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У столиці
збудували
три нові школи

Віталій КЛИЧКО, Київський міський голова:
«Освіта – це один із пріоритетних напрямів для столичної влади. Цього року ми збільшили видатки на освіту
до 11 мільярдів гривень. І надалі будемо робити все, щоб
збільшувати фінансування. Бо розуміємо, що інвестуємо у
найважливіше – в освіту і виховання наших дітей.
Цьогоріч у столиці вперше за останніх 12 років відкриють одразу три нових сучасних школи на 1740 учнів: дві з

ПОГЛЯД

Мета – зробити дітей
щасливими
Ситуація у дошкільних закладах та загальноосвітніх школах столиці,
реалізація планів щодо літнього оздоровлення юних киян і підготовки
до нового навчального року стали темою розмови «Вечірки» із
заступником голови КМДА із гуманітарних питань Ганною Старостенко.

Продовження на 5-й стор.

СИТУАЦІЯ

Нереальна реальність
«Покоління Z»
За результатами дослідження, проведеного психолого-педагогічним
центром Київського палацу дітей та юнацтва, 88% столичних підлітків
проводять більшість свого вільного часу за моніторами. Лише 42%
опитаних відвідують навчальні позашкільні заклади у своєму районі, а
13% – шкільні гуртки або секції.
Продовження на 7-й стор.

них – у Дарницькому районі та одну – у Солом’янському.
Так, проблеми з перевантаженістю шкіл у Києві є, і ми
працюємо над вирішенням цього питання. Безперечно, позитивний факт у тому, що у місті народжується все більше
дітей. Це означає, що столиця – приваблива для молодих
родин і місто продовжує розвиватися. А ми продовжуємо робити все від нас залежне, аби, зокрема, забезпечити
школярам належні умови навчання».

ІНФРАСТРУКТУРА

Київ
оточать
кільцем

 ЧИ СТАНЕ ВКАД
НАЙБІЛЬШИМ
ІНФРАСТРУКТУРНИМ
ПРОЕКТОМ СТОЛІТТЯ?
Тема будівництва Великої
кільцевої автодороги навколо Києва не нова. Уперше
про неї заговорили ще 12
років тому – саме тоді було
зроблено перші кроки до
проектування.

ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ

Дівчата йдуть
у снайпери,
хлопці – до ВДВ
 ЦЬОГОРІЧ 615 КИЯН УКЛАЛИ
КОНТРАКТ ЗІ ЗБРОЙНИМИ
СИЛАМИ
Продовження на 18-й стор.

КИЇВ ЧИТАЄ

Книжковий
вересень
«Вечірка» рекомендує, які твори
українських авторів вже незабаром варто
шукати у книгарнях.

Продовження на 9-й стор.

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

Продовження на 21-й стор.
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Шість нововведень
нового навчального
року
1 вересня діти знову підуть у школу, але
вже за новими правилами та нововведеннями. Міністерство освіти і науки України
приготувало ряд змін.

На Троєщині побудували новий дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №362, розрахований на 15 груп –
280 дітей. Садочок знаходиться в новобудові на вулиці Закревського.

НОВИНА

Завдяки Громадському бюджету
У Подільському районі після
реконструції відкрили фізкультурно-спортивний клуб
«Лідер».
У клубі виконано капітальний
ремонт покрівлі, приміщень, встановлено нові двері та вікна, оновлено електромережі та освітлення
завдяки Громадському бюджету.
«Лідер» – один із клубів фізкультурно-спортивного напряму
житлового масиву Виноградар.
Основні його гуртки – настільного

тенісу, шахів, англійської мови та
дошкільної підготовки. Керівник
клубу – неодноразова чемпіонка
та призерка чемпіонатів України
та Польщі в особистому, командному, парному та змішаному розрядах, педагог–організатор Ганна
Курсакова.
Наприкінці 2016 року проект
№ 543, що передбачав капітальний ремонт КМП «Лідер», зібрав
громадським голосуванням більше
800 голосів, і був визнаний одним
з переможців.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Нові імена на вулицях Києва
За останні два роки понад
150 вулиць, провулків і площ
Києва отримали нові назви.
Ці зміни викликають неоднозначну реакцію киян, які
мало поінформовані про
заслуги людей, чиї імена увічнені в топоніміці столиці.
Саме тому для киян та гостей
міста столична влада започаткувала проект «Герої, увічнені у вулицях Києва». Короткі двохвилинні
фільми знайомлять із видатними
особистостями, на честь яких перейменували вулиці столиці.
Перші випуски проекту присвячені митрополиту Андрею Шептицькому, головнокомандувачу армії УНР
Михайлу Омеляновичу-Павленку,
політичному діячу В’ячеславу Ли-

пинському, письменникам Євгену
Сверстюку, Івану Світличному та
іншим знаковим особистостям,
на честь яких були перейменовані
столичні вулиці. Окремий акцент
буде зроблено на розкритті зв’язків
кожної людини з Києвом.
Проект реалізується Департаментом суспільних комунікацій та
ТОВ «Апграунд», що став переможцем в системі Prozzoro. Першими
кіноісторії переглянуть глядачі ТК
«Київ». Як повідомила заступник
директора Департаменту Тетяна
Гузенко, в рамках інформаційної
кампанії «Герої, увічнені у вулицях Києва» заплановані лекції в
публічних просторах, розроблення
буклетів, постійні рубрики у комунальних ЗМІ.
Ольга КОСОВА

ЗВОРОТНИЙ
ЗВ’ЯЗОК

А ти
відзвітував?
Столичні ЖЕКи змусять
звітувати перед мешканцями будинків. Про
це під час прес-брифінгу
повідомив заступник
директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
Олександр Малихін.
– Доручено всім ЖЕКам,
усім майстрам у кожному
під’їзді, що прибиральник
сходових клітин повинен після прибирання на
відповідному оголошенні
написати своє прізвище,
ім’я, вказати дату прибирання і підписатися. Майстер
має перевірити його роботу
і також розписатися. Якщо
оголошення немає, наприклад, жителі його зірвали
або інша причина, то воно
клеїться повторно, – повідомив заступник керівника
департаменту.
За його словами, такий
контроль дозволить моніторити якість виконання не
лише роботи, але і поведінку комунальників. Усі скарги приймаються службами
1551 або 1557. Щоб розпізнати працівників ЖЕКів, їх
одягнуть у спецодяг.

ПРОЕКТИ

«Братислава»
стане ІТ-кластером
Київська влада планує передати близько
80% площі кінотеатру «Братислава» під
Центр розвитку підприємництва.
Громадська організація «Київський IT-кластер»,
що брала спільно з КМДА участь у розробці проекту,
вже уклала попередню угоду з IT-компаніями про
запуск першої черги, яка обійдеться 2,6 млн грн.
Загальна вартість проекту оцінюється в 18 млн грн.
Своє рішення в КМДА мотивують необхідністю
розвитку підприємництва та тим, що побудована

40 років тому будівля знаходиться у поганому стані.
Загальна площа приміщень «Братислави» становить
3044 м2, з яких під кінотеатр виділять 620 м2, тобто
трохи більше 20%. Кінотеатр віддадуть у розпорядження КП «Київкінофільм», яке буде організовувати
покази фільмів. Відзначається, що об’єкт залишиться
в комунальній власності.

 У загальноосвітніх навчальних закладах
будуть створювати інклюзивні класи. Відтак діти
з особливими потребами матимуть змогу навчатися зі своїми однолітками.
 Першокласникам не ставитимуть оцінки.
Учні 2-4-х класів не отримуватимуть оцінок з
музики, трудового навчання та малювання.
 Домашніх завдань стане менше у школярів
2-4-х класів. А учні 1-го класу не отримуватимуть
домашніх завдань узагалі.
 Школи самостійно встановлюватимуть графік канікул. Визначення дат канікул може залежати від області, сезону чи рівня захворюваності.
 Для учнів 9-го класу будуть доступні електронні версії шкільних підручників.
 Вчителі впроваджуватимуть інтегровані
уроки. Вони самостійно можуть переносити теми
уроків, збільшувати або зменшувати кількість
годин на вивчення матеріалу.

ПАРТНЕРИ

3 вересня –
День підприємця
За показниками розвитку малого та середнього
підприємництва Київ став
лідером серед регіонів
України. Від суб’єктів підприємницької діяльності до
бюджету міста надійшло
понад 19,8 млрд грн. Це дає
можливість міській владі
оперативно вирішувати
цілу низку найактуальніших соціально-економічних проблем.
Сьогодні в Києві зосереджена
п’ята частина малих та середніх
підприємств України. Міська влада
щиро вдячна тим підприємцям, які
підтримують традиції благодійництва, меценатства та соціальної відповідальності. Завдяки київським
підприємцям реконструюються
парки, облаштовуються дитячі
майданчики, ремонтуються підземні переходи тощо.
Вчора, 30 серпня, в рамках урочистостей відбулося нагородження
відзнаками Київського міського
голови – медалями «Честь. Слава.
Держава» підприємців – учасників
АТО та волонтерів (10 номінантів).

Тридцяти шести номінантам було
оголошено Подяки Київського
міського голови.
Також одинадцятьом номінантам були вручені Почесні грамоти
Київської міської державної адміністрації та вітальні листи від
імені Голови Київської міської
державної адміністрації.
Серед нагороджених – підприємці, які виробляють сучасну
конкурентоспроможну продукцію.
Під час урочистостей відбулося підписання Меморандуму про
партнерство та співробітництво
між Територіальним відділенням
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків
України в м. Києві» та Головним
управлінням Державної фіскальної
служби у м. Києві. П’ять осіб було
нагороджено за високу податкову
культуру, виконання податкових
зобов’язань, вагомий внесок у
наповнення бюджетів усіх рівнів
відзнаками Офісу великих платників податків Державної фіскальної
служби. Ще двадцять – подяками
Головного управління Державної
фіскальної служби у м. Києві.
Михайло КАМІНСЬКИЙ

ГРОМАДСЬКА РАДА

Не просто радити – діяти!
Відбулася зустріч представників структурних підрозділів
КМДА з керівниками та членами комітетів нового складу
Громадської ради.
Обговорено низку важливих питань взаємодії. Повпреди киян
одностайні в тому, що конче необхідно персонально визначити
працівників з керівного складу профільних структурних підрозділів,
які б контактувати з Громадською радою. А ще відповідали б за свою
поточну роботу.
Запропоновано вчасно інформувати про заходи, важливі робочі
наради, які передбачають участь громадськості. Щоб Рада справді
тримала руку на пульсі діяльності столичної влади.
Водночас структурні підрозділи КМДА мають забезпечити надання
Громадській раді нормативно-правових актів та проектів майбутніх
керівних документів для проведення громадської експертизи діяльності
місцевого органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи. Про деякі інші новації у діяльності новообраної Громадської
ради при КМДА, міркування окремих учасників зустрічі читайте у
наступному номері газети.
Інф. «ВК»
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ПЕРСПЕКТИВИ

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Спочатку міст,
потім – метро

Врятували життя
двох «зацеперів»

Мер столиці Віталій Кличко презентує інвесторам проект
добудови Подільсько-Воскресенського мосту на інвестиційному форумі в Німеччині. Про це київський міський голова
заявив в ефірі одного з телеканалів.

Столичні рятувальники врятували
життя двох підлітків, знявши їх із
даху залізничного вагону, що перебував під напругою. Надзвичайна
ситуація сталася 29 серпня на коліях
залізничного транспорту.

Про це київський міський голова заявив в ефірі телеканалу
Newsone. Відповідаючи на запитання щодо метро на Троєщину, Кличко наголосив, що запустити гілку метрополітену
на житломасив можливо тільки добудувавши ПодільськоВоскресенський міст.
– Коли я вступив на посаду мера, був дуже здивований, дізнавшись, що документація будівництва мосту датована ще 1979

роком. Тобто через 2 роки буде вже 40 років з початку будівництва
цього мосту. Я поставив перед собою завдання відзначати через 2
роки відкриття принаймні автомобільного сполучення між лівим
та правим берегом… Це одне з моїх ключових завдань на посаді,
– наголосив міський голова.
Для будівництва мосту та запуску метро необхідно приблизно
400 млн євро. Мер також нагадав, що Німеччина вже виділила
200 тисяч євро на експертну оцінку стану мосту, яку німецькі
фахівці презентували у квітні.

ПЛАНИ

ЧИСТЕ МІСТО

Курс – на Виноградар

Сміття сортує… станція

Чотири нових станції метро до житлового масиву
Виноградар у Києві планують збудувати майже за 9
років. Вартість проекту – понад 11,2 мільярда гривень.

У столиці розпочала роботу станція глибокого сортування сміття, розташована на вулиці Михайла
Максимовича, 8.

Проект передбачає спорудження чотирьох станцій Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець» – «Мостицька»,
«Проспект Правди», «Маршала Гречка», «Виноградар», а також електродепо у Подільському районі. Раніше начальник
КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, що для запуску нової гілки метро на Виноградар підземка закупить 61 вагон та планує збільшити парк рухомого
складу.
– Цього року закінчуємо проектування і плануємо до
кінця 2019-го запустити дві станції – «Мостицька» і «Проспект Правди». За показниками, ділянка буде з великим
пасажиропотоком – близько 60 тисяч людей на добу, – зауважив керівник столичного метрополітену.

Громадський проект «Україна без сміття», у рамках
якого відкрито станцію, має на меті покращити стан
навколишнього середовища, залучаючи громади до
сортування відходів.
За задумом організаторів проекту, це має зменшити
навантаження на сміттєві полігони і сприятиме розвитку
ринку переробки вторинної сировини в країні. Всі контейнери на станції мають умовний розподіл за кольорами і матеріалами. У 20 контейнерів працівники No Waste
Recycling Station розподіляють папір, скло, метал, полімери, небезпечні відходи, одяг та упаковки типу Tetra Pak.
Роздільний збір сміття тут проводять у будні з 14.00 до
20.00, а у вихідні з 10.00 до 14.00.

– Після ураження струмом хлопці залишились лежати на вагоні, що ускладнювало
порятунок. Двоє рятувальників КАРС «Київська служба порятунку» – Леонід Одинець
та Артур Щербаков, вирішивши не зволікати та ризикуючи власними життями, піднялися на вагон і приступили до порятунку.
Підлітків негайно передали працівникам
швидкої медичної допомоги, – розповів
заступник директора Департаменту –
начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського
благоустрою та збереження природного
середовища КМДА Роман Ткачук.
Київська служба порятунку застерігає:
напруга на залізничному транспорті –
25 тисяч вольт, що становить велику загрозу життю та здоров’ю людей.
У гонитві за екстремальними відчуттями
та заради нових «селфі» дуже багато підлітків і молодих людей залазять на вагони,
що знаходяться під напругою. На жаль,
більшість таких випадків закінчується летально. Кількість так званих «зацеперів» не
зменшується. Закликаємо молодих людей
усвідомити небезпечність таких екстремальних занять, а їхніх батьків – слідкувати за своїми дітьми, розмовляти з ними
і пояснювати, до чого можуть призвести
подібні «розваги».
Фото Олексія ІВАНОВА

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Освітянські новобудови


1 ВЕРЕСНЯ У СТОЛИЦІ ВІДКРИЮТЬСЯ ТРИ НОВІ ШКОЛИ

«Ерудит» – з 1-го класу
Навчально-виховний комплекс
«Ерудит» відкриє свої двері в сучасному новозбудованому приміщенні (вулиця Тетяни Яблонської, 12).
Заснований у 1997 році як гімназія,
цьогоріч заклад реорганізований у
навчально-виховний комплекс.
Олександр ПЕРЕХЕЙДА,
директор НВК «Ерудит»:
– Довгий час ми знаходилися в приміщенні дитячого садочку, що було пристосовано
до навчального закладу. Однак, звісно,
умови були затісні. В новій будівлі – чотири поверхи, 24 універсальні кабінети, 13
кабінетів з лінгафонним обладнанням, 3
комп’ютерних класи, спеціальні кабінети
з біології, хімії, фізики, велика бібліотека з
читальним залом, актова зала на 250 місць,
їдальня на 240 місць, дві спортивні зали,
сучасні спортивні майданчики, тренажери, вокальна студія і хореографічна зала.
Загалом НВК розрахований на 720 учнів.
Чисельність учнів у нас зросла з 250 у
минулому навчальному році до 550, з них
понад 200 дітей навчатимуться у початковій
школі. Вона буде загальноосвітньою, однак
більше уваги приділятимемо іноземним
мовам, бо наш заклад з поглибленим вивченням англійської мови. Також пропонуємо нашим учнів понад 20 гуртків різного
спрямування.

Георгій ЛІДВІНСЬКИЙ,
голова Ради НВК «Ерудит»:
– Моя старша донька закінчила «Ерудит» і зараз навчається у Могилянці, а
молодша поступила до 5-го класу. Тож
ми відчули на собі, наскільки важлива
повноцінна школа з спортзалом, їдальнею, роздягальнями. Звісно, все це було
й в старому приміщенні, однак не так, як
має бути в сучасній школі. Хоча директору
і педагогам вдалося створити затишну
атмосферу навіть в таких умовах.
«Ерудит» – в 20-ці кращих шкіл України за
результатами ЗНО, і сподіваюся, його добрі
традиції відновляться в новому приміщенні.
Будівництво розпочалося ще у 2003 році, і я
з сумом спостерігав, як воно на довгий час
було призупинене. Ми раді, що цього року
нова будівля «Ерудиту» стала дійсністю, це
для нас велика подія.
В нашому мікрорайоні, який активно
розбудовується, є школи, однак, на мій погляд, їх недостатньо. Бажаючих потрапити
туди стільки, що конкурс у всіх школах
досить великий.

«Київська Русь»
розширюється
В окремій новій споруді розміститься початкова школа. Вона розрахована на 22 класи.
В шостому мікрорайоні масиву «Осокорки-Південні» (вулиця Бориса Гмирі,
2-в) фактично за рік з’явився новий корпус гімназії. Чотириповерхова будівля
площею близько 8 тисяч кв. метрів може
вмістити 660 школярів. Обидва приміщення з’єднані галереєю, що дасть змогу
учням спільно користуватися тренажерним і спортивним залами, розміщеними
в різних будівлях.

На Осокорках –
ажіотаж першачків
Школа І ступеня № 333 розташовується в новобудові на вул. Єлизавети Чавдар, 16 у Дарницькому
районі столиці. Загальноосвітній
заклад розрахований на 360 місць.
Гімназія «Київська Русь» працює з 2013
року, її спеціалізація – історія та культурологія.
Тамара ЛОПУШАН, заступник директора
з навчально-виховної роботи:
– У нас багато нових будинків, молодих
сімей, тому конкурс до перших класів був
дуже великий – з понад 700 бажаючих ми
набрали 180 учнів. Загалом буде по п’ять
1-х, 2-х, 3-х класів і шість 4-х. Зараз у нас
початкова школа з поглибленим вивченням англійської мови. Чекаємо на нового
директора гімназії «Київська Русь», якого
оберуть за конкурсом, – він визначатиме
подальшу стратегію розвитку.
Володимир ГОНЧАРОВ,
депутат Київради:
– Гімназія «Київська Русь» розташовується поруч з великими новобудовами,
зокрема житловим кварталом «Молодіжний», де живе багато сімей з дітьми,
а найближча школа знаходиться досить
далеко. Тож заклад був переповнений на
200%. Будівництво розпочалося ще 2013
року, але в силу подій, що сталися в Києві
та Україні, було призупинено. Великими
зусиллями, з підтримкою мера нам вдалося завершити цей об’єкт... Впевнений,
в новому приміщенні гімназії учням буде
затишно. Там є чудовий спортзал, актовий
зал з амфітеатром, яскрава їдальня. В будівлі застосовані сучасні енергоефективні
технології – навіть в санвузлах розміщені
датчики руху, які автоматично вмикаютьвимикають світло.

Наталія БІБА, директор школи:
– Набір у нас триває до 1 вересня. Дуже
багато бажаючих потрапити у перші класи,
а ось у 2-й, 3-й і 4-й йдуть набагато менше.
Ми закріплені за 2, 3 і 4 мікрорайоном і приймаємо всіх дітей з навколишніх будинків.
У нас звичайний загальноосвітній заклад, однак з малюками працюватимемо за
новітніми інформаційними технологіями.
Класи обладнані інтерактивними дошками,
які частіше використовуються для старших
школярів. Маємо красиву й добре оснащену
актову залу, тож розглядаємо створення в
майбутньому театрального гуртка. Також
в нас є спортивний і хореографічний зали,
ігрова кімната, де проводитимемо відкриті
уроки та заняття з психологом.
Ярина КОЛОМІЄЦЬ, мати першокласниці:
– Нарешті відбулася ця довгоочікувана
подія. Хоч трохи ситуація поліпшиться в нашому районі, не доведеться возити дітей на
навчання бозна-куди. Тепер сподіваємося,
що побудують й інші обіцяні школи. І після
4-го класу ми не ламатимемо голову, куди
дитину віддати навчатися далі.
Андрій СТРАННІКОВ,
голова бюджетної комісії Київради:
– Фінансування будівництва школи здійснив приватний забудовник. Він передасть
загальноосвітній заклад у власність міста в
рахунок сплати пайової участі у розвиток
соціальної інфраструктури столиці. А школа
прийматиме перших учнів уже у вересні
цього року…
Підготувала Марія КАТАЄВА
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Пішохідний Поділ:
експеримент продовжується...
Вже майже місяць частина вулиці Сагайдачного та Контрактова
площа без автівок. Після завершення такого експерименту столична
влада обіцяє врахувати усі думки
киян та ухвалить остаточне рішення – залишити пішохідною більшу
частину історичного Подолу, де
жителі столиці та її гості зможуть
прогулятися і відчути атмосферу нашого міста, чи все-таки обмежитися
кількома пішохідними вулицями.
Віталій КЛИЧКО,
Київський міський
голова:

– Ми зараз проводимо
експеримент, у рамках
якого перекрили частину Подолу та зробили її
пішохідною. Це історична частина міста.
І в багатьох європейських містах є такі
пішохідні зони. Так, не всі задоволені – у
людей, які звикли їздити через Контрактову
площу та Сагайдачного, це викликає невдоволення. Після завершення експерименту
столична влада врахує всі думки та ухвалить
остаточне рішення: залишити пішохідною
більшу частину історичного Подолу, де кияни
зможуть прогулятися і відчути атмосферу
нашого міста, чи все-таки обмежитися
кількома пішохідними вулицями.

Геннадій ПЛІС,
перший заступник
голови КМДА:

– Наша основна мета
– зробити Поділ привабливим для туристів. Для
цього було проведено
конкурс на реконструкцію Контрактової
площі. Певні елементи запропонованих
проектів стали основою для нашої концепції.
Йдеться про зовнішній вигляд території,
часткове перекриття вулиці Сагайдачного
і загальний проект пішохідного Подолу».

Валентин
МОНДРИЇВСЬКИЙ,
голова Подільської
РДА:

– …Що очікуємо?
Контрактова площа
стане публічним простором з пішохідною зоною, осередком
відпочинку, а не зоною МАФів та автомобілів. І, що важливо, сподіваюся, що
поліпшиться екологічний стан. Якщо експеримент виявиться невдалим, ніхто не
буде нікого перевантажувати або силою
організовувати такий простір... Працює
ціла група фахівців, аналітиків, експертів,
які в щоденному режимі фіксують транспортні потоки на паралельних вулицях. Це
ж не просто чиясь суб’єктивна ініціатива,
все вимірюється, все розраховується, і за
результатами експерименту можна буде
сказати – вдався він чи ні.

Тарас ПАНЧІЙ,
перший заступник
директора Департаменту благоустрою
КМДА:

– Паркування біля
Подільської РДА і біля
Києво-Могилянської академії приберуть.
Але додатково планується влаштувати парковку уздовж вулиці Андріївської, також
з двох сторін по вулиці Сагайдачного і
до вулиці Андріївської. Крім того, зараз
ми розглядаємо можливість збільшення
кількості паркувальних місць з Покровської
на Костянтинівську. Ці вулиці, насправді,
не такі великі, тому ми і проводимо екс-

перимент, щоб зрозуміти, наскільки там
буде великий потік машин, і якщо будуть
потрібні паркувальні місця, то будемо думати, як далі їх розмістити.
ЗА

Sergey
MARTYNYUK:

– Прикольно спостерігати цей пролетарський поділ людей
на автовласників і пішоходів, ніби автовласники
з машин не виходять і пішки не ходять, а
пішохід не може мати машини. Є у мене
машина, і я автовласник, і при цьому я за
розширення пішохідних зон і за зменшення
кількості автомобілів в центрі і в цілому
в місті.

Volodymyr
MALTSEV:

- Пішохідні Контрактова площа та Сагайдачного це просто чудово!
До речі, ніяких нових
пробок не виникло. Так
тримати, даєш більше пішохідних вулиць!

Вадим Олександрович ШКАРПЕТКІН:

– Нарешті здоровий
глузд перемагає, влада забирає у любителів
автокомфорту значний
шматок історичного Подолу. Сподіваємося, це тільки початок. Там,
де живуть і відпочивають люди, не місце
двигунам внутрішнього згоряння.

Олексій ТИХОНОВ,
радник Київського
міського голови:

– Пішохідний Поділ – це супер, відчуття
свободи від машин, від
МАФів.

Максим КОЦЮБА,
ландшафтний архітектор:

– Враховуючи те,
що відбувається реконструкція Контрактової
площі за проектом «Київської вітальні», на цьому етапі важливо не
втручатися в історично закладену структуру
скверу, а достатньо відновити втрачений
простір. Умовно новий сквер можна поділити на дві частини – транзитну алею і місце
для відпочинку. Шлях від виходів зі станції
метро «Контрактова площа» в напрямку до
пам’ятника Сковороді та Гостиного двору

зроблять мощеною алеєю. Широка транзитна
зона дозволить комфортно пересуватись
навіть у годину пік, попри щільний пішохідний потік… Для того, щоб вилікувати
травмований простір і надати можливість
користувачам його переосмислити, будуть
встановлені мобільні вуличні стільці, які
кожен зможе розташовувати за власним
бажанням.

показує результат експерименту по перекриттю частин Подолу – пробки вранці й вночі
збільшилися в рази. Після 18.00 в будні дні
виїхати з Подолу на власному автотранспорті
практично неможливо. Закриття більшої
частини паркування на Контрактовій площі
змушує водіїв шукати місця для паркування
на прилеглих вузьких вулицях що, у свою
чергу, також сприяє збільшенню пробок.

Анна КОЧЕРГИНА:

ПРОТИ

Олександр ІВАСІВКА,
спеціальний кореспондент радіостанції «Голос Столиці»:

– Кияни розділилися на дві категорії і їх
враження від експерименту категорично
не збігаються. Перші з них – це, зрозуміло, водії, які позбавлені половини вулиці
Сагайдачного та можливості паркуватися
недалеко від місця роботи. Також вони
позбавлені можливості парковки на Контрактовій площі біля управління НБУ, де
раніше можна було припаркувати мінімум
сто автомобілів. А з урахуванням вільної
площі біля Києво-Могилянської академії, в
деякі дні там паркувалося близько 200 автомобілів. Всі водії обурюються і кажуть, що
експеримент КМДА провальний. Більшість
водіїв навіть прогнозують, що у вересні на
Подолі настане повний колапс…

Anna ZAKLETSKA:

– Поділ не може стати
пішохідною зоною поки
не будуть втілені альтернативні рішення для
проїзду та паркування у
місті з мільйонами автівок. А от що б точно варто було втілити – це
зобов’язання на законодавчому рівні забудовників забезпечувати наземні та підземні
парко-місця для своїх майбутніх орендарів/
клієнтів/мешканців з розрахунку «кількість
офісів/квартир і людей, що в них живуть/
працюють + достатня кількість гостьових
місць. Паркування – ось пріоритет!

Олена ЛЮБЧЕНКО,
автор петиції про
відновлення руху
автомобільного
транспорту на Подолі в робочі дні:

– Поділ, зокрема вулиця Сагайдачного та Контрактова площа,
є важливими транспортними артеріями,
які зв’язують віддалені райони Києва. Крім
того, на Подолі, в районі вул. Сагайдачного
та Контрактової площі, концентрується
велика кількість бізнес-центрів, що, у свою
чергу, веде за собою наявність великого
автомобільного потоку та необхідність у
виділенні великої кількості паркомісць. Як

Підготовлено за матеріалами Інтернету

– Мені дуже подобається ідея зробити
Контрактову площу
пішохідною, але наразі
вузькі вулиці, заставлені
машинами, та неможливість ані проїхати, ані запаркуватися зводять
цю ідею нанівець! Можливо, виокремлення
місця перед адміністрацією під великий
паркінг змінить ситуацію?

Павло
СЕМЕНЧЕНКО,
автоексперт:

– До яких наслідків
може призвести експеримент з Подолом?
Ви знаєте, я думаю, що
будуть проблеми, бо Поділ у нас завжди був
проблематичною зоною для автомобілістів.
Єдине, що радувало, це те, що зробили Набережно-Лугову зручнішою – трафік і новий
Гаванський міст, але навіть при наявності цих
зручностей, все одно завжди були і затори, і
проблематично було проїхати через Поділ.
Тому якщо перекриють ще й Контрактову
площу, це ще більше все ускладнить.

Леся ПАДАЛКА:

– Пішохідна Сагайдачного виявилася такою наполовину або
третину. А навіщо тоді,
можна пояснити? Для
зайвих двох кварталів
кафешок на Сагайдачного? Так там на Контрактовій місця купа. І виглядає це так: ти
йдеш весь такий пішохідний з Подолу або
Андріївського, вирулюєш з натовпом відпочиваючих на Сагайдачного, щоб пройти
на набережну, і в якийсь момент – цементні
блоки перед носом, а все знову втискується
на метровий тротуарчик. Битий, до речі,
ну і Контрактова виглядає зараз взагалі
похмуро – по периметру бетонні блоки від
машин, в Гостиному і біля метро будівництво, навколо брудно і сумно, а поїсти ніде.

PS

У «Київдорсервісі»врахували
пропозиції учасників дорожнього руху: на вул. Фролівській
та в кінці Андріївського узвозу сьогодні
будуть встановлені інформаційні табло.

Вечірній Київ | 31 серпня 2017 року | №34 (19268)

ПОГЛЯД

ОСВІТА І ВИХОВАННЯ
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

5

1 вересня стартує новий навчальний рік. Напередодні «Вечірка»
долучилася до обговорення питань щодо готовності навчальних
закладів Києва до цього відповідального для представників столичної влади, освітян, школярів та
їхніх батьків періоду.
Олена ФІДАНЯН, директор Департаменту
освіти, науки, молоді та спорту КМДА:

Мета – зробити
дітей щасливими
Михайло КАМІНСЬКИЙ

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Ситуація у дошкільних закладах та загальноосвітніх школах столиці, реалізація планів
щодо літнього оздоровлення
юних киян і підготовки до
нового навчального року стали
темою розмови «Вечірки» із
заступником голови КМДА із
гуманітарних питань Ганною
Старостенко.
– Раніше, як відомо, у навчально-виховній сфері Києва були проблеми.
Елементарно бракувало коштів на харчування найменших наших громадян
у садочках, – каже Ганна Вікторівна.
– Слава Богу, в останні два роки ситуація з дошкільними закладами почала
поліпшуватися…
За словами заступника голови КМДА,
торік у Києві вдалося відкрити лише
сім нових ДНЗ, а нинішнього року їх
буде десять. І це не межа. У місті ще
чимало закладів, які не стовідсотково
використовуються за своїм цільовим
призначенням. Саме тому столичною
владою затверджено спеціальну цільову
програму з відновлення багатьох втрачених груп дошкільнят. З цією метою
активно залучають як бюджетні, так і
позабюджетні кошти.
І результати очевидні. Лише цьогоріч
вдалося створити майже тисячу додаткових місць. До кінця року заплановано
додати ще понад тисячу. Якщо торік
завдяки будівництву, реконструкції
та відновленню до працюючих груп
додалося близько 2 800 додаткових
місць, то на кінець цього року заплановано 3 400.
– Ми добре знаємо про існуючі
проблеми і постійно працюємо над їх
розв’язанням, – зазначає Ганна Старостенко. – Перед очима минулі роки, за
часів попередньої влади, коли дошкільні дитячі заклади масово закривалися.
Приміщення здавалися в оренду або
приватизовувалися спритниками для
використання не за призначенням.
Ознака результативності роботи нашої
команди – значна кількість судових
процесів щодо повернення цих «прихватизованих» приміщень.
Торік столичній владі вдалося повернути сім таких відчужених і хутко
«перепрофільованих» садочків. Є
обґрунтовані сподівання успішно

продовжити таку діяльність і цього
року. Ганна Старостенко запевнила,
що так буде доти, доки в Києві не
вдасться здолати всю чергу в дитсадки, яка, на жаль, ще залишається. У
КМДА одностайні в тому, що сучасних
дитячих садочків у столиці має бути
більше. І рівень їх повинен тяжіти до
європейського.

Особливу увагу влада
приділила оздоровленню
діток пільгових категорій.
Серед них чимало тих,
чиї батьки загинули або
отримали поранення в зоні
проведення АТО
З початком літа столична влада
максимально консолідувала всі наявні
фінансові ресурси і сили на ремонти,
відновлення та підготовку освітніх
закладів до нового навчального року.
За словами Ганни Старостенко, окрім
шести вже традиційних програм у
цій сфері реалізуються ще три додаткових.
– Фінансування дитячої освіти у
структурі Києва сьогодні є найбільшим
– на це передбачено понад 10 млрд
гривень. Із них 1,6 млрд на будівництво, реконструкцію та відновлення
столичних дитсадків і шкіл, на виконання освітніх програм. За три літні
місяці маємо провести всі заплановані
масштабні роботи, зокрема, реалізу-

вати відповідні додаткові програми,
– повідомила заступник голови КМДА.
Назви згаданих додаткових програм
кажуть самі за себе: «Дріб’язок на побутові потреби», «Оформлення права
користування земельною ділянкою у
навчальних закладах», «Заміна ламп
на енергозберігаючі Led».
Літні канікули для кожного школяра
– найбажаніша пора відпочинку та оздоровлення, отримання нових знань та
вражень. З метою належної організації
дитячого дозвілля з бюджету столиці
виділено 55 млн гривень. Особливу
увагу влада приділила оздоровленню
діток пільгових категорій. Серед них
чимало тих, чиї батьки загинули або
отримали поранення в зоні проведення
АТО. Такі юні кияни завжди у полі зору.
І хоча літні канікули ще тривають, уже
сьогодні можна сказати, що заплановане оздоровлення понад 9 тисяч дітей у
кращих оздоровницях країни не буде
просто звітною цифрою. Значною мірою долучилися до цієї справи і вісім
дитячих оздоровчих таборів, які влітку
активно функціонують у Києві.
– Усі ми бажаємо, щоб наші дітки
завжди почувалися добре. А хтось із
«великих» резонно зауважив, що найкращий спосіб зробити їх справжніми
людьми – це зробити щасливими. І ми
до цього прагнемо, – каже Ганна Старостенко. – Щоб вони завжди тішили
нас своїми усмішками. Щоб все у них
виходило саме так, як того бажають
вони самі, їхні батьки і близькі.

– Не лише загальноосвітні школи, але й професійні ліцеї і вищий навчальний заклад імені Бориса
Грінченка, підпорядковані місту, всі готові до
навчального року!
Яких новацій очікувати нам цьогоріч? По-перше, всі освітяни України, а не тільки Києва,
сподіваються, що Верховна Рада все-таки прийме
новий Закон про освіту. Це дуже для нас важливо.
Закликаємо народних депутатів підтримати нас
та прискорити його прийняття. Підтримуючи цей
Закон, ми підтримуємо все наше суспільство. Без
змін в освіті не буде змін у самій державі.
По-друге, цього року, згідно з наказом Міністерства освіти України, буде запроваджено
пілотний проект «Нова українська школа». Чому
пілотний? Тому, що основні зміни почнуться з
2018-2019 навчальних років. Цьогоріч відбуватиметься пілотування нових програм на рівні
початкової школи. Для цього МОН України обрало 100 шкіл в Україні. Від столиці беруть участь
чотири навчальні заклади. А саме: школа №5
Печерського району, школа №106 з поглибленим
вивченням іноземних мов Шевченківського району, школа №35 Дніпровського району і школа
№309 Дарницького району. Відбір переможців
здійснювало Міністерство абсолютно на добровільній основі, шляхом подання заявок та розгляду їх в Інтернеті.
Водночас ми від Києва запровадили свій власний пілотний проект у початковій школі. В ньому
візьмуть участь ще 100 ЗНЗ. До речі, згадана школа №309 два роки тому назад була рекордсменом з набраних першокласників. Було аж вісім
паралельних класів. І сьогодні у Києві продовжує
зростати кількість першачків. Зокрема, приток
діток у ДНЗ за останні три роки збільшився на
10 відсотків. Тож нам потрібно багато будувати,
відкривати нові заклади.
До кінця року у Києві будуть відкриті ще десять
дитсадків. Щодо шкіл, то ми теж відкриваємо три
нових приміщення на понад 1 700 учнів. Такого
приросту давно не було. Це на сьогодні найбільший
показник в Україні. Саме в цих нових приміщеннях
збільшено кількість місць для учнів початкової
школи.

Олена ШЕВЧЕНКО, заступник начальника
управління лікувально-профілактичної
допомоги Департаменту охорони здоров’я
КМДА:

– Медичне обстеження школярі проходять планово, один раз на рік. Оформлення діток старшого
дошкільного віку до школи починається з січня.
То ж ми не прив’язуємо медогляд до 1 вересня. І
довідка лікаря дійсна упродовж року. Це означає,
що перед 1 вересня батькам не потрібно бігти та
ставати в чергу до лікаря. У цьому питанні є цілковите порозуміння з Департаментом освіти. Хіба
якщо дитина чимось перехворіла, то її необхідно
обов’язково показати медичному працівнику.
Лише після цього повторно пройти медогляд та
отримати нову довідку про стан здоров’я. Таким
чином визначається спроможність учнів займатися в тій чи іншій групі фізичного навчання, з тим
чи іншим фізичним навантаженням. Для всіх нас
найважливішим є життя та здоров’я дітей, особливо, в перехідному віці. Відповідальність за їхній
стан здоров’я, в першу чергу, лежить на татові та
мамі. Ніхто так не знає своєї дитини, як її батьки.
Іноді нас запитують: хто несе відповідальність
за травму дитини, отриману у школі? Зустрічне
запитання: а хто несе відповідальність, коли ми
йшли і… отримали травму? Не можна в усьому
звинувачувати освіту, або медиків. Якщо дитина має якісь протипокази й це зафіксовано в
довідці, а вчитель фізкультури на це не зважає і
дає навантаження, які спричинили травму, то до
нього дійсно будуть питання. Кожна така ситуація
окремо розслідується, складається відповідний
акт. Якщо порушення з боку педагога не було, то
яка його вина в тому, що сталося?! А від нещасного випадку ніхто не застрахований.
Михайло КАМІНСЬКИЙ
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ДО ЧАСУ

Шкільний ярмарок
за дорослими цінами,
або Дорогий ти наш школяр

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Марія МАТЯЖ

Школяркою я обожнювала серпень – місяць глобального шопінгу. Зошити,
щоденник, рюкзачок,
новенька спідниця… І все в
один день!
Спочатку блукаєш поміж прилавків і обираєш найприкольніші
зошити, а потім удома старанно
обгортаєш в обкладинку. Проте
батькам чомусь було не до веселощів. Тепер я трохи підросла і все
зрозуміла...
Відвідавши декілька шкільних
ярмарків, а в Києві їх цього року з
десяток, я приблизно підрахувала,
скільки коштів слід витратити
батькам, аби як слід підготуватися
до нового шкільного року.
Почнемо з рюкзаків, вартість
яких коливається від 300 до 1500
гривень. На жаль, я не помітила
на ярмарках низьких цін. Хоча ми
звикли, що ярмарок дешевше за
магазин, насправді це не так. Наприклад, у маленьких крамничках
у спальних районах можна знайти
рюкзачок і за 150-200 гривень.
Також радимо звернути увагу
на акції в супермаркетах або ж на
Інтернет-магазини. До речі, ціни там
доволі низькі. Напевно, це пов’язано з тим, що виробникам, аби
представити свій товар на ярмарку,

потрібно сплатити
Беремо за помірними
оренду прилавка, і
ці кошти покрива- цінами: пенал – 50 гриються націнкою на вень, дві ручки близько
товар, а от Інтер15, олівці по 5, гумка
нет-магазини могривень, одначе
–
7, коректор –15-20. коли дитині до
жуть не підвищувати ціни. Втішає, що Мінімальний набір для школи потрібно
на ринку рюкзаків письма обійшовся майже купити декілька
усе ж переважають
спідниць чи штау 100 гривень
українські виробнинів, пару блузок та
ки, а не іноземні бренди.
піджачок, патріотизм потроху зникає.
Шкільна форма доволі дороІ канцелярія недешева: кульга – вартість блузки або сорочки кова ручка коштує в середньому
така ж, як і для дорослих. Можна 7-12 гривень, а ще потрібні олівець,
підібрати щось за 200-350 гривень, гумка, коректор, який останнім
а можна й за 900.
часом набув шаленої популярності,
На Інтернет-платформах ціни та пенал, що може коштувати як
нижчі. Наприклад, сорочка китай- блузка. Беремо за помірними цінаського виробництва коштує 100-150 ми: пенал – 50 гривень, дві ручки

близько 15, олівці по 5, гумка – 7,
коректор –15-20. Мінімальний
набір для письма обійшовся майже
у 100 гривень.
Ціни на зошити, що доволі дивно, вже не залежать від кількості
аркушів, а від якості та креативності візерунка. На 12 аркушів – 3-5
гривень, а на 48 – 7-10. Тоненький
альбомчик для малювання коштує
12-15 гривень, товстіший – 20.
Акварельні фарби обійдуться у
30 гривень.
Наголошуємо, що ціни вказані
за товар середньої категорії. Звіс-

Також шкільні ярмарки
пройдуть:
 ТРЦ Dream Town – Оболонь.
 ТРЦ «Полярний» – вул. П. Калнишевського, 2, Мінський масив.
 ТРЦ Art Mall – вул. Заболотного, 37.
 ТРК «Проспект» – вул. Червоногвардійська, 1-в (недалеко від
ст.м. «Чернігівська»).
 ТРЦ «РайON» – вул. Миколи
Лаврухіна, 4.
 ТЦ «Алладін» – вул. Гришка, 3-а,
(біля ст.м. «Позняки»).
 ТЦ «Піраміда» – вул. Олександра
Мішуги, 4 (біля ст.м. «Позняки»).
 ТРЦ «Космополіт» – на вул. Вадима Гетьмана, 6 (неподалік
від ст.м. «Шулявська»).
 ТЦ «Магеллан» – проспект
Академіка Глушкова, 13-б, Теремки.
но, пенал може коштувати й 150
гривень, щоденник – 100...
Отож, висновок: ярмарок – це
не найдешевший спосіб зібрати
школяра. На київських ярмарках
радше можна розважитися: бігають
аніматори, влаштовують цікаві
майстер-класи, панує святкова
атмосфера…
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ДО ЧАСУ

12 років у школі.
Спроба друга

У ДЗЕРКАЛІ ДУМОК
Сергій, батько:

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ЗНОВУ МАЄ НАМІР ЗАПРОВАДИТИ 12-РІЧНУ МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ
З 2018 РОКУ. НАГАДАЄМО, ЩО ПЕРША СПРОБА ЗРОБИТИ ЦЕ 2010-ГО ПРОВАЛИЛАСЯ…
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Марія МАТЯЖ

Відповідно до західних стандартів, ми начебто рухаємося у
правильному напрямку, адже
у школах країн Європи вже
діє 12-річна система навчання.
Водночас треба розуміти, що
цей процес в українських та
європейських школах суттєво
відрізняється.
Одним з найцікавіших аспектів нової
реформи стане запровадження профільного навчання у старшій школі.
Тобто, учні зможуть самостійно обрати спеціалізацію і опановувати саме
ті предмети, які їм знадобляться при
вступі до університету. Така система
вже практикується у деяких ліцеях та
гімназіях.
У 10-11 класі обирається профіль,
наприклад, історичний, правознавчий,
математичний, але обирається – занадто
голосно сказано. Знаю з власного досвіду, що зазвичай обирає школа, все
залежить від кількості вчителів того чи
іншого предмета або предмета, який викладає класний керівник. А серед учнів
проводиться формальне голосування з
передмовою: «Ми ж уже визначилися з
профілем! Усі згодні?».
Теоретично після реформування
навчання має полегшитися та стати
цікавішим, передбачається значне ско-
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– Система розгалуження після 9-го класу, коли
випускник профтехнічного напрямку зможе
водночас із середньою освітою отримати ще й
спеціальність, – це непогано. Адже хлопці будуть
закінчувати школу у 18 років і йти до армії, де
також потрібні водії, зварювальники, електрики і
технічні спеціалісти. Проте чи актуально це в наш
час, сказати важко. Більшість хоче навчатися в
університетах, опановуючи більш сучасні професії. Це гарна ідея для невеликих містечок та селищ, проте невідомо, наскільки ефективною буде
подібна система в Києві та інших великих містах.

Світлана Ліпінська, психолог:

рочення кількості уроків та відсіювання
навчальних дисциплін. Сьогодні школа
нав’язує купу зайвої інформації, зайві
предмети, відбувається розсіювання
уваги.
– Це не означає, що в школі пропадуть знання. Знання зараз накопичуються з драматичною швидкістю – діти
вже не йдуть до школи за знаннями, для
цього є Інтернет, дуже багато різних
ресурсів. Їх треба навчити, як ці знання використовувати, класифікувати,
як відрізнити добро від зла і як знайти знання, потрібні для вирішення
індивідуальної життєвої ситуації чи
професійного виклику, – прокоментувала міністр освіти та науки України
Лілія Гриневич.

ПІДЛІТКИ
Олександр ПИРЛИК

Безумовно, одним із наймасовіших
захоплень сучасних підлітків є користування Інтернетом. За результатами дослідження, проведеного
психолого-педагогічним центром
Київського палацу дітей та юнацтва, 88% столичних підлітків проводять більшість свого вільного часу
за моніторами. Лише 42% опитаних
відвідують навчальні позашкільні
заклади у своєму районі, а 13% –
шкільні гуртки або секції.
Вчені навіть термін придумали для характеристики нинішнього молодого покоління – «Покоління Z» (Generation Z ). Часто цей
вислів вживають, зайвий раз підкреслюючи
надмірне захоплення віртуальним світом.
– Загалом так зване Generation Z – це
молоді люди, які народилися на межі двох
століть. Їм притаманні користування різними гаджетами, а отже і соціальними
мережами Facebook, Youtube, Instagram
тощо, – коментує дитячий психолог Тетяна
Тулімова. – Люди помилково сприймають
це визначення образливим, не помічаючи,
що до кола зацікавленостей молодих людей можуть входити інженерно-технічні
питання (біомедицина, робототехніка), а
також мистецтво. Фахівці передбачають,
що це покоління буде економним і вестиме
здоровий спосіб життя. Як бачимо, не все
так погано, як здається.
Що ж примушує підлітків відмовитися
від реального світу і більше цікавитися
віртуальним? Причин безліч, і у кожного
такого випадку окрема історія – від браку
уваги з боку батьків до звичайних лінощів…
– Головною причиною «інтернетного магнетизму» є його легкодоступність і простота.
У підлітковому віці важливе спілкування
з людьми, які мають схожі захоплення. У
реальному світі такі знайомства часом важ-

Цікаво, що така система – це лише
одне з двох розгалужень старшої школи
(після 9-го класу) під назвою «академічний ліцей». Разом з ним існуватиме ще
«профільний ліцей», по суті, ті ж самі
коледжі, тільки при школі. Ті учні, які
захочуть продовжити навчання у профільному ліцеї, паралельно зможуть
отримати середню освіту і першу професію, що дасть змогу одразу після закінчення школи влаштуватись на роботу.
Лілія Гриневич, представляючи нову
реформу, наголосила, що станом нинішньої середньої школи задоволені
лише 10% батьків, 15% вчителів, 8%
директорів. І додала, що, за останніми
дослідженнями, саме змін у середній
освіті хочуть 76% українців.

– Думаю, питання не в тому, скільки вчитись,
а як! При сучасних школах 10,11, 12 років – це
забагато. Вже не актуально зубрити тонни інформації, коли можна користуватись Інтернетом.
Треба розвивати в дітях здатність аналітично
мислити, щоб вони вчилися знаходити, перевіряти та аналізувати інформацію. Наша система
навчання – підготовка бездумних слухняних людей, які мають виконувати все, що їм говорять.
Я це називаю «11–12-річна початкова школа».
Дітей не вчать самостійності, не вчать досягати
того, що хочуть, тому вони й невмотивовані.
Треба змінювати процес самого навчання.

Олена Андрощук, вчитель географії:

– Чесно кажучи, маю деякі сумніви щодо
необхідності цієї реформи. Не зовсім уявляю, як
вона має реалізуватись на практиці. По-перше,
проблема в тому, що й одинадцятикласник не
завжди знає, ким хоче стати, до якого навчального закладу податись та на яку спеціальність.
Як дитина, дев’ятикласник, зможе зробити такий
вибір?! По-друге, профільне навчання запроваджується таким чином, що один вчитель муситиме викладати декілька суміжних предметів у
старшій школі. Як, наприклад, вчитель фізики
викладатиме хімію за 10–11 клас? Тим паче, зараз говорять про значне скорочення предметів, а
дітям і так важко засвоювати інформацію.

Нереальна реальність
«Покоління Z»
Калаж Дмитра БОГДАНА

ко завести навіть дорослим. А в Інтернеті
докладати зайвих зусиль не потрібно, там
вже існують ідеальні умови. Просто натискаєш пару клавіш і тут же знаходиш тисячі
людей, які цікавляться, скажімо, орігамі,
важким роком, футболом, кулінарією чи
брейкдансом, – продовжує пані Тулімова.
Утім, часом Iнтернет може стати і величезною загрозою, причому не лише
здоров’ю, а й життю маленької людини.
Взимку столицю сколихнула хвиля спроб
13-14-річних школярів покінчити життя
самогубством. І найстрашніше, що вони
просто грали у гру під назвою «Синій кит».
У смертельної забави можуть бути й інші
назви, однак результат завжди однаковий –
обірвані життя і згорьовані батьки, які не
розуміють, що ж змусило дитину вдатися
до фатального вчинку. Умовами «гри» було
спілкування з адміністраторами так званих

Що ж примушує підлітків відмовитися від реального світу і більше
цікавитися віртуальним? Причин
безліч, і у кожного такого випадку
окрема історія – від браку уваги з
боку батьків до звичайних лінощів…
Груп смерті, а також виконання певних завдань – завдання порізів на руках та ногах
або ж перебігання через трасу з інтенсивним
рухом у недозволеному місці.
– У мене був досвід спілкування з дітьми,
які намагалися грати у «Синього кита». Майже
у 90% випадків підлітки скаржилися або на
нерозділене кохання, або на непорозуміння
з батьками. І якщо у першому випадку ніхто
не застрахований від розчарування, то у
другому я став би на захист молодшого покоління. Часом дорослі, згадуючи власний

досвід у підлітковому віці, намагаються
нав’язати дитині своє бачення світу, аби
уберегти від помилок молодості. При цьому
навіть не слухаючи саму дитину, обриваючи
її намагання щось сказати фразами типу:
«Ти верзеш нісенітниці» або ж «Я старший,
а, отже, і правий». Це не аргументи для підлітка, а радше подразник, стимул до дій, які
часом мають радикальний характер, – каже
кримінальний психолог Андрій Горшков.
А що з приводу «інтернет-споживання»
думають самі представники «Покоління Z»?
Цікаву думку висловила дев’ятикласниця
Людмила Вовк, яка зараз працює над науковою роботою до Малої академії наук. Її
тема – «Використання соціальних мереж
підлітками».
– Дорослі надмірно занепокоєні зацікавленістю «компом» своїх дітей. Натомість
я порівняла б усі інтернет-захоплення із
субкультурами. Кожна із субкультур має
свої ризики, адже формує цінності й поведінку підлітка, а це може викликати
нерозуміння з боку дорослих, – вважає
дівчина. – Намагання вирвати дитину з
улюбленої субкультури викликає тільки її
роздратування. Натомість у межах кожної
із субкультур можна знайти позитивний
ефект. Наприклад, зараз багато підлітків
захоплюються темою фанфіків (створення
самостійних творчих робіт на основі інших
творів). Це розвиток певних літературних
здібностей, коли дитина бере відому історію і змінює сюжетні лінії, і у творі може
з’явитися альтернативна розв’язка. Потім
інша дитина, натхненна новою історією,
робить вражаючі ілюстрації.
Невже це погано?
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ТИЖДЕНЬ СТОЛИЦІ
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На Співочому полі триває фестиваль «Українське. Своє. Особливе. V.S.». З 200
тисяч квітів створили 10 інсталяцій, кожна з яких презентує самобутній регіон
країни.

У парку Перемоги відкрився фестиваль плаваючих клумб. Киянам презентували 12 квіткових композицій на воді.

24 серпня українські та закордонні військові марширували Хрещатиком. Уро
Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко, який вручив на

На виставці
«М
днів демонст іць нескорених» , що р
о
рували суча
сне озброєн згорнулася на вулиці Х
рещатик, кіл
ня і військов
ька
у техніку.

У столиці пройшла незвичайна
За добу учасникам потрібно бу
дистанцію вулицями Києва без
мала команда з Сум, що подола
новий рекорд України.
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23 серпня найбільший
Держ
Софійській площі. Для ць авний Прапор України, розміром 60 на 40 м,
розгорнули на
ого знадобилося 200 ос
іб.

очистий парад приймав Президент, Верховний
ашим бійцям бойові прапори і відзнаки.

У патріотичному забігу у вишиванках уздовж
Русанівської набережної взяли участь близько трьох тисяч киян.

24 серпня на Поштовій площі відбувся фестиваль кримсько-татарської культури, де відвідувачі мали змогу
поспілкуватися з Мустафою Джемілєвим.

а гонка ретро-автомобілей.
уло проїхати максимальну
з зупинки. Перемогу отриала 531 км та встановила

ул. Олекй сквер на в ки з
и
в
о
н
ся
в
и
в
удівців з’я
лали доріж
и київзеленб или газон, квітник, прок починку.
м
а
л
си
і
н
и
На Троєщ
м висад
и для від
ановили лав
рова, 16-в. Та
сандра Сабу країнської вишивки, вст
у
орнаментом

на Дніпрі
їни, 24 серпня
ра
Ук
і
ст
но
еж
Дня Незал
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На київських островах пройшов
чемпіонат із риболовлі для
людей з обмеженими можливостями.

Фото Олексія ІВАНОВА , Віктора ПІСКУНОВА , Ірини КРИКЛІ та Бориса КОРПУСЕНКА

МЕГАПОЛІС
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ІНФРАСТРУКТУРА

ЕЛЕКТРОННА СТОЛИЦЯ

Київ оточать кільцем

Під пильним
поглядом
«Інформатики»

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

 ЧИ СТАНЕ ВКАД НАЙБІЛЬШИМ ІНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЕКТОМ СТОЛІТТЯ?

Петро ЗУБЕНКО

Тема будівництва Великої кільцевої автодороги
навколо Києва не нова.
Уперше про неї заговорили ще 12 років тому –
саме тоді було зроблено
перші кроки до проектування. Реалізація задуму
дозволить розвантажити
центральну частину міста
від транзитного трафіку,
від зовнішнього вантажного транзиту та впровадити систему вагового
контролю фур на в’їздах
до столиці, що й передбачено Стратегією розвитку
міста Києва до 2025 року.
За час, що минув, проект не
тільки дозрів, а й «перезрів»
– кому хоч раз у житті довелося переїжджати чи об’їжджати
столицю, той зрозуміє: у тягучці
можна втратити не одну годину
такого дорогого часу...
Першим етапом має стати проектування і будівництво найбільш
проблемної ділянки від Київ –
Одеса до Київ – Чоп і далі на Київ
– Ковель – Ягодин з прицілом
на порти, розповіли «Вечірці»
в ДП «Розвиток інфраструктури
Київщини», яке опікується цим
та іншими подібними проектами.
До такого рішення підштовхнуло
життя, а саме – труднощі, що
виникли через транзит вантажів
територією Росії.

Схема проходження кільцевої
автодороги визначена, закріплена і погоджена, вона залишиться такою, як планувалася
2008 року. Єдине – напрямок
визначений, але є плюс-мінус
250 метрів праворуч і ліворуч від
осі, де вона повинна пройти. Там
заборонялося відчуження земель.
Вісь вибирали так, щоб мінімально «зачепити» ті ділянки,
де території були вже роздані у
власність. Там, де місцеві громади знехтували розпорядженням
Кабінету Міністрів і все-таки
пішли на порушення, напевне,
комусь доведеться відповідати.
Але з цього приводу є закон про
примусове вилучення земельних

безкоштовна чи платна? Яким
буде придорожній сервіс – хто
та на яких умовах буде його там
розміщувати?
В Україні поки що немає концесійних доріг. Щоб прийшов
нормальний концесіонер, Верховній Раді необхідно внести зміни
до Закону «Про концесію», як нам
радять МВФ і міжнародні фінансові інституції, аби збільшити
довіру до держави. Чи це буде
повністю кільце концесійне, чи
побудоване за державні кошти,
чи це будуть інвестиційні гроші
й дорога категорії А1 з певними
вимогами – готової відповіді поки
що немає. Одне зрозуміло: усе
залежатиме від довіри до України

За розрахунками, зробленими сім років тому,
повне кільце навколо Києва коштувало
в тодішніх цінах 55 млрд грн. Зрозуміло,
сьогодні суму треба збільшувати мінімум
у 2,5 раза. Точну цифру дасть техніко-економічне обґрунтування.
ділянок і об’єктів нерухомості,
який дозволяє для суспільної
необхідності вилучати їх – з оцінкою, оплатою, заміною.
Існує багато питань, точної
відповіді на які не знає ніхто.
Скільки може тривати будівництво – від початку проектування і аж до того моменту, коли
переріжуть урочисту стрічку
на останньому фрагменті автодороги? Скільки воно орієнтовно
може коштувати в цінах сьогоднішнього дня? Це буде дорога

з боку міжнародних інституцій.
За розрахунками, зробленими
сім років тому, повне кільце навколо Києва коштувало в тодішніх цінах 55 млрд грн. Зрозуміло,
сьогодні суму треба збільшувати
мінімум у 2,5 раза. Точну цифру
дасть техніко-економічне обґрунтування.
Чи буде проїзд цією дорогою
безкоштовним, чи стягуватиметься плата? Деякі експерти
вважають: безкоштовний сир
лише в мишоловці. Безкоштов-

них доріг ми маємо багато, а
їздити нема по чому. Якою вона
буде, визначатиме Міністерство
інфраструктури, яке за будь-яких
умов залишиться координатором
проекту. А приймати рішення
буде Кабінет Міністрів України.
Ганна Юрченко, заступник
директора департаменту Стратегії та координації роботи – начальник відділу міжнародного
співробітництва «Укравтодору»:
– Соціально-економічний
ефект та вплив на навколишнє середовище від будівництва
ВКАД для столиці насправді важко переоцінити. Це і зменшення заторів у Києві, й зростання
експлуатаційних швидкостей
руху транспортних засобів порівняно з нинішніми умовами
руху через місто для вантажних
автомобілів – з 25 до 80 км/год,
для автобусів – із 25 до 75 км/год,
для легкових автомобілів – з 35
до 110 км/год. Прогнозується
зменшення в 4 рази кількості
дорожньо-транспортних пригод,
пов’язаних із незадовільними
дорожніми умовами, зменшення
експлуатаційних витрат автомобільного транспорту та непродуктивних втрат робочого часу
пасажирів і вантажів, зниження
собівартості перевезень, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, зокрема
кількості шкідливих викидів у
атмосферу майже наполовину.
Нині здійснюється пошук
джерел фінансування завершення проектування.

ДО ТЕМИ
Під час Великої депресії американці у прямому сенсі закопували гроші в пісок – будували
автомагістралі. Після війни німці
будували автобани… А логіка дуже проста: одне робоче
місце у будівництві доріг дає
7 робочих місць у суміжних
галузях. Якби усі кошти, які виділяються на підтримку банківської
системи, направляти в реальний
сектор економіки, у даному випадку – в будівництво доріг, ми
давно вже за рівнем життя були б
ближче до Європи, ніж нині.

ПОБУТ

3–5 гривень за безпеку? Недорого…
Олег ПЕТРЕНКО

Мешканці 80 столичних
будинків вже зголосилися
обладнати теплопункти і
ліфти охоронними системами.
Програма почала діяти в Києві наприкінці минулого року:
сигналізація встановлюється
за кошти міського бюджету (на
цей рік виділено 10 мільйонів), а
мешканці дбають про її подальше функціонування та сплачують поліції абонплату – по 3–5
гривень з квартири щомісяця.
Оснащення датчиками і
під’єднання до пультів поліції
охорони одного будинку коштує
до 12 тисяч гривень. Рішення має

бути прийняте на будинкових
зборах переважною більшістю –
не менше 75 відсотків від загальної кількості співвласників, аби
всі усвідомлювали свою відповідальність, повідомив директор
КП «Київжитлоспецексплуатація» Олег Котляренко.
Торік у рамках пілотного
проекту такими системами було
обладнано декілька будинків,
однак половина жителів не
сплачують абонплату. За них
перед поліцією змушена розраховуватися «Київжитлоспецексплуатація». Тому незабаром
абонплату мають виставляти не
в окремій квитанції, а включити
у загальну платіжку від ЖЕКу.
За останні роки, відколи Київ
масово встановлює будинкові
лічильники тепла, викрадено

Калаж Дмитра БОГДАНА

півтисячі таких приладів, зокрема 250 торік. Найбільше
потерпає Троєщина. «Ліфтову
котушку здають на металобрухт
за 300-400 гривень, а вартість
її до 4 тисяч. Теплолічильник
з установкою коштує до 60 ти-

9

сяч», – каже Олег Котляренко.
Ініціативні групи можуть подати
заявки на встановлення охоронних систем безпосередньо до КП
«Київжитлоспецексплуатація»
або відділень «Центру комунального сервісу» в районах.

Михайло КАМІНСЬКИЙ

Два роки тому про комунальне
підприємство «Інформатика»
мало хто знав. Нині в ньому
працює штат досвідчених професіоналів, які мають у своєму
розпорядженні оснащене за
останнім словом техніки приміщення неподалік станції метро
«Шулявська».
– Свого часу Київрадою ухвалена
комплексна цільова програма «Електронна столиця» на 2015–2018 роки.
Над виконанням певної її частини
ми й працюємо, – про можливості
та перспективи КП «Інформатика»
розповідає начальник управління
IT Микола Пихтін. – Передусім, організовуємо загальноміську систему
відеоспостереження, обслуговуємо
Центр обробки даних (ЦОД) та систему оповіщення.
Микола Пихтін пояснює, що
підприємство володіє потужною
серверною платформою, якою не
лише постійно користується, але й
при потребі ділиться з іншими.
– Ми працюємо у цілодобовому
режимі, спроможні бачити та фіксувати все, що відбувається навколо, –
додає співрозмовник. – Визначальний напрям роботи підприємства
– аналітична діяльність в інтересах
киян та КМДА. Відстежуємо якість
та своєчасність виконання основних поточних завдань різними
комунальними службами міста, його
життєдіяльність.
Серед головних локальних завдань підприємства – супровід
загальноміської системи відеоспостереження. Зараз розробляється
алгоритм виконання дуже амбіційної задачі: міську систему відеоспостереження будуть інтегрувати в
аналітичний програмний комплекс,
який виконуватиме одразу декілька
завдань – соціального, правоохоронного характеру.
Начальник управління ІТ перелічує сфери життєдіяльності міста,
де можна застосувати згадану ним
систему:
– Це і паркувальна галузь (контроль за паркувальними майданчиками), і комунальна інфраструктура,
і освітня сфера. Наприклад, для
потреб поліції запроваджується
модуль та визначення детекції облич, їх аналіз. Така відеоновація до
кінця цього року запрацює на всіх
станціях Київського метрополітену.
А також у місцях в’їзду та виїзду з
міста, перетину меж районів.
Зауважимо, наразі в столиці встановлено понад 4 тисячі камер відеоспостереження. У школах, музеях,
театрах, на соціально-побутових
об’єктах, важливих підприємствах,
вулицях, мостах. До кінця року їх
має бути вже 8 тисяч.
КП «Інформатика» постійно
генерує нові ідеї. Скажімо, нині воно
завершує проект зі встановлення
«тривожних кнопок» у столичних
парках. Найближчим часом «перша
ластівка» цього починання буде
презентована у парку Кіото. На черзі
– більш активне застосування квадрокоптерів, дронів, інноваційних
можливостей сучасної науки.
Планів у «Інформатики» чимало.
І головне, є велике натхнення їх
реалізувати.
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18 ДЕРЖАВНА СПРАВА
100 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

«Більшовики нам нічого
не дарували»
Українська революція,
що розпочалася у березні
1917 року, стала одним із
найважливіших і найскладніших періодів вітчизняної
історії у ХХ столітті. Саме
тоді українцями було створено суверенну національну державу. Про конкретні
факти, які спростовують
недолугі пропагандистські
міфи щодо витоків і становлення нашої державності,
ведемо розмову зі старшим
науковим співробітником
Інституту історії НАН України, кандидатом історичних
наук Геннадієм Єфименком.
– Ще в останній третині XIX
століття Михайло Драгоманов
порушував питання про політичну автономію нашої країни.
Тоді всі її терени, що входили
до складу Російської імперії,
називали Наддніпрянською
Україною. А коли вперше стало
чітко зрозуміло, де «починається» Україна?
– Документально точно етнічні
терени України були визначені за
підсумками першого Всеросійського перепису населення, який
провели 9 лютого 1897 року. В опитувальних листах не було графи про
національність людей, але стояло
питання про їхню рідну мову. І що
з’ясувалося? Виявилося, що населення імперії говорить ста різними
мовами, а «малоросійською» (в
термінах того часу) – близько 18%,
і «малороси» – друга за чисельністю мовна група імперії після
«великоросів» (45% населення).
Українською говорили вісім
із десяти мешканців Київської,

Волинської, Подільської, Херсонської, Полтавської, Харківської та
Катеринославської губерній (до
складу останньої входили і частини
сучасних Луганської та Донецької
областей). Тільки трохи менше
носіїв української, ніж у цих семи
регіонах, мешкало в Чернігівській
і материковій частині Таврійської
губернії, на Холмщині та на Кубані.
– Результати перепису, вочевидь, викликали жваві дискусії?
– Так. Мене особливо зацікавила
опублікована невдовзі книга російського вченого К. Фортунатова
«Национальные области России»,
основні висновки якої ще до революції поділяв більшовицький
вождь В.Ленін. Щоб стимулювати
економічний розвиток, науковець
пропонував розділити імперію на
16 штатів. Критеріями поділу мали
стати кількість населення регіону
(7 – 10 млн), господарська й територіальна єдність «області» та її
етнічний склад. У своєму проекті
вчений пропонував створити три
«малоросійські штати» – Південно-Західний, Малоросійський і
Новоросійський, причому в останній із названих мали увійти і
Катеринославщина, й заселена пе-

реважно українцями Таганрозька шевський склав, а Рада затвердила
округа Області Війська Донського. спеціальну «Декларацію...», що й
– Ідея об’єднати «Сполучені стала інструкцією для нашої делеШтати України» в одну державу гації, яка поїхала в Петроград. За
стала реальною після Лютневої «Декларацією...» до складу України
революції 1917 року...
мали увійти 9 губерній – Київська,
– Прагнення створення власної Волинська, Подільська, Херсонська,
держави слугувало тим прапо- Таврійська (разом із Кримом),
ром, під яким і зорганізувалася Чернігівська, Полтавська, КатеУкраїнська Ценринославська й
тральна Рада (ЦР).
Харківська.
Більшовики
– Хоча дані
Після російської
революції в націо- визнавали: тоді
перепису були
нальних «областях» найдошкульніших
добре відомі,
колишньої імперії
а Тимчасовий
ударів їм завдала не До- уряд, на відрозпочалися свої
революційні про- бровольча армія, а саме міну від царукраїнські повстанці
цеси. У Києві 19 –
ського, визна21 квітня (за новим
вав українців
стилем) пройшов
окремим нароВсеукраїнський національний дом, усе ж пропозиції нашої
конгрес, який легітимізував ЦР й делегації викликали в революобрав керівні органи національ- ційному Пітері справжній шок!
но-визвольного руху.
– Так. Петроградці доводили, що
Питання територіального «на- «самостійність» України – це «ніж
повнення» країни стало одним у спину російської демократії!»
з головних. Скоро розпочалися Винниченко, який очолював нашу
переговори про межі країни з Тим- делегацію, говорив, що «російчасовим урядом. Голова ЦР М. Гру- ська демократія закінчується на

«українському питанні». І лише
після візиту до Києва делегації із
Петрограда, 16 липня 1917 року,
були ухвалені II Універсал ЦР й
аналогічна за змістом декларація
Тимчасового уряду. Краєвою владою в Україні визнали створений
Центральною Радою український
уряд – Генеральний секретаріат…
Як бачимо, більшовики не
мали жодного стосунку до формування території нашої країни.
Згодом їх політика у національному питанні залежала від ситуації на фронтах.
– У 1919 році білі прорвали
фронт червоних і розгорнули
наступ на Москву. На Правобережжі жорстка політика «воєнного комунізму», якою Кремль
фактично оголосив війну українському селянству, призвела до
вибуху грандіозного повстання
проти радянської влади.
– Більшовики визнавали: тоді
найдошкульніших ударів їм завдала
не Добровольча армія, а саме українські повстанці. Вони зробили висновки. І після поразки білих, перед тим,
як знову вступити в межі України,
червоні різко змінюють риторику.
Уже 19 грудня 1919 р. у резолюції
ЦК РКП(б) «Про Радянську владу на
Україні» зазначалося: «РКП стоїть на
точці зору визнання самостійності
України». Ленін у «Листі до робітників і селян України...» повідомляв
про те, що «незалежність України
визнана» і урядом Росії, і РКП(б). А
Троцький оголошує наказ по армії,
де йдеться про «Вільну, Незалежну
Радянську Україну».
Що ж стосується кордонів між
Україною та Росією, то переговори й дискусії точилися упродовж
не одного року. Остаточно східні
кордони з РФ було затверджено
постановою ЦВК СРСР від 16 жовтня 1925-го, якій передували два
роки важких переговорів і гострих
конфліктів.
Розмову вела
Юлія КОЛЕСНИКОВА

ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ

Дівчата йдуть у снайпери, хлопці – до ВДВ
 ЦЬОГОРІЧ 615 КИЯН УКЛАЛИ КОНТРАКТ ЗІ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ
«ЩОБ ЧОЛОВІК НЕ ЙШОВ
НА ВІЙНУ, ДРУЖИНА ПОРВАЛА
ПАСПОРТ»

Юлія БОДНАРЮК

Хто вони – кияни, які полишають
звичний спосіб життя і йдуть захищати рідну землю зі зброєю в
руках? Про це та про інші аспекти
поповнення українського війська
ведемо розмову із заступником
військового комісара по роботі з
особовим складом та громадськістю Київського міського військового
комісаріату Ігорем Слюсаренком
і начальником відділу комплектування і призову – заступником
військового комісара Олексієм
Юрчуком.
ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНТРАКТНИКА – 7-12 ТИСЯЧ

Близько 10 тисяч киян мобілізовано до
війська з початку АТО. Нині захищають
Україну лише ті, хто уклав контракт із ЗСУ.
Приходять добровільно, чимало вже служили
під час мобілізації чи за контрактом. Звертаються і кияни, які не проходили службу у
Збройних силах. З початку 2017 року уклали
контракт 615 киян віком від 18 до 43 років.
– Грошове забезпечення військовослужбовця військової служби за контрактом –
7-12 тис. гривень (залежно від посади, військового звання та вислуги років). Плюс всі

види забезпечення (речове, продовольче,
медичне, грошове, соціальне та правове) і
пільги, встановлені законодавством України, – кажуть співрозмовники. – Чимало з
тих, хто повернувся з АТО, зрозуміли, що
захищати Батьківщину – це їхнє покликання.
Звертаються і 18–20-річні, які закінчили
школу і шукають себе…
Нинішнього року військкомати відправили на службу 79 дівчат. Це медичні
працівники, зв’язківці, кухарі, діловоди,
снайпери. Зовсім юні й такі, що мають
родину, дітей. У мирному житті вони економісти, бухгалтери, юристи. Працівники
Київського комісаріату зауважують, що
настрій у дівчат ще більш патріотичний,
ніж у хлопців. Пов’язують це з тим, що вони
більш емоційні та вмотивовані.

– Часто друзі йдуть разом захищати
Україну. Якось троє товаришів, демобілізованих після служби в АТО, виявили бажання
служити у військових частинах ВДВ. Але на
превелике розчарування, лише один із них
був придатний за станом здоров’я служити
в елітному підрозділі. І вони втрьох пішли
до іншого роду військ, лишень аби бути
разом, – пригадують Слісаренко з Юрчуком.
На запитання, чому хочуть захищати
Україну, відповідають, що тато чи брат
служили. Буває, що батько вже служить, а
син йде слідом.
– Пригадуємо випадок, коли призивалася молода жінка, яка мала зовсім маленьку дитину. Разом із чоловіком вирішили, що вона служитиме, а він глядітиме
вдома маля. Або ще: чоловік проходив
службу в зоні АТО у 95-й аеромобільній
бригаді в розвідці, – розповідають наші
співбесідники. – Звільнився, працював, очолював громадське об’єднання
ветеранів, але вирішив повернутися на
військову службу, уклав контракт. Нині
знову в зоні АТО…

СЛУЖИТИ ЗДАТНІ НЕ ВСІ

Щоб укласти контракт зі Збройними
силами України, слід пройти медичну

комісію та професійно-психологічний
відбір. Адже не кожен може витримати
фізичні навантаження та стрес. Згодом
відібраних військовозобов’язаних направляють до навчальних центрів. Найчастіше
відмовляють претендентам у призові за
контрактом через захворювання шлунково-кишкового тракту, грижі хребта,
вади зору.
– Із тисячі претендентів було відмовлено
217, – пояснюють у військовому комісаріаті.
– За станом здоров’я, морально-діловими
якостями. Відмовляють також тим, хто був
засуджений, і особам, які зловживають
спиртним…
І про трагічне: з початку мобілізації
загинуло 178 киян–військовослужбовців
Збройних сил України. Ті, хто сьогодні призивається на військову службу,
згодом, можливо, братимуть участь
у бойових діях. Вони усвідомлюють
всі ризики. Бувало, чоловік підписав
контракт, а за місяць загинув під Волновахою. Війна…
– Ті, хто укладає контракт зі Збройними
силами України, патріотично налаштовані
та свідомі. Йдуть боронити свою Батьківщину не заради заробітку чи пільг. Часто
полишають високооплачувану роботу,
багатодітні родини, – кажуть працівники
комісаріату. – Батьківщина може пишатися
такими захисниками.
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Мовна картина
в органах державної влади
залишається невтішною – ми чуємо і російську, і суржик
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

«100 днів проведення
атестації претендентів
на посади держслужби
щодо вільного володіння
державною мовою», – так
називається нова урядова
програма. Її учасниками
стали близько 10 тисяч
кандидатів на чиновницькі
посади.
Подібні мовні новації у найближчі роки торкнуться практично всіх громадян України. За
офіційними даними, понад 4000
претендентів на державні посади
успішно склали іспити, ще близько
6000 – «обміняли» свої відмінні оцінки (отримані у школі чи
виші) на нові посвідчення щодо
вільного володіння державною
мовою. Водночас більше 200 осіб
«провалилися».
Право на створення відповідних комісій делеговано 80
профільним вишам України, 20
з яких розташовані у столиці.
Вартість іспитів коливається у
межах 300-1000 грн. Порядок
атестації для прийому на державну службу детально описаний в
урядовій постанові № 301. Згідно
з цим документом, усі кандидати повинні мати комунікативну
компетентність – здатність засто-

совувати мовні знання у різних
ситуаціях. Кожен держслужбовець
зобов’язаний добре знати основні
жанри української мови у сферах
ділового спілкування, офіційного
стилю, фахового спрямування
(доповідь, звіт, промова тощо).

У подальшому аналогічні вимоги висуватимуться не лише до
держслужбовців. Завдяки появі
законопроекту №5670 передбачається створення Центру української мови (для видачі мовних
сертифікатів). Крім того, згідно

компетентно
Галина УСАТЕНКО, заступник директора
Інституту філології:
– Хочу звернути увагу на деякі моменти. Частина
кандидатів проходить атестацію на підставі документів, виданих за старою шкільною системою. Внаслідок
цього виникають нерівні умови для решти претендентів, які повинні складати іспити на платній основі. Також треба врахувати ситуацію із переселенцями, які не вивчали української мови, а тепер змушені
проходити атестацію й витрачати кошти. Крім того,
великий тягар лягає на плечі атестаційних комісій,
котрі ще потрібно сформувати. Попереду – колосальна робота.

ЯК ЦЕ БУЛО

Степан ХМАРА: «Народний

агентами КДБ»

Рух кишів

26 років тому, зважаючи на проголошення незалежності, національно-демократичні сили повинні були погодитись не на
вибори глави держави, а на перевибори до парламенту та
місцевих органів влади. Якби це усвідомили, Україна пішла
б зовсім іншим шляхом розвитку. Так вважає Герой України, багаторічний політв’язень радянських таборів, відомий
політик Степан ХМАРА.
— Степане Ільковичу, ви
добре пам’ятаєте той день —
24 серпня?
— Я тоді сидів у Лук’янівському
СІЗО. Мене туди відправили ще
в 1990 році, коли зняли депутатський імунітет. Верховна Рада УРСР
протягом 15 хвилин надала згоду
на притягнення до кримінальної
відповідальності за сфабрикованою
справою. А потім із перервами то
випускали, то знову саджали.
— Коли вас востаннє випустили з ізолятора?
— 25 серпня 1991 року. І тоді я
знову повернувся до парламентської діяльності…
— Ваші колеги ухвалили історичний Акт. Після того, як
ви вийшли на волю, Україна
стала незалежною. Навіщо ж тоді
було проводити всенародний
референдум?
— Треба врахувати, що Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності, коли ще
відчувалися сильні впливи старого комуністичного режиму на
певні сектори нашого суспільства.
Після того, як провели грудневий

референдум, парламентське рішення підкріпили волею народу.
Таким чином, уже не могло бути
ніяких спекуляцій щодо нашої
незалежності.
— Подейкують, що Кравчук
брав участь у змові з Єльциним
проти Горбачова?
— Ніякої змови з Єльциним не
було. Кравчук плете про те, що була
поставлена крапка в Біловезькій
пущі (де зустрілися Єльцин, Кравчук і Шушкевич. — Ред.). Але ж це
просто лицемірство.
— А хіба ж Леонід Макарович
не вів свою гру, коли очолював
Верховну Раду УРСР?
— Швидше за все, ним грали. Кравчук виконував те, що
вимагали у Москві. Коли став
президентом, то зробив усе, щоб
Україна багато втратила. Він не
відповідав критеріям, які повинен
мати державний лідер. Колишній
ставленник Компартії не міг бути
самостійною фігурою. А тому здав
Чорноморський флот і створив
російську автономію у Криму. А
сьогодні він розповідає, наприклад, про те, що атомна зброя не

зі статтею 4, «кожен громадянин
України зобов’язаний володіти
державною мовою як мовою свого
громадянства».
Також планується створити Національну комісію зі стандартів
державної мови: її рішення будуть
обов’язковими до виконання на
всій території держави (ст. 39).
Ще одна новела – запровадження
посади Уповноваженого із захисту державної мови, статус якого
мають прирівняти до міністра.
У згаданому законопроекті передбачається внесення змін до Кримінального та Адміністративного
кодексів: за зневажливе ставлення
до державної мови винуватцям
«світитимуть» арешти (на строк
до шести місяців), а також великі
штрафи — 3400-11900 грн.
– За 26 років незалежності мовна картина в органах державної
влади залишається невтішною: ми
чуємо і російську, і суржик. Але ж
чиновник – це обличчя держави, –
говорить голова Національного
агентства з питань державної
служби Костянтин Ващенко.
– Тому закон про держслужбу
передбачає мовні компетенції.
Ми підготували відповідну процедуру, розробили програми й
отримали змогу подивитися через
Інтернет, як проходять іспити.
Оскільки мовне посвідчення діє
пожиттєво, його достатньо отримати лише один раз.

була нашою власністю. Так це ж
нахабна брехня!
— Ви вважаєте, що за ті «подвиги» Кравчука треба притягувати до відповідальності?
— У нормальній країні так і
було б. Є чимало випадків, коли
за відповідні вчинки притягували
до кримінальної відповідальності.
— Вам сьогодні не образливо,
що так вийшло: за що боролися,
на те й напоролися? Адже ви
вже давно не депутат...
— Та я — щасливчик. Задовго до
проголошення Акта мені довелося
перебувати у тих місцях, з яких
багато патріотів не повернулися…
— За якою статтею там «відпочивали»?
— За 62-ю. Була така знаменита
стаття Кримінального кодексу
УРСР: вона передбачала покарання
за антирадянську пропаганду в усній і письмовій формі з метою підриву й ослаблення радянської влади. Сім років на Уралі провів. Я тоді
казав своїм однодумцям: «Хлопці,
нам, звичайно, дуже нелегко. Але
уявіть, що сталося б, якби нас тут

не було». Після виходу на свободу
політв’язні стали каталізатором
громадської активності. Нас випустили на волю у 1987 році, а вже в
88-му ми напівлегально створили
Українську Гельсінську спілку,
яка стала прообразом майбутньої
політичної сили — Української
республіканської партії.
— Ви забули згадати про Народний Рух…
— Рух не мав належного відбору з ідеологічних і політичних характеристик. До нього
входили багато різних сил, які
часто були надто далекі один
від одного: починаючи від Демплатформи, створеної на базі
КПРС, і закінчуючи правими. На
той час потрібно було провести
фільтрацію. Народний Рух кишів
агентами КДБ, які використовували його в ролі «клапана»: випускали «пар» суспільної напруги.
Таким чином, РУХівці не повинні
були переходити межі, які представляли загрозу для компартійної
номенклатури.
— А сьогодні ви бачите «світло в кінці тунелю»?
— Якщо світла немає, то втрачається сенс життя. Треба ставити
питання інакше: як змінити ситуацію на краще? Як зробити Україну
сильнішою і перспективнішою? Не
треба забувати про наші природні
багатства та колосальні можливості. За своїм потенціалом ми
покликані стати найпотужнішою
державою Європи.
Бесіду вів
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

В рамках інформаційної
кампанії «Київ-україномовний-2020» телеканал «Київ»
готує сюжети «Уроки української мови» . Щовівторка та
щочетверга у програмі «Ранок
по-київськи» ведучі розповідають, як убезпечити себе від
суржику та говорити літературною мовою.
«Це невеличкі, але дуже
інформативні відеоуроки
української мови. Їх можна переглянути у вільному
доступі, скачати та поширити.
Також вони стануть корисними
тим, хто бажає поповнити свій
словниковий запас новими
рідковживаними словами», –
повідомляє телеканал «Київ».
***
Департамент суспільних комунікацій підтримує ініціативу
ВО «Рух захисту української
мови». Активісти громадської
організації забезпечують
громадський контроль за
виконанням ст. 10 Конституції України, розповсюджують
стікери «Переходь на українську мову» по всій Україні. Цю
ініціативу підтримали у багатьох містах на сході і півдні
України. Київ теж приєднався
до громадської акції: у столичному метрополітені розміщені
сіті-лайти із закликом розмовляти українською мовою.
***
За результатами дослідження Київського міжнародного
інституту соціології, більшість
українців надають перевагу
україномовним ЗМІ і стали
більше читати. Це можна побачити за часткою респондентів,
які сказали, що купують газети
російською мовою: якщо у
2012 році їх було 25,3%, то у
2017 – вже 11,4. Значно зросла
і частка книжкових перекладів
українською – з 16 до 28,2%.
Крім того, про переважне
вживання української мови в
повсякденному житті заявили
49% респондентів, а російської –
26. Як зазначив етнополітолог
та доктор політичних наук
Володимир Кулик, перемога
Євромайдану, прихід до влади
політичних сил, зорієнтованих на підтримку української
мови, а особливо військова
аґресія Росії суттєво змінили
політичні й економічні умови
функціювання українських
мас-медій.
***
Команда волонтерів проекту
«Безкоштовні курси української мови» запрошує на
навчання у новому сезоні. Щоб
записатися на курси необхідно
заповнити реєстраційну форму
за посиланням – goo.gl/forms/
SzPLpRViJMq7qDcq2. Початок
навчання – після 10 вересня.
Цьогоріч у Києві набирають 10
груп для рівнів А1-А2. Усі охочі
з рівнем В1 і вище зможуть
записатися на спецкурси з
удосконалення мови.
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Полювання на картки:
сезон у розпалі

SOS! ДОПОМОЖІТЬ

На початку липня кіберполіція розкрила
групу шахраїв, які обікрали картки півсотні
наших співгромадян. Злочинці телефонували
Влітку власники банківських карток
потерпілим під виглядом банківських співособливо цінують їх зручність у корисробітників, а ті легковажно ділилися даними
туванні, адже немає потреби везти на
своїх карток. Така схема називається вішинг.
відпочинок купу грошей. Та шахраї
Позаминулого року середня сума, яку втрачатеж оцінили переваги банківського
ли необережні власники банківських карток,
«пластику».
становила близько 800 грн, а торік вона вже
досягла 1,5 тисячі. Якщо 2015 року зловмисПри черговій спробі зняти в банкоматі з карт- ники виманили у людей 85 млн грн (із них за
ки заробітну плату автор потрапила в халепу: допомогою вішингу – 52 млн), то 2016-го – вже
автомат, який раніше працював бездоганно, 340 млн (частка вішингу – 275 млн).
несподівано «зажував» мій «пластик». Невдалі
За інформацією Національної поліції, торік
намагання скасувати операцію,
до правоохоронців надійшло
марне чекання повернення картки, ...торік до правоохорон- понад 4 тисячі заяв щодо шахзвернення до найближчого банківрайства з банківськими карткаців надійшло понад 4
ського відділення (єдина присутня тисячі заяв щодо шах- ми. Серед найпоширеніших –
там співробітниця повідомила, що райства з банківськими телефонні дзвінки, коли шахпід час обідньої перерви нічим картками. Серед найпо- раї повідомляли про вигадане
зарадити не може). Інше банків- ширеніших – телефонні блокування банківських карток
ське відділення я змогла відвідати дзвінки, коли шахраї по- або інформували абонентів
лише наступного дня, але тут на відомляли про вигадане про «виграш автомобіля» (аби
мене очікувала вкрай неприємна блокування банківських його отримати, треба, мовляв,
несподіванка: виявилося, що за
переказати гроші з банківської
карток
цей час залишок грошей на злокартки). За 6 місяців цього року
щасній картці зник.
поліція вже отримала майже
Як пояснили банківські спеціалісти, у цій 2,5 тисячі заяв від постраждалих. Торік кіберситуації власник картки припустився кіль- поліцією виявлено 800 таких кримінальних
кох помилок. А саме: не варто відходити від правопорушень, оголошено підозру 80 особам,
банкомату, необхідно одразу ж телефонувати статистика 2017-го: виявлено майже 1000, про
на «гарячу лінію». Звісно, прикро почуватися підозру оголошено 70. Тож поліціянти в міру
ошуканою, та ще й з власної вини. І те, що по- можливостей розкривають такі справи, а от
дібне чи не щодня стається не тільки зі мною, повернення втрачених через легковажність
якось не втішає.
грошей через суд – процес тривалий.
Ніна ГУЦУЛ

коментар
Антон КРАСОВ, правозахисник, юрист ВПГО
«Юридична сотня»:
– Нещодавно їхав з дружиною потягом. На одній із зупинок у неї витягли гаманець із банківськими картками і телефоном. Я порадив одразу ж зателефонувати
на «гарячу лінію» банку і заблокувати картку. Та вона не поспішала. Мовляв, от
приїду вже до Києва, тоді розберуся. Минула година, мені все ж вдалося її переконати зателефонувати до банку з мого телефону. В результаті картку заблокували,
та виявилося, що з рахунку встигли зняти 2000 грн. Банківські працівники повідомили, що шахраї намагалися отримати більшу суму, однак операцію було відхилено у зв’язку зі встановленням ліміту на зняття коштів протягом дня. Висновки
очевидні. Перший: при втраті картки не зволікайте, одразу ж блокуйте її, зателефонувавши на «гарячу лінію». Дорога кожна хвилина. Другий: встановіть ліміт на
зняття грошей протягом дня. Третій: не носіть разом телефон і банківську картку,
доступ до цих ресурсів спрощує злочинцям можливість позбавити вас коштів.

500 заяв про зникнення
дітей надійшло від киян
за перше півріччя
Юлія БОДНАРЮК

Із 1 вересня у Києві розпочинається пілотний проект: клієнти «Київстару» отримуватимуть СМС-ки з повідомленнями про дітей,
які зникли у столиці. Про те, як вберегти
свою дитину – розмова з начальником
ювенальної поліції Національної поліції
України, полковником Ларисою Зуб.
– Ледь не щотижня з’являються оголошення про зниклих дітей у
столиці. Скільки тривають пошуки, чи знаходять живими і здоровими?
– У Києві насправді – найбільше заяв про зникнення дітей з-поміж інших
міст України. За перші півроку 2017-го надійшло 500 заяв, і це більше, ніж
минулими роками. Відтак усі діти знайдені й повернуті батькам.
– Як і чому вони зникають?
– Основні причини – конфлікти з батьками. В благополучних родинах
одразу б’ють на сполох і повідомляють до поліції, коли дитина затрималася після гуртка, а вже пізня ніч тощо. А траплялося в моїй практиці, що
повідомляли за тиждень після зникнення дитини. Один батько заявив про
зникнення 15-річної доньки за… рік! Ми знайшли дівчинку, вона жила у
гарній родині – батьків хлопця, з яким зустрічалася. Їй вже виповнилося 16
і вона прийняла рішення не повертатися до батька, який нею не цікавився.
Чому діти втікають? Найчастіше – від непорозуміння дорослих, від насильства у родині. Аж до сексуального насильства рідними людьми. І наше
завдання – докопатися до причини.
– Чи є діти, яких не знаходять?
– Є не розшукані діти. Це резонансні справи. Наприклад, Інна Л., яка
пропала у дев’ятирічному віці. Пішла на ринок купити картку і не повернулася додому. Минуло 5 років. Пошуки тривають.
Інша історія: п’яна матір віддала комусь дитину, її досі не можуть знайти.
– Скільки тривають пошуки?
– Впродовж доби розшукується майже 83 % зниклих дітей. Були діти, які
протягом двох років були в розшуку, і ми знаходили їх живими-здоровими.
– Як здійснюють пошук?
– Одразу, коли батьки написали заяву про зникнення дитини, роблять
орієнтування. Його одразу передають усім патрулям. Якщо зникла дитина
віком до 11 років – піднімають увесь гарнізон по тривозі. Якщо поряд з
місцем зникнення – парк чи ліс – залучають спецпідрозділи, військових.
Пригадую, у Конча-Заспі загубився чотирирічний хлопчик. Батько розлучився з дружиною і взяв трьох дітей на прогулянку до лісу. Грали у хованки
і маленький син загубився. Піднімали МЧС, кінологи виїжджали. Кожний
сантиметр перевірили. Знайшли: переляканий хлопчик сидів під деревом…
– Що порадите батькам?
– Спілкуватися з дітьми, якими б втомленими ви не були. Ви повинні знати,
чим вони живуть, з ким дружать (і мати їхні телефони!), що почувають. Сучасні
діти – зовсім інакші. Тому рецепт, як вберегти своїх дітей, один: любіть їх,
розмовляйте з ними, відчувайте їх.

ОБЕРЕЖНО!

Паспорт без черги від шахраїв!
 ДОВІРЛИВІ КИЯНИ МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ГРОШЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ

Мешканці столиці, які бажають
швидко і «без проблем» отримати
біометричний паспорт для виїзду за
кордон, ризикують стати жертвами
шахрайських схем.
Одну з них можна проілюструвати за
допомоги Інтернет-сайту http://cherga.com.
ua/. Насправді ж цей сайт не має жодного стосунку до Центру надання адміністративних
послуг (ЦНАП). Більше того, такі віртуальні
«послуги» здатні лише дискредитувати
чиновників, які займаються оформленням
і видачею біометричних паспортів.
Про це «Вечірці» розповів голова Святошинської РДА Володимир Каретко:
– Нещодавно ми виявили вельми сумнівний
сайт. Один із моїх колег зареєструвався там,
обрав дату і час для отримання біометричного
паспорта. Невдовзі йому зателефонували і
призначили зустріч, що відбулась неподалік
нашої райдержадміністрації. Незнайомий
молодик повідомив, що вартість послуги
зросла більш ніж удвічі: з 290 до 700 грн. Після
розрахунку нашого працівника підвели до

входу у ЦНАП. Там уже була сформована черга
з бажаючих швидко отримати біометричний
паспорт для виїзду за кордон…
Таким чином, «доброзичливі» посередники за своїми списками пропускали людей
до Центру для запису... в електронну чергу
– ті отримували талон із записом на відповідну послугу. Для цього треба було обрати
її в меню та здійснити офіційну оплату у
відділенні Ощадбанку (розташованого у
приміщенні райдержадміністрації) або

перерахувати кошти через термінал.
З огляду на це виникає запитання: а за
що, власне, шахраї
беруть гроші? Лише
за те, що шикують
людей у чергу?
Щоб покінчити
з цим шахрайством, Володимир Каретко
направив лист-звернення до начальника
Святошинського управління поліції Володимира Ткаченка: «Просимо вас у межах
вашої компетенції провести заходи щодо
припинення протиправної діяльності, яка
дискредитує працівників Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації та вводить в оману мешканців міста».
На жаль, як показує практика, випадки
шахрайства непоодинокі. Причина очевидна: «безвіз» різко активізував попит на
закордонні біопаспорти, особливо під час
літніх відпусток. Після відомого рішення
Європарламенту на сайт держпідприємства «Документ» завітало близько 25 тис.
відвідувачів (замість стандартних 2-3 тис.).
Внаслідок такого масового напливу електронне «залізо» не витримало навантаження і

«лягло». Аналогічна ситуація спостерігається
і в багатьох відділеннях Держміграційної
служби (ДМС): там електронна онлайн-черга
розписана на багато днів наперед.
Цим і користуються сумнівні посередники, які обіцяють в «обхід черги» зробити всі
документи у доволі стислі строки. Зважаючи
на це, ДМС застерігає киян від подібних «доброзичливців»: де гарантія, що довірливих
громадян не ошукають? У кращому разі такі
процедури завершуються оформленням
документів у тій же міграційній службі, причому у декілька разів дорожче. Так, послуги
компаній-посередників коливаються у межах 1500-8000 грн (залежно від швидкості
вирішення «питання»). Для порівняння, у
державному центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» треба заплатити
лише 990-1245 грн. А в районних відділеннях
ЦНАП — ще на 400 грн дешевше.
На приманку аферистів можуть передусім «клюнути» люди, яким біометричний
паспорт потрібен терміново. Як наслідок,
шахраї здатні вдаватися до різних незаконних дій: підсунути підроблений документ,
зникнути разом із отриманими грошима,
а в подальшому використовувати персональні дані клієнтів навіть для отримання
кредитів…
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ПАРК КУЛЬТУРИ

КИЇВ ЧИТАЄ

Книжковий вересень
Марія КАТАЄВА

«Вечірка» рекомендує, які
твори українських авторів вже
варто шукати у книгарнях.
Сергій ЖАДАН «Інтернат»
Новий роман письменника обіцяє стати літературною
ц
р ур
подією
д
року.
Сергій працю
працює з гостро
соціальними
соціальним
м темами.
Його ми
минулорічні
и
«Тамплієри»
«Тамп
п
–
збірка
збір
р поезій
про неоп
голошену війну,
н
біль,
біл
л любов
та надію
надію,
ю на якій
усе тримається.
тримаєтьь «Інтернат» підіймає тему,
тем яка болить автору, – місце звичайної
людини, що раптово опинилася на лінії
фронту, у вирі війні. Головним героєм
є вчитель Паша з Донбасу…
– Описуються події січня 2015
року, Дебальцевська операція: довкола воюють, стріляють, і ти мусиш
якось на це реагувати. Роман про
цивільних на війні, які не обов’язково
є зрадниками чи сепаратистами. Але
їм доводиться визначатися, з якого
боку фронту вони знаходяться. І ця
історія для мене є важливою, – відзначив Сергій Жадан. – Хочу, щоб,
читаючи цю книгу або інші про
о
війну чи новини, ми переступили
и
через знеособлення війни та бачиили конкретні обличчя,. Щоб говориили про цивільних і військових, які
там знаходяться, не в відсотках або
цифрах, як про якусь масу, а як про
людей, за кожним з яких стоїть доля
оля
і історія. Загальна війна складається
ться
з окремих голосів.

Василь ШКЛЯР «Троща»
Лауреат Шевченківської премії та
а
автор історичних
бестселерів порадує черговим романом. «Троща»
розповідає про
УПА, її нинішніх
і колишніх вояків,
а також про те, як
людина здатна
долати обставини і почасти саму себе.
Воїн УПА, «відсидівши» свої 25 років,
приїздить до міста на сході України і
на цвинтарі бачить свіжу могилу свого
близького бойового товариша. На фотографії він з «ворожим» совєтським
орденом на грудях, що викликає у героя,
здавалося б, поховані переживання, –
зринають спогади давно минулих часів
про «своїх» і «чужих», дружбу та розбрат, кохання та зраду... Назва «Троща»
символічна, означає не лише очерет, в
якому ховалися бандерівці, а катастрофу, бійню, трощення людських життів,
доль і багато для кого – майбутнього.
Роман написаний галицьким діалектом.
У ньому Василь Шкляр використав
свідчення зв’язкової УПА Ганни Зеленої
та сотенного УПА Мирослава Симчича,
який став прототипом головного героя.
Юрій ВИННИЧУК «Лютеція»
Події роману розгортаються
у двох
го
часових
вимірах – у
ч
1980-х роках, коли ав1
ттор (ліричний герой)
переживає своєрідну
кризу середнього
віку, бунтує проти
совєтської дійсності й намагається
дізнатися більше

про себе і про свою родину, а також у
1840-ві, де у центрі сюжету опиняється
львівський дон жуан Іван Вагилевич.
л
Обидва герої розшукують таємничу
О
Лютецію, дівчину зі снів. На перепоні
Л
їїм стоїть не менш таємнича організзація, члени якої носять імена карт.
А ще, поза цим світом триває Велика
Битва, звістки про яку приносять мужні
Б
Листарі, до яких належить і Лютеція...
Л
Роман Винничука називають «постмодерним витвором з елементами
м
містики, детективу, еротики, гумору
м
і смутку». Інтригує…
Любко ДЕРЕШ «Спустошення»
Це ювілейна, вже
же десята,
де
книжка
автора. Йдеться про молодого
молодо і успішного київського журналіста
а
Федора Моогилу, який,
ий,
відзначаючи
чаючи
34-річчя,
чя, розу-міє, що розмірерозмірене життя його
о
не влаштовує.
штовуєє.
Він прагне змін
мін
і влаштовується
ся
помічником серерйозного інвестора, який
й бажає сфорсфор
мувати ринок психотехнологій.
гій. Щоб
Щ
здійснити інноваційний прорив, до
них приєднується колишній працівник
радянських закритих лабораторій,
професор Гуров. Однак у кожного виявляються свої приховані мотиви у
цій справі.
«Спустошення» позиціонують як
«неофіційний гімн для мілленіалів та
інтелектуальних кочівників, роман
для тих, хто знає щось про маніпуляції свідомістю і медитацію, про хаос і
несвідоме». І традиційно для Дереша
слід очікувати пошуків філософських
смислів.

НЕЗВИЧАЙНО

На виставу – до зоопарку
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ПЕРСПЕКТИВА

В Довженко-Центрі з’явиться
експериментальна сцена
Марія КАТАЄВА

Частину приміщень на 6-му поверсі Національного центру Олександра Довженка в
Києві переобладнають в театральний простір. Платформа «Сцена 6» буде відкрита для
співпраці з незалежними театрами, а на її базі
також працюватиме «Інститут дослідження
театру».

Довженко-Центр продовжує розвиватися як арт-класД
те що об’єднує різні культурні ініціативи. Восени 2016
тер,
року на 3-му поверсі запрацював арт-простір Plivka,
де проходили концерти музичного агентства «Ухо»,
відбувалися заняття школи медіа-арту Blck Box та фотошколи Віктора Марущенка. А цьогоріч навесні на
першому поверсі розташувалася книгарня «Довженко.
Книги. Кава. Кіно». Наступні кроки в рамках стратегії
розвитку Довженко-Центру – відкриття Музею кіно та
створення публічного простору Медіатеки.
Вже восени запрацює театральна платформа «Сцена
6». Обіцяють велику сцену-трансформер з глядацькою
залою на 300 місць, камерну сцену, репетиційні кімнати,
простір для науково-дослідної роботи. Функціонуватиме
вона за принципом резидентства – тобто надаватиметься
для роботи над театральними проектами на певний час.
У майбутньому театральна платформа, до якої увійде
хореографічна майстерня Віктора Рубана та Звуковий
простір КОРА Максима Коломiйця i Дмитра Радзецького, працюватиме як експериментальна лабораторія
перформативних мистецтв.
З 7 по 17 вересня «Сцена 6» в тестовому режимі прийматиме міжнародну театрально-хореографічну програму
10-го фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест».
Згодом в цьому просторі свої вистави покаже «Дикий
театр», відбудеться прем’єра оновленої постановки «Наш
клас» Сергія Перекреста, прем’єра вистави «Володар
мух» Давіда Петросяна.

 ЯК ПОДОРОЖ У СВІТ ТВАРИН ДОПОМОЖЕ ЗРОЗУМІТИ СЕБЕ
Марія КАТАЄВА

Дикий театр, який
цьогоріч отримав
спеціальну премію
«Київської пекторалі»
за енергійність творчих
пошуків, продовжує
освоювати нові майданчики.
Починається все як звичайна екскурсія. На вході
гостей зустрічає гід і розповідає про мешканців зоопарку. Всі факти цілком
реальні: скільки тут утримується тварин, як багато
риби може вмістити дзьоб
пелікана, особливості коней
Пржевальського, для чого
використовують ламу, що
роблять олені восени.
Серед учасників екскурсії
виділяється один хлопчина –
він поводить себе провокаційно, чіпляється до інших
з різними запитаннями на
кшталт «А де ви живете?»
чи «Що таке свобода?», постійно порушує правила,
сідає на вольєри... І дуже
сердить екскурсовода, розпитуючи його про родину,

стосунки з дружиною, спосіб життя, домашніх тварин,
псуючи ювілейну тисячну
екскурсію. Саме на цьому
конфлікті й зав’язана вистава за мотивами п’єси,
«Що сталася в зоопарку»
американського драматурга
Едварда Олбі.
– Спочатку виникла ідея
зробити виставу в зоопарку.
А потім вже знайшли матеріал, який до цього ніколи
не ставився саме у звіринці.
Мені подобається, коли театр
виноситься за межі сценічної
коробки, а межа між глядача-

ми та акторами стирається,
відбувається інтерактивна
взаємодія,– поділилася
режисер Євгенія Відіщева. – Ми адаптували п’єсу,
робили вставки з екскурсії
про київський зоопарк. Але
залишили суть, яку нанизали
на нашу реальність. П’єса
про те, хто ми – люди чи
тварини, чи вміємо знайти
порозуміння один з одним.
Настирний хлопчина
стає випробуванням й для
самих глядачів – наскільки
вам комфортно, якщо людина поруч поводить себе

незвично, не «як треба»? Що
відчуваєте? І це цілком в дусі
Дикого театру, який одразу
попереджає, що говоритиме
про неприємні речі, заходитиме за межі дозволеного, бо
хоче бути живим і сучасним.
– Мій персонаж – хлопець, який розчарувався в
житті, не зустрів кохання.
Він розумний, але дуже
близько сприймає все до
серця, – розповів актор Сергій Журавльов. – Особливо
те, що люди живуть стандартами, шаблонами – він
намагався з цим боротися,
але зрозумів, що це неможливо подолати. Тому прагне
викликати в людей емоції
через постійні провокації,
дурні жарти. І вони реагують по-різному – готові до
діалогу чи закриваються.
Для київського звіринця
спектакль «Zoo» став першим
театральним досвідом.
Життя у великому місті
недарма порівнюють з життям у джунглях. Потрапляючи у критичні обставини, чи
завжди людина залишається
людиною? – відповідь глядач
шукатиме для себе під час
вистави.

АНОНС
31 серпня - 3 вересня в приміщенні Українського дому відбудеться книжкова виставка
до Дня знань «Читай.UA»
На відвідувачів чекатиме розмаїття літератури, яку
можна буде придбати за ціною виробника:
 наукова й публіцистична;
 художні книги для дорослих і дітей;
 навчальна й довідкова;
 періодичні й газетно-журнальні видання;
 мистецтвознавча й музична;
 подарункові й мистецькі альбоми;
Від авторів і видавців очікуються цікаві автограф-сесії
та презентації нових видань.
Любителям солодощів запропонують відвідати Фестиваль морозива - свято з цікавою програмою для дітей.
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СПОРТ-ТАЙМ

МІФИ ТА ФАКТИ

Стадіон «Старт»:
минуле і сьогодення
Фото Бориса КОРПУСЕНКА

хунком 5:1, а 9 серпня відбувся
вже матч-реванш, який і назвали
«матчем смерті». І знову перемога
за нашими— 5:3. Загалом «Старт»
виграв усі 10 матчів — з німецькими, угорською та українською
командами.
Ядром футбольної команди
«Старт» були гравці довоєнних
київських клубів «Динамо» і «Локомотив», які потрапили до полону і
лишилися на окупованій території.
Заарештували не всіх футболістів,
а тільки «динамівців». До того ж не
одразу, а через 9 днів після «матчу
смерті», 18 серпня. Перед цим вони
встигли ще зіграти 16 серпня одну
гру з українською ж командою
«Рух», вигравши насухо 8:0.
Останнім арештували Миколу
Дмитро БЄЛЯЄВ
ті» не було, товариська зустріч футбольних команд проходила в теплій Коротких як агента НКВС. Але
і дружній атмосфері, адже є колек- він помер першим — від тортур у
75 років тому, 9 серпня 1942 тивне фото, де всі посміхаються. гестапо. Узимку 1943 року у Сироку, на київському стадіоМожливо, тому прокуратура ні- рецькому концтаборі розстріляли
ні «Зеніт» відбувся футболь- мецького міста Гамбург у 2005 -му трьох колишніх гравців команди
ний матч між українською
закрила справу про «матч смерті», «Старт»: Івана Кузьменка, Миколу
командою «Старт» і німець- яку вела з 1974 року. Мимоволі Трусевича й Олексія Клименка.
кою «Флакельф», який
пригадується Шевченкове: «Як
Після війни стадіон «Зеніт», на
пізніше назвали «матчем
німець покаже. Та до того й історію якому відбувався «матч смерті»,
смерті».
нашу нам розкаже».
перейменували на «Авангард».
То як же було насправді?
Свою теперішню назву стадіон
Про «матч смерті» писали статті
Наведемо лише незаперечні отримав у 1981 р. на честь футй книги, знімали фільми. У «Ве- факти. За спогадами очевидця по- больної команди «Старт». Того ж
чірньому Києві» від 21 листопада дії Олега Ясинського, який був тоді року на його території встановили
1958 року вийшла стаття «Останній неповнолітнім юнаком, німецькі пам’ятник загиблим футболістам
поєдинок», де розповідалося про футболісти приза проектом скульптора
київських динамівців, які працю- їхали на матч
А.М. Харечка та архівали на хлібозаводі в окупованому на великому Саме на цьому стаді- тектора А.Ф. Ігнащенка.
Києві, про їхню перемогу в матчі з д и з е л ь н о м у оні 9 серпня 1942 року
Стадіон «Старт» пенімецькими футболістами. А також автобусі, а от
відбувся футбольний редали під забудову ріпро те, що невдовзі після матчу українські пришенням Київради від
матч між українчастину футболістів заарештували, йшли пішки. У
26.02.2010 ТОВ «Голден
ською командою
а взимку 1943-го розстріляли.
перерві з німцяХаус», яке пов’язують
І якщо стаття у «Вечірці» доволі ми працювали «Старт» і німецькою з сином екс-прем’єоб’єктивно висвітлила ті події, то масажист, лікар, Flakelf, який пізніше ра Миколи Азарова
художній фільм «Третій тайм», їм пропонували
Олексієм. Забудовнику
назвали «матчем
присвячений 20-річчю «матчу шоколад і апебуло передано в оренду
смерті»
смерті», як це доволі часто буває льсини. Коли
земельні ділянки зав кіно, не тяжів до документаль- Олег Петрович
гальною площею 4,83
ності. Глядачам запам’яталися зайшов у роздягальню до укра- га для комплексної реконструкції
автоматники навколо поля, груба їнських футболістів, побачив там спортивного комплексу стадіогра німецьких футболістів, упе- Трусевича й Клименка, який жував ну, будівництва, експлуатації та
реджене суддівство, погрози ні- чорний хліб. І раптом зайшов ні- обслуговування спортивно-оздомецького офіцера розстріляти всю мецький офіцер і вигнав Ясинсько- ровчого комплексу та багатофунккоманду «Старт» в разі виграшу. го з роздягальні. Про що гітлерівець ціонального житлово-офісного
В кінці фільму футболістів одразу говорив із футболістами, лишиться комплексу із приміщеннями торзаарештовують.
таємницею назавжди.
гово-розважального призначення
На противагу таким міфам ос«Старт» і «Флакельф» зустрі- та паркінгом.
таннім часом активно створюються чалися двічі. 6 серпня українські
У 2016 році Господарський суд
інші: мовляв, ніякого «матчу смер- футболісти виграли у німців з ра- Києва прийняв рішення про розірвання договору через невиконання умов, зокрема невнесення
у передбачений строк інвестицій.
Сьогодні рішення суду приТетяна МЕЛІХОВА, депутат Київради:
мусово виконане, а спортивний
– Хоча забудовнику було надано право реконструювати
комплекс у занедбаному стані
історичний стадіон, проте ні для кого не було сумнівом, що повернуто до державної власності.
насправді планувалася банальна забудова, осучаснення та
Зважаючи на численні звернення мешканців столиці, з меперебудова стадіону, який є для киян не просто спортивтою відновлення функціонування
ним об’єктом, а символічним місцем перемоги над загарбстадіону, Київрадою направлено
никами. Я вважаю, що Київ мав би надати стадіону статус
лист до Фонду державного майна
пам’ятки історії місцевого значення, реставрувати його,
з клопотанням ініціювати його
максимально наблизити його облаштування до того часу,
передачу з державної до комуколи грався «матч смерті», показувати його нашим дітям
нальної власності.
та туристам, як ще один символ мужності киян і Києва.
Також за ініціативою заступника
Ігор САВЕНКОВ, голова Громадської організації
голови Київської міської державної
адміністрації Ганни Старостенко
«Стадіон «Старт»:
– Я почав займатися порятунком стадіону «Старт» з 2013 розроблено відповідний проект
рішення.
року, цьогоріч створив громадську організацію. Це ми,
«В кінцевому результаті це
кияни, разом із мером Віталієм Кличком відстояли стадіон. надасть можливість безоплатно
Допомогла й підтримка Олега Гаряги, голови Шевченківприйняти до комунальної власської райдержадміністрації. Тут будуть трибуни на 4500
ності спортивний комплекс, що
глядачів, новий спортзал, тенісні корти, парк, алея слави
сприятиме розвитку фізичної
футболістів. А ще – професійний футбольний клуб, який
культури та спорту у Києві», — говориться у пояснювальній записці
покликаний стати спортивною перлиною не тільки райодокумента.
ну, але і всього Києва!

до теми
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НАПЕРЕДОДНІ

Гаряча пора для грацій
 НАШІ ГІМНАСТКИ ВИСТУПЛЯТЬ ОДРАЗУ НА
ДВОХ ПРЕСТИЖНИХ ЗМАГАННЯХ
Олександр ПИРЛИК

Останні дні серпня стануть для наших грацій дійсно спекотними, і не лише через погоду. Адже на них чекають
одразу два відповідальних старти – Всесвітня Універсіада
у китайському Тайбеї (27-29 серпня) та чемпіонат світу в
італійському Пізаро (30 серпня – 3 вересня).

Очевидно, що виступити одним
найсильнішим складом на обох змаганнях неможливо просто фізично.
Тому рішення тренерського штабу
було на користь світової першості.
Але й до Китаю поїдуть досить титуловані гімнастки. Отже, у Тайбеї
честь країни відстоюватимуть Яна
Ярош і Катерина Луценко, а також
другий склад збірної у групових
вправах – Валерія Гудим, Аліна
Бихно, Дарина Сич, Анастасія Подрушняк і Марина Макарова.
Тоді як в Пезаро в індивідуальних змаганнях виступлять перші
номери команди – Вікторія Мазур та
Олена Дяченко, в групових вправах
будуть представлені Євгенія Гомон,
Анастасія Возняк, Валерія Ханіна,
Валерія Юзьвяк, Діана Міжерицька
та Дарина Кобець.
Програму, з якою наші спортсменки будуть виступати на вищезгаданих стартах, нещодавно було
представлено на контрольному
тренуванні національної збірної,
яке відвідав президент НОК України Сергій Бубка. Здавалося б, візит
такого почесного гостя повинен був
надихнути дівчат, однак виявилося,

що навпаки. Атлетки раз-по-раз
припускалися «помарок». А ось
представниці групових вправ були
просто на висоті – вони виконали
дві досить видовищні композиції.
Їх програма виглядала технічно
дуже складною та артистично оригінальною, з величезною кількістю
трюків. Тим самим «груповички»
наочно довели, що левову частку з
17 нагород, здобутих українськими
гімнастками в поточному сезоні
на етапах Кубка світу, і 6 медалей,
виграних на етапах Гран-прі та
інших престижних міжнародних
турнірах, отримали цілком заслужено.
– Насправді, ніякого секрету в
стрімких успіхах нашої оновленої
збірної немає, – розповіла капітан
команди Євгенія Гомон. – Просто
у нас миттєво склався максимально продуктивний симбіоз досвіду
і молодості. Я і Настя зарядили
інших дівчат своєю впевненістю, а
вони нас – запалом і переможними амбіціями. Залишилося тільки
поставити перед собою конкретні
цілі і відповідально працювати над
їх реалізацією.

ФІЗКУЛЬТ-УРА!

На руханку – шикуйсь!
 ДЛЯ СТОЛИЧНИХ ПЕНСІОНЕРІВ ВЛАШТУВАЛИ
УРОК ФІЗКУЛЬТУРИ
Петро ЗУБЕНКО

Призабуте нині слово
«зарядка» досі викликає у старшого
покоління ностальгію.
А дехто власним прикладом агітує за здоровий спосіб життя.
У сквер біля будинку по вул. Мартиросяна, 13, що на Солом’янці,
прийшли кияни старшого віку – на вранішню руханку під девізом
«Не залежуйся! Будь незалежним», аби привернути увагу молоді до
заняття спортом.
Спрацювало! І хоча з самого початку організатори руханки орієнтувалися на людей літнього віку, але безпосередньо під час проведення
до неї долучалася і молодь. У ролі тренера виступив ветеран спорту,
колишній призер змагань з боксу та багатоборства Євген Гриша, якому
виповнилося 75 років…
Цікаво, що бажання провести подібний захід висловили самі
люди. Цю ідею підтримали у столичній «Батьківщині», яка разом з
«Батьківщиною Молодою» відгукнулася на прохання жителів столиці
організувати такий захід, повідомили в прес-службі партії. Усі учасники залишилися задоволені та висловили бажання частіше проводити
подібні уроки здоров’я.
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АСОРТІ 23

ПРОГНОЗ ПОГОДИ
четвер, 31.08
Невелика
хмарність
Атм. тиск 751
о Вітер (м/с) 2
Вологість
повітря (%) 40
о
Відчувається +21

+21

АФІША

п’ятниця, 1.09
Невелика
хмарність
Атм. тиск 749
о Вітер (м/с) 2,9
Вологість
повітря (%) 43
о
Відчувається +22

+22

ЦІКАВО

неділя, 3.09

субота, 2.09

Ясно

Ясно
Атм. тиск 746

+25

о Вітер (м/с) 2,8

Вологість
повітря (%) 45
о
Відчувається +25

Атм. тиск 745

+26

о Вітер (м/с) 2,7

Вологість
повітря (%) 33
о
Відчувається +26

ТРАДИЦІЇ

Про рослини
 Багато хто з нас помилково вважають, що назва горіха
«волоський» походить від назви
його батьківщини – Греції. Насправді це не так, батьківщина
волоського горіха Азія, а свою
назву в Європі він отримав через
те, що його продавали грецькі
купці.
 З точки зору ботаніки арахіс – це бобова трава, і єдине,
що зближує арахіс з горіхами,
– це наявність відносно твердої
шкаралупи.
 У Вавилоні було заборонено вживання волоських горіхів
в їжу. Причина такої заборони
– форма горіха. Жерці вважали,
що людина, котра з’їла горіх
схожий на мозок, може різко
порозумнішати.
 Морський кокос, що виростає на Сейшельських островах,
може досягати 20 кг.
 На південному сході США,
на Кавказі і в південній Європі
росте дерево скумпія. Ця листяна
рослина зустрічається в природі
у вигляді чагарників або невисоких дерев, більшу частину
року являє собою зелену «шапку» дрібного листя, але восени
рослина «цвіте», створюючи при
цьому ефект паруючої крони.
 Найбільше яблуко важить
1849 грам, виростив його Хісато
Івасакі на своїй фермі в Хіросакі.

 Дерево тулі – це особливо
велике дерево виду таксодіум
мексиканський, яке знаходиться
біля міста Оахака в Мексиці. У
цього дерева найбільший обхват
стовбура (58 м) і діаметр, який
становить 11,5 м. Кажуть, що
дерево тулі настільки товсте,
що не ви обіймаєте його, а воно
обіймає вас.
 Все дерево олеандра
просякнуте отрутою. Як у листі,
так і в інших частинах рослини
міститься ряд серцевих глікозидів. Сік олеандра, спожитий
всередину, викликає сильні коліки у людей і тварин, блювання,
діарею та інше. Впливає він і на
нервову систему (аж до коми).
Серцеві глікозиди викликають
зупинку серця.
 У природі існує особлива
рослина під назвою «Магічний фрукт», виду Synsepalum
dulcificum, ягоди якої викликають зміну смакових відчуттів. Зокрема після цього лимон
здається людині солодким. Для
різноманітних приколів це вельми корисні ягоди. Зовні, до речі,
дуже схожі на шипшину.

виставки

театр

ВТРАЧЕНИЙ КИЇВ

ЗАГАДКОВІ ВАРІАЦІЇ

У київській галереї «Дукат»
(вул. Рейтарська, 8-б) працює
фотовиставка «Київ. Контрасти
часу». До експозиції увійшли
фотороботи Віктора Марущенка,
Ірини Пап, Олександра Ранчукова
та Ігоря Гільбо. В їх об’єктиви
потрапили мальовничі київські
пейзажі, місця, які змінились до
непізнаваності або ж безслідно
зникли, побутові замальовки та
епізоди з життя відомих киян.

ВИШИВКА АВАНГАРДУ

31 серпня – Флора та Лавра.
День встановлено на честь святих, які жили в II ст. Це були два
брати-близнюки, які навчалися
каменярській професії. Вони мали
добудувати храм Геракла, але замість нього спорудили християнську церкву, їх наказали стратити,
але ангели унесли їхні душі. Історія
про Флора (в народній вимові це
ім’я нерідко звучить як Фрол) та
Лавра за старих часів була дуже
популярна в Україні. В народі ці
угодники вважаються покровителями коней, тому здавна в селах
цей день називають святом коней.
2 вересня вшановують пам’ять
пророка Самуїла («почутого Богом»). Відомо, що Самуїл з’явився на
світ в досить важкий час, коли люди
ще не вірили в Бога і поклонялися
ідолам. Завданням Самуїла було
навернення народу на шлях істинний. Самуїл вважався заступником
чоловіків. Тому цього дня вшановували представників сильної статі.
 Журавлі високо і не поспішаючи
летять – відповідно з прикметами
осінь буде теплою.
3 вересня відзначається день
святого Тадея – одного з 70 апостолів, який не входив до числа

найближчих апостолів. Жінки
збиралися вечорами в будинку у
якоїсь вдови, приносили з собою
роботу і проводили час в бесідах
і праці.
 На Тадея селянин не журився – в
хаті хлібець завівся».
4 вересня – Боголіпа. Повинні
з’явитися перші осінні приморозки,
котрі сприяють початкові павутинольоту..
 Якщо павутиння прилипає до
рослин – на тепло. Мало павутиння
– до сухої осені.
5 вересня вшановують пам’ять
святого Луппи Солунського, який
раніше був рабом Димитрія Солунського. Як відомо, перед стратою
останній доручив Луппу роздати
все своє майно бідним людям.
 Якщо лист лягає «горілиць» –
на холодну зиму, а «долілиць» – зима
буде теплою. Пізній падолист – на
суху осінь.
6 вересня вшановується пам’ять
мученика Євтихія, який відомий
як один з учнів святих апостолів
Павла та Івана Богослова.
 Коли на Євтихія випадав дощовий день – чекали гарної погожої осені
і щедрого врожаю наступного року.

СМАЧНОГО!

Кульки з курятини
у сирно-вершковому соусі

«Вечірка» пропонує вам оригінальну, але просту в приготуванні та
смачну страву з курятини.
Нам знадобляться:
Куряче філе – 500 г. Цибуля – 1
шт. Яйце – 1 шт. Часник – 3 зубчики.
Вершки – 200 мл. Твердий нежирний
сир – 150 г.
Приготування:
Куряче філе злегка відбийте та
дрібно поріжте. Так, саме поріжте, а
не перекручуйте. Додайте дрібно порізану цибулю, посоліть, поперчіть та
вбийте яйце, все добре перемішайте.
Візьміть форму, змастіть вершками і викладіть сформовані з
отриманої маси невеликі кульки.
Запікайте 10-15 хвилин в духовці, розігрітій до 180°С. Тим часом
приготуйте соус. Для цього натріть сир на дрібній тертці, вичавіть
в нього часник та змішайте з вершками. Вийміть форму з духовки,
полийте соусом кожну кульку і поверніть у духовку ще на 15-20
хвилин. Сир розплавиться і потече, вершки просочать кульки, і у
вас вийде шикарна страва. На гарнір добре підійдуть тушковані
овочі або салат.

У Будинку-музеї Тараса Шевченка в Києві (пров. Шевченка,
8-а) триває виставка-дослідження «Вишивка авангарду», що репрезентує відтворений сучасними майстрами унікальний
експеримент співпраці художників-авангардистів із народними
митцями початку ХХ століття.
Роботи тріумфально пройшли
виставками, про що свідчать тодішня преса та архівні матеріали.
Проте самі вишиті твори були
втрачені, збереглися лише ескізи
художників для вишивальниць
майстерень. Отож, виникла ідея
їх відтворення у вишивці.

концерти
ДИКА СУМІШ ЕТНІКИ
ТА ФАНКУ

5 вересня о 19.00 на сцені
Молодого театру йтиме вистава
«Загадкові варіації». На безлюдний острів у крижаному норвезькому морі, де останні 15 років
відлюдником мешкає відомий
письменник, приїздить журналіст з маленької провінційної
газети. Аби взяти інтерв’ю. Чому
нобелевський лауреат погоджується на це, адже він ненавидить
журналістів? А можливо, це зовсім і не журналіст? Тоді для чого
він приїхав? Вони розмовляють
про якусь жінку. Хто вона? Ця
надзвичайна детективна історія
з багатьма пострілами, що була
написана видатним драматургом Е.-Е Шміттом спеціально
для бенефісу зірки французького
кінематографа Алена Делона,
занурить вас у вир шалених пристрастей, несподіваних сюжетних
поворотів, чуттєвих любовних
історій та неповторного французького гумору.

кіно
«РІВЕНЬ ЧОРНОГО»

Країна: Україна.
Режисер: Валентин Васянович.
У ролях: Костянтин Мохнач,
Катерина Молчанова.
Тривалість: 1 год. 30 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
50-річчя стає початком складного етапу в житті весільного
фотографа Кості. Все, що він
любив і до чого був прив’язаний, відходить назавжди. Хоча
таких речей у його житті не так
уже й багато: паралізований
після інсульту батько, подруга
— стиліст весільного журналу,
старий кіт, слайди, на котрих він
молодий і щасливий. Костя все
життя фотографує чуже щастя.
Для нього це звичайна рутина.

«DZIDZIO КОНТРАБАС»

31 серпня о 21.00 Рок-клуб
«Докер паб» запрошує всіх на
концерт Тhe ВЙО – добре відомого українського колективу, який
зазвичай називають піонерами
українського реггі. Але насправді
музика Тhe ВЙО – це дика суміш
ска-панку, фанку, афробіту і етніки, щедро змащена слабкою
часткою і помножена на харизму
кожного з семи музикантів на
чолі з Мирославом Кувалдіним.
Коротше кажучи, треба це чути,
а ще краще – бачити.

ВІРШІ ДЖАЗ. НА ДАХУ

5 вересня о 20.00 на даху
Beletage народний артист України, актор театру і кіно Остап
Ступка виступить в рамках проекту «Вірші Джаз. На Даху».
Під джазовий супровід гурту
«Сон сови» актор читатиме твори
як українських, так і зарубіжних
авторів. В абсолютно неочікуваному форматі ви почуєте Джека
Лондона, Умберто Еко, Жака
Превера, Поля Верлена, Шекспіра
та багатьох інших.

Країна: Україна.
Режисер: Олег Борщевський.
У ролях: Дзідзьо (Михайло
Хома), Олена Лавренюк, Юлік
(Назарій Гук), Лямур (Орест Галицький), Сергій Павук.
Тривалість: 1 год.20 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Якщо трійця йолопів вирішила зайнятися незаконною
справою, чекай кінця світу
локального масштабу. Вони
виросли на кордоні, тому де
знайти «легкi» грошi – для них
не питання. Але коли на шляху з’являється гарна дівчина,
всім планам капець. Тож американські гiрки порівняно з
їхніми пригодами – це легке
погойдування. Але нашi герої
заради мрії готові на все.
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24 В КІНЦІ НОМЕРА
А ВИ БАЧИЛИ?

Візуальний код
«Енеїди»

КІНОМАНІЯ

ГОРОСКОП
4 – 10 вересня

ОВНИ, грайливі, сексуальні, готові йти на романтичне полювання, однак
далі легкого флірту це не дійде...
Зберігайте вірність своєму коханому.

Національний художній
музей України представляє масштабний міждисциплінарний «Проект
Енеїда» — новий погляд
на феномен легендарної
поеми Івана Котляревського.

ТЕЛЬЦІ, прийшла пора
проекспериментувати в
мистецтві лицедійства, втім
ніхто вас не звинуватить у гріхах.

«Проект Енеїда» — перша виставка, що акумулює близько 200
визначних артефактів: ілюстрації,
станковий живопис і графіку,
театральні афіші, мультиплікацію, фото- та відеоматеріали,
книжкові видання, які стосуються
візуальних образів поеми Івана Котляревського з приватних
колекцій та 11 музеїв України.

За 175 років від першої повної
публікації книга набула власної
візуальності, яка багато розповідає про Україну різних періодів.
Ювілей культової для української
культури книги було розпочато у
рамках фокус-теми Книжкового
Арсеналу–2017, однак зріз ілюстративної складової «Енеїди»
досі жодного разу не демонструвався широкому загалу.
– За останні чотири роки
нашої історії я особливу увагу
почав звертати на ті візуальні
коди, що нас оточують. «Енеїда»
в її візуальному прояві — той
непересічний зразок, з яким
можна працювати глибоко та
якісно, – зазначив куратор виставки Павло Гудімов.
Першотекстом для «Проекту
Енеїда» стає поема Івана Котляревського, яка отримала статус
«першої пам’ятки українського
писемництва». Подібна асоціація — неабиякий поштовх для
подальших опрацювань тексту
тими митцями, які бажали ототожнити себе з українською
ідеєю. Очевидно, що це поняття
ніколи не було однозначним,
кожна доба наповнювала його
різними сенсами, подекуди
протилежними. Тож, перший
цікавий прояв «Енеїди» — її
функція «лакмусового папірця»,
який допомагає відкрити ідеологічні коди, що були притаманні
тому чи іншому часу.

хоч розірвись, дім та робота вимагатимуть максимальних
зусиль. Ретельно зосередьтеся на
домашніх проблемах, але й службові справи не ігоноруйте. У вашій
професійній сфері йдуть зміни.

БЛИЗНЮКАМ

РАКИ, ваш девіз: «хай живе

Країна: Україна, Литва.
Режисер: Заза Буадзе.
У ролях: Микола Береза, Олег Шульга, Євген Нищук,
Олександр Мавритц, Яна Григоришина, Володимир
Шпудейко, Ігор Колтовський, Любов Тищенко.
Тривалість: 1 год. 44 хв.
Вікові обмеження: 12 років.
Сюжет стрічки розповідає про двох українців, які
одночасно воювали за різні ідеали. Але доля звела
їх в одному таборі. Тепер вони на каторзі: україн-

ський повстанець Данило Червоний та радянський
льотчик Віктор Гуров. Червоний — із заходу України. Гуров — зі сходу. Але Батьківщина в них одна,
попри розбіжності в ідеалах. Зрозумівши це, тільки
домовившись між собою, двоє українських в’язнів
змогли протистояти репресіям начальника табору
майора Абрамова, підступності ватажка злодіїв Колі
Тайги та зробили відчайдушну але відважну спробу
вирватися на волю, піднявши справжнє повстання
в таборі.

різноманітність!» На одному місці нічого не висидіти,
рухайтеся, міняйте обстановку,
спілкуйтеся з цікавими людьми,
наповнюйте душу свіжими враженнями.
ви сама чарівність.
Акцентуйте увагу на сексуальному аспекті в партнерстві, де для підтримки пристрасті в союзі слід активізувати
взаємну винахідливість.

ЛЕВИ,

ДІВИ, на життєвому небо-

СКАНВОРД

схилі сонячно. Дерзайте,
час «перезавантажитися» і
презентувати себе на новому рівні. З цікавими планами, прогресивними творчими проектами.

стиль музики
розлад
психіки
панування
певних смаків в одязі

судно Ноя
(Біблія)

удавана
хоробрість
нижня
частина

ТЕРЕЗІВ чекають приємні

«сюрпризи» на службі,
доведеться розширити круг
зобов’язань, звалити на плечі нові
трудові повноваження. З випробуваннями на психологічну міцність ви чудово впораєтеся, любіть
обрану професію, друзів.

індійська
кобра

шовковиця

жорстокий
цар Іудеї

страус

СКОРПІОНИ, ви шля-

дощечки
для молитов
(япон.)

їстівні ягоди

безглуздя

герой (міф.)

перська
мова

хижак родини куницевих

усе позитивне в житті
людини

чагарник з
червоними
ягодами

пан в Іспанії

запашна
лікарська
рослина

СТРІЛЬЦІ, сім’я та робо-

та– два гарячі епіцентри,
між якими маєте віртуозно
лавірувати, щоб скрізь встигнути.
Вдома будьте милосердними і
лагідними.

муза поезії
трапеза

настільна гра

титул
японського
бажання їсти імператора

плодові
дерева

хетні лицарі і майстри
інтимних фантазій, яким
відчуття коханої зовсім не байдужі, і налаштовані зробити так,
аби серця билися лише в унісон!
Для взаємного щастя долею створені всі умови.

КОЗЕРОГИ на піку твор-

дворецький
(іст.)

православний монах

чого злету. Якщо хочете
пропіаритися, досягти поставленої мети, завдяки вмінню
планувати, відповідальності, практичності, слід ще узяти на озброєння дар психолога.

рух у якомусь
напрямі
земляна
груша

ВОДОЛІЇ, якщо вас заш-

сорт французького
вина

вічнозелена
рослина род.
лілійних
батьків
батько

чоловіче ім’я
Івлін... «Незабутня»

період
мезозойської
ери

положення в
шахах

Друга сторона роботи з «Енеїдою» може бути охарактеризована, як розробка своєрідного
посібника з історії українського
мистецтва. Майже кожна художня епоха, починаючи з кінця
ХІХ століття, була втілена в візуальних образах.

селеще кочового типу

РИБИ будуть скрізь затре-

бувані! Якщо рожева уява
манить у віртуальні далі,
стояти міцно на землі допоможуть
шлюбні партнери, прислухайтеся
до побажань ділових компаньйонів, товаришів по службі.

офіційний
лист однієї
держави до
іншої

помилка

здійснює
смертні
вироки

калюють бурхливі пориви
і бажання, душа тужить від
ненаситного «хочу», а жорстка
прагматична реальність не пускає
в рай блаженства, шукайте золоту серединку.

харчовий
продукт

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Склала Оксана БАРКІНА
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