. Перед
казахами співає свої гумористичні
вірші, а ще фехтує, б’ється, скаче
на конях…
Зйомки фільму проходили в
Києві, Одесі, у
Білгород-ДніБ
сстровську на
території Акт
керманської
фортеці та
МангистаусьМ
кій і Алматинк
сській областях
у Казахстані.
У масштабній історичній картині
а
як
мл
зе
рав Тарасового
зіг
к
ню
взяли участь
Бе
ан
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Бо
60 акторів, а

Марія КАТАЄВА

У музеї –
безкоштовно

20 липня, четвер

Одна з напівпідземних
споруд Косого Капоніру на
кілька днів перетворилася на
каземати Новопетрівського
форту. Тут завершили зйомки художнього фільму «Тарас. Повернення» про останні
три місяці заслання Тараса
Шевченка у Казахстані.
– Сценарій переміг у Міжнародному конкурсі кіносценаріїв,
присвяченому 200-річчю з дня
народження Тараса Шевченка та
у пітчингу Держкіно у 2012 році,
але то був час Януковича, картину
не запустили. Бо в ній Шевченко
ставить усе російське військо на
коліна в молитві «за прегрешения
русского воинства перед миром».
Розпочати роботу вдалося лише
після перемоги Революції Гідності, – говорить автор сценарію і
режисер Олександр Денисенко.
Стрічка не є біографічною.
Вона заснована на двох фактах –
це звістка від Лазаревського про
те, що Шевченко звільнений, яка
приходить до нього з листом у
середині травня і факт звільнення
2 серпня. Решта – домисли автора
сценарію.
– Це історія про те, як Тарас
Григорович уникав смерті і мав би
бути вбитий за наказом третього
відділення, яке надіслало до нього
в 1857 році таємного агента. Весь
фільм побудований на

ДОЗВІЛЛЯ

нагородили престижним «Каннським левом».
Саме через культуру світ відкриває для себе
Україну як європейську державу. Віденський
бал є традицією в багатьох країнах, таким
чином Київ учергове стане центром тяжіння
до європейськості, – вважає директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.
За словами голови оргкомітету балу, народного артиста України Германа Макаренка,
саме культурна дипломатія може розказати
світові більше про нашу країну, сприяє її позитивному іміджу. В мерії Відня існує комітет,
який відслідковує проведення балів по всьому
світу і ставить оцінку. І він сподівається, що
бал у Києві буде високо оцінений та стане
щорічною подією.
Про канони заходу «Вечірці» розповіла організаторка столичного Віденського балу
Марина Ігнатуша:

– Почнеться він з найзворушливішого моменту – полонезу дебютантів, ними молоді
люди можуть стати лише раз у житті. Претенденти проходять відбір: перевіряється
знання іноземних мов, освіченість та володіння
лівостороннім поворотом. Далі йде класична
програма: вальс, полька, а опівночі – кадриль.
Обов’язково обиратимемо короля і королеву
балу. А о третій ранку всіх частуватимемо відомою австрійською стравою, гуляшем у коньяку.
Віденський бал в Києві матиме й благодійну складову. Галереї з Америки і Європи
нададуть свої лоти для аукціону. До участі
запросили й матерів зіркових американських
акторів з українським корінням – Міли Йовович та Сильвестра Сталлоне. Зібрані кошти
підуть на підтримку київського центру дітей
з особливими потребами, а також медичну і
психологічну реабілітацію воїнів АТО.

27 липня, четвер

Національний музей Тараса
Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12,
тел. (044) 234-25-56.
Меморіальний будинок-музей
Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська,
5, тел. (044) 432-76-27.
Історико-меморіальний музей
Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9, тел. (044) 288-28-07.

28 липня, п’ятниця

Національний історико-архітектурний музей «Київська
фортеця», вул. Госпітальна, 24-а,
тел. (044) 288-23-41.
Національний центр культури «Музей Івана Гончара»,
вул. Лаврська, 19, тел.: (044) 280-52-10,
288-92-68

29 липня, субота

Літературно-меморіальний будинок-музей Марії Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121,
тел. (044) 529-57-32.

30 липня, неділя

Національний художній музей
України, вул. Грушевського, 6,
тел. (044) 278-13-57, 278-74-54.
Літературно-меморіальний
музей-квартира П. Тичини,
вул. Терещенківська, 5, кв. 1, 3,
тел. (044) 234-43-27.

31 липня, понеділок

Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16-б, тел. (044) 462-52-90.
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України,
вул.Лаврська, 9, корп. 26,
тел. (044) 280-18-34.
Музей-квартира Віктора Косенка, вул. М. Коцюбинського, 9,
кв. 4, тел. (044) 234-03-14.
Національний музей історії
України, вул. Володимирська, 2,
тел. (044) 278-48-64.
Музей української діаспори, вул. Московська, 40-б,
тел. (044) 280-64-18.
Музей окупації Києва, вул. Славгородська (Парк партизанської
слави), тел. (044) 563-30-06.
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9, корп. 29,
тел. (044) 280-13-43.
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ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 13.07
Хмарно,
невеликий дощ
Атм. тиск 740
о Вітер (м/с) 3
Вологість
повітря (%) 69
о
Відчувається +23

+24

АФІША

п’ятниця, 14.07
Мінлива
хмарність
Атм. тиск 747
о Вітер (м/с) 5
Вологість
повітря (%) 35
о
Відчувається +19

+21

ЦІКАВО

неділя, 16.07

субота, 15.07
Сильна
хмарність
Атм. тиск 740
о Вітер (м/с) 2
Вологість
повітря (%) 34
о
Відчувається +19

+20

Мінлива
хмарність
Атм. тиск 749
о Вітер (м/с) 3
Вологість
повітря (%) 39
о
Відчувається +20

+21

ТРАДИЦІЇ

Про танці
 Мерінга. У цьому стилі
танцю основні рухи схожі на
ходу кульгавого. А от головною
родзинкою цього танцю є легкі
еротичні рухи.
 Сальса. Дівчина повинна
повністю імпровізувати, слідуючи за своїм партнером. Главою
сальси є саме партнер, дівчина
ж повинна просто насолоджуватися танцем. Існує легенда,
що сальсу Касіно почали танцювати в ігрових закладах, які
закрила влада після кубинської
революції.
 Танго. Від африканських
спільнот в Буенос-Айресі бере
початок цей танець. Назва пішла від танцю під звуки барабана.
А саме слово «танго» приписують нігерійському народові ібібіо. Спочатку танго танцювали
тільки чоловіки, привертаючи
до себе увагу жінок.

13 липня – Дванадцять апостолів. Свято отримало назву на честь
дванадцяти апостолів – учнів
Христа, найбільш наближених до
нього. Люди намагалися одягати
найкраще вбрання, вирушаючи на косовицю, а після роботи
проводили час у веселощах та
гуляннях. Був звичай фарбувати
яйця, як і на Великдень, а потім
обмінюватися ними з сусідами і
знайомими. З яєць могли готувати
різні страви.
 Якщо людина народилася 13
липня, то, за прикметою, вона
завжди буде домагатися того,
чого хоче. Цілеспрямованість є її
головною перевагою.

 Танець живота. В Х столітті цей танець принесли з
собою з Індії на Близький Схід
цигани Гаваза. На сьогоднішній
день експерти нараховують
приблизно 50 стилів східного
танцю живота.
 Barn dancing переводиться, як «танці в коморі». Цей вид
танцю ще жодного разу не вийшов з моди в Сполучених Штатах. Зрозуміти, що ж таке Barn
dancing, можна, подивившись
кліп, знятий під пісню групи
Rednex Cotton Eye Joe.

14 липня відзначається день
пам’яті святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми, які
жили в Римі й загинули в 284 році.
Даміан і Косма були рідними братами і стали відомі спочатку як
лікарі. Крім того, вони володіли
даром зцілення, чим і прославилися в народі. Причому допомагали
брати людям абсолютно безкоштовно, завдяки чому і отримали
прізвиська безсрібників.
15 липня – Берегині. Берегиня
вважалася покровителькою селянського роду у слов’ян. Вірили, що

вона здатна захистити людей від
різних напастей. Представляли її
в образі берези, що й породило
традицію висаджувати ці дерева
у дворах своїх будинків.
 Закінчували косовицю сіна
і починали готуватися до жнив,
тому й казали: «З сіножаті пішли
пожинки».
16 липня – Маків день. Він
вважається нещасливим. Наші
предки в цей день намагалися не
розпочинати нових справ та були
обережними. Ще одна назва свята – Стожари. Саме так слов’яни
називали скупчення Плеяди, що
знаходилося в сузір’ї Тельця.
 Постійно чути гуркіт грому під час грози – чекай тривалої
негоди.
18 липня відзначають день
преподобного Афанасія Афонського. Говорили, що у цей день
Місяць віддає свої сили людям,
а тому дивилися на нього і просили дати здоров’я, благополуччя
і щастя. Вважалося, що Місяць
святкує свій день народження
саме 18 липня.
 Якщо Місяць яскравий, то на
щедрий врожай.

СМАЧНОГО!

Як приготувати кабачкові
рулетики з куркою

Страви з кабачків завжди асоціюються з
літом і здоровим харчуванням. І це абсолютно виправдано, адже в них стільки користі,
вітамінів і прихованого смакового потенціалу! Тож «Вечірка» пропонує оригінальний
рецепт, який допоможе по-новому розкрити
смакові властивості кабачка.

Інгредієнти:
3 кабачки, одне філе курки, 60 г твердого сиру,
2 зубчики часнику, 30 г оливкової олії, 2 листочки
свіжого базиліку.
Приготування:
Молоді кабачки промити, обсушити, зняти
шкірку і нарізати смужками шириною 0,5 см. Сир
натерти на тертці.
Розігріти духовку до 180 градусів. Деко застелити спеціальним папером для випічки, викласти
на нього смужки кабачків, змастити оливковою
олією і посолити. Потім кабачки відправити в
духовку на 5 хвилин.

виставки
САРКАСТИЧНА
ПОСМІШКА
ХУДОЖНИКА

Щербенко Арт Центр представляє персональну виставку
українського художника Георгія
Сенченка, який після тривалої
перерви повернувся на українську арт-сцену. До експозиції
«Сім видів паніки» увійдуть великоформатні графічні роботи
в стилістиці нуарного коміксу,
а також графіті, що буде створене художником в просторі артцентру лише на час виставки.

МУЖИКИ
НЕ ТАНЦЮЮТЬ
СТРИПТИЗ

УКРАЇНСЬКИЙ
АНДЕГРАУНД

18 липня о 19.00 на сцені Будинку офіцерів йтиме суперкомедія «Мужики не танцюють
стриптиз». Вони: офіцер спецназу, бандит, музикант і збанкрутілий бізнесмен. Кожен з них
гідний кращого, але життя склалося так, як склалося. У кожного
своя доля, своя трагедія. У них
немає роботи, немає грошей.
Єдина їх надія — елітне чоловіче
стриптиз-шоу, в яке ще треба
потрапити...

В аукціонному домі «Золотое
Сечение» (Київ, вул. Первомайського, 4) відкрилася виставка
робіт українських художниківшістдесятників «Український
андеграунд». В експозиції представлені твори «неформальних
академіків» з різних регіонів
України – Києва, Одеси, Львова,
Ужгорода. Це – живопис, графіка,
скульптура, зібрані з приватних колекцій. Основу проекту
складають витвори мистецтва
1960-1970-х років.

кіно

концерти
ТАНОК НА ДАХУ

14 липня на даху столичного Bel étage Concert club виступить відомий український гурт
– ТНМК. Музикантів називають
титанами вітчизняної сцени.
Гурт влаштовує тематичний
концерт «Акустика». В програмі
зібрані найкращі роботи музикантів. «Акустика» – це ідеальне
звучання колективу.
«Танок на майдані Конго»
грають музику в стилі хіп-хоп
21 рік. Українська музична премія «ЮНА» назвала гурт одним
з кращих за останні 20 років.

«БЛОНДИНКА В ЕФІРІ»

Країна: США.
Режисер: Стівен Брілл.
У ролях: Елізабет Бенкс,
Джеймс Марсден, Гілліан Джейкобс, Етан Саплі, Сара Райт.
Тривалість: 1 год. 35 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Після провалу співбесіди на
перспективну посаду на ЛосАнджелеському телебаченні
амбітна телеведуча з горя йде
в загул. Провівши бурхливу ніч,
вона приходить до тями вранці
на вулиці, не маючи при собі ні
грошей, ні паспорта, ні машини...
Є тільки мобільний, в якому вона
читає смс: «Вітаємо! Ви прийняті на роботу. Сьогодні Ваш
перший ефір». Щоб встигнути
до ефіру, бідна жінка повинна
якось вибратися з неблагополучної частини міста, де вона
опинилась.

«ВІЙНА
ЗА ПЛАНЕТУ МАВП»

МУЗИКА НА БЕРЕЗІ
ДНІПРА

14 липня, в теплий літній вечір о 20.00 група LUMIERE дасть
акустичний концерт на «Південному березі Києва». Група
LUMIERE – молода українська
команда, учасники національного відбору «Євробачення-2017».
Поєднуючи у своїй творчості
ритмічну електроніку, чуттєвий
соул і нетривіальні тексти, група
впевнено набирає популярність
і знаходить свого унікального
слухача.

театр
У цей час підготувати куряче філе. Грудку нарізати тонкими смужками, відбити, додати сіль
і перець за смаком. Часник пропустити через
прес, додати до курки і залишити на 10 хвилин
маринуватися.
Кабачки дістати з духовки, на кожну смужку
зверху викласти курку, посипати тертим сиром,
дрібно порізаним базиліком і акуратно згорнути
в тугі рулетики. І запікати в духовці ще 30 хвилин.
Готову страву можна подавати з соусом на вибір.

ватися, що людина насититься та
заспокоїться – бо це не станеться
ніколи, така її натура. Але невже
людина ладна заради своєї ненажерної жаги переступити через
мораль та норми порядності? Що
рухає нашим героєм: тваринні
інстинкти або холодний розважливий розум? Невже він не
збагнув, що за скоєне на нього
чекає жорстоке покарання? Дізнайтеся, подивившись виставу
«Жага», варто чи ні йти по головах на поводу своїх бажань.

ЖАГА

13 липня о 19.00 театр «Тисячоліття» гратиме виставу за
мотивами роману В. Набокова
«Камера обскура». Кожна людина
прагне більшого, ніж має: більшого кохання, пристрасті, грошей або опинитися якнайближче
до владного керма. Марно споді-

Країна: США.
Режисер: Метт Рівз.
У ролях: Енді Серкіс, Вуді
Харрельсон, Стів Зан.
Тривалість: 2 год. 23 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Цезаря і його мавп втягують
в смертельне протистояння з
людським військом під проводом безжального Полковника.
Після того, як мавпи зазнали
неймовірних втрати, Цезар долає
власні темні інстинкти і починає
особисту війну, щоб помститися
за свій рід. Нарешті Цезар і Полковник сходяться лицем до лиця
в епохальній битві, що повинна
вирішити долю обох народів і
майбутнє всієї планети.
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УВАГА!

Як використати
фольгу
у господарстві

Усі столичні пляжі
закрили для купання

Напевно у кожної газдині знайдеться рулончик
фольги в кухонній шафці. Її часто застосовують
під час приготування
різних страв. Але цим
можливості алюмінієвої
фольги не обмежуються.
 Візьміть кілька шарів
фольги і поріжте ножицями.
Це допоможе без усяких зусиль
заточити їх леза.
 Якщо ви займаєтеся ремонтом, то убезпечити фурнітуру від фарби можна, обгорнувши
її фольгою.
 Просто потріть крани й
труби зім’ятим шматком алюмінію. Це видаляє іржу не гірше
спеціальних щіток.
 Іноді необхідно герметично запечатати речі або продукти
в поліетилен. Для цього можна
використати праску, що міцно
зварює краї пакета. А щоб його
поверхня не забруднювалася
розплавленими залишками,
краще прокласти шар алюмінієвої фольги.
 Швидко і якісно очистити
посуд від жиру й гару допоможе
зім’ятий шматок алюмінієвої
фольги.

ГОРОСКОП
17 – 23 липня

ОВНИ, свято виконуйте

обов’язки сім’янина, любіть
усім серцем рідних, прикрашайте інтер’єр, естетичний
смак у вас відмінний, що допоможе облаштувати затишне домашнє гніздо.

ТЕЛЬЦІ, дружнє оточення

потішить, у вас з’являться
впливові знайомі, з якими
приємно спілкуватися, проводити дозвілля. Фінансові статки
зростуть.

БЛИЗНЮКИ, ви активні,

чарівні, що робить вас яскравими, запальними. Чітко визначтеся, чого хочете й впевнено
рухайтеся до мети, не розмінюючись
на другорядні справи.

РАКИ, довкола вас яскравий

енергетичний німб, це заворожує публіку, створює
чудові можливості для маніпуляцій
людьми, заради реалізації планів.

З початку тижня столичні пляжі закрили для купання. Про це повідомляється на сайті
КП «Плесо», де всі 11 пляжів Києва, які підготовлені до купального сезону, позначені
жовтим кольором «заборони». Це зумовлено дощами, після яких купатися небажано.

ДІВИ, вольове смирення
перед обставинами – це виховний урок долі. Йдіть у ногу
з науковим прогресом на службі,
творча оригінальність – ось що зробить вас процвітаючим досвідченим
фахівцем. І високооплачуваним.

СКАНВОРД
сорт білої
глини
відвідини
система
самозахисту
без зброї

хрусткі
шматочки
картоплі

ТЕРЕЗИ кар’єрний злет на

піку, ви авторитетний лідер
у дружньому колективі. Симпатії однодумців проллються бальзамом на серце і ви з королівською
помпезністю одаровуватимете їх
прихильністю, заступництвом.

одяг диякона
– перев’язь з
хрестами

 Якщо вам необхідно перетягнути важку шафу, ліжко або
інші меблі по килиму, то загорніть їх ніжки в досить товстий
(щоб не рвався) шар фольги. Таким чином витратите набагато
менше зусиль.
 Покладіть на гладильну
дошку алюмінієву фольгу відповідного розміру. Тепер при
прасуванні тепло від праски
буде відбиватися і впливати на
зворотний бік речей.
 Щільно обернувши каструлю з гарячою водою ви отримаєте імпровізовану праску.
 Коли під рукою немає потрібного предмета, то його можна
зробити своїми руками. Наприклад, проста лійка, сформована з
фольги, упорається з переливанням рідин не гірше справжньої.
 Якщо вам часто доводиться
фарбувати, та ще й різними кольорами, то застеляйте дно лотка
фольгою. Наприкінці роботи
викидаємо цей шар, і ємкість
готова до наступного сеансу
фарбування й нового кольору.
 Професійне устаткування
для фотозйомки коштує іноді
досить відчутних грошей. Якщо
ви займаєтеся цим у вигляді хобі
або хочете просто спробувати,
то цілком можна для початку
зробити собі світловідбивач
з алюмінієвої фольги. Ефект
перевершить ваші очікування.

виходять на новий
еволюційний виток, розквітаючи талантами, самостверджуючись у соціумі. Прощайтеся з минулим, беріть на
озброєння найкращий досвід і
єднайтеся з особами оригінальними, які мають нетрадиційне прогресивне мислення.

ЛЕВИ

рілля, на
одне літо без
посіву

СКОРПІОНИ, беріться

розмова

поза в класичному балеті

бойове шикування піхоти

за найскладніші справи,
адже на фоні інших маєте
переваги, демонструйте таланти,
досягнення, самореклама – чудовий рушій на олімп процвітання.

зворотний
бік монети

гірська коза

велике
внутрішнє
збудження

костюм, який
облягає тіло
(спорт)

оркестр у
США

посудина для
приготування
кави

фортеця в
Азії
обрядове
дерево (укр.)
найвища
мета

легенда року
«Зірка на ім’я
Сонце»

міцна горілка

колір
злакова рос- загальна
лина
назва тросів,
карликовий блоків, гаків
(мор.)
буйвіл

різновид
списа

різновид
товару

естрада
універсальні
кліщі
струнний
щипковий
муз. інструмент (Кавказ)

давньорусьмока прикраса розмінна
нета Лаосу
ікони

дохід з
капіталу

друкарський
шрифт

нота і мова
програмування

китайська
флейта

СТРІЛЬЦЯМ доведеться

переглянути погляди на
життя, взаємини з людьми,
ситуації, розробити нову філософію
буття. Якщо вчорашні переконання
вже не актуальні, це і є дзвінок небес,
аби повернути вас на правильний
шлях.

КОЗЕРОГИ, реставрація

партнерських мостів йде повним ходом, «притирайтеся»
темпераментами, утримайтеся від
гри в перетягування канату. Психологічна проникливість, сексуальна гармонія – найважливіший момент для зміцнення подружнього
альянсу.

ВОДОЛІЇ, для зміцнення

партнерського тандему, сконцентруйтеся на своїй половинці, зараз ви з коханим, як нитка
з голкою, ідеальна пара, розлучатися гріх. Робіть усе дружно разом,
живіть інтересами один одного.

РИБИ, саме час подружи-

світ де перебувають душі
праведників
(міф.)

дерево з
жовтими
запашними
плодами

Склала Оксана БАРКІНА

тися з Музою, узяти на себе
додаткові службові
зобов’язання. Гармонійно поєднавши творчий хист, фахову досконалість з відповідальністю та
працелюбністю отримаєте високі
результати. І грошей прибуде.
Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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