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Продовження на 19-й стор.

Країна готується 
до нової пенсії 
�  ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН ЗАЯВИВ, ЩО ГОТОВИЙ 
ПІТИ У ВІДСТАВКУ, ЯКЩО НЕ ПРОВЕДЕ ПЕНСІЙНУ 
РЕФОРМУ ДО 1 ЖОВТНЯ

УРЯДОВІ КОМУНІКАЦІЇ

Продовження на 4-й стор.

Сезон легкої 
здобичі 
�  САМЕ ЗАРАЗ, КОЛИ 
ГОСПОДАРІВ КВАРТИР 
ЗДЕБІЛЬШОГО НЕМАЄ ВДОМА, 
ЇХНІ БЕЗЗАХИСНІ ОСЕЛІ 
ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО ПОЛЯ ЗОРУ 
КВАРТИРНИХ ЗЛОДІЇВ

Довгоочікуваний сезон літніх відпусток у 
розпалі. Та не тільки потенційні відпу-
скники нині заклопотані від’їздом на 
море, до далеких екзотичних країн чи, 
принаймні, на дачі. У злодіїв свій сезон 
легкої здобичі, і розпочинається він од-
ночасно із нашими відпусками. 

  БЕЗПЕКА БУДЬМО ЗДОРОВІ

Продовження на 21-й стор.Продовження на 9-й стор.

Як зберегти 
національну 
пам’ять 
�  ГРОМАДСЬКА ДУМКА ПРОТИ 
РІШЕННЯ НЕГАЙНО «ПЕРЕСЕЛИТИ» 
УНІКАЛЬНИЙ СТОЛИЧНИЙ АРХІВ-
МУЗЕЙ

ПРОБЛЕМА

«Блакитні берети» 
прагнуть взаєморозуміння прагнуть взаєморозуміння 

З цієї нагоди відбувся Міжна-
родний форум ветеранів-ми-
ротворців, на який  з’їхались 
володарі «блакитних беретів» з 
17 країн світу. 

До речі, в Києві сьогодні прожи-
ває їх понад сорок тисяч. Це люди 
різні за віком, уподобаннями, 
миротворчим та життєвим досві-
дом, водночас дуже схожі своїм 
глибоким почуттям гуманізму, 
мужністю. 

– Це – не лише патріоти Укра-
їни, а й перевірені обереги миру 
в різних куточках світу. – В назві 
Форуму не випадково є слова «за 
мир та взаєморозуміння», – каже 
ініціатор заходу, голова Ради 
Всеукраїнської Спілки ветеранів 
війни, генерал-майор запасу 
Володимир Попович. – Творення 
миру – актуальне не лише з огляду 
на нинішні знакові дати. Питання 
миротворчості для нашої країни 
сьогодні на часі як ніколи… 

Важливо зазначити, що в різні 
часи українські миротворці брали 
участь у багатьох миротворчих 
операціях та місіях. Зокрема, в 
Косово, Боснії і Герцеговині, схід-
ній Славонії, Анголі, Македонії, 
місіях ОБСЄ у Косово, Гватемалі, 
Таджикистані, Афганістані. 50 
військовослужбовців загинули – 
вони заслуговують вшанування 
на найвищому державному рівні, 
пам’яті кожного з нас та всього 
українського народу.

Зручна 
TV-програма
стор. 10-16 стор. 22

Анна РІЗАТДІНОВА: 
«У дитинстві про мене часто говорили: «Гарна 
дівчинка, але зірки з неї не вийде»

Ан
«У
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маа

�  У КИЄВІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО МИРОТВОРЦЯ
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

ІСТОРІЯ КИЄВА

Поглянь, як прапор наш 
розцвів… 
�  27 РОКІВ ТОМУ КИЇВРАДА СТАЛА 
ПРИКЛАДОМ РІШУЧИХ ПАТРІОТИЧНИХ 
ДІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Продовження на 7-й стор.



Мер Києва Віталій Кличко поставив завдання до кінця 
року ухвалити концепцію нової редакції Статуту територі-
альної громади міста. 

Про це він заявив під час засідання комітету з підготовки проекту 
концепції. – Концепція нової редакції Статуту територіальної громади 
міста Києва має дати відповіді на ключові питання: яким нашому місту 
бути, в якому напрямі Київ має розвиватися, чи бути районним радам 
у столиці та інші. І на ці питання ми маємо знайти відповіді у диску-
сії із громадою. Наше завдання – до кінця року ухвалити концепцію 
рішенням Київради, – наголосив Віталій Кличко. Після обговорення 
проекту члени комітету більшістю голосів підтримали рішення про 
погодження проекту концепції та вирішили направити його на роз-
гляд постійних комісій Київради з подальшим винесенням на розгляд 
до сесійної зали. 

«Київпастранс» 
закупить 
трамваї Pesa 
Польська компанія Pesa пере-
могла в тендері на постачан-
ня 40 трамваїв з низьким 
рівнем підлоги, який було 
оголошено 31 травня. 

Згідно з інформацією на Prozorro, 
у тендері крім Pesa брала участь 
лише одна компанії – ТОВ «Спільне 
Українсько-Німецьке Підприєм-
ство «Електротранс». Ціна на вагони 
польської компанії виявилася на 
одну тисячу нижчою. Нові трамваї 
обійдуться Києву в 1 млрд 813 млн 
199 тис. гривень. Їх мають завезти 
до 29 грудня 2017 року. 

Нагадаємо, що перший Pesa 
почав курсувати Києвом у травні 
минулого року. Згодом до столиці 
доставили ще один, який став на 
маршрут швидкісного трамвая від 
Борщагівки до вул. Старовокзальної. 

У спеку на столичних ярмарках 
не продаватимуть продукти, 
що швидко псуються

– Це м’ясо, молоко, риба, сир, 
кулінарні вироби. Всі інші продук-
ти, овочі, фрукти можуть зберіга-
тись при температурі від 10 до 20 
градусів. Тому зараз, враховуючи 
спекотний період, є пропозиція 
призупинити продаж швидко-
псувних продуктів харчування, – 
зауважив начальник Головного 
управління Держпродспожив-
служби в м. Києві Олег Рубан. 

– Холодильники, які деякі 
підприємці намагаються вста-
новити на ярмарках, не можуть 
повноцінно справитись зі своєю 
функцією.  – Вони можуть пра-
цювати годину-дві, але навряд 
чи впораються з повноцінним 
охолодженням упродовж дня. Така 
техніка коштує дуже дорого, а тому 
її ніхто не використовує, – під-
креслив пан Рубан. 

У Києві планують побудувати дві нові стан-
ції метро. 

За словами керівника КП «Київський метропо-
літен» Віктора Брагінського, обидві станції мають 
з’явитися до кінця 2019 року. Це – Сирецько-Печерска 
(«зелена») гілка столичної підземки. І хоча нових 
станцій ще не існує, назви для них уже придумали – 
«Мостицька» й «Проспект Правди». Таким чином 
лінію метро подовжать від Сирця на жилий масив 
Виноградар. Очільник столичного метрополітену 
вважає, що пасажиропотік на станції «Проспект 
Правди» сягатиме 60 тисяч осіб за добу. Наприкінці 
серпня проект мають направити на експертизу, а 
будівельні роботи планують розпочати в 2018 році. 
Їх орієнтовна вартість – 5 млрд гривень. Нагадаємо, 
раніше було анонсовано появу нової станції і на 

Святошинсько-Броварській («червоній») лінії метро. 
Станцію «Новобіличі», як повідомили столичному 
метрополітені, почнуть будувати в 2019 році. 

19 липня відбулося урочи-
сте відкриття Всеукраїн-
ського зльоту «Національне 
Скаутське Джемборі». 

Захід, що стартував у міжна-
родного дитячому центрі «Артек» 
у Пуща-Водиці, триватиме до 27 
липня. Організатори зльоту – Все-
українська молодіжна громадська 
організація «Національна органі-
зація скаутів України» за підтрим-
ки Міністерства молоді та спорту 
України. 

Мета Джемборі – єднання дітей 
і молоді з різних куточків Украї-
ни, спільне вдосконалення вмінь, 
участь у змаганнях, обмін досвідом, 
знайомство з інноваційними про-
грамами, формування здорового 
способу життя. На офіційному від-
критті були присутні почесні гості. 
Для них провели оглядову екскурсію 
освітніми локаціями джемборі, 
знайомство зі скаут-лідерами, вони 
мали нагоду спостерігати за тренін-
говими заняттями, конкурсами та 
концертами.
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  ТРАНСПОРТОФІЦІЙНО

ВАЖЛИВО

Якою бути 
«Конституції» столиці?

слово мера
Столична влада зробить усе можливе, 

щоб підвищення вартості проїзду в місь-
кому комунальному транспорті якомога 
менше зачепило соціально незахищені 
категорії громадян. Про це заявив мер 
Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу 
Newsone: 

– Ми робимо все можливе, щоб навантаження на людей було якомо-
га меншим, розуміючи економічну ситуацію. Але ці кошти не дотягу-
ють навіть до собівартості проїзду. Тому, щоб не класти увесь тягар від 
підвищення цін на проїзд на киян, частину витрат бере на себе місто. 
Кошти від підвищення вартості проїзду підуть на виплату заробітної 
плати та інші першочергові витрати, а також на забезпечення безпе-
ребійної діяльності підприємства «Київпастранс». 

Депутати постійної комісії Київради з питань місце-
вого самоврядування, регіональних та міжнародних 
зв’язків погодили проект рішення «Про деякі питання 
міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: 
прозора влада та активна громада». 

Серед основних завдань конкурсу директор Департаменту 
суспільних комунікацій Марина Хонда назвала залучення гро-
мадських організацій та творчих спілок до розв’язання соціальних 
проблем у розвитку Києва. Мова йде про проведення змагання, на 
кшталт конкурсу серед ОСНів, але поміж громадських організацій 
на реалізацію певних проектів на території міста Києва. Акцент 
ми робимо на волонтерство, допомогу АТО, соціальних проектах. 
Ми сподіваємося, що встигнемо провести конкурс у цьому році, 
адже на нього закладені кошти у бюджеті. 

Метою конкурсу є здійснення фінансової підтримки програм, 
проектів та заходів, що розроблені інститутами громадянського 
суспільства. На організацію конкурсу цьогоріч передбачено 2 млн 
грн, його проводитимуть у три етапи: спочатку розглядатимуть та 
перевірятимуть подані пропозиції, потім проходитиме відкритий 
захист цих ідей. 

Департамент суспільних 
комунікацій ініціював 
проведення конкурсу 
соціальних проектів

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

УВАГА!

СКАУТСЬКИЙ РУХ

Найменше безробітних – у Києві

У Пущі стартував Джемборі

Рівень безробіття у столиці, визначений за методологією 
Міжнародної організації праці, становить 7,7% до еконо-
мічно активного населення у віці 15-70 років. 

Таким чином Київ (після Харківської та Київської області) має 
найнижчий показник безробіття у державі. У січні-червні 2017 року на 
обліку в службі зайнятості Києва перебувало 21,1 тис. громадян, тоді як 
минулого року в цей період налічувалось 28 тисяч безробітних. Протя-
гом звітного періоду столична служба зайнятості працевлаштувала 6,8 
тис. громадян. Із січня до червня 2017 року за сприяння служби зайня-
тості Києва професійне навчання пройшли понад 2 тисячі осіб. 

Упродовж шести місяців у громадських та інших роботах тим-
часового характеру брали участь понад 1,5 тисячі. Всього профо-
рієнтаційні послуги отримали 48,5 тис. осіб, із них 20,5 тис. – учні 
загальноосвітніх шкіл міста.

ПАРТНЕРСТВО

Корея нам допоможе
Фахівці транспортної галузі 
Республіки Корея розро-
блять нову транспортну 
схему столиці, що дозволить 
покращити якість надання 
транспортних послуг у місті. 

Про це повідомив заступник 
голови КМДА Микола Пово-

розник під час робочої зустрічі 
з делегацією Республіки Корея. 

– Результатом спільної роботи 
має стати нова транспортна схема 
столиці, яка забезпечить стабільність 
і керованість інформацією структур 
управління транспортом для якісного 
надання послуг мешканцям міста, – 
зауважив пан Поворозник. 

ПРОЕКТИ 

На черзі «Мостицька» і «Проспект Правди» 

З приходом літа столичні 
водойми фарбуються в 
бірюзові і зелені кольо-
ри різних відтінків. Але в 
цьому році Дніпро і озера 
Києва «зацвіли» особливо 
«пишно». 

Поясненню такого бурхливо-
го цвітіння водойм є кілька ос-
новних причин. По-перше, мала 
проточність води. Після того, як 
Дніпро перегородили дамбами, 
позбавивши власної течії, він не в 

змозі змити те, що в нього потра-
пляє з виробничими і побутовими 
стоками. 

– Екосистема Дніпра змінилася. 
Ріка з потужною течією перетво-
рюється в «стояче болото», в яко-
му рух води відбувається тільки 
за «бажанням» чиновника, який 
відкриває «заглушку» на дамбі або 
гідроелектростанції. Енергетики не 
хочуть розглядати Дніпро як живий 
організм, для них він «водойма з 
технічною водою» для отримання 
електроенергії, – коментує кри-

тичне і загрозливе для довкілля 
явище голова Асоціації рибалок 
України Олександр Чистяков. 

Друга причина – катастрофічне 
обміління столичної акваторії Дні-
пра, зміна гідрологічного режиму 
річки. На сьогодні виявлено 56 
мілин в межах Києва. І якщо нічо-
го не робити, то через 5-10 років 
вони стануть островами. Головна 
водна артерія країни фрагменту-
ється, змінює русло. А це сприяє 
швидкому прогріванню води, що 
в свою чергу викликає бурхливе 
зростання фітопланктону і водної 
рослинності.

ЕКОЛОГІЯ

Чому позеленів Дніпро? 
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РЕПОРТАЖ У НОМЕР

БЛАГОЧИННІСТЬ

По місту – на «Зеленій хвилі»
�  ЧИ ДІЙСНО ДОПОМАГАЄ КИЇВСЬКИМ ВОДІЯМ ДОЛАТИ ВАЖКІ КІЛОМЕТРИ ЗАПРОВАДЖЕНИЙ 
У СТОЛИЦІ СПРИЯТЛИВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ СВІТЛОФОРІВ?

Щоб відповісти на це запи-
тання, «Вечірка» виріши-
ла проїхатися вулицями 
столиці у Дарницькому та 
Дніпровському районах. 

Для експерименту було об-
рано обідній час. Стартуємо від 
станції метро «Бориспільська», 
що на Харківській площі. Саме 
тут фінішує шестикілометрове 
Харківське шосе, яке починається 
від Дарницької площі. На електрон-
ному хронометрі редакційної Skoda 
Octavia – 13.45. 

– Їдемо нормально. Максималь-
но допустима швидкість – 60 кі-
лометрів, – коментує ситуацію 
зосереджений на дорозі водій 
Сергій. – Попереду загорається 
червоне світло. Ось вам і «Зелена 
хвиля» – мусимо зупинитися. 

Як справжній «профі» Сергій 
докладно пояснює, в чому полягає 
«фішка» проекту «Зелена хвиля». 
Відповідний режим роботи світ-
лофорів запалює зелене світло 
вздовж всієї вулиці. Це дозволяє 
водію і транспорту максималь-
но швидко проїжджати певний 
відрізок. 

– А не тягтися від перехрестя до 
перехрестя, чекаючи своєї черги 
на світлофорі, – каже водій. – Ця 
практика найчастіше використову-
ється на найбільших транспортних 
артеріях. Тут, як бачимо, вулиця 
вільніша. Хоча порушення зазна-
ченого режиму очевидні… 

Якщо два світлофори проїжджа-
ємо на зелене світло без зупинки, 
то третій, на перехресті Харків-
ського шосе з вулицею Кунанбаєва, 
вже здалеку підморгує яскравим 
червоним «оком». Знову зупинка. 
Помічаємо, що тут нещодавно 

замінені світлофорні транспортні 
колони. 

– Хоча самі світлофори – вчо-
рашній день, старі – авторитетно 
констатує водій. – На проспекті 
Перемоги вже можна побачити 
нові та сучасні… 

Перед виїздом на вулицю Трос-
тянецьку, де прокладено трамвайні 
колії, знову зупиняємося – черво-
не світло. На спідометрі – майже 
половина довжини Харківського 
шосе. Їхали не так довго, хоча тричі 
були змушені зупинятися, завдя-
чуючи світлофорам. Як бачимо, 

«Зелена хвиля» працює лише міс-
цями, так би мовити, пунктирно. 

– Ось на опорі цих світлофорів 
кнопка. В будь-який момент її 
можуть натиснути пішоходи, яким 
необхідно перейти дорогу,– заува-
жує Сергій. – Вони пришвидшують 
або ж гальмують включення сиг-
налу. Про яку «Зелену хвилю» тут 
можна говорити? 

Наближаючись до вулиці При-
вокзальної, спіймали «Зелену 
хвилю» ще від двох світлофорів. 
Попереду – фінішна пряма аж до 
колишньої Ленінградської, яку 
сьогодні називають Дарницькою, 
площі. 

– Далі, аж до кола-роздоріжжя 
світлофорів немає, – каже водій. – 
Там і Харківське шосе обривається. 

По колу повертаємо праворуч 
у бік Дніпра і мосту Патона. Для 
більшої об’єктивності експери-
менту вирулюємо на перехрестя 
вулиці Ентузіастів та Русанівської 
набережної. Ця ділянка столичної 
дороги теж у переліку вулиць з 
оновленими світлофорами. При-
ємно відзначити, що і асфальтове 
покриття з якісною розміткою 
тут свіже і дуже добротне. Отже, 

можемо, якщо захочемо! На жаль, 
цей крилатий вислів на «Зелену 
хвилю» не поширюється. Принай-
мні, поки що… 

Михайло КАМІНСЬКИЙ 

«Зелений театр» збиратиме життєлюбів
Театр у Гідропарку відремонтують у рам-
ках проекту «КіноСад Життєлюб». Таку 
назву має хаб на відкритому повітрі для 
людей похилого віку. 

Одним із найбільших джерел фінансування про-
екту стала сума, отримана від продажу першої книги 
підприємця і мецената Гаріка Корогодського «Як 
витратити мільйон, якого немає, та інші історії 
єврейського хлопчика». 

– Життєлюби – дуже веселі й надпозитивні особи. 
«КіноСад Життєлюб» – це open-air hub для людей по-
хилого віку та багатофункціональна платформа, яка 
об’єднує у собі танцювальний майданчик, концертну, 
театральну та кінозали під відкритим небом. Це – тери-
торія для проведення різних майстер-класів і освітніх 

програм, зони сімейного відпочинку, платформи для 
знайомств і спілкування, унікальний арт-об’єкт і нова 
пам’ятка на карті Києва, – сказав Гарік Корогодський. 

Леоніда Черновецького підоз-
рюють у зловживаннях, пов’я-
заних із будівництвом вертоліт-
ного майданчика на Парковій 
дорозі в українській столиці. 

Генеральна прокуратура України, по-
відомила про підозру екс-меру Києва Ле-
оніду Черновецькому. Його підозрюють 
у зловживанні службовим становищем. 
Зокрема Черновецькому закидають, що 
він діяв в інтересах осіб з найближчого 
оточення колишнього президента Ві-
ктора Януковича і передав їм особливо 
цінні землі в оренду для будівництва 
вертолітного майданчика на Парковій 

дорозі в місті Києві. На думку прокура-
тури, це призвело, зокрема, до руйну-
вання об’єкта археологічної спадщини 
і збитків територіальної громади Києва 
на загальну суму понад 250 мільйонів 
гривень. Раніше за поданням ГПУ Вер-
ховна Рада України зняла депутатську 
недоторканність з колишнього соратника 
Черновецького депутата Олеся Довгого, 
який обіймав посаду секретаря Київської 
міської ради з 2006-го по 2011. ГПУ вба-
чає у діях Довгого на цій посаді ознаки 
зловживання службовим становищем з 
метою незаконного відчуження десяти 
земельних ділянок заказника «Острів 
Жуків» у Києві.

МЕДИЦИНА 

Система Helsi: плюс три

ГПУ повідомила про підозру 
колишньому меру

У Києві до системи Helsi.me приєднались Оболонський, 
Солом’янський і Деснянський райони. 

Завдяки системі Helsi.me пацієнти можуть знайти на сайті свого 
дільничного лікаря за адресою проживання. ЇЇ користувачі мають 
можливість записатися на прийом до терапевта, педіатра, профіль-
ного лікаря на конкретний час через Інтернет, call-центр, у реєстра-
турі, не витрачаючи час у черзі. 

Протягом роботи системи на прийом до лікарів первинної та 
вторинної ланки  записались більше 50 000 пацієнтів. Із них понад 
40% – онлайн, інші – через сall-центр і реєстратури. Наразі більше 2 
000 медичних співробітників внесено до електронної медичної сис-
теми Helsi.me. Helsi.me надає медзакладам можливість взяти участь 
у медичній реформі – підключити заклад і лікарів, зафіксувати ви-
бір пацієнтом свого сімейного лікаря та передати всю інформацію 
до Міністерства охорони здоров’я. 

27 липня у киян буде можливість 
доторкнутися до знаменитої 
Охтирської ікони Божої Матері, яка 
лікує важкохворих людей від склад-
них і душевних хвороб. 

Відомо, що 
молебень від-
будеться на 
Володимир-
ській гірці. 
Як свідчать 
стародавні 
рукописи , 
ця святиня 
з ’ я в и л а с я 
на  україн-
ській землі ще в 1739 році. У 1903 році 
при відправці ікони на реставрацію до 
Санкт-Петербурга вона була викрадена. 
У 1975 році стало відомо, що ікона знахо-
диться в Сан-Франциско (США). Іконографія 
Охтирської ікони лягла в основу створеної 
в XX столітті Равенсбрюкської ікони, з тією 
однак різницею, що на останній Христос 
зображений розіп’ятим в підлітковому чи 
дитячому віці.

ЗАКОН Є ЗАКОН

Вшанували 
пам’ять поета 
В Києві встановили меморіальну дошку 
на вулиці Малій Житомирській, 2, де 
в 1859 році після заслання жив поет, 
художник Тарас Шевченко. 

Також минулого тижня з’явився пам’ятний 
знак видатному українському письменнику, 
сценаристу Олександру Ільченку (вулиця Во-
лодимирська,73). 

– Київ неможливо уявити без цілої плеяди 
геніїв, які жили тут і творили історію нашого 
міста. Саме тому минулого року, незважаю-
чи на складну економічну ситуацію, ми вирі-
шили виконати свій обов’язок перед нашими 
українськими видатними діячами і замовили 
24 меморіальних пам’ятних знаків, – сказала 
заступник голови КМДА Ганна Старостен-
ко. – Наприкінці минулого року вони всі були 
виготовлені, а цьогоріч їх буде встановлено в 
знакових для історії Києва місцях. На виробництво 
та встановлення меморіальних дощок міська 
рада виділила більше 1 мільйона гривень. Від 
початку року вже було встановлено пам’ятний 
знак, серед іншого, народній художниці Тетяні 
Яблонській, українському архітектору Сергію 
Григор’єву, полковнику армії УНР Євгену Ко-
новальцю, композитору Володимиру Івасюку 
та іншим видатним діячам України.

ДО ТЕМИ 

Оновили 
11 світлофорів 

Сталося це в рамках реалі-
зації пілотного проекту роботи 
світлофорів у режимі «Зелена 
хвиля». Нагадаємо, вперше 
його було запроваджено у лип-
ні минулого року на ділянці 
бульвар Т. Шевченка – бульвар 
Л.Українки – вулиця Кіквідзе. 

Ще два світлофорних 
об’єкти на вулицях Володи-
мирській (парк Шевченка) та 
М.Грушевського – Москов-
ській (Арсенальна площа) 
було підключено до систе-
ми Центрального пункту 
автоматизованої системи 
керування дорожнім рухом 
(АСКДР). Також у тестовому 
режимі запущено оптимізо-
ваний маршрут дорожнього 
руху з координацією роботи 
світлофорів «Зелена хвиля» 
на ділянці: бульвар В.Гавела – 
сім світлофорних об’єктів, 
вул. М.Василенка – два і на 
вулиці Дегтярівській – вісім 
світлофорних об’єктів.

  СВЯТИНІ

Охтирська ікона 
в Києві

ВИЗНАННЯ

Колаж Дмитра БОГДАНА



Валдіс ДОМБРОВСКІС, 
віце-президент Єврокомісії: 

– Євросоюз вважає пенсійну реформу 
ключовою для макрофінансової ста-
більності країни і готовий допомагати 
Україні. Однак ця реформа не входить 
в пакет для отримання третього траншу 
макрофінансової допомоги. 

Олена ВОЛКОВА, 
помічник-консультант народного 
депутата України: 

– ПЕНСІЙНА РЕФОРМА, 282 голоси 
«за». Плюси: ліквідація зрівнялівки; 
підвищення пенсій; скасування податку 
на пенсії для працюючих пенсіонерів; 
автоматичний перерахунок пенсій. 

Мінуси: підвищення стажу необхід-
ного для призначення пенсії. 

Із озвученого у залі депутатами, що буде враховано до 
другого читання: незалежний аудит Пенсійного фонду, 
аби зрозуміти невластиві цій установі витрати; реєстр 
всіх отримувачів пенсій. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=11057
39192892109&id=100003681174971 

Всеволод СТЕПАНЮК, 
економічний і політичний експерт: 

– Пенсійна реформа, до прийняття 
якої закликає прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман, полягає в тому, щоб 
людина перерахувала до Пенсійного 
фонду в два рази більше грошей, ніж 
вона отримає назад. Це повністю зруйнує 
систему виплат пенсій. 

Дивіться, людині потрібно 35 років працювати, щоб 
отримати мінімальну пенсію, яка становить 30% від його 
середнього доходу. Проста арифметика демонструє, що за 
35 років людина перерахує до пенсійного фонду 94 своїх 
середніх щомісячних доходи. Обчислюється за формулою: 
середній щомісячний дохід х коефіцієнт 0,22 х 12 місяців х 
35 років, потім цю суму ділимо на середній дохід, отримуємо 
94. За 10 років пенсії, якщо, скажімо, людина доживе до 75 
років, вона отримає лише 42 своїх середніх доходи, тобто 
в два рази менше, ніж перерахувала. Тому економічної до-
цільності перераховувати щось до Пенсійного фонду не буде. 

За цією пенсійною реформою ми маємо негативні 
відгуки Міжнародного валютного фонду, який сказав, що 
платити людям пенсію менше 40% їх середнього доходу 
суперечить всіляким стандартам пенсійного забезпечення. 
Цифри обов’язково потрібно переглянути. 

http://ru.golos.ua/uncategory/pensionnaya_reforma_polnostyu_
razrushit_sistemu_vyiplat_pensiy__ekspert_3931#.WWtw6bcoU8g.
facebook 

Андрій РЕВА, 
міністр соціальної політики України: 

– Верховна Рада має у першій по-
ловині вересня остаточно ухвалити 
законопроект про пенсійну реформу, 
щоб уже з 1 жовтня почалося осучас-
нення пенсій, яке має завершитись 
до 2021 року. Перший крок реформи 
стосуватиметься 5,6 мільйонів пен-

сіонерів – це ті, кому пенсії призначались з 2008 по 
2014 роки. У 2019-му році пенсії осучаснюватимуться 
тим, хто йшов на заслужений відпочинок у 2015 та 
2016 роках по рівню 2018 року. І так далі. з 2021 року 
індексація проводитиметься автоматично розміром не 
менше, ніж 50% від рівня інфляції та від рівня зміни 
середньої зарплати. 

https://ukr.media/politics/313611/ 

Сату КАХКОНЕН, 
директор Світового банку у справах України, 
Білорусі та Молдови: 

– Пенсійна реформа, на думку Сві-
тового банку, не просто необхідна, 
вона є нагальною. І я кажу це, оскільки 
нинішня пенсійна система фінансово 
та соціально нежиттєздатна. Україна 
сьогодні витрачає 11 відсотків ВВП 
на пенсії. Це значна цифра за між-

народними стандартами. Більше половини цього – 6 
відсотків ВВП – фінансують з бюджету. І це фінансово 
нежиттєздатне. Водночас середня пенсія в Україні ста-
новить 2 долари на день і майже немає диференціації 
між пенсіями – чи ви працювали 35 років, чи 15. Якщо 
нічого не зробити в пенсійній системі зараз, виплати 
можуть ще більше зменшитися. 

https://ua.112.ua/interview/satu-kakhkonen-proval-pensiinoi-
reformy-v-radi-matyme-seriozni-naslidky-dlia-spivpratsi-ukrainy-
z-mvf-401032.html 

Ігор УМАНСЬКИЙ, 
екс-заступник міністра фінансів: 

– Зараз банківська система практично 
стоїть на місці, тому що кредити прак-
тично нікому видавати. Це призводить 
до зростання ризику ліквідності й, від-
повідно, процентних ставок банків. У 
зв’язку з цим не виключено, що Верховна 
Рада може не проголосувати за внесену 

реформу в її нинішньому варіанті. 
https://www.obozrevatel.com/finance/economy/29135-

pensionnaya-reforma-v-ukraine-ekspert-nashel-sistemnuyu-
oshibku.htm 

Олена БІЛАН, 
головний економіст Dragon Capital, 
член редакційної колегії VoxUkraine: 

– Сьогоднішні працівники фактично 
«годують» сьогоднішніх пенсіонерів, 
а другий рівень передбачає, що пра-
цівники зобов’язані прогодувати себе 
в майбутньому. Вони повинні будуть 
робити внески на персоніфіковані (осо-
бисті) рахунки в накопичувальному 

фонді, який буде ці кошти інвестувати і примножувати. 
В економіці з’являться «довгі гроші», тобто довгострокові 
заощадження громадян, які будуть направлятися в інвести-
ції через фінансові ринки… Українці, які вже зараз хочуть 
відкладати заощадження на свою пенсію, можуть зробити 
це в рамках вже працюючого третього рівня пенсійної 
системи, добровільно-накопичувального. 

http://m.nv.ua/opinion/bilan/pensionnaja-ne-reforma-1467711.html

Володимир ГРОЙСМАН, 
прем’єр-міністр України: 

– Спільно з парламентом ми повинні 
відразу (після прийняття пенсійної ре-
форми) перейти до формування нової 
накопичувальної системи, для того, 
щоб презентувати для українських 
громадян повноцінну пенсійну систему, 
яка буде абсолютно повністю служити 

інтересам і пенсіонерів, і працюючих людей, щоб вони 
при виході на пенсію могли отримувати необхідні для 
нормального життя кошти. 

https://ukr.media/ukrain/312980/ 

Зниження відсотка варто-
сті одного року страхового 
стажу з 1,35 до 1 не погір-
шить умови перерахунку 

(«осучаснення») пенсій

13 липня Верховна Рада України прийняла урядовий проект пенсійної реформи в першому 
читанні. За ухвалення законопроекту №6614 за основу на засіданні парламенту проголо-
сували 282 депутати з 226 необхідних. Уряд обіцяє ліквідувати дискримінацію пенсіонерів 
за роком виходу на пенсію – всі пенсії будуть перераховані з використанням показника 
середньої заробітної плати, який використовується при призначенні пенсій в цьому році. 
В результаті 5,6 млн пенсіонерів отримають прибавку до своєї пенсії. Також із 1 жовтня, а 
не з грудня, як передбачає закон про державний бюджет-2017, буде підвищено мінімальну 
пенсію – до 1373 грн. В цілому підвищення пенсій торкнеться 9 млн з 12 млн українських 
пенсіонерів.

�  ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН ЗАЯВИВ, ЩО ГОТОВИЙ ПІТИ У ВІДСТАВКУ, 
ЯКЩО НЕ ПРОВЕДЕ ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ ДО 1 ЖОВТНЯ

Країна готується Країна готується 
до нової пенсії до нової пенсії 

Урядова реформа – це п’ять простих, але надважливих кроків
 Перший – усунення дискримінації 

за роком виходу на пенсію. Від 1 жовт-
ня пенсії будуть перераховані відповідно 
до зростання середньої заробітної плати. 
Такого перерахунку не здійснювали п’ять 
років. Тому розмір виплат за однакової 
кількості страхового стажу та заробітку у 
пенсіонерів, які вийшли на пенсію в різні 
роки, може відрізнятися в 2,5 рази. 

Після осучаснення приблизно 1,3 млн 
українців матимуть до своєї пенсії щомі-
сячно до 200 грн. Для 1,2 млн підвищен-
ня становитиме від 200 до 500 грн. Два 
мільйони отримають підвищення 500 – 
1 000 грн. І ще понад 1,1 млн українців мати-
муть більше 1 000 грн щомісячної доплати. 

 Другий крок – збільшення вже від 
1 жовтня мінімальної пенсії – до 1 373 грн. 

Як результат – зростання виплат цьогоріч 
торкнеться майже 9 млн з поміж 12 млн 
пенсіонерів. 

Уперше в історії України Уряд про-
понує покласти край ганебній практи-
ці втягування пенсіонерів у політичні 
ігри, коли пенсії підвищуються лише 
напередодні виборів. Урядова пенсійна 
реформа передбачає щорічний автома-
тичний перерахунок пенсій в залежності 
від рівня інфляції і зростання середньої 
заробітної плати. 

 Третій крок – встановлення спра-
ведливих і однакових умов призначення 
пенсій для всіх. Вже з наступного року 
пенсії призначатимуться в залежності 
від стажу і розміру заробітної плати. Уряд 
ліквідує принизливу для людей праці 

зрівнялівку, коли майже однакові пенсії 
отримують нероби і люди, які працювали 
все життя. 

 Четвертий крок – скасування від 
жовтня 15-відсоткового зниження пенсій 
тим, хто продовжує працювати. 

 П’ятий крок – ліквідація дефіциту 
Пенсійного фонду. У цьому році дефіцит 
Пенсійного фонду становить 141,3 млрд 
грн. При цьому майже 80% пенсіонерів 

живуть за межею бідності. Уряд ставить 
амбіційне завдання: до 2024 року зроби-
ти Пенсійний фонд бездефіцитним. Це 
означає, що у Фонду з’являться можли-
вості інвестувати в підвищення пенсій. 
А відтак, і в якість життя українських 
пенсіонерів. 

До розгляду урядового пенсійного за-
конопроекту Верховна Рада повернеться 
восени після парламентських канікул. До 
цього триватиме обговорення документа. 
На жаль, далеко не всі політики реально 
хочуть позитивних змін у державі. Вони 
сьогодні уже намагаються зірвати проведен-
ня реформи. А тому відверто маніпулюють 
інформацією і неправдиво трактують окремі 
положення реформ. 

(за матеріалами «Інформаційного вісника уряду»)

Підготовлено за матеріалами інтернет-видань
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Ідеї на мільярд Ідеї на мільярд 
гривень гривень 
Марія КАТАЄВА 

У суботу завершився перший 
етап другого громадського 
бюджету столиці – реєстрація 
проектів. Київ знову став ре-
кордсменом: подано більше 
800 проектів на загальну 
суму понад 1 млрд грн. Для 
порівняння, минулого року 
було майже 500 проектів на 
суму у 3 млн грн. 

Ця «сенсація» була очікуваною. 
Вона підтверджує ефективність 
моделі бюджету участі, що розвива-
ється у Києві силами громадськості 
та представників міської влади, які 
її підтримують. Громадськість са-
моорганізувалася – автори успіш-
них проектів ГБ-1 створили Клуб 
авторів і допомагали усім охочим 
підготувати проекти. 

І трохи статистики. Серед авто-
рів проектів майже порівну чолові-
ків і жінок, в основному 26-50 років. 
Найбільше ініціатив зареєстровано 
від Дніпровського, Шевченків-
ського та Голосіївського районів. 
Найменше — від Печерська. 

ЧОГО ХОЧУТЬ 
КИЯНИ 

У категоріях, як і минулого 
року, лідирує освіта – це майже 
третина поданих проектів. Серед 
них – відеоспостереження в на-
вчальних закладах, ремонти та нові 
спортмайданчики для школярів, 
комп’ютерні комплекси та інно-
ваційні кабінети, профорієнтація 
та освітні проекти. 

Друге місце і майже п’яту части-
ну проектів займають спортивні: 
фестивалі, майданчики для різних 
видів спорту (ролердроми, скейт 
парки, стадіони та інше). Не забули 
кияни і про культуру: пропонують 
модернізувати читальні бібліо-
хаби, бібліотеки-трансформери та 
зелені бібліотеки, створити твор-
чий осередок для дітей в автобусі 
KyivArtBus, відкрити мистецький 
простір «Просто неба» в парку «По-

зняки», скульптурний парк на Пе-
черську, відправитися у віртуальну 
екскурсію за допомогою цифрових 
технологій і навіть влаштувати 
фестиваль гумору. 

Удруге подалися вже реалі-
зовані в рамках ГБ-1 проекти – 
Міжнародний фестиваль дитя-
чо-юнацької творчості «Сонячний 
каштанчик» та Radioday free open 
air. Турбує активістів і історична 
спадщина міста: вони ініціюють 
провести Міжнародний архітек-
турний конкурс на створення 
концепції та проекту сучасного 
Підземного археологічного му-
зею на Поштовій площі. Чимало 
проектів присвячені екології і 
здоров’ю киян. Наприклад, «Три 
метри дикої природи», згідно з 
яким пропонують висадити хоча 
б одну дику рослину на виділені 
3 м2, що сприятиме розвитку бі-
орізноманіття у великому місті. 

Майже 50 проектів зареєстро-
вано в категорії «Громадянське 
суспільство». Зокрема, є ініціатива 
за допомогою «Рейтингу пропози-

цій до бюджету Києва» долучити 
киян до процесу підготовки рішень 
місцевого значення, надати орга-
нам міської влади інструмент для 
узагальнення аналізу та врахування 
очікувань жителів столиці. 

ПОДАЛИ, ЩО ДАЛІ? 
Наразі на сайті Громадського 

бюджету (https://gb.kyivcity.gov.ua) 
триває попередній збір електро-

нних підписів. Щоб пройти далі, 
малі проекти мають отримати 50 
голосів, а великі – 200. Тому не 
полінуйтеся зайти на сайт і підтри-
мати вподобані проекти (кількість 
підписів необмежена). Ініціативи, 
які подолають цей поріг, мають 
пройти експертну оцінку у відпо-
відних розпорядників бюджетних 
коштів на предмет можливості 
їх реалізації, лише після цього 
їх допустять до головного голо-
сування. До речі, 22 проекти вже 
були відхилені. Основні причини – 
неможливість реалізувати їх в рам-
ках повноважень міської влади 
або невідповідне до Положення 
про ГБ оформлення заяви. 

Тим часом формується ще один 
важливий орган – Громадська бю-
джетна комісія. Саме вона має 
контролювати реалізацію Громад-
ського бюджету в Києві, розглядати 
спірні ситуації між авторами та 
підрозділами влади, формувати 
остаточний список проектів на 
голосування киян, проводити пу-
блічні обговорення тощо. 

Сьогодні завершується подача 
заявок, а 27 липня має розпочатися 
голосування за кандидатури. Комі-
сія обирається шляхом електронно-

го голосування та складатиметься з 
представників громадських об’єд-
нань та благодійних організацій у 
кількості 40 учасників. 

Кандидати, які набрали більше 
200 голосів, допускаються до друго-
го туру. Проголосувати за учасників 
ГБК кияни зможуть на сторінці 
https://gb.kyivcity.gov.ua/gbk. 

Електронне голосування власне 
за проекти Громадського бюджету 
розпочнеться 30 вересня і тривати-
ме до 30 жовтня. Кияни матимуть 
змогу підтримати п’ять проектів. 
Авторам варто вже розпочинати 
інформаційну кампанію. 

Успішні ініціативи, що отрима-
ють найбільшу підтримку серед 
киян, мають стати відомі до 9 
листопада, а реалізовуватимуться 
у 2018 році. На проекти Громад-
ського бюджету планують виді-
лити 100 млн грн. Уперше вони 
поділяться на великі (до 2 млн) і 
малі (до 400 тис. грн), і матимуть 
окреме рейтингове голосування. 
Враховуючи кількість поданих 
проектів (майже 300 малих і понад 
500 – великих), шанси бути втіле-
ним у великого проекту 1:10, а у 
малого 1:5. Тож боротьба обіцяє 
бути запеклою! 

�  НА ГБ-2 КИЯНИ ПОДАЛИ ПОНАД 800 ПРОЕКТІВ ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ МІСТА 

Розпочинається реалізація Розпочинається реалізація 
ще одного проекту-переможця ГБ-1 ще одного проекту-переможця ГБ-1 
Марія КАТАЄВА 

Кияни підтримали проект «Рекон-
струкції «Зони здоров’я» на лівому 
березі» ( № 27), де активісти ініцію-
вали створення сучасного спортив-
но-рекреаційного парку. Минулого 
тижня його почали втілювати в 
життя. 

Міська «Зона здоров’я» розташована на 
березі Дніпра, неподалік від станції метро 
«Лівобережна». Тут знаходиться єдиний 
облаштований вихід до води, спортивні 
майданчики, дитяча зона, приладдя на яких 
уже застаріло. Поступово місце занепало. 

– «Зоною здоров’я» для відпочинку щодня 
користуються сотні киян, а міська влада вже 
багато років не хоче брати на себе відпові-
дальність за цей громадський простір, а те-

риторію поряд було перетворено власником 
на сміттєзвалище. Власними силами навесні 
2016 року ми прибрали сміття та відновили 
баскетбольний корт, але вся територія вже 
давно потребувала капітальної реконструк-
ції. Облаштування міської частини стане 
каталізатором для розвитку всієї території і 
створення на ній спортивно-рекреаційного 
парку для 30 тисяч мешканців Микільської 
Слобідки та всіх киян, – пояснювали свій 
проект ініціатори. Після узгодження доку-
ментації та проведення тендерів, процес 
облаштування «Зони здоров’я» стартував. 

– У п’ятницю завезли щебінь і бровку. А з 
понеділка кладуть пішохідні та велосипедні 
доріжки. Обладнання, а це тренажери та 
дитячі майданчики, уже замовили, буде 
за місяць, – повідомила «Вечірці» авторка 
проекту Олена Медведенко. 

У рамках ініціативи планується створення 
сучасної рекреаційної зони із критими та 

відкритими спортивними майданчиками, 
скейтпарком, виходами до пляжу та алеєю 
в напрямку Патріаршого собору УГКЦ. 

– Щодо іншого нашого проекту-пе-
реможця, скейтпарку, вже відбувся 
тендер. Нині триває закупівля матері-
алів, і у вересні його вже мають монту-
вати, – розповіла Олена Медведенко. 
– Цьогоріч ми подали ще два проекти, 
які продовжуватимуть нашу ініціативу. 
Це друга черга проекту скейтпарку (№ 
140), а саме додаткове фінансування на 
освітлення для вечірнього катання та 
корекцію асфальтного покриття. А також 
створення інклюзивного майданчика 
(№ 178) – з гумовим покриттям, ігровими 
елементами та альтанкою для діточок, які 
потребують безбар’єрного середовища. 

Одне питання досі не вирішено. Не вся 
територія «Зони здоров’я» перебуває на 
балансі міста. Відтак навіть після рекон-

струкції її не зможуть легально прибирати 
і доглядати. 

– Дві ділянки на території «Зони здо-
ров’я», розташовані поряд, мають різні 
кадастрові номери. Колись були в оренді 
під забудову, але за оренду не сплачува-
ли, договори розірвали. І зараз не мають 
балансоутримувачів, тому ніхто за них 
не відповідає. Активісти зібрали серед 
мешканців тисячу підписів щодо об’єд-
нання цих ділянок і ще двох скверів у 
єдиний парк з одним балансоутримувачем – 
КП УЗН Дніпровського району. Проект 
щодо створення парку на Микільській 
Слобідці як підтримку місцевої ініціативи 
вже зареєстрований в Київраді, але перед 
цим має пройти профільні комісії, – по-
яснює авторка. 

Тим часом «Зона здоров’я» вже стає міс-
цем культурного і спортивного відпочинку 
киян. 16 липня тут презентував свої творчі 
студії європейський культурний центр 
«Краків». А 20 липня на баскетбольному 
майданчику пройде фінал турніру «Битва 
районів» та гра ветеранів АТО з юристами, 
яку організовано спільно з ініціативою 
Veterano Pizza. 

пряма мова
Володимир ПРОКОПІВ, 
заступник міського голови - секретар Київради: 

– Ми маємо позитивну статистику – цьогоріч зареє-
стровано у півтора рази більше проектів, ніж минуло-
го року. Це свідчить про те, що Громадський бюджет 
набирає обертів і стає дедалі популярнішим. Звісно 
ми на це і розраховували, тому на реалізацію проектів 
виділили удвічі більше коштів – 100 мільйонів гри-
вень. До речі, найбільше проектів, як і минулого року, 
подано в розділах «освіта» та «спорт». Найменше 
ініціатив – «безпека та громадський порядок». 
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ЗМІНАМ БУТИ!

ДО РЕЧІ 

Як повідомили в управлінні інформаційної політики та комунікацій Департаменту суспільних 
комунікацій, всього у сфері медіа зареєстровано 22 проекти. Зокрема, ТК «Київ» подав до цьогорічного 
Громадського бюджету три великі проекти: «Пересувна телестудія», яка дозволить проводити прямі 
трансляції з будь-якого району Києва, оперативно і всебічно висвітлювати події, проблеми та досягнен-
ня Києва та його мешканців з будь-якої точки столиці, залучати до участі у ефірах максимальну кіль-
кість киян. Другий проект – «100% LED Light-телестудія», спрямований на повне переоснащення над-
сучасним енергозберігаючим студійним освітлювальним LED обладнанням обох діючих телевізійних 
студій, апаратно-студійного комплексу «Телекомпанії «Київ». Та «Освітній проект Медіашкола на базі 
каналу «Київ» про надання практичних навичок у журналістиці, реалізація якого дозволить опанувати 
найважливіші аспекти медіаграмотності, роботи з інформацією, вміння комунікувати, вести перемови-
ни, працювати в ефірі, створювати авторські програми. «Радіо Київ-98 FM» теж не залишилися осторонь 
«Громадського бюджету-2» і подали свій проект «Kyiv Radio School» – практичні навички у сфері радіо, 
який дозволить опанувати найважливіші аспекти командотворення, медіапсихології та медіаграмотно-
сті, роботи з інформацією тощо.



Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

За останні роки у нашій 
столиці вже відкрито понад 
130 класів з інклюзивним на-
вчанням – освітніми послуга-
ми, які забезпечують реаліза-
цію прав осіб із особливими 
потребами. Проте на порядку 
денному все ще залишається 
проблема їхньої інтеграції у 
суспільство. 

Зважаючи на соціальні про-
блеми дітей з особливими потре-
бами, Президент України Петро 
Порошенко нещодавно підписав 
новий закон про інклюзивну освіту. 
Урочиста церемонія підписання 
відбулась у стінах київської школи 
№ 168. У цьому навчальному за-
кладі учні вивчають мову жестів і 
живуть єдиною сім’єю, незважаючи 
на певні функціональні порушення 
серед своїх однокласників. 

– Ще задовго до появи даного 
закону ми запустили пілотний 
проект. Він передбачає, щоб здо-
рові діти вчилися разом із тими, 
хто має особливі потреби, – роз-
повідає директор школи №168 
Наталія Кравчук. – Нам довелося 
відстоювати свою позицію в мініс-
терстві освіти, де вважали інакше: 
мовляв, для діток із особливими 
потребами потрібні спеціальні 
фахівці. Якби ми не переборо-
ли цей чиновницький підхід, то 
інклюзія в Україні узагалі була 
б «зарізана». Віднині освітні за-
клади зобов’язані навчати таких 
дітей. У свою чергу, органи дер-
жавної влади та місцевого само-
врядування повинні передбачити 

відповідні кошти для реалізації 
цих завдань. 

Що на практиці дає інклюзив-
не навчання? Насамперед, воно 
сприяє вихованню толерантності 
та поваги суспільства до людей 
з особливими потребами. Такі 
діти набувають упевненості в собі, 
показують свої таланти і здібнос-
ті, навички та можливості. Їхні 
індивідуальні навчальні плани 
можна реалізовувати в умовах 
звичайного класу, не гальмуючи 
темпи навчання інших школярів. 
Перебуваючи в оточенні здоро-
вих ровесників, вони отримують 
значно кращі стартові умови для 
підвищення якості власного буття. 

І головне, що варто усвідомити 
нашому суспільству, – усі діти, 
незважаючи на будь-які вади, 
покликані бути повноцінними 
громадянами України. 

Проте, як дізналася «Вечірка», 
у багатьох школах до подібного 
стану речей ставляться з вели-
кою пересторогою. Під час на-
шого спілкування одна вчителька 
навіть відверто сказала, що не 
бажає працювати з «інклюзивни-
ми» дітьми, оскільки вони доволі 
часто ведуть себе неадекватно. 
Зрештою, багатьох директорів 
шкіл хвилюють доволі непрості 
проблеми: чи захочуть здорові діти 
навчатися в одному класі з одно-

літками, які мають фізичні вади? 
Як на це реагуватимуть батьки? З 
іншого боку, хочеш чи не хочеш, 
а треба виконувати вимоги статті 
36 нового Закону: «Загальноосвіт-
ні навчальні заклади на підставі 
письмового звернення особи з 
особливими освітніми потребами, 
її батьків чи законних представ-
ників утворюють інклюзивні та/
або спеціальні класи…» 

– Логічно, що на вищому дер-
жавному рівні, нарешті, ухвале-
но новий закон про інклюзивну 
освіту. Парадоксально, що так 
запізно спохватилися у країні з 
багаторічним досвідом окремого 
існування людей із підвищени-
ми потребами у спецзакладах, 
інтернатах, – говорить депутат 
Київради Олександр Пабат. – На 
превеликий жаль, 
довгий час дер-
жавна політика 
формувала думку 
про те, що осо-
би з інвалідніс-
тю – недолюди. 
Насправді цей 
стереотип спрос-
товує статистика 
людей із особли-
вими потреба-
ми, які задіяні в 
підприємниць-
кій діяльності, 
винахідництві тощо. Я завжди 
кажу, що люди з інвалідністю – 
не прибульці. Ми існуємо з часів 
первісної людини, ми інтегровані 
в суспільство самою природою. А 
у нас що відбувається? Погляньте, 
наприклад, на те гетто, що ство-
рено біля станції метро Кловська 
для незрячих… 

Як стверджують фахівці, «ін-
клюзивні» школи покликані ство-
рювати належні умови для роз-
витку особистості, поліпшення 
стану її здоров’я та якості життя. 
Цього, до речі, вимагає Конвенція 
про права осіб з інвалідністю, яку 
Україна ратифікувала ще 2009 
році. Проте в нинішніх умовах 
розраховувати на «інклюзивні» 
класи можуть не більше трьох 
тисяч дітей (причому, в масш-
табах усієї України), у решти є 
лише один вибір – інтернати або 
індивідуальні навчання. 

– Ми позбулися атавізму мен-
шовартості щодо людей з інвалід-
ністю. Проте, потрібно визнати, що 
ситуація для таких категорій осіб 
залишається досить складною, – із 
сумом констатує Валерій Сушке-
вич, уповноважений Президента 
України з прав людей із інвалідні-
стю. – На першому місці має бути 
особа, в якої є певні функціональні 
порушення. Суспільство повинно 
сприймати її як повноцінного 

громадянина . 
Конвенція ООН 
свідчить про те, 
що інвалідність – 
не проблема того, 
хто її має, а про-
блема держави, 
яку вона повин-
на вирішувати. У 
цивілізованому 
суспільстві лю-
дина з особли-
вими потребами 
не відчуває своєї 
інвалідності. Бо 

вона забезпечена такими ж пра-
вами й можливостями, як і всі інші 
люди: починаючи від особистого 
життя і закінчуючи отриманням 
освіти, роботи, переміщенням на 
транспорті тощо. Якщо питання з 
усіма важливими сферами життя 
вирішується, то сам чинник інва-
лідності просто зникає. 
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АБІТУРІЄНТ-2017

Прощання зі «спеціалістами» Прощання зі «спеціалістами» 
�  В УКРАЇНІ ТРИВАЄ ВСТУП ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Наші діти — не ізгої! Наші діти — не ізгої! 
�  НОВИЙ ЗАКОН ПРО ІНКЛЮЗИВНУ ОСВІТУ ЗОБОВ’ЯЗУЄ ВЧИТИ ОСІБ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Що на практиці дає 
інклюзивне навчання? 

Насамперед, воно сприяє 
вихованню толерантнос-
ті та поваги суспільства 
до людей з особливими по-
требами. Такі діти набу-
вають впевненості у собі, 
показують свої таланти 
і здібності, навички та 

можливості

Петро ЗУБЕНКО 

Цьогорічна вступна кампанія, що 
стартувала 12 липня, проходить май-
же непомітно для широкого загалу. 
Багатотисячні черги абітурієнтів та 
їхніх батьків під дверима приймаль-
них комісій остаточно відійшли в 
минуле з введенням електронної 
реєстрації. 

Цьогоріч документи як на денну, так і на 
заочну форми навчання вступники подають 
лише в електронному вигляді через особис-
тий кабінет на сайті: ez.osvitavsim.org.ua. Це 
правило не поширюється на абітурієнтів, які 
мають право на спеціальні умови участі у 
конкурсному відборі чи право на пільгове 
зарахування, або ж мають розбіжності у пер-
сональних даних у документі, що посвідчує 
особу, в атестаті та у сертифікаті ЗНО. Вони 
подають документи тільки в паперовій формі. 

Вступна кампанія триватиме два тижні: 
зареєструвати електронний кабінет можна 
до 18.00 25 липня, а подача документів за-
кінчиться о 18.00 26 липня. 

У кожного абітурієнта є можливість по-
дати дев’ять заяв на чотири спеціальності. 
Оприлюднення рейтингових списків зара-
хування за результатами ЗНО має відбутися 
не пізніше 12.00 1 серпня. 

Традиційно високим попитом се-
ред випускників користуються технічні 

спеціальності, насамперед, пов’язані з 
комп’ютерними технологіями та програ-
муванням. Лідерство у підготовці таких 
фахівців міцно тримає Національний тех-
нічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського». 

– Дуже багато заяв, набагато більше за 
пропускні можливості факультету, – по-
ділився з «Вечіркою» голова відбіркової 
комісії, декан факультету інформатики 
та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ», 
доктор технічних наук Олександр Пав-
лов. – Якщо торік до нас йшли випускники 
з другим обов’язковим сертифікатом «фі-
зика», то цьогоріч вони можуть подавати 
сертифікати як з фізики, так і з англійської 
мови. 

Цьогоріч на ФІОТі відкривається нова 
спеціальність – інформаційні системи та 
технології. Крім того, є ще «комп’ютерна 
інженерія» та «програмування». А взагалі 
разом з Національним університетом імені 
Т. Шевченка «політех» – основна кузня 
кадрів такого профілю для країни. 

– Працюємо наразі над розробленням 
нових програм для магістрів – тактично 
це перший етап у підготовці докторів 
філософії, – продовжує Олександр Пав-
лов. – Кожна наша кафедра має договори 
з відповідними фірмами. І той факт, що 
студенти паралельно з навчанням пра-
цюють, ми використовуємо, як частину 
учбового навантаження. Плюс – хоч на 

чверть ставки ми запрошуємо виклада-
чами працівників фірми. 

Завдяки такому «гібриду» виходить 
системний ефект, коли студенти мають і 
глибокі фундаментальні знання, і хорошу 
практичну підготовку. Тож, і проблем з 

працевлаштуванням не існує – фактично, 
вони влаштовані вже з другого курсу. Най-
кращі, як це не сумно, шукають роботу за 
кордоном. Але на зміну їм приходить нова 
генерація, не менш талановита, – діє закон 
збереження нації… 

коментар
Олег ШАРОВ, директор Департамен-

ту вищої освіти Міністерства освіти і 
науки України:

– Головне нововведення – уперше вищі 
навчальні заклади не набирають абітурі-
єнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень 
«спеціаліст». Прощання з рівнем «спеціаліст» в Україні затягну-
лося. Про необхідність цього говорили ще 10-15 років тому, однак 
лише ухвалений 2014-го Закон «Про вищу освіту» визначив, що 
останній прийом на спеціаліста – в 2016 році. 

Щодо пріоритетних спеціальностей, то цьогоріч уперше збіль-
шено обсяги державного замовлення бакалаврів на природничі, 
технічні та аграрні спеціальності, зокрема, «фізика та астрономія», 
«прикладна фізика та наноматеріали», «математика», «мікро- та 
наносистемна техніка», «біотехнології та біоінженерія», «атомна 
енергетика», «агрономія», «захист і карантин рослин», «лісове гос-
подарство». Водночас зменшено обсяги державного замовлення 
для бакалаврів на спеціальності «економіка», «право», «міжнарод-
не право», «туризм», «готельно-ресторанна справа». 
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Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

На зорі Незалежності вся Україна дивилася на Київ. Адже 
наша столиця завжди відігравала вирішальну роль у пере-
ломні моменти історії. 

Нині столиця готується до 27-ї річниці синьо-жовтого стяга. 
Урочистості відбуватимуться згідно з розпорядженням КМДА «Про 
організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня україн-
ського національного прапора в місті Києві» (№ 518 від 11.07.2017). 

Ця подія пов’язана з першим підняттям державного символу 
в Києві в липні 1990 року. Тоді все відбувалося у доволі напруже-
ній суспільно-політичній обстановці. На Хрещатик, 36, пригнали 
міліцейські автобуси (близько півтисячі бійців у повному бойовому 
спорядженні). За вказівкою «згори» вхід до флагштока замкнули на 
замок і виставили пост у складі капітана і трьох міліціонерів. На той 
час у Київраді готувалися до завершення сесії. Депутати демокра-
тичного крила не могли ухвалити «прапороносне» рішення, зважа-
ючи на відсутність кворуму. 

Близько 11-ї години перед приміщенням Київради розпочався 
мітинг, присвячений темі підняття синьо-жовтого полотнища. Зва-
жаючи на величезну кількість людей (близько 200 тис. осіб), автомо-
більний рух на вулиці довелося зупинити. Міліціонери, які чатували 
біля адмінбудинку, незабаром зникли. У свою чергу активісти зір-
вали замок на струні флагштока і міцно прив’язали новий прапор. 
Водночас представники Київради, побоюючись можливого силового 
протистояння між правоохоронцями та учасниками мітингу, не 
поспішали виносити «прапороносне» питання на порядок денний. 

Довгоочікувана вирішальна мить настала лише ввечері 24 липня 
1990 року: близько 19-ї години на тлі столичного неба замайорів 
новий державний символ. На якусь мить запанувала тиша. Зненаць-
ка подув свіжий вітерець, і стяг швидко розгорнувся на висоті, ніби 
символізуючи зліт молодої держави. Звичайно, комуністична влада 
сприйняла цей акт як протизаконний. За вказівкою компартійної 
верхівки прокуратура радянської республіки навіть порушила кримі-
нальну справу. Та попри на погрози, кияни декілька місяців охороня-
ли прапор на Хрещатику. І, врешті-решт, поява нового символу була 
скріплена відповідним голосуванням у Київраді. Пізніше київський 
голова Олександр Омельченко сказав, що внаслідок підняття нового 
прапора Компартія отримала сильний нокдаун. 

Історичні події, які відбувалися 24 липня 1990 року, стали своє-
рідним сигналом для Верховної Ради. Через 13 місяців після того, 
як над Київрадою замайорів новий прапор, синьо-жовте полот-
нище урочисто внесли й до парламенту на вулиці Грушевського. 
У вересні1991-го президія ВР надала двоколору статус офіційного 
прапора держави. Цей статус було підтверджено у січні 1992 року, 
коли парламентарі ухвалили постанову «Про Державний прапор 
України». Відтак народним обранцям залишилося лише узаконити 
те, що зробили представники столичної влади та громадськості 
роком раніше. 

Коли в липні-1990-го над Киє-
вом замайоріло синьо-жов-
те полотнище, всі урочи-
сті заходи відбувалися на 
Хрещатику, 36. Люди масово 
відмовлялись від радянської 
традиції — покладання квітів 
біля підніжжя пам’ятника 
Леніну, який тоді ще стояв на 
Площі Жовтневої революції. 
Про це розповідає Олександр 
Мосіюк, заступник голови 
Київради у 1990–1992 роках. 

— Олександре Миколайовичу, 
яким документом керувалися 
ваші депутати-демократи, щоб 
ухвалити рішення про підняття 
прапора? 

— Ми скористалися тим, що 16 
липня 1990 року Верховна Рада 
Української РСР ухвалила поста-
нову «Про День проголошення 
незалежності України». Цей пар-
ламентський документ й було 
прийнято за основу для розгляду 
в Київраді. 

— Чому навколо синьо-жовто-
го стягу точилася боротьба між 
націоналістами і комуністами? 

— Річ у тому, що символіка 
завжди відігравала колосальну 
роль. Це був базовий символ нашої 
держави. Новий прапор опинився 
в епіцентрі ідеологічної боротьби. 
Саме тоді народна хвиля рухалася 

із західної України (Галичини і 
Волині) до Києва. У липні 1990 р. 
вона досягла нашого міста… 

— У Київраді тоді нарахову-
валося 300 депутатів? 

— На той момент — близько 
270-280 депутатів. Щоб ухвалити 
те чи інше рішення, потрібно було 
набрати 151 голос. Щодо легіти-
мності «прапорного» рішення, то 
говорити про це не зовсім логічно. 
Хіба ж місцеві органи можуть таке 
вирішувати? Символіку держави 
визначає парламент, а не столична 
влада. Тим більше, на сесії Київ-
ради нам не вистачало голосів. 
Спротив з боку Компартії був дуже 
сильний. Головним нашим союз-
ником стала київська громада. На 
той час усі ЗМІ 
знаходилися 
під контролем 
Компартії. 

—  К о л и 
між вашими 
колегами-од-
нодумцями 
було досягнуто 
домовленість 
про підняття 
синьо-жовтого 
стягу? 

— За день до його підняття. Але 
проблема полягала в тому, що си-
ньо-жовтий прапор могли спусти-
ти за наказом ЦК Компартії. Тому 

треба було заручитися підтримкою 
з боку столичної влади. Ввечері 
23 липня 1990 року ми зустрілися 
з керівником київської міліції, 
полковником Володимиром Ша-

пошником. Він 
дав свою пора-
ду: мовляв, стяг 
треба піднімати 
не раніше, аніж 
після 18.00, щоб 
міліція не засто-
совувала силу 
проти учасників 
мітингу. Таким 
чином, у вузь-
кому колі було 
вирішено, що ми 

піднімемо двоколор 24 липня о 
19.00. Вранці відкрилося засідання 
Київради. На той момент кому-
ністи вже знали про наші плани, 
а тому намагалися зірвати сесію. 
Вони запропонували депутатам 
направитися до тролейбусного 
депо, де організовувся страйк із 
вимогою підняти заробітну плату. 
Звісно, то була провокація. Більше 
того, «страйкарі» потім прийшли 
до нас і підтримали ідею про під-
няття пропору над Хрещатиком. 

— А хто саме підняв прапор 
над Києвом? 

— Я це зробив особисто. У тому й 
був весь задум: якщо представник 
влади підняв прапор, то його вже 
ніхто не мав права знімати… 

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

�  24 ЛИПНЯ 1990 РОКУ КИЇВРАДА СТАЛА ПРИКЛАДОМ 
РІШУЧИХ ПАТРІОТИЧНИХ ДІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ 

Поглянь, як прапор 
наш розцвів… наш розцвів… 

«Спротив з боку 
Компартії був 
дуже сильний»

Володимир СЕРГІЙЧУК, 
професор, доктор історичних наук: 

— Треба сказати, що мало хто 
з киян знав про цю подію. Але 24 
липня вранці про неї дізналися де-
сятки тисяч людей: вони прочита-
ли у «Прапорі комунізму» виклад 
постанови бюро міськкому КПУ 
щодо своєї незгоди, пов’язаної з 
можливим підняттям прапора. 

Коли ми близько десятої ранку прибули до міськ-
ради, то перед її будинком уже зібрався чималий 
гурт людей із різними гаслами. Ми піднялися на 
четвертий поверх. Депутати-демократи внесли 
свою пропозицію: розглянути в першу чергу 
питання про символіку. Однак цю ідею відхили-
ли. Президія почала обговорювати питання про 
виділення ділянок під майбутню забудову. Коли 
підбили підсумки, прийшла обідня пора. Потім 
мали перейти до розгляду питання про вико-
ристання національної символіки. Проте, коли 
порахували присутніх членів президії міськради, 
то виявилося, що немає кворуму. 

Напруження в залі почало зростати. Перед бу-
динком міськради збільшувався натовп, а в дворі 
появилися автобуси з міліціонерами. Вражений 

від швидкого зростання натовпу, я підійшов до 
заступника голови Київради Олександра Мосіюка 
й висловив побоювання: якщо зараз не розпочати 
обговорення питання, то це може призвести до 
непередбачених наслідків. Олександр Миколайович 
зі мною погодився й запевнив, що обговорення 
відбудеться. Він відкрив вечірнє засідання й надав 
слово мені. Я показав присутнім свою брошу-
ру «Доля української національної символіки», 
випущену на початку 1990 року товариством 
«Знання». Опираючись на конкретні історичні 
факти, я сказав, що стяг був зареєстрований самою 
історією, тож немає потреби ставити питання про 
його реєстрацію. 

Коли я зійшов з трибуни, то вже мав змогу роз-
дивитися краще, що діялося в залі. Він був повністю 
«забитий»: люди стояли у проходах і коридорі. А з 
вулиці наростало скандування на підтримку націо-
нального прапора. І ось тоді депутат Микола Грабар 
запропонував: враховуючи, що немає кворуму, треба 
ухвалити постанову протокольно. Ця пропозиція 
викликала емоційну реакцію. Представники партій-
них органів виступили категорично проти. Настав 
момент, коли треба було ухвалювати рішення. І 
тоді Мосіюк сказав: «Беру на себе відповідальність 
і закликаю депутатів разом підняти прапор».

«Стяг був зареєстрований 
самою історією» 

Новий прапор 
опинився в епі-
центрі ідеологіч-
ної боротьби. Саме тоді 
народна хвиля рухалася із 
західної України (Галичини 
і Волині) до Києва. У липні 

1990 р. вона досягла 
нашого міста…

ДО РЕЧІ 

Символами України є мирне небо та стиглі пшеничні ниви. 
Використання цих кольорів для знамен простежується на нашій 
території ще з часів прийняття християнства. Жовтий (золотий) і 
синій відтінки використовувалися на гербі Руського королівства ХIV 
століття. Ці кольори також були на гербах руських земель, князів, 
шляхти і міст Середньовіччя. У ХVIII столітті козацькі прапори 
Війська Запорозького часто виробляли із синього полотнища з золо-
тим орнаментом та лицарем у золотих шатах. 
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ВІКЕНД

ВДНГ: відпочинок ВДНГ: відпочинок 
змістовний і модерновийзмістовний і модерновий
�  ОРГАНІЗАТОРИ ЗАПЕВНЯЮТЬ: НУДЬГУВАТИ У «ЗЕЛЕНОМУ ОФІСІ» НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ

Петро ЗУБЕНКО 

На території Національно-
го комплексу «Експоцентр 
України», більш відомого як 
ВДНГ, відкрився простір для 
відпочинку Friends Weekends, 
який, за задумом організа-
торів, має поєднати дружній 
відпочинок та популярну 
музику під відкритим небом. 

Friends Weekends – молодіж-
ний проект, розрахований, перш 
за все, на людей активних і не-
байдужих. Прийти сюди можна 
зі своїми друзями або колегами і 
весело провести час. А можна і з 
родиною, бо не тільки для дорос-
лих, а й для дітей тут передбачено 
чимало захоплюючих розваг. 

Дати киянам можливість ціка-
вого та активного відпочинку на 
свіжому повітрі – про таку мету 
заявили організатори. Локація 
працюватиме без вихідних до 1 
жовтня. У будні – в режимі «зелено-
го офісу». Тут будуть проводитися 

майстер-класи, лекції з різних 
сфер діяльності, працюватиме 
робочий простір з Wі-Fі-зоною та 
lounge-зона зі спокійною музикою 
та зручними меблями. На терито-
рії Friends Weekends розташовані 
просторий вуличний фуд-корт, 
кінотеатр під відкритим небом, 
зона для майстер-класів, фото-

зони, зона відпочинку з м’якими 
пуфами, є всілякі розваги. 

Отже всі, кому влітку не си-
диться у спекотному офісі, можуть 
прийти сюди і попрацювати про-
сто неба. А ввечері в п’ятницю та 
щовихідних на території зони 
відпочинку проходитимуть різно-
манітні культурно-розважальні 

заходи: концерти, фестивалі, май-
стер-класи, квест-ігри для дітей. 
На гостей чекатимуть концертні 
програми за участі естрадних 
виконавців, топ-артистів тан-
цювального напряму, учасників 
різноманітних талант-шоу, ка-
раоке в колі друзів, тематичні 
вечірки, лазерне шоу. Починаючи 
з 21. 00 відпочивальникам пока-
зуватимуть фільми в кінотеатрі 
під відкритим небом. 

Вхід на локацію коштує 30 грн. У 
цю суму входить вартість кінопока-
зів та роботи в «зеленому офісі». Тим 
часом, ціна на окремі мистецькі за-
ходи може варіюватися. Наприклад, 
вхідний квиток на концерт на честь 
відкриття проекту напередодні свята 
Івана Купала зі спеціальним гостем 
– відомою українською співачкою 
Катею Chilly коштував 350 грн. 

– Не хочу розкривати одразу всі 
карти щодо нашої культурно-мис-
тецької програми, але ми й надалі 
плануємо запрошувати яскравих і 
талановитих українських митців, – 
каже організатор проекту Ірина 
Чернявська. – З найближчого – 

плануємо провестити виставку 
виробів декоративно-приклад-
ного мистецтва від художників 
Володимира Балибердіна і Галини 
Дюговської. 

Орієнтовний графік роботи про-
стору – з дванадцятої до двадцять 
третьої години з понеділка по 
п’ятницю та з опівдня до п’ятої 
ранку у вихідні дні.

ДУМКИ З ПРИВОДУ

– Ми дуже раді, що на 
території «Експоцентру» 
останнім часом запускається 
багато нових, цікавих і амбіт-
них проектів, – поділилася 
своїми враженнями з «Вечір-
кою» арт-директор Марина 
Матросова. – Наприклад, 
незабаром на ВДНГ з’явиться 
Trick Art – сучасна галерея 
тривимірних мистецтв. У 
створенні картин викорис-
товується технічно прийом 
trompe-l’oeil, що в перекладі 
означає «обман зору». Мета – 
створити оптичну ілюзію. 
Такі прийоми використовува-
лися ще в Стародавній Греції 
і Стародавньому Римі. Най-
ближчим часом відкриється й 
X-Land – атракціон, який до-
зволить абсолютно безпечно 
кататися на вейкбордах і сно-
убордах. А біля концерт-холу 
ВДНГ відкриється величезна 
водна гірка Water Hill. 

БЕЗПЕКА

Ніна ГУЦУЛ 

Довгоочікуваний сезон літніх від-
пусток у розпалі. Та не тільки потен-
ційні відпускники нині заклопотані 
від’їздом на море, до далеких екзо-
тичних країн чи, принаймні, на дачі. 
А у злодіїв свій сезон легкої здобичі, і 
розпочинається він одночасно із на-
шими відпусками. 

Цих літніх жінок, сестер Зою та Ірину, 
які мешкали лише вдвох, спіткала велика 
біда. Якось вони поїхали разом у відпустку 
на морське узбережжя, та одна з них, Ірина, 
раптово повернулася раніше у справах і по-
бачила відчиненими вхідні двері квартири. 
Після довгих вагань таки зайшла до… абсо-
лютно порожньої оселі. Як виявилося, їх не 
просто обікрали, а винесли геть усе. Цьому 
посприяли не тільки тривала відсутність 
жінок, а й невдале розташування квартири, 
в «мінусах» якої – легка доступність вікон 
і балкону, що виходять «на глухий кут», де 
практично не буває перехожих. 

Звичайно, описана ситуація – доволі 
рідкісний випадок квартирної крадіжки. 
Адже злодії мали можливість робили свою 
чорну справу, не поспішаючи, не ризикуючи 
бути поміченими випадковими свідками, 
для надійності використовуючи темний час 
доби. Найбільш розповсюджена практика – 
майже блискавичне винесення злочинцями 
з домівок грошей, коштовностей, інших 
компактних, але дорогих речей. 

Взагалі, квартирні крадіжки – це най-
поширеніший вид майнових посягань. За 
даними поліції, майже щохвилини в кра-

їні трапляється квартирна крадіжка. 30% 
подібних злочинів здійснюється шляхом 
банального підбору відповідних ключів. На 
другому місці – вільний доступ до помеш-

кань через необачність їх хазяїв (відчинені 
двері чи вікна). На третьому – злам вхідних 
дверей. На четвертому – «віджим» вікон 
(здебільшого – пластикових). 

Ось ще декілька цифр цієї сумної ста-
тистики. 80% вхідних дверей наших спів-
громадян можна відімкнути за декілька 
хвилин (в середньому – за 2 хвилини). 

80% фізичних зламів робляться за допо-
могою звичайних, доступних інструментів: 
викруток, пасатижів, молотків чи ножів 
для різки металу. Втім, зловмисники ви-
користовують і висококласні, дорогі на-
бори відмичок. 

Минулого року в Києві зафіксовано більше 
5 тисяч квартирних крадіжок, що на 20% 
більше, ніж в позаминулому. Зазвичай 
влітку правоохоронці фіксують зростан-
ня таких злочинів на 10-15%. Найбільше 
крадіжок у Дніпровському, Дарницькому, 
Солом’янському та Оболонському районах. 

Традиційно потерпає від злодіїв Троє-
щина. «Процвітає» тут й інший від крадіжок 
майна – з машин. 

Не вільне від проблем квартирних кра-
діжок і середмістя столиці. Останнім часом 
у місті з’явилася велика кількість заїжджих 
маргіналів, які мали проблеми з законо-
давством на сході України чи в Криму, 
інших регіонах країни. Негативну роль у 
кримінальній статистиці відіграє і збіль-
шення в результаті воєнного конфлікту у 
східному регіоні кількості зброї на руках 
у громадян. 

У таких умовах важливо не нехтувати 
елементарними заходами безпеки і при-
слухатися до порад правоохоронців. 

Сезон легкої Сезон легкої 
здобичіздобичі

КОМЕНТАР 

Оксана БЛИЩИК, начальник відділу комунікацій Головного управління 
Національної поліції у Києві: 

– Що робити, аби запобігти квартирним крадіжкам або хоча б мінімізувати їх 
можливість? Насамперед, варто подбати про надійність вхідних дверей. Якщо це 
можливо, встановити подвійні або металеві, використати замки особливої секрет-
ності. Перевісьте двері так, щоб ті відчинялися назовні. На вікнах квартир перших 
поверхів, поблизу драбин, труб поставте металеві грати. Зробіть освітлення перед 
дверима. Не давайте свою адресу та телефон без необхідності, не вказуйте їх на 
візитках. У випадку, коли надовго їдете з дому, відключіть телефон, попросіть 
родичів чи сусідів навідуватися до вашої оселі, вмикати світло, забирати кореспон-
денцію. 

Якщо ж ви виявили зламаними або відчиненими вхідні двері, не заходьте до 
квартири, зверніться по допомогу до сусідів, терміново викликайте поліцію. Поба-
чите злочинців – не намагайтесь затримати їх власними силами, це може бути не-
безпечним. Але спробуйте запам’ятати їхні прикмети, у разі необхідності – марку, 
колір, номер автомобіля. 

30% подібних злочинів здійсню-
ється шляхом банального підбо-
ру відповідних ключів. На дру-
гому місці – вільний доступ до 
помешкань через необачність їх 
хазяїв (відчинені двері чи вікна). 
На третьому – злам вхідних 
дверей. На четвертому – «від-
жим» вікон (здебільшого – плас-

тикових)

�  САМЕ ЗАРАЗ, КОЛИ ГОСПОДАРІВ КВАРТИР ЗДЕБІЛЬШОГО 
НЕМАЄ ВДОМА, ЇХНІ БЕЗЗАХИСНІ ОСЕЛІ ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО 
ПОЛЯ ЗОРУ КВАРТИРНИХ ЗЛОДІЇВ

Колаж Дмитра БОГДАНА



ТИЖДЕНЬ СТОЛИЦІ8

На свій день народження дизайнерка Анаста
подарувала киянкам за посмішки 250 суконь.

В «Мистецькому Арсеналі» триває 
виставка «Україна-НАТО. Формула 
безпеки», приурочена до 20-річчя під-
писання Хартії про особливе партнер-
ство між нашою країною та Північно-
атлантичним альянсом. На відкритті 
експозиції виступив Генеральний 
секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Столичні автодорівці не залишають поза увагою тріщини на дорогах, 
заливаючи їх бітумною мастикою за допомогою спеціальних машин. Своєчасне 
проведення таких ремонтних робіт запобігає передчасному руйнуванню 
дорожнього покриття та подовжує термін його експлуатації.

На Поштовій площі урочисто провели національну 
збірну на XXIII літні Дефлімпійські ігри, що проходять 
у турецькому місті Самсун. Українські спортсмени-
дефлімпійці вперше братимуть участь у 15 видах спорту.

На території Броварського лісництва після реконструкції
відкрилася зона відпочинку «Придорожня» з альтанками, 
місцем для багаття і заготовленими дровами.

Спеціалісти Головного управління 
Держпродспоживслужби в місті Києві 
контролюють дотримання санітарних 
норм та вимог на столичних 
комунальних ринках.

У вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкри-
лася експозиція індивідуальних засобів захисту від 
випадків масового ураження. Це протигази та інше 
устаткування цивільної оборони, яким в надзвичай-
них ситуаціях повинен вміти користуватися кожен.
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Фото Олексія ІВАНОВА , Карини КОНОПЛЕНКО, Бориса КОРПУСЕНКА та Павла ПАЩЕНКА

асія Іванова 
.

На вихідних в столиці пройшов фестиваль 
MotoOpenFest. На автодромі «Чайка» тривали спортивні 
видовищні змагання з вечірньою музичною програмою, 
а на базі «Пирогово» – заїзди з мото- й кантрі-кросу.

У суботу в центрі міста відбувся щорічний Велопарад дівчат, 
який влаштовує Асоціація велосипедистів Києва. Вулицями міста 
проїхались сотні дівчат і жінок, для яких велосипед став зручним 
транспортом. Цьогоріч Велопарад дівчат був у стилі Cycle Chic, який 
підкреслює, що для їзди не потрібно вдягати спортивну форму.

На честь відкриття авторської виставки Валерія Боженка «Життя 
в історичному костюмі» в Музеї гетьманства влаштували свято з 

танцювальними виступами і лицарськими турнірами.ї 

Італійський худож-
ник Фабіо Петані 
подарував місту 
мурал на будинку 
Бульварно-Кудряв-
ська, 15. Робота, в 
якій використані 
кольори українсько-
го прапора, склада-
ється з двох частин: 
типова для нашої 
країни квітка мальви 
та хімічний елемент 
фтор, назва якого 
означає потік світла.
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Петро ЗУБЕНКО 

За даними столичної служ-
би зайнятості та кадрових 
агентств, найзатребувані-
шою у столиці залишається 
професія двірника. «Людину 
з мітлою» чекають всюди – у 
школах, лікарнях, банках. 
А в ЖЕКах «гуляє» майже 
половина робочих місць 
двірників. 

У комунальному підприємстві 
«Керуюча компанія з обслугову-
вання житлового фонду Солом’ян-
ського району міста Києва» пові-
домили: розрахункова кількість 
двірників у ЖЕКах району стано-
вить 880, а фактично їх лише 406. 

Причина банальна – нелегка, 
непрестижна праця в сукупності 
з низьким рівнем оплати. Напри-
клад, щоб заробити «мінімальні» 
3200 грн двірнику потрібно вико-
нати щоденну норму - прибрати 
понад 3100 «квадратів» умовної 
території. Умовної тому, що до 
кожного виду (сходи, газони, до-
ріжки та ін.) застосовується свій 
коефіцієнт. У цю суму закладені 
тарифна ставка, премія та доплата 
за інтенсивність праці. 

– Якщо людина хоче заробити 
більше, вона може взяти дві норми 
і розраховувати тоді на 6 тисяч 
гривень, – каже голова первин-
ної профспілкової організації КП 
Людмила Оніщенко. – Освоїти 
більший обсяг робіт не дозволяють 
ані можливості людського організ-
му, ані контролюючі органи, які 
пильно стежать за дотриманням 
законодавства про працю. 

У нових будинках, де створе-
но ОСББ, оплата праці двірників 
залежить від фінансових мож-
ливостей об’єднання. Причому в 
кожному ОСББ діє свій тариф на 
послуги з обслуговування будин-
ків та прибудинкової території. 
Але враховуючи той факт, що в 
нових будинках, де створюються 
об’єднання, живуть здебільшо-
го люди небідні, то й двірникам 
у таких організаціях перепадає 
більше. Скажімо, якщо в ОСББ 
залишається більше прибутку, там 
можуть найняти двірника і за 10 
тис. грн. Зрозуміло, за кожне таке 
«тепле» місце точиться неабияка 
конкуренція. 

Іншим про подібне поки що 
доводиться лише мріяти. Столич-
на влада нещодавно пообіцяла: 
одними з небагатьох, хто не зали-
шиться в накладі від наступного 
дворазового зростання розміру 
квартплати, будуть двірники. На 
них чекає підвищення зарплати 
аж до 9 тисяч гривень. У ЖЕ-
Ках цій новині зраділи, бо тепер 
з’явиться більше бажаючих узяти 
до рук мітлу та лопату, хоча й не 
скрізь у неї повірили. Мовляв, де 
влада знайде ресурс для підви-
щення заробітної плати? 

Раніше своєрідною «цукеркою» 
для двірників була гарантована 
можливість отримати спочатку 
службове житло, а згодом, після 
десяти років роботи, – і власну 
квартиру. Це й обумовлювало 
контингент працівників – пе-
реважно жителів пристоличних 
міст, сіл і селищ. Зазвичай кияни 
у двірники не поспішали. 

Відтоді чимало змінилося. Нор-
ма в законодавстві щодо першо-
чергового забезпечення житлом 
двірників залишилася. А квартири 
закінчилися. Вже кілька років по-
спіль забудовники не «діляться» 
з містом певним відсотком квар-
тир у новобудовах. «Безгоспних» 
помешкань на вторинному ринку 
теж не залишилося. Кілька років 
столичні двірники взагалі сиділи 
на «голодному» пайку… 

До традиції вручати двірникам 
ордери на квартири на свято пра-

цівників житлово-комунального 
господарства повернулися згодом, 
коли мером Києва став Віталій 
Кличко. Торік ордери видали 30 
щасливчикам, цьогоріч навіть 
більше – 40. Звичайно, можна 
дорікати, що це лише краплина 
в морі. Що під поняття «житло» 
іноді потрапляють навіть не 
«комуналки» і не кімнати в гур-
тожитках – побутові приміщення, 
які мешканцям потім самотужки 
доводиться з нуля доводити до 
прийнятного вигляду. Але люди 
й цьому дуже раді. 

– За найскромнішими підрахун-
ками, у черзі на службове житло в 

Києві перебуває до півтори тисячі 
двірників, – каже заступник голо-
ви Київської міської профспілки 
працівників житлово-комунально-
го господарства та сфери послуг 
Тамара Костюк. – Програми муні-
ципального житла для двірників 
мають діяти завжди, бо якщо не 
стане цих, образно кажучи, са-
нітарів наших дворів та вулиць, 
Київ потоне у смітті. Раніше були 
загальноміські програми: 50 на 50; 
70 на 30, сьогодні вони заморожені. 
Приємно, що в міській адміністра-
ції нас розуміють, підтримують по 
можливості. Мер каже: треба якось 
зацікавити цих людей, мотивувати 
їх роботу. 

Часто можна чути, як батьки 
повчають своє малолітнє чадо: 
будеш погано вчитися, виростеш 
– станеш двірником. Насправді, 
стереотип дещо застарів: двірни-
ками працюють і колишні вчи-
телі, й інженери, люди з вищою 
освітою. Про таких іноді кажуть: 
дипломовані двірники. У кож-
ного були свої вагомі причини 
змінити тепле і затишне місце 
на нелегку фізичну працю. Є на-
віть цілі династії двірників. Як, 
наприклад, робітниця з комплек-
сного прибирання ЖЕК-901, що у 
Солом’янському районі, Наталія 
Книшук та її донька Олена. От-
римали службову однокімнатну 
квартиру, тепер чекають розши-
рення, бо донька вже одружилася. 
У комунальному підприємстві їх 
характеризують як сумлінних і 
порядних працівників. 

Чи пішли б ви 
працювати 
двірником? 

Богдан, студент 
КНУБА, майбут-
ній інженер: 

– Напевне, так, 
якби не було іншо-
го виходу. Бачив, 

як люди працюють, і, повірте, в 
цьому немає нічого поганого. 
Так, зарплатня мала, але все ж 
таки це робота. Якщо немає що 
їсти або вдягти, то це вихід. Та 
все ж розраховую працювати за 
фахом, отримувати 7-8 тисяч 
гривень, як для початку. 

Андрій, організа-
тор фестивалів: 

– Складні об-
ставини бувають 
в житті у кожної 
людини. Але є до-
статньо фантазії і вміння, щоб 
не йти у двірники. Не тому, що 
це погано, а швидше, тому, що 
завжди можна знайти цікавішу 
і набагато кориснішу справу. 
Хоча в наш час безліч людей 
змушені заробляти на хліб не за 
спеціальністю. Кожен сам шукає 
можливість виживати. 

Людмила Іванів-
на, пенсіонерка, 
продавець кві-
тів: 

– Не пішла б 
у двірники ніза-

що! Важко дуже, а я нездужаю, 
сил немає. До виходу на пенсію 
працювала лаборантом на мас-
лозаводі. Пенсії не вистачає, от 
і доводиться приторговувати. 

Михайло Дми-
трович, водій: 

– Я за кермом 
майже 40 років. 
Але, якби дуже 
притисло життя, 
пішов би працювати і двірником. 
Раніше їм давали квартири – 
треба було десять років відпра-
цювати, зараз, на жаль, цього 
немає. А без праці двірника не 
можна обійтись. 

Світлана, при-
ватний підпри-
ємець: 

– Могла б! У 
мене маленька 
дитина, треба її 

виховувати. Не знаю, як далі все 
складеться. Можна працювати 
ким завгодно, головне – зали-
шатися людиною. Моя мама про-
йшла крізь терни – вона тридцять 
років тому приїхала в Київ, пра-
цювала і двірником, і на заводі. 
Для мене вона – приклад. І якщо 
на моє життя випадуть важкі ви-
пробування, я теж піду її шляхом. 

Володимир, те-
леоператор: 

– Я належу до 
старшого поколін-
ня, яке вже нічим 
не залякаєш. Якщо 
життя примусить, ми здатні на 
все. Гадаю, і третина нашої мо-
лоді, а може навіть більше, теж 
не цурається фізичної праці. Усе 
залежить від конкретної людини, 
від її виховання. 

Опитування провели 

Петро ЗУБЕНКО, 

Борис КОРПУСЕНКО (фото) 

ОПИТУВАННЯ
«ВК»

У Національному ботанічному саду 
імені Гришка не дуже приємно пахне. 
А керівництво не може знайти вихід 
із ситуації, що виникла через несанк-
ціоновані підключення до місцевої ка-
налізаційної насосної станції і мережі 
інших об’єктів. 

У 1975 році Національна академія наук 
побудувала для свого ботанічного саду насосну 
станцію, яка справно перекачувала відходи 
у каналізаційну мережу. Через п’ять років 
до неї практично самовільно підключилася 
місцева середня школа №5. 

– Ми домовлялися з управлінням освіти 
Печерської райдержадміністрації про від-
шкодування витрат за перекачування нечи-
стот, але там нам відмовили, посилаючись 
на те, що для цього потрібен акт виконаних 
робіт, – пояснює головний інженер НБС 
Олександр Бекаревич. – А ми не маємо права 
його видавати. Тож школа й досі благополуч-

но користується послугами станції, майже 
на третину збільшивши навантаження на 
неї, і заборгувавши нам за перекачування 
приблизно 400 тисяч гривень. Крім того, 
до нас підключилося з півсотні приватних 

забудовників та інших споживачів, із яких 
лише з півтора десятка уклали договір на 
відшкодування витрат, а решта зливає не-
чистоти безкоштовно… 

Така ситуація призводить до поламок 
насосів станції, які просто не витримують 
навантаження – зараз із трьох працює лише 
один. Нечистоти розливаються і на вулиці 
Тимірязевській, де забита каналізаційна 
мережа. Вони також потрапляють у ставок, 
з якого витікають у Буслівський струмок, а 
з нього – у Дніпро. 

Нещодавно представники «Київводокана-
лу» вивчили ситуацію на місці, зокрема, хто 
незаконно підключився до насосної станції 
та каналізаційної мережі. При цьому вони 
«відхрещувалися», що ці мережі, зокрема на 
вулиці Дубінській, на їх балансі не знаходять-
ся. Виходить, що в центрі міста є «нічийні» 
стоки для нечистот? 

Микола ПАЦЕРА 

Київ шукає 400 двірниківКиїв шукає 400 двірників

до речі
Столичним двірникам – 
300 років 

Історики стверджують, що 
перші двірники на київських 
вулицях та у дворах з’явили-
ся наприкінці XVII – початку 
XVIII ст. До Жовтневої револю-
ції 1917 року і в перші десятиліття радянської 
влади функції двірників, окрім прибирання, 
включали в себе сучасні обов’язки паспортиста, 
консьєржа і навіть добровільного помічника пра-
воохоронця – дружинника. В процесі «еволюції» 
двірників сивого дідугана з довжелезною боро-
дою змінила жінка у помаранчевому жилеті. Ці-
каво, що за 300 років мало змінився й реманент 
двірників: мітли, лопати, совки, відра, граблі, 
сокири, ломи, вила. 

Ботанічний сад підтоплюють нечистоти 

Фото Павла ПАЩЕНКА

 SOS! РЯТУЙТЕ



Борис БАБКІН 

Поки точаться суперечки про 
медичну реформу, ми вирі-
шили розпитати киянина 
Андрія Єсипенка про те, як 
лікують людей у європей-
ській Португалії. Раптом цей 
досвід згодиться?

– Скільки ви там пробули? – 
запитую у Андрія. 

– Дванадцять років. Моя тітка 
час від часу підшукувала мені 
сезонні роботи за кордоном, пе-
реважно у Польщі. Одного разу 
їй вдалося знайти людей, які за-
ймалися працевлаштуванням у 
Португалії. Я закрив свою точку 
на одному з київських ринків і ви-
їхав до Португалії, у місто Порту. 
Цього разу я мав будувати дороги. 
В ті часи ціни на оренду житла та 
їжу там були цілком 
стерпні. Приміром, 
кілограм добірно-
го м’яса коштував 
трохи більше двох 
євро. Будівельники 
отримували 650-800 
євро. Знайомі по-
радили мені офор-
мити картку націо-
нальної системи 
охорони здоров’я, наявність якої 
надає безкоштовний доступ до 
медичних послуг та придбання 
медикаментів. Я отримав numero 

do utente – індивідуальний номер 
пацієнта, що дозволяє лікарю будь-
якої клініки в будь-якому місці 
країни зайти в єдину електронну 
базу і отримати всі дані про стан 
здоров’я, перенесені захворюван-
ня і щеплення пацієнта. І майже 
одразу потрапив у халепу. 

Якось увечері повертався з ро-
боти додому. Дорога була вузькою 
і майже неосвітленою. Поруч із 
сучасними трирядними шосе там 
багато таких доріг, де двом ма-
шинам не розминутися. Водій, 
не помітивши мене, промчав, не 
зупинившись. А я… залишився 
лежати на узбіччі без свідомості. 
На щастя, інший водій помітив 
мене і викликав «швидку». 

Мене відвезли у державну лі-
карню. Тріщина гомілкової кістки, 
два зламаних ребра, забій і струс 
головного мозку… Маючи картку 
національної системи охорони 

здоров’я, я не 
платив за ви-
клик  «швид-
кої», накладен-
ня корсета на 
зламані ребра 
і ліки. Та навіть 
якби я її не мав, 
у разі аварії та 
іншої загроз-
ливої ситуації 

для життя людини, незалежно 
від її громадянства і статусу, до-
помога все одно була б надана 
безкоштовно. 

До речі, після одужання спро-
бував віддячити своєму лікарю 
банкнотою у 20 євро. Він аж відсах-
нувся, у нього очі мало на лоба не 
вилізли від подиву! Виявляється, 
хабарів тут не беруть. Це пору-
шення медичної етики. Звісно, 
моральні принципи держава під-
тримує матеріальними: у лікарів 
високі зарплати – від півтори 
тисячі євро і пристойний соцпа-
кет. Тому медики дуже дорожать 
своїми робочими місцями. 

– Як побудована робота дер-
жавних клінік? 

– Людину закріплюють за пев-
ною клінікою, де за її здоров’ям 
безкоштовно стежить сімейний 
лікар. Щоправда, вже після мого 
від’їзду з Португалії чув, що в по-

ліклініках запровадили офіційну 
плату за прийом – п’ять євро. При 
цьому безкоштовно продовжують 
обслуговувати дітей і підлітків, 
вагітних. У державних центрах 
здоров’я (аналог нашої районної 
поліклініки) на прийом до лікаря 
завжди черги. До вузького фахівця 
своєї черги можна чекати близько 
місяця. Але для термінових випадків 
передбачені відкриті консультації. 

– Які ціни на ліки в Порту-
галії? 

– Чималі. Звичайний проти-
застудний засіб коштує від семи 
євро. Але за рецептом вам його 
відпустять дешевше. Крім того, 
існують медикаменти розрекла-
мованих фармакологічних ком-
паній та їх аналоги, виготовлені в 

інших лабораторіях. Властивості 
однакові, але різниця в ціні може 
бути істотною. 

– За якою системою оплачу-
ються лікарняні? 

– У Португалії, перед тим як 
піти на лікарняний, треба пів-
року сплачувати страхові внески 
до фонду Seguran&#231;a Social і 
не менше трьох місяців пропра-
цювати. Лікарняний виписують 
сімейні лікарі, причому можуть 
виписати числом, коли ви за-
хворіли, а не тоді, коли змогли 
прийти до лікаря. Три перші дні 
хвороби не оплачуються. Хворієш 
до тридцяти днів – тобі оплачують 
близько 55 відсотків від заро-
бітної плати. Далі, в залежності 
від терміну лікування, відсоток 
збільшується. Хворіти невигідно, 
тому португальці ретельно стежать 
за своїм здоров’ям, займаються 
спортом. 

Через 12 років повернувся в 
Україну. Влаштувався на роботу. 
Коли ж зламав ногу, мене відвез-
ли у державну лікарню, кинули 
на продавлений матрац. Отут я 
і відчув різницю між нашою та 
португальською медициною. Ніхто 
не поспішав мені вколоти знебо-
лювальне. Я дуже хотів у туалет, а 
рухатися не міг. Коли повідомив 
про свою проблему, медсестра 
принесла порожню пластикову 
пляшку, відрізала половину і вру-
чила мені зі словами: «Захочеш до 
туалету – користуйся!».
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У Португалії, перед тим 
як піти на лікарняний, 
треба півроку сплачува-
ти страхові внески до 
фонду Seguran&#231;a 
Social і не менше трьох 
місяців пропрацювати

Колаж Олександра БАРКІНА

Тетяна КВЯТКІВСЬКА 

Літо у розпалі, щедре липневе сонце 
просто підштовхує до золотавого 
піску пляжів, принад дачного відпо-
чинку та омріяних подорожей під час 
відпустки. Але, насолоджуючись усі-
ма радощами цієї благодатної пори 
року, не слід забувати про небезпечні 
хвороби, які підступно чатують на 
відпочивальників. 

Харчові отруєння та кишкові інфекції. 
Вони на першому місці у нашому рейтин-
гу літніх небезпек. Зокрема наприкінці 
червня Київський міський лабораторний 
центр МОЗ зареєстрував у столиці майже 
30 випадків зараження гострою кишковою 
інфекцією – постраждалі люди, за їхнім 
твердженням, відвідали один із популяр-
них закладів громадського харчування. 
Згідно з повідомленням Центру, «всі хворі 
пов’язують свої отруєння з вживанням суші 
«Каліфорнія», «Філадельфія», «Золотий 
дракон» та інших». 

Висновок: у спекотні дні слід ретельно 
стежити за свіжістю продуктів, особливо 
м’яса і ковбасних виробів, які дуже швидко 
псуються. Висока температура повітря і 
волога – ідеальні умови для розмноження 
патогенних бактерій. У групі ризику люди, 
які регулярно вживають м’ясо і яйця. 

Дизентерія. Ця хвороба також є наслід-
ком антисанітарії. За перебігом недуга схожа 
з отруєнням, але при дизентерії, крім нудоти 
і відсутності апетиту, спостерігається ще 
й висока температура, пронос із кров’ю. 
Заразитися цією недугою можна через їжу 

і воду, а ще – при купанні в прісноводних 
водоймах. 

Холера. Її жертвами ризикують стати ті, хто 
відпочиває,наприклад, на Азовському морі. 
У нинішньому сезоні вібріони цієї хвороби, 
що колись була причиною пандемій, вияв-
лені в районі Бердянська, у річках Конка та 
Молочна і у морі під Новопетрівкою. Якщо 
під час купання ковтнути таку воду, можна 
захворіти. Минулого року кишкова інфекція, 
схожа за своїми симптомами на холеру, вра-
зила населення і гостей Ізмаїлу на Одещині. 

Лептоспіроз. Ця напасть, про яку нещо-
давно вже докладно розповідала «Вечірка», 
вражає печінку, нирки, судини і центральну 
нервову систему. Вона чатує на нас у про-
грітих сонцем ставках і озерах, на городах, 

у щойно скошеній траві, її переносники — 
дрібні гризуни і сірі пацюки. Щоб убезпечити 
себе, варто уникати пляжів з табличкою 
«Купатися заборонено», а також водойм з 
непроточною водою. 

Хвороба Боткіна. Ще вчора ви були 
здорові, пірнали в озері, їли ягоди просто 
з грядки, аж раптом – температура, нудота 
і така слабкість, хоч з ліжка не вставай. 
Можливо, це саме вона, хвороба Боткіна (у 
народі — жовтяниця), яка щороку вкладає 
на лікарняне ліжко тисячі українців. 

– Це гостра інфекційна хвороба, – пояс-
нює Інна Слободян, лікар-епідеміолог. – 
Вираз «хвороба брудних рук» цілком харак-
теризує цю недугу, адже вірусом гепатиту 
А, що її спричиняє, заражаються ті, хто 

недостатньо дбає про гігієну. Вірус дуже 
стійкий у зовнішньому середовищі, довго 
живе у воді, а у продуктах він може існувати 
до року (є дані про зараження гепатитом 
А через заморожені ягоди, спожиті без 
термічної обробки). Якби не жовтяниця 
(пожовтіння білків очей), не зміна кольо-
ру сечі на темний і не посвітління калу, 
початок хвороби Боткіна можна було б 
сплутати з грипом. 

Цистит. Лікарі попереджають, що ця 
недуга полює на любителів довго «мокнути» 
у воді – внаслідок переохолодження органів 
малого тазу знижується імунітет, активізу-
ються мікроорганізми. Це лихо також може 
спіткати і тих, хто цілий день проводить у 
приміщенні з увімкненим кондиціонером. 

Ангіна. Багато хто вважає, що це суто 
зимове захворювання, але… Ось що каже 
з цього приводу Василь Дячук, лiкар-
отоларинголог вищої категорії, кандидат 
медичних наук: 

– За спекотної погоди кількість хворих на 
ангіну різко збільшується. Загалом влітку їх 
більше, ніж взимку. Таку залежність можна 
було б вважати нонсенсом, якби не просте 
пояснення. Проблеми з горлом пов’язані з 
бажанням охолодитися, організм через піт 
втрачає багато рідини, з’являється непере-
борне бажання випити чогось холодного чи 
з’їсти морозива. 

Якщо проблеми з горлом почалися у 
дорослої людини, в перший же вечiр варто 
випити теплого сухого вина (якщо немає 
протипоказань). Циркуляцiя кровi при цьому 
покращується, тож зранку почуватиметесь 
чудово. А якщо підвищилась температура, 
з’явилися сильні больові відчуття, слід 
прийняти антисептик, частіше пити теплу 
рідину (кожні 20 хвилин). Для цього най-
краще підходить відвар шипшини, липи 
чи малини.

Стережись ангіни вліткуСтережись ангіни влітку
ДО СЕЗОНУ

�Харчові отруєння та кишкові інфекції
�Дизентерія               �Холера
�Лептоспіроз             �Хвороба Боткіна
�Цистит                    �Ангіна

Щоб вберегти себе від цих небезпек, 

потрібно в першу чергу укріпити імунітет, 

займатись спортом, після прогулянок 

та перед їжею мити руки з милом, ретельно 

мити посуд після їжі, не залишати готові 

продукти на кілька годин при кімнатній 

температурі, не вживати непросмажені 

і непроварені м'ясо і морепродукти, 

кип'ятити воду або вживати бутильовану. 

Правильний, здоровий спосіб життя – 

це запорука літа без хвороб.

�  ЩО КОРИСНОГО МОЖЕ ЗАПОЗИЧИТИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЦИНА У ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ? 



Олег ПЕТРЕНКО 

Сезон ягід багатий. При-
наймні, на київських ринках. 
І ціни, незважаючи на про-
гнози синоптиків і аграрних 
експертів, падають. 

Полуниця, щоправда, була до-
рожчою, ніж торік, а ось малина й 
смородина – дешевші. А їх сезон 
триватиме ще з місяць. Цей ніби 
позитивний для споживачів фак-
тор має здебільшого сумні для ви-
робників причини: українці мляво 
завойовують чужі ринки, товчуться 
переважно на звичних базарах, а тут 
покупець – незаможний. 

Ягідного фермера може вряту-
вати лише переробка, бодай най-
простіша – заморозка. Приміром, 
ціна на заморожену вишню і че-
решню у Китаї, за словами голови 
асоціації «Укрсадпром» Дмитра 
Крошки, щонайменше вп’ятеро 
вища за українську. Торік Україна 
стала найбільшими експортером 
малини до Польщі, витіснивши з 
тамтешнього ринку традиційного 
малинового реалізатора Сербію, але 
цьогоріч там конкуренцію нам скла-
ла Молдова. Натомість неочікувано 
зачастили до нас білоруси, вивозять 
все, платять щедро. Навіть експерти 
здивувалися. Хоч відповідь – на 
поверхні, лиш ледь прикрита… полі-
тикою: після закриття для українців 
головного нашого ягідного базару 
– російського, Білорусь просто стала 
посередником-перекупнником. 
Ринкові «мінські домовленості» 
виявилися жвавішими, ніж полі-
тично-дипломатичні... 

За словами фахівця «УкрАгро-
Консалту» Сергія Феофілова, ягідний 
бізнес – чи не найвигідніший у ві-
тчизняному агросекторі, інвестицій-
но привабливий. Сюди вже ринув 
інвестор з інших сфер економіки, 
навіть несільських. Земля, клімат, 
завзяті невибагливі до платні се-

ляни… Лише б – технологій як у 
вирощування, так і в зберігання і 
переробку, сучасної селекції, кре-
дитів. З останнім туго. 

Хоч прогрес є: «домашню» ягоду, 
яка ще декілька років тому охо-
плювала 70 відсотків ринку, поволі 
витісняє промислове вирощування. 
За словами заступника директора Ін-
ституту садівництва НАН Олександра 
Ярещенко, площа ягідних насаджень 
у спеціалізованих господарствах 
вже сягає 15 тисяч гектарів, тоді як 
загалом під ягодами 25 тис. гектарів. 

Щоб не продавати за безцінь, 
собі у збиток продукт, що швидко 
псується, експерти радять ферме-
рам не зупинятися на півдорозі, не 
відмовлятися від цього бізнесу. А 
будувати склади з холодильниками, 
переробні цехи – сушити, морози-
ти, варити варення, давити соки, 
морси, компоти, робити добавки 
в йогурти та торти, дитячі суміші, 
асорті, концентрати… 

Українці переглядають ягідні 
вподобання. Окремі фермери навіть 
розпочали «вузькі» проекти: взялись 
за обліпиху, лісову суницю, ожину, 
журавлину, актинідію, лимонник, 
хіномініс, калину, лохину. Остання 
– лідер за рентабельністю: сезон в 
Києві стартував з 430 грн/кг (торік з 
500 грн), у липні опустився до 180-
240 грн оптом. Але лохина складна у 
вирощуванні, а тому високі ризики 
втратити інвестиції при порушенні 
технологій. Проблему поглиблює 
дефіцит фахівців-агрономів. На-
разі в Україні під лохиною – до ста 
гектарів плантацій. 

Є в нас кілька десятків гектарів 
жимолості. А поляки вже засади-
ли її на трьох тисячах гектарів. 
Купують її в Канаді та Японії. Жи-
молость, як смородину і лохину, 
можна збирати комбайном. Та 
головний її плюс: вона – перша 
весняна ягода, достигає ще в травні 
й не боїться морозів. Тобто – поза 
конкуренцією як на ринку, так і на 
полі при збиранні. 

Вечірній Київ | 20 липня 2017 року | №28 (19262)ПРОЗА ЖИТТЯ20

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ 

«Зароби до $120 за годину 
вже сьогодні…» — ось таким 
гучним закликом заманює до 
себе новоспечений інтернет-
сайт «Код успіху». З огляду 
на це «Вечірка» вирішила 
з’ясувати: чи справді можна 
отримувати такі величезні 
прибутки? 

ЗА КЛІКОМ МИШКИ 
Як показує аналіз, «Код успіху» 

лише починає набирати оберти. 
Відгуки про постраждалих користу-
вачів поки що знайти досить склад-
но. Саме тому наш кореспондент 
вирішив завітати на сторінку цього 
сайту і перевірити інформацію про 
можливість незвичайного заробітку. 

Перше, що впадає у вічі, так це 
«кінофільм» про поїздку так званого 
гендиректора Артема Авраменкова 
до симпатичної користувачки Оле-
ни. Під час зустрічі дівчина раптом 
дізнається, що завдяки кліку мишки 
отримала на свій інтернет-рахунок 
аж 2712, 45 доларів. 

А далі уже сам «гендиректор», 
звертаючись до телеглядачів, із за-
хопленням розповідає про унікальну 
програму, що нібито діє у режимі 
«автопілота»: мовляв, у Лондоні «Код 
успіху» використовує найпотужніші 
комп’ютери, щоб цілодобово ана-
лізувати світові фінансові ринки 
та визначити актуальні ринкові 
сценарії. Все це буцімто допомагає 
«автоматично» отримувати дохід із 
7,8 трильйона доларів… 

Щоб такі аргументи виглядали 
більш переконливими, на екрані 
один за одним миготять все нові 
й нові гучні фрази і цифри. Так, за 
словами «гендиректора», весь цей 
бізнес-проект почався з «нуля», а 
нині вже коштує понад 367 млн 
доларів. При цьому його власний 
дохід — «на даний момент ста-
новить близько $192 000 000…». 

Своїми захопленнями на інтер-
нет-сайті також діляться «потрібні» 
користувачі (причому всі — без 
імен і прізвищ). Якась жіночка 
задоволено описує те, як «заробила 
більше $7500 за перші три дні». Ще 
одна усміхнена дама повідомляє, 
як отримала «майже 15 тисяч зеле-
них за два тижні». Свої фінансові 
успіхи детально описує і сивочолий 
чоловік у темних окулярах: «Я був 
просто вражений тими сумами, які 
я заробив з «Кодом успіху»… Всім 
раджу цю програму, особливо тим, 
хто не розбирається в бінарних 

опціонах, тому що вона дуже про-
ста у використанні (від вас знадо-
биться буквально пара кліків)». 

Таким чином шахраї намага-
ються замаскувати свої злочинні дії 
під виглядом бінарних опціонів — 
цілком законного виду заробітку 
(суть якого полягає у правильному 
прогнозуванні ціни на фондовому 
ринку). На жаль, багато наших 
співвітчизників не мають чіткого 
уявлення про подібні операції, а 
тому можуть легко стати здобиччю 
спритних «ділків». 

СИНДРОМ 
ЦАРЯ МІДАСА 

Щоб отримати доступ до «Коду 
успіху», кореспондент «Вечірки» 
зареєструвався на сайті Авра-
менкова. Проте цього виявилося 
замало. Хитрі спритники попро-
сили надати копію документа, що 
посвідчує особу (паспорта або во-
дійських прав), адресу проживання 
і навіть копію рахунку за оплату 
комунальних послуг. 

А далі розпочалося найцікавіше. 
Через деякий час роздався теле-
фонний дзвінок. Вхідний номер, 
як не дивно, мав лондонський код 
+44 (точніше, +44-203-318-47-97). 
Невідома особа представилася Ка-
териною Вишневською, старшим 
менеджером британської компа-
нії «KBCapitals». Посилаючись на 
обмаль часу та високу вартість 
міжнародних переговорів, вона 
люб’язно запропонувала негайно 
відкрити депозит і перевести 300 
доларів на відповідний рахунок 
(надісланий на електронну пошту). 

Чи дійсно то був дзвінок із Лон-
дона? Під час журналістського 
розслідування стало відомо, що 
шахрайка скористалася послугами 
IP-телефонії (дзвінками через 
Інтернет). За допомогою таких 
технологій сьогодні можна запро-

сто придбати телефонний номер 
будь-якої країни світу, причому 
за доступними цінами. Напри-
клад, щомісячна абонплата за 
користування британським кодом 
складає всього лише два долари, 
американським — один, казах-
станським — шість… 

Завдяки таким «ноу-хау» будь-
хто у Києві може телефонувати 
до свого сусіда, представляючись 
громадянином Британії, США чи 
Казахстану (як кому заманеться). 

Як з’ясувалося, насправді так 
званий мільйонер Артем Авра-
менков існує лише віртуально — на 
сайті сумнівного «Коду успіху». До 
речі, сам «кіногерой» у своєму ві-
деозверненні стверджує, що колеги 
називають його «царем Мідасом» — 
напівміфічним персонажем (який 
нібито міг перетворити у золото 
будь-який предмет). 

– Пан Авраменков каже, що його 
програма «ключовий сценарій» ана-
лізує три мільйони факторів, читає 
економічні новини (і, що цікаво, все 
«розуміє»). Насправді таких алго-
ритмів, які дозволяють бездумно 
«рубати бабло», у природі не існує, 
— стверджує експерт Кирило Фа-
деєв. — Для тих, хто ще вагається, 
відкрию страшну таємницю: заро-
бляти будуть лише автори «Коду 
успіху», причому на вас. Цей процес 
складається з трьох етапів. Після пер-
шого відеосюжету попросять надати 
вашу поштову скриньку (імейл). На 
сторінці з другим відео доведеться 
залишити свій номер телефону. І 
нарешті після третього відеосюжету 
шахраї вимагатимуть гроші. 

На превеликий жаль, описана 
шахрайська схема — далеко не пер-
ша і не остання у сучасному«морі» 
Інтернету. Такі «трюки» спрямовані 
на певну категорію користувачів, 
які в пошуках роботи хапаються за 
будь-яку «халяву». 

ОБЕРЕЖНО!

ЛохотронЛохотрон

Щоб не поповнити ряди жертв інтер-
нет-шахраїв, треба дотримуватись 
чітких правил: 

  Не повідомляйте інформацію про платіжну 
картку або картковий рахунок через мережу Інтер-
нет, наприклад, ПІН-код, паролі доступу до рахун-
ків, термін дії платіжної картки, кредитні ліміти, 
персональні дані тощо. 
   Для оплати товарів (послуг) через мережу 

Інтернет використовуйте окрему платіжну картку 
з граничним лімітом, яка передбачена тільки для 
цього та не дає змоги здійснювати з її використанням 
операції в торговельній мережі та зняття готівки. 
  Необхідно використовувати сайти тільки відо-

мих і перевірених інтернет-магазинів. 
  Обов’язково переконайтесь у правильності 

зазначення адреси сайтів, до яких підключаєтесь, 
і через які збираєтеся здійснювати оплату товарів, 

оскільки схожі адреси можуть використовувати-
ся для здійснення незаконних дій або сумнівних 
операцій з використанням персональних даних 
платіжної картки. 
  Здійснювати оплату товарів, придбаних через 

мережу Інтернет, варто тільки зі свого комп’ютера з 
метою збереження конфіденційності персональних 
даних та інформації про картковий рахунок. Якщо 
оплата товару здійснюється через чужий комп’ютер, 
після завершення всіх розрахунків переконайтеся, 
що персональні дані та інша інформація не зберег-
лися (знову відкривши сторінку продавця, на якій 
здійснювалась оплата товару). 
  Якщо ви стали жертвою шахрайства, потрібно 

негайно звернутися до працівників Національної 
поліції чи служби безпеки торгівельного майдан-
чика мережі Інтернет, де було вчинено шахрайство. 
Вони повинні зафіксувати усі електронні сліди та 
використати їх у якості доказів.

ПОРАДИ 

коментар
Марина ГУМЕНЮК, психолог: 

— Серед інших психологічних якостей обдуре-
них особливо привабливими для зловмисників є 
надмірна довірливість, наївність, інфантилізм. Ці 
якості є негативним продовженням природних 
обдарувань: здатності вірити, довіряти собі та 
іншим, бути відкритим і доступним розумінню. 
Саме люди з легковажним авантюрним складом 
характеру стають першими жертвами шахрай-
ства. Не варто забувати, що й сам шахрай — та-
кож авантюрист. Тому подібне тягнеться до 
подібного… 

АКТУАЛЬНО   

Ягоди є. годи є. 
Були б гроші
�  НАШІ ФРУКТИ БІЛОРУСИ ПЕРЕПРОДУЮТЬ 
РОСІЯНАМ

до речі 
Ємність українського ринку ягід експерти 

«УкрАгроКонсалт» оцінюють приблизно в 120 
тис. тонн. Він може вирости в чотири рази: зараз 
середньостатистичний українець з’їдає 3,2-3,7 кг 
ягід за рік, а в Європі – 12-16 кг.

Фото Олексія ІВАНОВА
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�  ГРОМАДСЬКА ДУМКА ПРОТИ РІШЕННЯ НЕГАЙНО «ПЕРЕСЕЛИТИ» 
УНІКАЛЬНИЙ СТОЛИЧНИЙ АРХІВ-МУЗЕЙ

Юлія КОЛЕСНИКОВА 

Президенту, прем’єр-міністру 
України, керівникам РНБОУ 
та Міністерства культури ад-
ресовано ухвалу круглого сто-
лу, який провели Державна 
архівна служба та Централь-
ний державний архів-музей 
літератури і мистецтва Укра-
їни (ЦДАМЛМ). 

Архів-музей – не просто одне з 
найбільших у Європі архівосховищ. 
Тут зберігають близько 10,5 млн 
особистих документів і рукописів 
найвідоміших діячів української 
культури і мистецтва, понад 120 
фондів організацій і установ за-
гальнонаціонального значення, 
зокрема й особисті рукописи Та-
раса Шевченка й Івана Франка. 

– Це взагалі один із найкращих 
наших музеїв, – говорить відомий 
вчений і громадський діяч, почес-
ний президент Національного 
університету «Києво-Могилян-
ська академія» В’ячеслав Брюхо-
вецький. 

Але зовсім скоро, 29 вересня, 
в ЦДАМЛМ закінчується договір 
оренди приміщення (Володимир-
ська, 22), яке архів-музей займає 
довгі роки. І Міністерство культури 
та Національний заповідник «Софія 

Київська», якому належить будівля, 
повідомили, що орендні стосунки 
будуть припинені. Офіційна причи-
на — будівля, яку займає архів-му-
зей, перебуває в аварійному стані 
й потребує капітального ремонту. 

Словом, архів-музей має пере-
їхати в інше приміщення. Проблему 
з новим «місцем прописки» мав 
вирішити Фонд держмайна, однак 
приміщення, яке він пропонує, не 
тільки малопрезентабельне. Воно 
не відповідає умовам, в яких мають 
зберігатися унікальні архівні доку-
менти – стіни й підлога заражені 
грибком, немає опалення, поруч 

— промислове виробництво. Окрім 
того, це приміщення замале для 
музею, а тому його фонди пропону-
ється зберігати ще й в інших місцях, 
простіше кажучи, «розселити по 
різних квартирах». 

«Переїзди» ще ніколи не йшли 
на користь закладам культури. 
Прикладів того, коли потім ні-
хто не міг знайти певної частини 
музейних чи архівних фондів, не 
перелічити. 

– Розташувати архів-музей 
у непридатному для зберігання 
документів приміщенні та ще й 
розпорошити його фонди, озна-
чає фактично знищити архів. Це 
фактично злочин, – говорив на 
круглому столі В’ячеслав Брюхо-
вецький. – Зараз в усіх країнах 
Східної Європи йде боротьба за 
національну пам’ять. Найкраще її 
презентують архіви й музеї — уста-
нови, що говорять з нами мовою 
старовинних речей і документів 
своєї епохи. Архів-музей літера-
тури і мистецтва — унікальний 
репрезентат нашої національної 
пам’яті. Й ми просто не маємо 
права втратити його. 

Наполеглива пропозиція ар-
хіву-музею змінити «місце про-
живання» – не перша і, мабуть, 
не остання подібна ситуація, що 
переслідує наші заклади культури, 
навіть, коли йдеться про установи 
загальнонаціонального значення. 

– На мій погляд, такі заклади 
культури мають бути захищені на 
державному рівні, – коментуючи 
«Вечірці» ситуацію, говорить ди-
ректор ЦДАМЛМ Олена Чижова. 

– Має бути затверджена державна 
програма, що гарантуватиме їм 
певний рівень захисту, гарантії 
щодо збереження фондів, май-
нових прав. Інакше щось подібне 
повторюватиметься знову і знову. 

Що ж до конкретного випадку 
з «переселенням» ЦДАМЛМ, то, 
вважає голова Державної ар-
хівної служби України Тетяна 
Баранова, найкращим виходом 
із ситуації, що склалася, стало б 
переселення архіву-музею в нові 
корпуси комплексу центральних 
державних архівних установ (Со-
лом’янська, 24). Але й тут — про-
блема. Їх мали ввести в дію ще в 
2007 році, та, як завжди, забракло 
коштів. Готовність новобудов скла-
дає майже 90%. Для того, щоб їх 
увести в дію потрібно близько 
1,9 млрд гривень. Отож, вважа-
ють учасники круглого столу, на 

питання з приміщенням для архі-
ву-музею літератури і мистецтва 
мають звернути увагу не тільки в 
Мінкультури, а й у міністерствах 
економіки та фінансів. 

Оскільки ж проблема установ, 
які репрезентують національну 
пам’ять, стосується ще й національ-
ної безпеки, то в ситуацію варто 
втрутитися і керівникам РНБОУ. 

Отож, в ухвалі, адресованій 
Президенту країни, РНБОУ та 
Міністерству культури, учасники 
круглого столу просять сприяти 
якомога швидшому введенню в 
дію комплексу архівних споруд 
на Солом’янській,24. Хоча б однієї 
із «веж» комплексу, в якій можна 
буде терміново розмістити фонди 
архіву-музею літератури і мисте-
цтва. А до того часу – пролонгувати 
угоду оренди ЦДАМЛМ з «Софією 
Київською».

Як зберегти Як зберегти 
національну пам’ять національну пам’ять 

Наполеглива пропозиція 
архіву-музею змінити 

«місце проживання» – не 
перша і, мабуть, не ос-
тання подібна ситуація, 
що переслідує наші закла-
ди культури, навіть, коли 
йдеться про установи 
загальнонаціонального 

значення

КИЇВ ЧИТАЄ

Книга «Збирачі туманів. Суб’єктивні 
нотатки з київського життя» знайо-
мить з життям міста та його меш-
канцями минулого століття крізь 
особисті спогади письменника Олеся 
Ільченка. «Вечірка» розпитала автора 
про видання, улюблені куточки сто-
лиці та як змінився Київ з тих часів. 

– Це вже не перше ваше видання, 
присвячене Києву. Яка його особливість? 

– Київська тематика розпочалася зі збірки 
поезій «Деякі сни, або Київ, якого немає» з 
моїми ж фотографіями зниклих будинків. 
Далі була містична історія «Місто з химера-
ми» про архітектора Владислава Городецько-
го та його творіння, «Моя кохана К’яра», дія 
якої відбувається в Києві. «Збирачі туманів» – 
це нон-фікшн література, яка переважно 
описує Київ останньої третини 20 століття. 
Її можна назвати мемуаристикою. 

– Що означає назва «Збирачі туманів»? 
– Людська пам’ять – дуже химерна та 

хистка. Збирати спогади – наче вловлювати 
якийсь туман. І це справа невеликого гурту 
корінних киян, що плекають ці спогади про 
старий Київ. 

– Як збирали матеріал? 
– Ця книга писалася довго, занотовував 

те, що збереглося в пам’яті. Важливо, що це 
не просто історія архітектури чи пам’яток, 
а життя в місті, люди. Те, що цікаво всім 
читачам. 

Київ добре пам’ятаю з 1965 року, коли 
пішов в школу. Завершую приблизно 1999-
2000 роками. Описую важкі 1990-ті після 
розпаду Союзу, коли були економічний 
обвал, купоно-карбованці, черги, дефіцити. 
Зарплати мільйонні, а гроші нічого не варті. 

Ця історія швидко забувається. Скажімо, 
вже ніхто не пам’ятає, що було зображено 
на звороті купюри в тисячу купонів. 

– Про що йдеться в книзі? 
– Це невигадані історії, які я бачив, був 

безпосереднім учасником, або які розпові-
дали мої знайомі. В них відбивається історія 
країни, часи кінця Радянського Союзу і 
початку незалежної України, тому будуть 
цікаві не лише киянам. 

Великий розділ присвячений кіностудії. 
Мій батько був директором фільмів, як тоді 
називалися продюсери. Я бував на багатьох 
знімальних майданчиках і згадую режисерів, 
акторів. Наприклад, добре пам’ятаю зйомки 
кіноепопеї «Ярослав Мудрий» до 1500-
річчя Києва, трилогії «Дума про Ковпака», 
«Комісарів», «Тачанки з Півдня» і перший 

багатосерійний міліцейський серіал «На-
роджена революцією». 

– В якому середовищі ви зростали й 
працювали? 

– Мені пощастило, що я буквально ви-
ріс на кіностудії, бачив багатьох знаних 
режисерів – серед них Миколу Мащенка, 
та акторів – Івана Миколайчука та Костя 
Степанкова. Вони товаришували з моїм 
батьком, бували у нас вдома. Це середовище 
я сприймав як норму. Коли стикаєшся з 
геніальними людьми, які поводяться дуже 
просто і невимушено, не мають жодної 
зарозумілості, вважаєш це нормою. А потім 
розумієш, що їм ціни немає. 

– Як, на вашу думку, змінилося місто 
за останні десятиліття? 

– Радикально. Колись, ще до початку 
1970-х, це було миле провінційне місто, 

Олесь ІЛЬЧЕНКО:Олесь ІЛЬЧЕНКО:  «Колись Київ був милим 
провінційним містом» зелене, неспішне: небагато людей, 

машин, не було активної забудови. 
Наприкінці 1970-х знесли чимало 
старих будинків, тодішня влада 
не хотіла їх ремонтувати. Потім 
настав черговий київський буді-
вельний бум, почалася точкова 
забудова в центрі Києва, що 
докорінно змінила пейзаж та 
візуальне сприйняття міста. 
Змінились і люди, багато хто 
переїхав до Києва. Україна 

набула такої моделі держави, коли 
всі кар’єри відбуваються в одному місті, 
тобто в столиці, тут люди шукають роботи 
і можливості реалізації… І цей сніжний 
ком накочується. На мій погляд, вектор 
розвитку трохи неправильний. Звичайно, 
місто не може бути законсервоване, мусить 
змінюватися, але питання – як. Я вітав би 
модерну сучасну архітектуру, яка вражає, 
при збереженні історичного ядра. 

– Які цікаві, але не дуже знані місця 
в Києві ви б порадили відвідати? 

– Кияни добре знають Замкову гору. На 
неї важко підніматись, але це чудове місце, 
де тебе охоплює релакс, панує різнотрав’я 
і дивовижна тиша. Навпроти – гора Ди-
тинка, де традиційно робили шашлики, 
але культурно, ніхто не смітив. Містичним 
місцем для мене є Лисогірський форт, де 
розташовувалася військова частина. Там 
збереглися оборонні споруди 19 століття, 
тунелі, проходи. А улюблений куточок мі-
ста знаходиться між Ярославовим Валом, 
Великою Житомирською, Львівською і 
Софійською площами. Це вулиця Рейтар-
ська, Юріївський провулок… Це для мене 
квінтесенція Києва, часто там прогулююся 
і знаю кожен будинок. 

Марія КАТАЄВА
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Олександр ПИРЛИК 

Чемпіонами не народжують-
ся, ними стають. Ця фраза 
повністю характеризує спор-
тивний шлях української 
грації Анни Різатдінової. 
За визнанням самої дівчи-
ни, та багатьох тренерів, 
природа не нагородила її 
феноменальними даними, 
утім це аж ніяк не завадило 
завоювати почесний титул 
чемпіонки світу в 2013 році 
(у вправах з обручем), стати 
багаторазовим призером 
як чемпіонатів світу, так і 
Європи. А влітку 2016–го під-
нятися на п’єдестал Олімпіа-
ди у Ріо. Підсумок – бронзова 
медаль. 

– Усім відомо, що у великий 
спорт ви потрапили не завдяки, 
а всупереч обставин. У вас не 
дуже вірили тренери, і кажуть, 
природні дані були ідеальними. 
Як це – йти до мрії, коли в тебе 
не вірять? 

– Сказати, що було складно, – 
не сказати нічого. Як гімнастка, я 
не мала ідеальних параметрамів, 
ноги були трохи з кривизною. 
Тобто на мене дивилися і гово-
рили відразу, мовляв, гарна ді-
вчинка, але зірки з неї не вийде. 
Так, у мене розроблена стопа і 
відмінна розтяжка, але це все 
результат наполегливої праці, а 
не природні дані. Тому мені ніхто 

не пророкував чемпіонських ти-
тулів. Та що там – мене навіть 
спочатку в збірну не брали. 
Зараз, озираючись назад, я 
і сама часом не розумію, як 
мені все це вдалося стерпіти 
і винести. Перед Олімпіа-

дою-2016 багато хто не вірив у 
мене, я була своєрідною «паузою» 
у спорті, всі чекали, коли підрос-
туть більш талановиті дівчата, з 
кращими параметрами. І мені 
це говорили прямо. Саме це 
мене й мотивувало. 

– Художня гімнастика 
часом нагадує більше те-
атральну виставу, аніж 
спорт. Наскільки важ-
ливо передавати емо-
ції під час виступів? 

– Настільки важ-
ливо, наскільки 
технічно  пра-
вильно викону-
вати ті чи інші 
елементи. Роз-

кажу з власного при-
кладу. Довгий час судді 

не звертали на мене уваги – від-
значали, що я працьовита, проте 
це результату не приносило. Я 
займала 10-12 місця і ледве-ледве 
потрапляла до вісімки фіналіс-
тів. Мені пояснили: технічно я 
виконувала все правильно, але 
без емоцій. Мені не вистачало 
подачі, мистецтва, яскравості. І 
я почала працювати над собою. 
Поєднувати спорт і емоційне ви-
раження почуттів складно, адже 
ти контролюєш предмет, щоб не 

помилитися, а при цьому повинна 
ще й грати, як актриса. 

– Повертаючись до голо-
вних змагань у кар’єрі кожного 
спортсмена, бронзова медаль 
у Ріо – це успіх чи все ж таки 
розчарування? 

– Як і кожен спортсмен, я 
завжди  прагну  перемагати. 
Однак інколи обставини скла-
даються так, що наші бажан-
ня  збуваються  не  до  кінця. 
Особисто для 
мене «бронза» 
Ріо – це успіх. 
Коли стояла на 
п’єдесталі для 
мене це було 
невимовною 
р а д і с тю .  Я 
просто рида-
ла .  Зазначу , 
б а г а т о  х т о 
думав ,  що  я 
засмутилася, 
однак це було щастям. Щастям 
досягнення мети і мрії. 

– Уже наступного року роз-
почнеться підготовка до Олім-
піади у Токіо-2020. Чи будете 
готуватися до Ігор? 

– Поки не готова відповісти на 
це запитання. Я не можу на сто 
відсотків підтвердити жодного 
варіанту розвитку подій. У будь-
якому випадку хочу запевнити 
своїх уболівальників: гімнастику  
просто так не залишу. 

– Уже задумувалися про те, 
чим займатиметесь після за-
вершення спортивної кар’єри? 

– Очевидно, що моя діяльність 
буде пов’язана зі спортом. Хочеться 
працювати з дітьми, передавати їм 
свій досвід, виховувати майбутніх 
чемпіонок. Ще мрію про власну 
спортивну програму на телеба-
ченні. Але поки що всі мої сили 
спрямовані лише на гімнастику. 

– Наскільки популярна ху-
дожня гімнастика в Україні? 

– Наш вид спорту завжди був 
дуже популярним. І кількість ді-

вчат, які за-
ймаються у 
нас, в наших 
секціях, точно 
не зменши-
лася. Більше 
того, за остан-
н і  чотири 
роки інтерес 
до художньої 
гімнастики 
значно виріс. 
Починаючи 

з ЧС-2013, що пройшов в Києві, 
популярність досягла свого піку 
і тримається до сьогодні. Разом 
з тим, звичайно, хотілося б, щоб 
ще більше збільшувалося фінан-
сування спорту. Щоб більше було 
передач на спортивну тематику на 
телебаченні, спеціалізованих спор-
тивних телеканалів. Також гостро 
не вистачає олімпійських центрів, 
баз підготовки, інших об’єктів. 
Власне, у нас одна олімпійська 
база підготовки на всю Україну – в 
Конча-Заспі. Дуже велика проблема 
в країні – розвиток спорту. І чим 
далі, тим гострішою вона стає.

КУМИРИ

Анна Анна РІЗАТДІНОВАРІЗАТДІНОВА:: «У дитинстві про мене  «У дитинстві про мене 
часто говорили: «Гарна дівчинка, часто говорили: «Гарна дівчинка, 
але зірки з неї не вийде» 

Олександр ПИРЛИК

Нещодавно, наша збірна з баскетбо-
лу 3х3 знову гучно заявила про себе. 
Українки за досить сильної конку-
ренції зовсім не загубилися, а, на-
віть, більше – піднялися на п’єдестал 
пошани. 

А ще наша команда може пишатися 
найрезультативнішим гравцем – Анною 
Зарицькою. Разом з тим, є у цій діжці з 
медом й невелика ложка дьогтю – українки 
не кваліфікувалися до фінальної частини 
чемпіонату Європи. Утім, засмучуватися 
не варто – у вітчизняного стрітболу є гарні 
перспективи і не виключено, що невдовзі 
ми матимемо і золоті нагороди Олімпіади. 

Минулого року українки заявили про 
себе досить потужно. Діставшись до фіналу 
їм лише трохи не вистачило аби здобути 
звання найкращих на планеті. Цього року 
їх шлях обірвався лише за крок до фіналу. 
Однак експерти відзначали, що дівчата 
грали набагато краще аніж торік. 

– Чемпіонат світу став набагато більш 
конкурентним. Відчувається професійний 
підхід усіх учасників. Якщо раніше команди 
в основному комплектувалися дівчатами з 
5х5, то зараз збірні 3х3 це окремі команди. 
І дуже добре, що ці команди їздять одним 
і тим же складом і на профітури, і на інші 
турніри, досягають високого рівня зігранос-
ті. Ось цього нам трохи не вистачило. Якби 

нам ще трохи зіграності додати, впевнена, 
були б чемпіонками, – коментує «Вечірці» 
ветеран нашої збірної Анна Зарицька. 

Ігри на чемпіонаті світу для наших бас-
кетболісток виявилися досить непростими. 
Помітно, що у дівчат було мало часу для 
підготовки саме у форматі 3х3. І це не дивно, 
адже паралельно зі світовою першістю із 
стрітболу українкам потрібно було висту-
пати ще й на «традиційному» Євробаскеті. 
Відомо, що усі збірниці тренувалися одним 
складом і до останнього часу не був відо-
мий остаточний склад команди: хто буде 
захищати Україну в 3х3, хто поїде до Чехії 
на Євробаскет 5х5. 

Обмежений людський ресурс, мабуть, 
основна проблема вітчизняних збірних. Осо-
бливо це було помітно на кваліфікаційному 
турнірі до континентальної першості – 2018 
року. Віддавши усі сили на чемпіонаті світу, 

і досить впевнено подолавши груповий, 
«синьо-жовті» не змогли впоратися з опо-
ром представниць Ірландії (10:13), просто 
не вистачило сил… 

– Ми були фізично втомлені, виснаже-
ні. Багато команд везли два склади: одні 
виступали на чемпіонаті світу в Нанті, 
інші – на кваліфікації чемпіонату Європи. 
Насправді дуже важко виступати одним 
складом безперервно. Та хоча б ще один 
день відпочинку був! Упакували валізи, 
переїхали з міста в місто, а на наступний 
день в 11 ранку вже гра. Абсолютно ніякого 
відновлення не було. Звичайно, є і наша 
вина, ми поступилися, вийшли з групи, 
але-але, – пояснює гравець збірної Да-
рина Завидна. 

Разом з тим, наші дівчата сповнені опти-
мізму, адже у них є спільна мета – потра-
пити на Олімпіаду у Токіо-2020. Тож не 
виключено, що зовсім скоро ми матимемо 
перших в історії олімпійських чемпіонок 
зі стрітболу. 

– Ми маємо досвід успішних виступів. 
У баскетболі 3х3 шанси у всіх рівні, тому 
назвати фаворитів не зможе жоден експерт. 
Тим і прекрасний стрітбол. Якщо в 5х5 ти 
можеш, наприклад, в захисті підстрахувати, 
відпустити свого гравця, то в 3х3, якщо ти 
підеш допомогти, тобі в будь-який момент 
може «прилетіти». Тут в основному гра 
1 в 1. У 3х3 складніше фізично, але більше 
шансів на перемогу, – говорить головний 
наставник жіночої збірної з баскетболу 
3х3 Юрій Процюк.

БАСКЕТБОЛ

Українки у трійці найсильніших Українки у трійці найсильніших 
збірних світу збірних світу 

Збірна Україна піднялася на 25 схо-
динку в оновленому рейтингу. ФІФА 
оновила світовий рейтинг національних 
збірних команд. Раніше наша збірна за-
ймала 37 позицію в рейтингу. У першій 
десятці рейтингу також відбулися знакові 
зміни: очолила його Німеччина (1609), 
змістивши на друге місце Бразилію (1603). 
У п’ятірку найкращих збірних увійшли 
Португалія (1332) та Швейцарія (1329), 
а ТОП-10 світового футболу залишила 
Іспанія (1114). 

НОК назвали найкращого спортсмена 
місяця. Лауреатом став Ілля Кваша, який 
на європейській першості зі стрибків у воду 
в українській столиці тричі підіймався на 
п’єдестал пошани. На метровому трампліні 
Ілля здобув медаль найвищого ґатунку, а 
на 3-метровому в індивідуальних стрибках 
та синхроні разом із Олегом Колодієм двічі 
виборював срібні нагороди.

 ТАБЛО

ИК 

е народжують-
ть. Ця фраза 
ктеризує спор-
країнської
затдінової. 
самої дівчи-
х тренерів,
городила її 
ими даними, 
к не завадило 
есний титул 
ту в 2013 році 
ручем), стати 

м призером 
в світу, так і 
ку 2016–го під-
естал Олімпіа-
мок – бронзова

о, що у великий 
пили не завдяки, 
тавин. У вас не 
енери, і кажуть, 
ули ідеальними. 
мрії, коли в тебе 

о було складно, – 
о. Як гімнастка, я 
их параметрамів, 
и з кривизною. 
дивилися і гово-
овляв, гарна ді-
и з неї не вийде. 
роблена стопа і 
жка, але це все 
легливої праці, а
. Тому мені ніхто 

не пророкував чемпіонс
тулів. Та що там – мен
спочатку в збірну н
Зараз, озираючись
і сама часом не роз
мені все це вдалося 
і винести. Перед О

дою-2016 багато хто н
мене, я була своєрідною «
у спорті, всі чекали, коли
туть більш талановиті д
кращими параметрам
це говорили прямо.
мене й мотивувало.

– Художня гімн
часом нагадує біл
атральну виста
спорт. Наскіль
ливо передав
ції під час в

– Настіл
ливо, на
технічн
вильно
вати ті
елемен

кажу з власно
кладу. Довгий ч

не звертали на мене ува
значали, що я працьовит
це результату не прин
займала 10-12 місця і лед
потрапляла до вісімки 
тів. Мені пояснили: тех
виконувала все правил
без емоцій. Мені не ви
подачі, мистецтва, яскр
я почала працювати на
Поєднувати спорт і емоц
раження почуттів склад
ти контролюєш предмет

  Поєднувати 
спорт і емоційне 
вираження по-
чуттів складно, 

адже ти контролюєш пред-
мет, щоб не помилитися, а 
при цьому ти повинна ще й 

грати, як актриса
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20 липня  вшановується 
пам’ять преподобної Єфроси-
нії, відомої в миру як Авдотья 
або Євдокія. У народі Авдотью 
прозвали Сіногнійкою, тому що на 
її іменини часто йшли дощі. Сіно 
при великій вологості починало 
гнити, а тому поспішали прибрати 
його заздалегідь. 

  Як зібрав сіно, то не страшна 
і Єфросина. 

21 липня – Прокопа. Тради-
ційний початок жнив. Крім того, 
жінки до схід сонця йшли на го-
роди рвати кріп як засіб для ліку-
вання головних болів — дорослі 
відваром мили голови, а дітей 
купали у ваннах. 

  На Прокопа вже є на полі копа. 

  Прокіп нав’язав сім кіп. 

22 липня – Панкрата, Кирила. 
Прийшов час пробувати перші 
огірки, які вже дозріли. Крім того, 
збирали чорниці. Цю ягоду дуже 
любили й поважали, оскільки вва-
жали, що чорниця має чудодійні 
властивості. 

  Якщо сьогодні ластівки лі-
тають низько, до дощу. 

23 липня шанували пам’ять 
Антонія Печерського, якого в 
народі називали Громовержцем. 
Антоній відомий, головним чи-
ном, як засновник Києво-Печер-
ської лаври. 

  Якщо гримить і блискає, то 
десь у полі копи горять. 

24 липня вшановували святу 
Ольгу, яка багато зробила для 
прийняття християнства на Русі. 
Молилися в цей день святій княги-
ні Ользі, щоб вона послала гарну 
погоду і допомогла закінчити 
жнива якомога швидше. 

  Почуєш глухий грім – на дощ, 
грім з гулом – до зливи. 

26 липня – Гавриїла Архан-
гела. Він шанується як один з 
найголовніших ангелів і кілька 
разів згадується в Біблії. Саме 
Гавриїл провістив пророкові Да-
ниїлу, як складеться доля єврей-
ського народу, повідомив Марії 
про народження Христа. До речі, 
Гавриїл протягом всього свого 
життя перебував поруч з Марією 
і охороняв її. 

  Якщо сильна злива з грозою, 
то на дощову осінь.

виставки 

ПОЕЗІЯ БУДЕННОСТІ 
У Voloshyn Gallery (м. Київ, вул. 

Терещенківська, 13) відкрилася 
виставка SUMMER SHOW, на якій 
представлено твори сучасних 
українських художників. Проект 
дає відповіді на цікаві запитання: 
хто і який він – сучасний автор? 
Які теми порушує його творчість, 
яке він має коло зацікавлень? 
Оскільки час творчих угрупувань, 
на кшталт тих, в які об’єднувалися 
художники нашого культурного 
простору у 90-х чи 2000-х, ми-
нає, на зміну йому приходить 
доба одинаків, окремих фігур у 
мистецтві. 

ЖІНОЧЕ ALTER EGO 
ЕНДІ ВОРГОЛА

20 липня о 19.00 фонд ІЗОЛЯ-
ЦІЯ презентує виставку Крістофер 
Макос: Доба Енді Воргола,на якій 
вперше в Україні представлено 
роботи всесвітньо відомого аме-
риканського фотографа, близько-
го друга Енді Воргола, Крістофера 
Макоса. З нагоди відкриття до 
Києва завітає сам автор. Вистав-
ка складається з двох частин. У 
першій 20 оригінальних світлин 
Макоса представляють панораму 
богемного Нью-Йорка 1970-80-х 
років у момент розквіту культури 
поп-арту та панку; у другій 8 
робіт із фотосерії Altered Images 
показують Енді Воргола в образі 
його жіночого alter ego.

концерти 

ПОЗИТИВНА ЕНЕРГІЯ 
OT VINTA

20 липня о 20.00 в Докер пабі 
гратимуть OT VINTA винахідни-
ки і засновники самобутнього 
стилю «укр-а-біллі». Навіть зако-
ренілі сноби і зануди пускаються 
в танок під їх бойовики: «Дар-
ма я наївся цибулі», «Рок-н-рол 
для черепах», «Бабина тумба», 
«Дріґ-тин-дімба», «Кобила». OT 
VINTA – українська група, що 
має затятих фанів по всьому 
світу, від Японії до Голландії. 
Секрет їхнього успіху простий: 
фірмовий стиль «укр-а-біллі», 
драйв, гумор і позитивна енер-
гія. Цей коктейль не залишає 
байдужими нікого.  

ЗВУКИ ЧАРІВНОЇ АРФИ

22 липня о 20.00 в Національ-
ному ботанічному саду ім. М.М. 
Гришка у виконанні арфи і орке-

стру ви почуєте твори Чайков-
ського, Дебюссі, Равеля, Генделя 
та багатьох інших. Арфа – символ 
втілення чистоти звуку і гармонії, 
а в супроводі оркестру «Віртуози 
Києва» і звуків вечірнього саду 
вас чекає по-справжньому ча-
рівний вечір.

театр 

КЕФІР, ЗЕФІР І КАШЕМІР 
20 липня о 19.00 на сцені Но-

вого українського театру йтиме 
іронічна комедія «Кефір, зефір і 
кашемір». Кумедна історія двох 
«закоханих», які не мають на-
міру здаватися! Але як зробити 
вибір, про який не доведеться 
жалкувати? Не знаєте..? Якщо 
чесно, герої нашої вистави теж 
не знають… Єдиний рецепт, який 
вони можуть порадити – взяти 
два стакани кефіру або какао, 
або гарного коньяку, сісти поруч 
з коханою людиною і… насолод-
жуватися теперішнім життям, 
а не шукати відповіді на дурні 
запитання. 

кіно 

«ОВЕРДРАЙВ» 
Країна: Франція. 
Режисер: Антоніо Негрет. 
У ролях: Скот Іствуд, Ана де 

Армас , Гайя Вайс, Клеменс Шик. 
Тривалість: 1 год. 33 хв. 
Вікові обмеження: 16 років. 
Крутий екшен про двох бра-

тів-авантюристів, відомих ви-
крадачів автівок, які живуть за 
своїми законами честі та совісті. 
Одного разу вони відправляють-
ся на Південь Франції в пошуках 
нових вражень і красивих тачок, 
де натикаються на жорстокого 
кримінального боса, який не зби-
рається терпіти самодіяльності 
на його території та диктує свої 
безжальні правила.  

«ДЮНКЕРК»  

Країна: США. 
Режисер: Крістофер Нолан. 
У ролях: Том Харді, Кілліан 

Мерфі, Кеннет Брана, Джеймс 
Д’Арсі, Марк Райленс, Гаррі 
Стайлс. 

Тривалість: 1 год. 50 хв. 
Вікові обмеження: 16 років. 
Сюжет фільму розгортати-

меться в 1940-му році минулого 
століття, на самому початку 
Другої світової. Місце дії — 
Франція. Операція з порятун-
ку солдатів від союзників була 
названа «Динамо». Тоді було 
врятовано понад триста тисяч 
солдатів з Франції, Бельгії та 
Англії. Загинуло, а також про-
пало безвісти за час проведення 
операції близько двох тисяч 
солдатів різних національнос-
тей. Військова техніка, задіяна 
в операції, також була частково 
втрачена. Але результати значно 
перекрили втрати.

АФІША

Про танці
  Ча-ча-ча. Так само цей 

танець відомий, як «танець 
кокеток». До слова: у багатьох 
радянських школах навчали в 
обов’язковому порядку тан-
цювати ча-ча-ча. Другу назву 
танець отримав через те, що 
в ньому обов’язкові виразні 
рухи стегон.

  Бачата. Серед танцюрис-
тів існує вислів про те, що якщо 
ви жодного разу не танцювали 
бачату, то ви взагалі нетанцю-
вали. Мета танцю — контакт 
партнерів, і чим тісніше він, 
тим краще. Як таких поворо-
тів танець має небагато. А ось 
перекидання партнерки з боку 
в бік, а так само бічні проходи 
використовуються дуже часто. 
Цей танець відноситься до тих 
видів, які варто побачити на 
власні очі. А ще краще буде 
спробувати потанцювати. 

  Реггетон. Свій початок 
танець бере з Пуерто-Ріко і 
Панами. Якщо у вас недостат-
ньо хороша фізична форма, на 
жаль, даний вид танцю вам 
недоступний. До речі, багатьом 
людям він нагадує шлюбні за-
лицяння деяких видів тварин. 

  Вальс. Для того щоб взяти 
участь у благородних зборах 
або ж потрапити на Віденський 
різдвяний бал, вам просто не-
обхідно вміти танцювати вальс. 
Потрапите ви на такі заходи, 
чи ні, вирішать на спеціальних 
репетиціях.  

   Хіп-хоп. Батьківщина 
хіп-хопу — Південний Бронкс, в 
Нью-Йорку. Почали танцювати 
його в 1980-х роках минулого 
століття. До хіп-хопу відно-
сяться такі напрямки, як крамп, 
waving, брейк данс і C-Walk. 

  ЦІКАВО

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Ясно

Атм. тиск  746
Вітер (м/с) 2 

Вологість 
повітря (%)  35

Відчувається +27о

четвер, 20.07

+28о

Мінлива 
хмарність

Атм. тиск  746 
Вітер (м/с) 4

Вологість 
повітря (%)  30

Відчувається +30о

п’ятниця, 21.07

+32о

Хмарно, 
дощь, гроза

Атм. тиск  746
Вітер (м/с) 2

Вологість 
повітря (%)  61

Відчувається +24 о

субота, 22.07

+26о

Хмарно, 
дощь, гроза

Атм. тиск  746
Вітер (м/с) 4

Вологість 
повітря (%)  50

Відчувається +23о

неділя, 23.07

+25о

ТРАДИЦІЇ

СМАЧНОГО!

Омлет з солодким перцем 
на сніданок 
Майже кожен стикається 
вранці з запитанням: що 
б приготувати на сніданок 
смачненького і нашвидкуруч? 
Отож, «Вечірка» пропонує 
вашій увазі рецепт, завдяки 
якому звичайний омлет набу-
де нового смаку. 

Інгредієнти: 
Яйце куряче – 2 шт., молоко (2,5%) – 1 склянка, солодкий перець – 

1 шт., сосиски – 2 шт., сіль, перець, соняшникова олія – 1 ст. ложка.
Приготування: 
Розігріваємо олію на сковороді. Нарізаємо невеличкими куби-

ками солодкий перець та сосиски. Обсмажуємо їх на сковорідці, 
не забуваючи помішувати. У глибоку миску вбиваємо курячі яйця, 
додаємо молоко, солимо та перчимо. Суміш збиваємо вінчиком. 
Хоча, краще скористатися блендером. 

Як тільки побачили пінку, зупиняємо блендер. Вливаємо рідину 
у сковороду до перця та сосисок. Зверху, щоб омлет добре приго-
тувався, накриваємо кришкою. 

Кілька хвилин – і смачний сніданок готовий.



ялина євро-
пейська

замок в 
Сер. Азії 

(середньо-
віччя)

морський лід

солдат піхоти 
у Туреччині

ручна зброя 
для метання 

стріл

основна 
думка

страус

густе, міцне 
анг. пиво

назва села в 
Сер. Азії

застільна 
промова

німецький 
фізик

геодезичний 
прилад

петля з троса

квасоля 
золотиста

гра в м’яч

цінна олійна 
рослина

хрещений 
батько

двадцять одне

споруда для 
ремонту 
літаків

особливий 
знак на 
виробі

кукурудза

пориста гір-
ська порода

жіноче ім’я 
(спокій)

екваторіаль-
не сузір’я

епіграф

мати Зевса 
(міф.)

японський 
живопис

дякую (жарт.)

православ-
ний монах

таємний 
агент-зрад-

ник

галас

таємна 
бандитська 
організація

японське 
місто-побра-

тим Києва

поручитель

система 
умовних 
знаків

листяні ліси 
в заплавах 

річок

графічні 
знаки, що 

позначають 
муз. звуки

водоплавний 
птах род. 
качиних

міст через 
провалля

коров’яче ...

боковий 
удар в голову 

(бокс.)
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ОВНИ, любов, творчість, 
романтика модернізують 
вас, живіть зі святом в серці 

і робіть всіх, кого послала доля, 
щасливими, насамперед шлюбних 
супутників, вони від Бога.

ТЕЛЬЦІ, звити затишне 
сімейне гніздо, яке стане 
надійною гаванню, і де по-

чуватиметеся престижною коро-
левою, яку рідні боготворять, – ось 
ваше завдання.

БЛИЗНЮКИ, завдяки 
чарівності, природнім та-
лантам підвладні всі верши-

ни. Будьте скрізь ініціативними! 
Спілкування з людьми високої 
духовної культури, процедура за-
хоплююча і цікава, збагачує світо-
гляд.

РАКИ, енергоресурси фон-
танують, годі посипати голо-
ву попелом, живіть повно-

кровним буттям, оптимально 
узгоджуючи бажання з можливос-
тями. В прибутковій сфері висока 
динаміка, колеги та покровителі з 
впливових кіл нині «працюють» на 
ваш гаманець.

ЛЕВИ,  процес переходу на 
новий виток еволюції за-

пущено… змініть себе, і змі-
ниться навколишній світ. Якщо 
вам, примхливим, щось мулько – 
і це не так, і те не так, світ сприй-
мається через викривлену призму 
претензій та осуджень – ніхто в 
тому не винен, окрім гордині...

ДІВИ, йде «відпрацювання» 
кармічних сценаріїв, що є 
віддзеркаленням подій із 

минулого, тому випадкових людей 
у вашому полі не буде – лише ті, хто 
потребує благодійної лепти. Чекає 
вашої милостині. 

ТЕРЕЗИ, без гармонійного 
колективу, вірних друзів, 

духовних союзників ви, як 
риба без води. Планка запиту висо-
ка, втім привабити таке казкове 
«багатство» непросто: подібне  при-
тягує подібне. 

СКОРПІОНИ, в кар’єрі 
(бізнесі) гряде різкий по-

ворот, виходите на пікову 
вершину, про яку мріяли роками. 
Якщо слідуєте творчому поклику, 
обрана професія відповідає често-
любним устремлінням, боріться за 
місце під сонцем. 

СТРІЛЬЦІ, сміливо виходь-
те на арену популярності, 

рекламуйте свої досягнення, 
таланти, «розкрутка» іміджу пройде 
на ура. Таємний фронт буття теж в 
активній фазі, втім сокровенним 
діліться лише з довіреними особами.  

КОЗЕРОГИ,  забудьте про 
спокій і пірніть у потік екс-
тремальних ситуацій, де 

визначено пройти динамічний 
процес духовної трансформації і 
відродитися на новому рівні.

ВОДОЛІЇ, центр гравітації, 
навколо якого крутяться га-
лактики. Не командуйте, уни-

кайте реклами, сила ваша глибинна, 
сакральна, яку відчує кожен, кого 
пошле доля.

РИБИ, якщо ви комусь по-
трібні – це чудово, але ні в 
якому разі не нав’язуйте свої 

послуги, з радістю допомагайте, 
лише коли просять. 

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

ГОРОСКОП  
24 – 30 липня

КИЇВ І КИЯНИ                               ФОТОВЕРНІСАЖ

Фото Олексія ІВАНОВА

Склала Оксана БАРКІНА

СКАНВОРД

Вчимося 
користуватися 
Qr-Кодом
Останнім часом ми все 
частіше бачимо скрізь 
маленькі абстрактні 
чорно-білі квадрати на 
постерах, упаковках, сай-
тах або в оголошеннях. 
Це і є Qr-Код – невелике 
зображення, що містить 
зашифровану інформа-
цію для користувача. Він 
найчастіше є аналогом 
ненав’язливої реклами, 
яку можна зчитати, збе-
регти в телефоні й за-
вжди мати під рукою. Як 
ним користуватися «Ве-
чірці» розповідає рекла-
міст Ганна Тонковид.

Код типу «quick response» 
може зчитати кожен. Інформа-
ція, яку він містить у собі, також 
різна. Це посилання, слогани, 
адреси й телефони, назви ком-
паній, географічні координати 
тощо. На користь даного типу 
шифрування говорить його ком-
пактність і «нейтральність», 
зручність у використанні за 
рахунок значного поширення 
портативної техніки. 

Практично будь-який су-
часний смартфон може зро-
зуміти Qr-Код за допомогою 
вбудованої або встановлюваної 
програми. Найбільш популярні з 
них називаються QR Droid Code 
Scanner (для Андроїда), Kaywa 
reader або Quickmark (для опера-
ційного середовища Symbian OS 
V9 або Windows Mobile), imatrix 
для Mac-Техніки, Beetagg для 
Блекберрі, Plam OS і простих 
телефонів на Java. Nokia barcode 
reader примітний тим, що під-
тримує керування з тачскріну й 
швидко справляється навіть із 
нечіткими або пошкодженими 
зображеннями. 

Скачати програми для роз-
пізнавання шифру простіше 
всього на сайті розроблюва-
чів або в таких авторитетних 
онлайн-ресурсах, як «Магазин 
Windows», Google Play, App Store. 
Це гарантує безпеку користува-
ча й безкоштовне одержання ПЗ. 

Отже вибираємо програму, 
встановлюємо так, як зазначено 
у інструкції до неї, запускаємо 
й знаходимо потрібний Кью-
ар-Код. Далі наводимо камеру 
на картинку, яка розпізнаєть-
ся автоматично або після збе-
реження знімка. Інформація 
одразу обробляється вибраним 
додатком і виводиться на екран. 
Посилання на сайти звичайно 
відкриваються в браузері. 

  ПОРАДИ


